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« قاعده اقدام» و حرفه ما
سرمقاله | سردبیـر

حقوقدانــان در مباحث تخصصي خود از قاعــده اي به نام « قاعده اقدام»
ســخن ميگويند ،همان قاعده اي كه در ادب فارســي از آن با عنوان خود
كرده را تدبير نيســت ياد ميكنيم .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 ميكنيم و به
گذشته ميفرستيم .گاه اين ظرف مملو از طال ميشود ،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 ميســازد تا زيباترين يادگارها را از
خود بر جاي گذاريم .هم جامعه نيازمند به پيشرفت را از علم و تجربه خود
بهرهمند 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 آنها ياد

ميكنند ،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 ميخواهيم عمل كنيم،
اما قاعده اقدام درتك تك لحظات عمرمان جاريست و تبعات هر تصميمي
كه در زندگي اتخاذ ميكنيم 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 ميآيد .آنچه عقل ميگويد و منطق حكم ميكند ،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 ميگويم
توخواه از سخنم پند گير خـــــواه مالل
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سروشاندیــشه
بیانات مقام معظم رهبري در ديدار شركتكنندگان اجالس جهانی استادان دانشگاههاى جهان اسالم و بيدارى اسالمى
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يك مسألهى 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 ،پنجهى قوى پيدا خواهيد كرد .اگر علم نداشته باشيد ،كسانى كه داراى پنجهى 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 آخ ِر
آخ ِر 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 ميكنند ،گفتند و در دنيا منتشر شد كه ايران امروز از لحاظ علمى در رتبهى شانزدهم دنياست .اين مال چند ماه قبل از اين است .خود آن
مراكزى كه اين بيان را كردند ،پيشبينى كردند و گفتند تا چند سال ديگر  -معين كردند تا چه سالى؛ مث ً
ال تا ده سال ،دوازده سال ديگر  -ايران به
رتبهى تكرقمى خواهد رسيد؛ آنها 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 مسایل علمى به كشورهاى اسالمى مراجعه كنند؟ اين آيندهى ممكنى است؛ همت كنيم ،تالش كنيم .اين ها همهاش
به بركت اسالم و به بركت انقالب پيش مىآيد .نظام دينى اثبات كرد كه ميتواند سرعت و شتاب بيشترى داشته باشد.

ارزش واقعی انسان به چیست؟
تلنگر | عالمه محمدتقی جعفری (رحم ة اهللعلیه)

عالمهمحمدتقیجعفری(رحمهاهللعلیه)میگفتند:
عدهایازجامعهشناسانبرتردنیادردانمارکجمعشدهبودندتادربارهی
موضوع مهمیبه بحث و تبادل نظر بپردازند .موضع این بود « :ارزش
واقعی انسان به چیست؟»
برای سنجش ارزش خیلی از موجودات ،معیار خاصی داریم؛ مثالً ،معیار
ارزش طال وزن و عیار آن است ،معیار ارزش بنزین ،مقدار و کیفیت آن
است،معیارارزشپول،پشتوانهیآناست.امامعیارارزشانسانهاچیست.
هر کدام از جامعهشناسان ،صحبتهایی داشتند و معیارهای خاصی را
ارایهکردند.
بعد ،وقتی نوبت به بنده رسید ،گفتم :اگر میخواهید بدانید یک انسان
چهقدر ارزش دارد ،ببینید به چه چیزی عالقه دارد و به چه چیزی عشق
میورزد.
کسی که عشقاش یک آپارتمان دوطبقه اســت ،در واقع ،ارزشاش
به مقدار همان آپارتمان اســت .کســی که عشقاش ماشیناش است،
ارزشاش به همان میزان است.
اما کسی کهعشقاش خدای متعال است ارزشاش به انداز ه ی خداست.

عالمهفرمودند:مناینمطلبراگفتموپایینآمدم.وقتیجامعهشناسان
صحبتهایمراشنیدند،برایچنددقیقهرویپایخودایستادندوکف
زدند.
وقتی تشویق آنها تمام شــد ،من دوباره بلند شدم و گفتم :عزیزان!
این کالم از من نبود ،بلکه از شــخصی به نام علی (علیهالسالم) است.
یمه ُک ّ ِل أ ْم ِرئ َما ُی ْح ِس ُن ُه» /
آن حضرت در نهجالبالغه میفرمایند« :قِ َ
«ارزش هر انسانی به اندازهی چیزی است که دوست میدارد».
وقتــی این کالم را گفتم ،دوباره به نشــانهی احترام به وجود مقدس
امیرالمؤمنین علی (علیهالســام) از جا بلند شــدند و چند بار نام آن
حضرت را بر زبان جاری کردند.
حضرت عالمه در ادامه میگفتند :عشــق حالل به این است که انسان
(مثالً) عاشــق  50میلیون تومان پول باشد .حال اگر به انسان بگویند:
«آی ،پنجاهمیلیونی!» .چهقدر بدش میآید؟ در واقع میفهمد که این
حرف ،توهین در حق اوست .حاال که تکلیف عشق حالل ،اما دنیوی،
معلوم شد ،ببینید اگر کسی عشق به گناه و معصیت داشته باشد ،چهقدر
پست و بیارزش است!
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سـاقیحـق
استادعلیموسویگرمارودی

ای تشنه عشق روی دلبند
برخیزو بهعاشقان بپیوند
در جاری مهر شستشو کن
وآنگاه زخون خود وضو کن
رو جانب قبله وفا کن
با دل سفری به “کربال” کن
بنگر به نگاه دیده پاک
خورشید به خون تپیده در خاک
افتاده “وفا”به خاک گلگون
“قرآن” به زمین فتاده در خون
6

عباسعلیابوفضایل
در خانه عشق کرده منزل
*****
ای سرو بلند باغ ایمان
وی قمری شاخسار احسان
دستی که زخویش وانهادی
جانی که به راه دوست دادی
آن شاخ درخت باوفائیست
وینمیوهباغکبریائیست
ای خوبترین به گاه سختی

بر اسب نشست و بود بی تاب
وی شهره به شرم و شوربختی
دل در گرو رساندن آب
رفتی که به تشنگان دهی آب
خود گشتی از آب عشق سیراب ناگاه یکی دو روبه خرد
دیدند که شیر آب می برد
*****
آن آتش حق خمیده بر آب
آبی زفرات تا لب آورد
وز دغدغه و تالش بی تاب
آه از دل آتشین برآورد
آن آب زکف غمین فرو ریخت *****
وز آب دو دیده با وی آمیخت “دستان خدا” زتن جدا شد
و آن قامت “حیدری” دوتا شد
برخاست ز بار غم خمیده
بگرفت به ناگزیر چون جان
جان بر لبش از عطش رسیده
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مشکهای لبریز عطش

آه اسـت و آب اسـت و نالههـای برآمـده از خیـام .سـوز اسـت و آتـش اسـت و هلهلههـای پیاپی آن سـوی فرات .شـور اسـت و خون
اسـت و مشـکهای افتـاده بـر میـدان و تازیانه هـای پیاپـی ظلم بـر گونههای آفتابایسـتاده بـر محراب ،کـه چه خاضعانـه میتابد.
اینجا نگاه دلواپس زمین ،از لجام بیقرار امواج و مشکهای لبریزعطش ،پر از اشک میشود و بر تارک تاریخ میبارد.
اینجا در کرنش بی امان بیرقها و سـجده سـرها بر سـجاده خاک ،سـپاه شقایقهاسـت که جوانه میزند و نخل واژگان سـوخته ای
کـه دوباره جـان میگیرد و قد میکشـد.
و تـو ای سـردار ،تـو کـه در انحنـای حزنـی غریـب ،هالل قنوت دسـتانت بـه یکباره شکسـت و در رکـوع بریده گامهایت نشـان پای
جوانمـردی جـای گرفـت؛ چـه زیبا در تمنـای جرعههـای دلفریب ،نقـش زالل وفـا را بر ظرف زمانه نگاشـتی.
ای سـقای شـط سـوته دالن ،ای تمامی قامت سـخاوت و ای شـعاع خورشـید معرفت ،حال چگونه میتوان تمامی قامت بی انتهای
نامـت را بر قاب بی تمثال عاشـقی نوشـت؟

آن مشک زدوش خود به دندان
وآنگاه به روی مشک خم شد
وزقامت او دو نیزه کم شد
از “خون” تن او به “گل” نشسته
صد “خار” بر آن ز”تیر” بسته
دلشاد که گر زدست شد دست
آبیش برای کودکان هست
چون عمر گل این نشاط کوتاه
تیر آمد و مشک بردرید ...آه!!
این لحظه چه گویم او چهها کرد

تنهانهفتادبوفضایل
تنهانگهیبهخیمههاکرد
شد کفه کاینات مایل
“ای مرگ کنون مرا ببر گیر
هم برج زمانه بی قمر شد
از دست شدم کنون زسر گیر”
هم خصلت عشق بی پدر شد
میگفت و بر آب خون نگاهش
حق ساقی خویش را فرا خواند
وز سینه تفته بر لب آهش
بر کام زمانه تشنگی ماند
خونابه و آب بر می آمیخت
وزمشک و بدن به خاک می ریخت *****
در حسرت آن کفی که برداشت
*****
از آب و فرو فکند و بگذاشت
چون سوی زمین خمید آن ماه
کف بر لب رود و در تکاپوست
عرش و ملکوت بود همراه

هر آب رونده در پی اوست
هر موج به یاد آن کف و چنگ
کوبد سر خویش را به هر سنگ
چون مه شب چارده برآید
دریا به گمان فراتر آید
ای بحر بهل خیال باطل
این ماه کجا و بوفضایل
گیرم دو سه گام برتر آیی
کو حد حریم کبریایی
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ضرورت برگزاری دور بعدی انتخابات به شکل اینترنتی
گزارش | گزارشی از چند و چون برگزاری ششمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان

چنـدي پيـش نـام  142متخصـص رشـتههاي تخصصـي عمـران،
شهرسـازي و معماري ،ترافيك ،نقشـه برداري ،برق ،مكانيك ،در فهرست
نمايشـگاه بينالمللـي مشـهد جـاي گرفـت تا تكليـف  13كرسـي هيأت
مديره سـازمان نظام مهندسي خراسـان رضوي در انتخابات ششمین دوره
مشـخص شود.
انتخاباتـي كـه بـا فعاليـت  120سيسـتم بـه طـور همزمـان و بهصـورت
الکترونيکـي همـراه بـود و علاوه بـر آن نيز نشـان از افزايش چشـمگير
و رونـق مشـارکت اعضـاي اين سـازمان در مقايسـه با سـالهاي گذشـته
خود داشـت.
انتخاباتاينترنتيمشاركتاعضارابيشترميكند
يکي از مهندسـان عمران که از سـال  80عضو سـازمان بوده ،دليل شرکت
در انتخابـات را عالقـه مندي اش به دخالت مسـتقيم در تعيين سرنوشـت
صنفـي خـود دانسـته و ميگويـد :البتـه سـازمان هم بايـد ارتباطـش را با
اعضـا بيشـتر کنـد .او که به دليـل سـفري در دور قبلي انتخابات شـرکت
نداشـته ،پيشـنهاد ميکند که انتخابات اينترنتي برگزار شـود تا مشـارکت
اعضا هم بيشـتر شـود.
مجيـد سـعيدي پـور ،يکـي ديگـر از مهندسـان عمـران دربـاره کيفيـت
برگـزاري ايـن دوره از انتخابات نظام مهندسـي ميگويد :مشـارکت در اين
دوره بسـيار چشـمگير بـود اما حضـور کانديداهـا در جمـع راي دهندگان،
خيلـي جالـب بنظـر نميرسـيد چـرا کـه گاه موجـب ميشـد حرفهـا و
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وعدههايـي داده شـود کـه اصلا در شـان مهندسـان نيسـت.
تاکيـد او بـر محدود شـدن حضور کانديداهـا در زمان انتخابـات و در جمع
راي دهنـدگان اسـت .انتظار ايـن مهندس از منتخبان هيـأت مديره جديد
ايـن اسـت کـه هزينههـاي نظـام را بـراي امـور صنفـي و رفاهـي اعضـا
هزينه کنند و نظارت بهتري نیز در این خصوص داشـته باشـند .همچنين
در مـورد مسـاله حـق امضا هم بايد تدابيري اتخاذ شـود کـه محدوديت ها
کمتر شود.
نظام مهندسي کجا و نظام پزشکي کجا!
مهـدي اخـوان که مهنـدس معماري اسـت از شـلوغي در سـاعات پاياني
انتخابـات گاليـه دارد .او ميگويـد :اگـر انتخابـات ،اينترنتـي شـود بهتـر
اسـت چـرا که هـر يـک از اعضا با داشـتن کلمـه و رمز عبـور اختصاصي
خـود ميتواننـد در زمـان مقـرر هرجا کـه باشـند ،راي خـود را بدهند .هم
هزينههـا کـم ميشـود ،هـم مشـارکت بيشـتر ميشـود و هم شـاهد اين
شـلوغي و محدوديت فضا نيسـتيم.
او ميگويـد :مـن  10دقيقـه در صـف پارکينـگ ماندم و حاال هم ماشـينم
را خلاف پـارک کـرده ام در حاليکه اگر انتخابات اينترنتي برگزار ميشـد،
ايـن مشـکالت به وجـود نمي آيد.
وی دربـاره محدوديـت شـرکت برخـي از کانديداهـا در ادوار مختلـف
انتخاباتـي ميگويـد :کسـي را مي شناسـم که از سـال  78تا هميـن دوره
پيـش ،عضـو هيـأت مديـره بوده اسـت در حاليکـه بدنه هيأت مديـره نياز

بـه بازسـازي دارد تـا ايدههـاي جديـدي بـه آن ورود پيـدا کنـد .اين عضو
سـازمان ،يکـي از مهمتريـن مـوارد قابـل پیگیـری را ارتقـا بخـش روابط
عمومـي در اطالع رسـاني دانسـته و ادامه ميدهد :اعضاي سـازمان کمتر
در جريـان تصميمـات و اتفاقاتـي قـرار مي گيرند کـه در سـازمان صورت
می گیـرد و کمتـر هم از سياسـتهاي حمايتـي و رفاهی آگاهي داشـته و
برخوردارند.
يکـي ديگر از اعضاي سـازمان با اشـاره به همين نکتـه ميگويد :حمايتي
کـه سـازمان نظـام پزشـکي از پزشـکها دارد اصلا قابـل قيـاس بـا نظام
مهندسـي نيسـت .البته  60-50سـال از قدمت نظام پزشـکي ميگذرد اما
نظـام مهندسـي هـم بـا بيـش از  200هـزار نفـر عضو در سراسـر کشـور
ظرفيتهاي زيـادي دارد.
مهنـدس ديگـري ميگويـد :اهميـت نظـام مهندسـي از نظـام پزشـکي
کمتـر نيسـت امـا آيا وزني که نظـام مهندسـي دارد با نظام پزشـکي قابل
قيـاس اسـت؟! او ادامـه ميدهـد :بسـياري خودشـان را در کار مهندسـي
دخيـل ميکننـد در حاليکه سـازمان نظام پزشـکي به يـک غيرمتخصص
اجـازه ايـن کار را نميدهنـد که جـاي يک پزشـک کار کند .ولي مـا اجازه
ميدهيـم کـه عمران جـاي معمار طراحـي ميکند و معمار جـاي عمران،
محاسـبه ميکند.
يکـي ديگـر از مهندسـان هـم بـا تصديـق سـخنان همـکارش عنـوان
می کنـد ،بسـياري از اعضـاي سـازمان کتـاب قانـون نظـام مهندسـي را
نخوانـده انـد در حاليکـه با مراجعه به هـر بند آن ميتوانند هيـأت مديره را
در مقـام پاسـخگويي قـرار دهند.

ضرورت حمايـت از حقوق صنفي اعضا
يکي از مشـکالت جـدي اين انتخابات به گفته بسـياري از راي دهندگان،
شـلوغي و ازدحـام جمعيت بود بـه گونه اي كه برخي هـم اذعان ميکردند
اينقـدر معطـل شـده ايم که کـم کـم داريم منصـرف ميشـويم .آنها نيز
موافـق برگـزاري انتخابـات بـه شـکل اينترنتي هسـتند .اما يکـي ديگر از
مهندسـان معتقد اسـت :اين شـکل از برگزاري موجب ميشـود که ارتباط
مهندسـان با هم بيشـتر شـده و به بهانه انتخابات ،دور هم جمع ميشـوند
و از مسـايل و مشـکالت مبتالبـه جامعـه مهندسـي بـا هم گـپ و گفتي
دارنـد .مهنـدس معصومـي که  9سـال عضو سـازمان بـوده ميگويـد :در
ايـن دوره هـم اسـتقبال خوب بـوده و هم نـوع برگزاري که مکانيزه شـده
اسـت .انتظـار او از منتخبان اين اسـت كه به وعدههـاي خود عمل کنند و
جايگاه مهندسـان را در کشـور باال ببرند .معصومي بر توسـعه سياستهاي
تشـويقي و حمايتـي بيش از سياسـتهاي تنبيهـي تاکيد ميکند.
مهنـدس گلسـتان هـم که در رشـته معمـاري تحصيـل کـرده ،ميگويد:
بـراي مـن مهم اسـت کـه هيأت مديره سـازمان چه کسـي باشـد چرا که
آنـان نماينـدگان تمامي اعضـا در حمايـت از حقوق صنفي مان هسـتند.
برخي از شـرکت کنندگان از حضـور کانديداها در فضاي انتخاباتي مخالف
بودنـد .یکـی از مهندسـان پيشکسـوتان سـازمان ميگويـد :قطعـا موافق
شـرکت همـه اعضاي نظـام مهندسـي در ايـن انتخابات هسـتم اما آنچه
بيش از همه اهميت دارد ميزان مشـارکت صحيح اسـت .او در مورد اينکه

سـازمان کجـا بـوده ،بـه کجـا رسـيده و به کجـا بايد برسـد ،خاطرنشـان
ميکند :در کشـورهاي مترقي دنيا تشـکيالت مهندسـي مسـتقل از دولت
عمـل ميکننـد و اگر زيبايي و پيشـرفتي در معماري و سـازههاي شـهري
اسـت بـه تشـکيالت مهندسـي آنجا بـر ميگـردد .در واقع هرچه سـازمان
قويتـر باشـد ،بـازوي قويتـري در کنـار دولـت بـوده و بـه جامعـه خدمت
بيشـتري ميکند.
او تاکيـد ميکنـد :هيـأت مديـره جديـد نبايسـتي وقتـي انتخـاب شـدند
وعدههايشـان را فرامـوش کننـد .اينهـا انتخـاب اعضـا هسـتند و بايـد
پاسـخگو باشـند .در واقـع خـود ما مقصر هسـتيم .مـا به عنـوان مهندس
بـه حقـوق خودمان واقف نيسـتيم در حاليکـه اگر حقوقمان را بشناسـيم و
شـرح تکاليـف هيأت مديره را بدانيـم به راحتي ميتوانيم آنهـا را در مقام
پاسـخگويي قـرار ميدهيـم .تا انتقاد نباشـد ،پيشـرفت حاصل نميشـود.

چراخدمت؟!
در روز برگـزاري انتخابـات بـا چند تـن از کانديداها هم صحبـت کرديم و
نظراتشـان را دربـاره چنـد و چـون برگـزاري ايـن دوره جويا شـديم .یکی
از کاندیداهـا دربـاره ضرورت مشـارکت مهندسـان در انتخابـات ميگويد:
نيـاز اسـت کـه مهندسـان بـراي اهميت قايل شـدن بـه جايـگاه علمي و
حرفـه اي خودشـان ،با شـناخت راي بدهنـد و مطمئن باشـند که عملکرد
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 کانديدا
خاطرنشـان ميکنـد :بـه هرحـال بحـث تعهـد در حـوزه مهندسـي مهم
اسـت .قوانیـن نظام مهندسـی سـاختمان مصوب سـال  74بايـد عملياتي
شـود و روي زميـن نمانـد .سـازمان بنابر قانـون ،تکاليفي دارد کـه بايد به
اجـراي آنها متعهد باشـد.
امـا انتظـار ايـن کانديـدا به عنـوان يکـي از اعضـاي سـازمان از منتخبان
چيسـت؟ او تاکيـد ميکنـد :يکـي از انتظـارات بازنگري قانون اسـت .خود
قانـون هـم پيشبينـي کرده که  10سـال بعـد بازنگري شـود در حالي که
قانـون مصـوب  17سـال پيش اسـت و امروز نيـاز به بازنگـري دارد.
او بـا اشـاره بـه وجـود ضعف هايـي در ايـن قانـون ميگويـد :چـون مواد
و بندهـاي آن بـه روز نشـده حتمـا بايـد اصالح شـود .همچنيـن تغييرات
بنيـادي در سـاختار نظام نيز بايـد اتفاق بيفتد و حضـور فيزيکي نيز به تبع
توسـعه زيرسـاخت هاي الکترونيکي کمتر شـود.
ایشـان بـا تاکيـد بـر محـدود شـدن حضـور اعضـا در دوره هـای متوالـي
انتخاباتـي ميگويـد :متاسـفانه قانـون دراين بـاره ممنوعيت ايجـاد نکرده
اسـت در حاليکـه يـک نفر طـي يکـي دو دوره بايـد کار خـودش را انجام
دهـد نـه اينکـه سـه چهـار دوره در هيأت مديره شـرکت کنـد .اين ضعف
قانـون اسـت کـه محدوديت قايـل نشـده در حاليکه در همه جـاي دنيا دو
دوره اسـت .اگـر فـردي چنديـن دوره عضـو هيأت مديره باشـد بـا همان
افـکار قبلـي و قديمي ،همه چيز را به حالت سـکون نگه مـيدارد و قدرت
تغييـر ندارد.
9

حضور جوانها را به فال نيك بگيريم
مهنـدس رئيسـي هم کـه در دورههـاي قبل عضـو هيأت مديره سـازمان
بـوده و در ايـن دوره نيـز کانديـدا شـده ،معتقد اسـت :اين دوره نسـبت به
دو دوره قبـل بسـيار قويتـر و بـا جمعيـت بيشـتري برگـزار شـده اسـت و
پيشبينـي ميکنيـم که امسـال بـه رقم چهار هزار نفر مشـارکت برسـيم
در حاليکه در دوره قبل در مشـهد ،اين رقم مشـارکت پايين تر از اين بود.
او معتقـد اسـت :حضـور افراد جـوان در فهرسـت کانديداها را بايـد به فال
نيـک گرفـت تـا هيـأت مديره ،افـراد باتجربـه را در کنـار نيروهـاي جوان
داشـته باشـد و تلفيـق فکري بـا تجربههـا و جوانها خوب اسـت.
ارزيابـي رئيسـي از شـکل برگـزاري ايـن دوره از انتخابـات ايـن اسـت :با
توجـه بـه امکانات موجود ،شـکل برگزاري خوب اسـت .اسـتان خراسـان
رضـوي بيـش از  19هـزار مهنـدس دارد کـه بيشـترين تجمـع آنهـا در
مشـهد اسـت قطعـا اگـر در دوره بعـد ميزان مشـارکت بيشـتر شـود ،اين
فضـا بـراي برگزاري انتخابات محدود اسـت و با وجود اينکه  120دسـتگاه
رايانـه بـراي اخذ راي تعبيه شـده و سـرعت راي گيري را باال بـرده اما اگر
ميـزان مشـارکت در ادوار بعـدي باال برود ،براي فضـاي برگزاري انتخابات
بايـد فکر جدي شـود.
او تاکيد ميکند :آنها که انتخاب ميشـوند بايد از خود گذشـتگي داشـته
و منافع شـخصي خود را کنار بگذارند .به جامعه مهندسـي خدمت کنند تا
قوانين ملي سـاختمان عملياتي شـود اگر اين طور شـود جايگاه مهندسـان
در جامعـه ارتقـا مييابـد چرا که اگر خود مهندسـان براي خودشـان ارزش
بگذارند ،شـان و جايگاهشـان ارتقا مييابد.
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میزان مشارکت بیشتر شده است
در گفت وگو با مسووالن برگزاری انتخابات هیئت مدیره سازمان

حضور فعال در انتخابات:
میزان مشارکت بیشتر شده است
بـه اعتقـاد برگزارکنندگان ششـمین دوره انتخابات نظام مهندسـی ،میزان
مشـارکت و حضـور نامزدهای انتخاباتـی در این مرحله بیـش از دورههای
سـابق بـوده اسـت چنانکـه مهنـدس مقـدوری رئیـس هیـات نظـارت بر
انتخابـات معتقـد اسـت کـه مشـارکت در ايـن دوره از انتخابـات بسـيار
چشـمگير بوده.
بـه لحـاظ کمي آنچـه که از زمـان آغاز انتخابات مشـهود اسـت ،وضعيت
پرشـوري اسـت و کامال ظواهر امر نشـانگر وضعيت خوبي اسـت با رشـد
آمار قابل توجهي در مقايسـه با دوره قبل .از جهت کيفي هم شـور تبليغاتي
و نحـوه ورود کانديداهـا و تعـداد قابـل توجهـي از کسـاني کـه از بـدو امر
راي گيري در اين محل حضور داشـتند نشـانگر اين اسـت که مهندسـان
بـا نـگاه ويژه اي به ايـن انتخابات اهميت داده و احسـاس وظيفه ميکنند.
وی معتقد اسـت تعداد نامزدهاي انتخاباتي نسـبت به دوره گذشـته تفاوت
چشـمگيري نداشـته اما تعداد شـرکت کنندگان خيلي بيشـتر شـده است.
البتـه تعـداد اعضـاي سـازمان در دوره قبل  12هـزار نفر بـوده االن حدود
 19هزار نفر اسـت و انتظار هم مشـارکت بيشـتر اسـت.
وی پیـش بینـی مـی کنـد کـه اگـر  30درصـد اعضـا در ايـن انتخابـات
شـرکت داشـته باشـند نشـانگر وضعيت مطلوب اسـت و اميدواريـم که تا
پايـان وقـت انتخابات بيشـتر هم شـود.
وی در عین حال می گوید :قطعا انتظار بيشـتر از اينهاسـت اما در مقايسـه
بـا ادوار قبل ،ميزان مشـارکت خيلي بهتر شـده اسـت .به هرحـال با اعداد
و ارقـام قبلـي ،اين مقايسـه وضعيت بهتري را نشـان ميدهـد .البته انتظار
مشـارکت از چنين صنفي باالي  70درصد مشـارکت اسـت .وی در پاسـخ
به اینکه دليل ميزان مشـارکت پايين چيسـت می گوید:شـايد عمده دليل
آن گرفتـاري و درگيريهـاي متعـددي باشـد که مهندسـان دارنـد و خداي
نکـرده ناشـي از نبـود احسـاس وظيفـه و نگاههـاي منفي نيسـت .به نظر
من دليلش گرفتاري و مشـغله فراوان مهندسـان اسـت.
مهنـدس مقـدوری بـراي بـاال بـردن ايـن ميزان مشـارکت پیشـنهاد می
دهـداز طريـق انعکاس اطالعـات ،اخبـار و فعاليتهايي که نظام مهندسـي
دارد و اثراتـي کـه نظـام توانسـته در عرصه فني و اجرايي کشـور بگذارد يا
بقيه تأثيراتي که شـاهد هسـتيم بايسـتي به درسـتي اطالع رسـاني شـود.
قطعا از طريق آگاهي بخشـي بيشـتر و انعکاس فعاليتها شـاهد مشـارکت
بيشـتري هـم خواهيـم بـود .وی بـه مهندسـاني کـه در ايـن انتخابـات و
فعاليتهايـي از ايـن دسـت شـرکت نميکننـد می گویـد :به نوبه خـودم از
آنهـا تقاضـا دارم که در چنين برنامههايي مشـارکت و حضـور فعال تري
داشـته باشـند تا از برکت مشـارکت آنـان همه منتفع شـوند.

دبیر اجرایی این انتخابات نیز معتقد است:
گسـتردگي تبليغات موجب باال بردن مشارکت در انتخابات شده بود
مهندس حسـين کامران در خصوص شـکل برگزاري اين دوره از انتخابات
نسـبت به دورههاي گذشـته معتقد است:
شـکل برگـزاري انتخابـات در شـيوه کلي 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 يکسان 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 تشـکيل
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 کرديـم در ايـن دوره از انتخابات،
تبليغـات و تشـويق بـه کانديداتـوري را بيشـتر کنيم براي هميـن تبليغات
نامزدهـاي انتخاباتـي در روزنامههـا نسـبت به ادوار گذشـته بيشـتر شـده
بـود .در مرحلـه اول ثبت نـام نامزدهاي انتخاباتي  156نفر در هفت رشـته
مرتبـط بـا نظـام مهندسـي از جمله عمـران ،شهرسـازي ،معمـاري ،برق،
مکانيـک ،ترافيـک و نقشـه برداري ثبـت نام کردند که پس از بررسـيهاي
اوليـه و کسـر تعدادي انصرافـي ،تعـداد  138نفر احراز صالحيت شـدند.
وی در خصـوص ميـزان مشـارکت در ايـن دوره معتقـد اسـت:به نظـر
ميرسـد ميـزان مشـارکت حداقـل دو برابـر دوره قبل و حتي بيشـتر از آن
باشـد .البتـه ميـزان اعضـا هـم نسـبت بـه دوره قبل بيشـتر شـده اند.
مهنـدس کامـران در خاتمه به اهمیت انتخابات نظام مهندسـی نیز اشـاره
کـرده و مـی گویـد :نظـام مهندسـي بزرگترين تشـکل غیردولتی کشـور
اسـت ضمـن اينکـه حـدود  30درصد اقتصـاد کشـور در حوزه سـاختمان
و صنايع وابسـته به آن گردش دارد .بنابراين سـازمان نظام مهندسـي روز
بـه روز دارد جايـگاه خـودش را پيـدا ميکند بـه ويژه اينکه با قانون بسـيار
قوي مصوب سـال  74و اصالحيههاي بعدي آن ،اعضاي نظام مهندسـي
تقريبـا بر کليه امور مهندسـي کشـور نظارت دارند اعـم از طرحهاي دولتي
و خصوصـي و نيـز پروژههاي بـزرگ ملي بنابراين اهميت نظام مهندسـي
و اقتـدار قانونـي آن در حـال شـکل يافتـن اسـت و براي بسـياري توجيه
شـده کـه نظـام مهندس يکي از تشـکلهاي غيردولتي مهم کشـور اسـت
و اهميت زيـادي دارد.
وی در همیـن خصـوص تبلیغـات گسـترده بـرای جذب مشـارکت فراگیر
مهندسـان را مهـم تلقـی کـرده و اضافـه می کنـد ایـن تبلیغات تـا جايي
کـه نامزدهـاي انتخاباتـي هم را تخريب نکنند مشـکلي نيسـت و نشـان
دهنـده اهميـت موضوع اسـت .همچنين تبليغات گسـترده و سـالم باعث
ميشـود که نامزدهاي با صالحيت انتخاب شـوند .همچنيـن در باال بردن
ميـزان مشـارکت هـم تأثيرگذار اسـت .امـروز اتفاقي که به چشـم ميبينم
ايـن اسـت که مهندسـان ،سـازمان را به عنوان سـازماني کـه ارتقا بخش
جايـگاه کاري آنـان اسـت ميبينند بالطبع ايـن ديدگاه ،ميزان مشـارکت را
بـاال برده اسـت .جالب اسـت بدانيـد در ايـن دوره از انتخابـات ،اعضايي را
داشـتيم که حدود  90سـال 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 کنند.
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نظام مهندسی مسوولیت بیشتری را بپذیرد
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نظاممهندسیمسوولیتبیشتریرابپذیرد
برگـزاری ششـمین دوره انتخابـات هیأت مدیـره نظام مهندسـی فرصتی
بـود تـا مدیـران و مسـووالن اسـتان با حضـور در نمایشـگاه بیـن المللی
مشـهد ،محـل برگـزاری ایـن دوره از انتخابـات از چگونگـی اجـرای این
رخـداد مطلـع شـوند .محمـود صالحی اسـتاندار سـابق خراسـان رضوی،
مهندس پورحسـین معاون سـابق اسـتانداری ،مهندس قاسـمی ،مدیرکل
پیشـین راه و شهرسـازی خراسـان رضـوی از جملـه ایـن مدیـران بودند.
حضـور ایـن مدیران بهانه ای شـد تـا نظراتشـان را در خصوص چگونگی
برگـزاری ایـن دوره از انتخابـات جویا شـویم.
اسـتاندار سـابق خراسـان رضوی در خصوص تأثیر و نقش سـازمان نظام
مهندسـی در توسـعه شـهری و مقاومسـازی سـاختمانها مـی گویـد:در
آغـاز الزم بـه يـادآوري ميدانم که اشـاره کنم امـروز بسـياري از کارهاي
دولتي توسـط بخشـهاي خصوصي در حال انجام اسـت يکي از بخشـهاي
خصوصـي مهـم ،سـازمان نظـام مهندسـي اسـت .انتخابـات ايـن نظـام
مهندسـي هـم بـه صـورت آزاد اسـت و هـر کسـي کـه فـارغ التحصيـل
رشـتههاي مرتبـط بـا مهندسـي و عضـو ايـن سـازمان باشـد ميتواند در
ايـن انتخابـات شـرکت کند .اگر اين تـوان را در خودش ببينـد که ميتواند
خدمتگزار باشـد ،کانديدا ميشـود و مهندسـان هم با بررسـي و شناخت به
او راي ميدهنـد تـا بر ساختوسـازهاي دولتي و خصوصي نظـارت کند 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 که
ميتـوان از تأثيـر نظام مهندسـي داشـت يعني آنکـه کار را انجـام ميدهد
از سـوي کسـي که علـم به آن را دارد ،نظارت ميشـود .نکتـه ديگر اينکه
اصـوال دموکراسـي و انتخابـات ،شـيرين اسـت و بعـد از پيـروزي انقالب
اسلامي ،همـه امـور مـا بـا انتخابـات همـراه شـده از انتخابـات مجلس
خبـرگان رهبري ،مجلس شـوراي اسلامي ،رياسـت جمهـوري و انتخاب
شـوراي شـهر بگيريـد تا انتخابـات در صنـوف و ديگر بخشـهاي دولتي و
خصوصي .بنابراين انتخابات موضوع شـيرين و دلچسـبي اسـت که انسان
احسـاس ميکنـد آزادي در انتخابـات اراده برتـر وجـود دارد ،اراده برتر هم
يعنـي اراده اعضـاي نظـام مهندسـي که بـا انتخابات محقق ميشـود.
صالحـی اضافه می کند :بايسـتي تصـدي گريها را از سيسـتمهاي دولتي
بـه ايـن نظامها واگذار کنيم .چندي پيش  80وظيفه 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 کوچـک شـود .معنـي دولـت الکترونيـک هـم اين اسـت که
کوچـک شـود و دو وظيفـه را برعهده گيرد؛ سياسـتگزاري و نظـارت ،اجرا
و مسـووليت بايسـتي بـا خـود مردم باشـد .ما بايـد در اسـتان تالش کنيم

کـه سـازمان نظام مهندسـي ،بيشـتر ايـن وظايـف را بپذيرد .کسـاني هم
کـه کانديدا هسـتند قريب بـه اتفاق افـرادي متخصص ،متديـن و کارآمد
هسـتند .سـازمان نظام مهندسـي اسـتان تا کنون خوب کار کرده اسـت و
اميدواريـم که بار مسـووليت بيشـتري را بپذيرد.
وی در خصـوص یافتـن راهـی بـرای افزایش عمر سـاختمانها می گوید:
مـن بارهـا بـه ايـن نکته اشـاره کـرده ام کـه سـازندگان مصالح نيـز بايد
متخصـص باشـند .توليـد مصالـح را نبايد بـه عوام سـپرد بلکه بايـد افراد
باتجربـه روي کار بياينـد و مسـوول کنتـرل کيفـي هـم بر آنهـا نظارت
داشـته باشـد .نقشـه و نمـاي کار هم بايد متناسـب با فرهنگ کشـورمان
باشـد .مـا کشـوري ايراني اسلامي هسـتيم و فرهنگ ما بايـد در نماهاي
سـاختماني نمـود داشـته باشـد .ايـن انتظـار ماسـت ،مشـهد که شـهري
مذهبـي اسـت نماهـاي مذهبـي هم داشـته باشـد .نکتـه بعد اينکـه بايد
توجـه جدي به نظارت مهندسـان در ساختوسـازها شـود زمانيکه نظارت
دقيق باشـد و مصالح هم اسـتاندارد ،طراحي هم درسـت باشـد ،سـاختمان
مقـاوم و شـکيل سـاخته ميشـود .بـا توجه بـه اينکـه بخشـهايي از ايران
روي گسـل اسـت ،اگر به مقاوم سـازي سـاختمان اهتمام بيشـتري شـود
مـردم ميتواننـد زندگـي راحـت و با آسايشـي در خانههايي داشـته باشـند
کـه هـم شـکيل و زيباسـت ،هم مقـاوم ،هـم ايرانـي و اسلامي و هم با
فرهنـگ ماهارمونـي دارد و زندگـي در آن ،نشـاط آور اسـت .امـروز مـردم
وقتـي بـه جايـي سـفر ميکننـد ميروند کـه بناهـاي آن کشـورها را هم
ببينند در واقع کشـورهايي که گردشـگر بيشـتري دارند بناهاي ارزشمندي
هـم دارند.
صالحـی ادامـه مـی دهـد :دو سـه سـالي اسـت کـه اتفاقـات خوبـي در
حـوزه ساختوسـازها افتـاده اسـت .برنامهريـزي در ايـن زمينـه بسـيار
مهم اسـت .سـازمان نظام مهندسـي بايـد با معاونـت عمراني اسـتانداري
همـکاري بيشـتري داشـته باشـد و با هم در ايـن زمينـه برنامهريزي کنند
و شـهرداريها هـم تبعيـت ميکنند.
وی در خصوص وضعیت حاشـیه نشـینی در سـالهای اخیر معتقد اسـت:
در سـالهاي اخير حاشـيه نشـيني افزايش پيـدا نکرده و در آمـار جديد يک
درصـد بـه جمعيت روسـتاها علاوه بر رشـد منطقـه اي آن ،اضافه شـده
اسـت .بـا توجـه بـه رسـيدگي بيشـتري کـه در روسـتاها انجـام ميگيرد
ايـن اتفـاق افتـاده و اميدواريـم که اين رسـيدگي اسـتمرار يابـد .تالش ما
ايـن اسـت علاوه بر اينکه کسـي از روسـتاها به شـهرها نيايـد ،مهاجرت
معکوس هم داشـته باشـيم و اين شـدني است اگر همه رسـيدگي و توجه
به اين مناطق بيشـتر شـود.

قوانین نظام مهندسـی ساختمان پاسـخگوي وضعيت متعارف کنوني
است
معـاون عمرانـي سـابق اسـتاندار نیـز معتقد اسـت کـه امروز مشـکلي در
قانـون نظـام مهندسـي نداريم.
مهندس حسـين پـور انتظارش را از سـازمان نظام مهندسـی اینگونه بیان
مـی کنـد کـه :قطعـا انتظـاري کـه مـا از همکارانمـان در سـازمان نظـام
مهندسـي داريم انتظاري خارج از وظايف سـازماني آنان نيسـت .سـازمان

امـروز وظيفـه خطير نظارت بر ساختوسـازهاي بخش مسـکن اسـتان را
بـر عهـده دارد .قطعا هيچ ساختوسـازي نبايد بدون نظـارت دقيق ناظران
سـازمان نظـام مهندسـي انجام بگيـرد و اين فرآينـد بعد از طراحـي و کار
اجرايـي که توسـط پيمانکاران و مجريان انجام ميشـود ،نقـش نظارتي را
براي سـازمان نظام مهندسـي دشـوارتر ميکند .امروز منابع بزرگ ملي را
در حوزه مسـکن داريم که در بخش بهسـازي بافتهاي فرسـوده و سـاخت
بناهاي جديد نمود يافته اسـت .چند سـالي اسـت که سـاخت مسکن مهر
نيـز در کشـور سـرعت گرفته اسـت .در اسـتان خراسـان رضـوي بيش از
 130هـزار مسـکن مهـر در نقـاط مختلف اسـتان از جمله مشـهد در حال
سـاخت اسـت و نياز اسـت که همکاران ما در سـازمان نظام مهندسـي با
برنامهريـزي 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 مسـکوني داشـته باشـند .کشـور ما و نيز اسـتان خراسـان
بيـش از  80درصـد روي گسـل اسـت بـه هميـن دليـل هـر آن در تهديد
زلزلـه هسـتيم و اگـر نتوانيـم سـاختمان مقاوم بسـازيم به همه کسـانيکه
در ايـن حـوزه بهـره بـردار هسـتند ،جفا کـرده ايـم حتي اگر سـاکنين هم
تمايلـي بـه اجراي ضوابـط قانوني نداشـته باشـند حرفه انسـاني و قانوني
مهندسـان ايجـاب ميکنـد که نظارتشـان را دقيـق انجام دهند .امـروز در
کشـور مشـکل قانون مهندسـي نداريم .ضوابـط و قوانین نظام مهندسـی
سـاختمان پاسـخگوي وضعيت متعارف کنوني اسـت .در تاريخ کشـورمان
زلزلههاي باالي هشـت ريشـتر کمتر داشـتيم و عموما زلزلههاي تخريب
گـر در فاصلـه بين  5و نيم تا  7ريشـتر بـوده و نمونه  5و نيم ريشـتر را در
تربـت و نيشـابور داشـتيم که شـاهد صدمات مالي هـم بوديم.
حسـین پور می افزاید :بناهاي روسـتاي ،بناهاي فرسـوده تري نسـبت به
شـهرها هسـتند .بـا وجـود  450هزار واحد مسـکوني روسـتايي در اسـتان
حـدود  50درصـد آنهـا مقـاوم سـازي شـده اسـت .همچنيـن در نقاطي
کـه در چنـد سـال اخير همچون تربت و نيشـابور و رشـتخوار شـاهد زلزله
بوديـم ،تمـام سـاختمانهاي اين مناطق بهسـازي و نوسـازي شـده اند تا
در برابـر زلزلـه مقاومـت داشـته و ايمنـي سـاکنان را حفـظ کننـد .به نظر
ميرسـد بافتهاي فرسـوده شـهرها هم بايد با سـرعت بيشـتري ،بهسازي
و مقاوم سـازي شـود .وزارت راه و شهرسـازي در سـالهاي اخير سـهميهها
و اعتبـارات خوبـي را از جهـت حمايـت مالي براي سـاکنين ايجـاد کرده و
اقدامـات خوبـي هم انجام شـده امـا به واقع نقـش و حضور مـردم در اين
بـاره بسـيار مهم اسـت .باز هـم تاکيد ميکنم مـا از نظر ضوابـط و قوانين
قوانین نظام مهندسـی سـاختمان مشـکل خاصـي نداريم.
وی مـی گویـد :ایـن قانـون بـا توجـه بـه وضـع موجود نیـاز بـه بازنگری
ندارد,امـا کشـوري همچـون ژاپـن با هر زلزلـه اي با توجه به مشـخصات
آن زلزلـه مقرراتـش را تغييـر ميدهـد ولـي مـا با اين سـه تغييـري که در
اصلاح آييـن نامـه  2800انجام داديم امروز مشـکل خاصـي از اين جهت
نداريـم .مشـکل اصلـي ما در کم توجهي اجـراي آن اسـت در حاليکه اجرا
بايد دقيقا مطابق قوانین نظام مهندسـی سـاختمان باشـد .يعني در مرحله
اجـرا با اسـتفاده از مصالح مطلوب بتوانيم انتظارات قوانین نظام مهندسـی
سـاختمان را تامين کنيم.
حسـین پـور خاطـر نشـان مـی کنـد :ضوابـط و قوانينـي کـه در سـاخت
بناهـاي شـهري وجـود دارد کاملا روشـن و مشـخص اسـت کليـه
سـاختمانها بايـد داراي مجريـان ذي صلاح و طراحان مـورد قبول نظام
مهندسـي باشـند ،سـپس تاييديههاي الزم را در بخشـهاي عمران و سازه،
معمـاري ،تاسيسـات برقـي و غيره ميگيرند و در نهايت توسـط مهندسـان
نظـام مهندسـي مـورد نظـارت دقيـق قـرار ميگيـرد ،اگـر ايـن فرآيند به
شـکل دقيـق و واقعـي انجام شـود ما بـه نتيجه مطلـوب ميرسـيم .بعضا
هم شـاهد يک سـري نظارتهاي صوري در نظارتهاي مهندسـي هسـتيم
کـه بايـد کاهـش پيدا کـرده و از بين بـرود ،در اين صورت ميتـوان انتظار

داشـت کـه عمر سـاختمانهاي ما عمـر واقعي داشـته باشـد و حداقل 50
 60سـال عمـر کننـد با توجه بـه اينکه نوع مصالح ما مرغوب اسـت و دربخـش حرفـه اي هم سـازندگان ما حرفه اي هسـتند ،اين مـدت عمر دور
از واقعيـت نيسـت .در مجمـوع اگـر اجزاي ساختوسـاز به درسـتي عمل
کننـد ميتواننـد يـک کل واحد مطمئـن و مقاوم را بسـازند.
وی بـراي اينکـه نظارتهاي صوري کم شـود می گوید:به نظر من اسـاس
کار مهندسـي ،روحيـه تعهـد و وجـدان کاري اسـت کـه اکثـر مهندسـان
از ايـن روحيـه برخوردارنـد .مرحلـه بعـد اينکه سـازوکار نظارتي هـم بايد
سـازوکار مشـخصي باشـد .ما تالش کرديم که در کميته چهار نفره نظام
مهندسـي اسـتان که هر ماه يکبار با حضور اعضا برگزار و آخرين وضعيت
نظارتـي رصـد ميشـود به شـکلهاي مختلف ،زمينـه حضور مهندسـان را
بيشـتر کنترل کنيم و به شـکلي که مطمئن شـويم در سيسـتم نظارتي از
کنتـرل و نظـارت دقيـق تري برخوردار هسـتيم يقينا حضور مهندسـان در
پروژههـا بايـد بازخـورد خودش را نشـان دهد و توسـط فرمهـاي مختلف،
مستندسـازي شـود که 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 کـه بـدون تاييديـه مهنـدس ناظـر از هـر گونه صـدور پايـان کار
بـراي سـاختمان ممانعـت کننـد .البتـه در چند سـال اخير اين حساسـيت
در شـهرداريهاي مناطـق ديـده ميشـود .ما هم سـعي کرديم بـا نظارت و
کنتـرل بيشـتر اين حساسـيت را بيشـتر کنيم .اگـر اين اجـزاي نظارتي به
درسـتي کار کننـد ،کل فرآينـد نظارت هـم در عمل درسـت و دقيق انجام
خواهد شـد.
وی بـرای افزایـش میزان مشـارکت اعضـاء در انتخابات مـی گوید :انتظار
مـا اين اسـت در ايـن نوع فعاليتهـا که در واقـع انتخـاب نمايندگاني براي
برنامهريـزي فعاليتهـاي حرفه اي مهندسـان اسـت تمام اعضاي سـازمان
وظيفـه دارنـد حضـور فعالي داشـته باشـند .بايسـتي به شـکلهاي مختلف
زمينـه مشـارکت مهندسـان در فعاليتهـاي سـازمان را افزايـش داد .اگرچه
ميزان مشـارکت مهندسـان دراسـتان ما به نسـبت در انتخابات دوره قبل،
از متوسـط کشـوري باالتـر بـوده اسـت .در دوره قبل ،متوسـط مشـارکت
کشـوري  21درصـد بـوده در حاليکـه اين رقم براي اسـتان مـا  25درصد
بـوده اسـت ولـي باز هـم اين رقـم ،قانع کننده نيسـت .حداقـل  50درصد
مهندسـان ما بايسـتي در صحنه انتخابات هيأت مديره سـازمان مشارکت
فعال داشـته باشـند چون تمـام کار بعـد از اين انتخابات بـر دوش اعضاي
جديـد هيـأت مديـره اسـت و هـر اقـدام و فعاليتـي کـه انجام شـود ،نمود
فعاليت همه مهندسـان اسـتان اسـت .تصميماتي هم که گرفته ميشـود
توسـط نماينـدگان آنـان اسـت بنابراين هر چـه ميزان حضور و مشـارکت
آنـان در ايـن انتخابات بيشـتر باشـد ميتوانـد بازخورد عملکردي سـازمان
را بهبود بخشـد.
وی ادامـه مـی دهـد :بـه نظر من بايسـتي ميـزان ارتباط سـازمان با اعضا
بيشـتر شـود بـه بهانههـاي مختلـف جلسـات و کارگاههـاي آموزشـي،
نشسـتهاي هم انديشـي و غيره برگزار شـود .اگر اين ارتباط بيشـتر شـود
بـه نظر ميرسـد تعلق و ارتباط مهندسـان با سـازمان هـم افزايش مييابد
و بالطبـع در چنيـن انتخاباتـي هم حضـور پررنگ تـري دارند.
وی در خصـوص چرایـی شـرکت نکـردن اعضـا در چنیـن برنامههایـی
مـی گوید:ایـن مهـم ممکـن اسـت بـه دليـل گرفتاري يـا تعهد نداشـتن
بـه اهـداف سـازمان باشـد .در عيـن آنكـه بـا توجـه بـه اينکه همـه اينها
عضو سـازمان هستند بايستي مشـارکت فعال داشته باشـند .سازمان نظام
مهندسـي اسـتان حدود  20هزار عضو دارد که وظيفه حرفه اي ،سـازماني
و کاري شـان ايجـاب ميکنـد ارتبـاط تنگاتنـگ و بيشـتري بـا سـازمان
داشـته باشند.
13
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نظام مهندسي بازوي توانمند در کنار وزارت راه و شهرسازي
مدیـر کل سـابق راه و شهرسـازی خراسـان رضـوی نیز می گویـد :حدود
 19هـزار نفـر عضـو سـازمان نظـام مهندسـي اسـتان خراسـان رضـوي
هسـتند ،سـازماني کـه بزرگترين تشـکل غيردولتـي در ايران هسـتند .در
ششـمين دوره انتخابـات هيـأت مديـره نظام مهندسـي اسـتان 142 ،نفر
نامزد براي  13كرسـي در  7رشـته تخصصي ترافيك ،نقشـه برداري ،برق،
مكانيـك ،عمـران ،شهرسـازي و معماري با هـم رقابت کردند .در حاشـيه
ايـن انتخابـات گفـت و گويـي کوتاه با مهنـدس محمدرضا قاسـمي ،قائم
مقام وزير و مديركل سـابق راه و شهرسـازي خراسـان رضوي داشـتيم که
از نظـر ميگذرانيد:
وی ميزان مشـارکت را در اين دوره پرشـور می داند و می افزاید :با توجه به
حضور پرشور اعضا ،قطعا نسبت به دورههاي قبل شاهد مشارکت بيشتري
هسـتيم البته به دليل افزايش تعداد عضويتي که سـازمان در سـالهاي اخير
داشـته ،پيشبينـي ميکنيـم ميزان مشـارکت بهتر از ادوار گذشـته باشـد.
مهندس قاسـمی ادامه می دهد :متاسـفانه بحث مشـارکت پاييـن در اکثر
تشـکلهاي غيردولتـي وجود دارد و سـازمان نظام مهندسـي هـم به عنوان
يـک تشـکل از اين قاعده مسـتثني نيسـت در حاليکه يکي از تشـکلهاي
بزرگ کشـور اسـت و اگـر به صورت درصـدي به ماجرا نـگاه کنيم ميزان
درصـد مشـارکت پاييـن اسـت اما بـا توجه بـه زياد بـودن تعـداد اعضا ،به
لحاظ عددي بسـيار باالتر اسـت گرچـه براي ما به عنـوان برگزارکنندگان
انتخابـات راضـي کننده نيسـت و همه بايد براي افزايش مشـارکت تالش
کنيـم .مهندسـان هـم بايسـتي به سرنوشـت خودشـان اعتماد پيـدا کنند
البتـه مـا هـر دوره نسـبت بـه دورههـاي گذشـته ،شـاهد افزايـش ميزان
مشـارکت هسـتيم و اميدواريـم کـه اين رونـد رو بـه رشـد را در دورههاي
آينده هـم ببينيم.
وی در پاسـخ بـه اینکه چـه راهکارهايي را براي باالبردن ميزان مشـارکت
اعضا در سـاير فعاليتها همچـون حضور در انتخابات هيأت مديره سـازمان
نظـام مهندسـي پيشـنهاد ميکنيـد می گویـد :عملکـرد هيأت مديـره در
طول سـه سـال بسـيار مؤثر اسـت و ميتواند جلب نظر اعضا را به همراه
داشـته باشـد .بنابرايـن مشـارکت اعضـا در انتخابات هم موجب ميشـود
که در سرنوشـت خودشـان بيشـتر دخيل باشـند .قطعا اگر ارتبـاط اعضا با
سـازمان بيشـتر شـود ،شـاهد بهبود عملکرد آن خواهيم بود .باز هم تاکيد
ميکنـم حضور اعضا اين دوره نسـبت به دورههاي قبل بسـيار بهتر شـده
اسـت اگرچه هنـوز هم راضي کننده نيسـت.
وی اظهـار مـی دارد :سـازمان نظـام مهندسـي بـازوي توانمنـدي در کنار
وزارت راه و شهرسـازي اسـت .انتظـارات هـم در واقـع اقداماتي اسـت که
منجـر بـه ارتقـاي حوزه فني و مهندسـي کشـور شـود.
مهنـدس قاسـمی یـادآور می شود,مهندسـان مسـووليت قانونـي دارند که
بـه موجـب قانـون نظام مهندسـي ،مسـووليت نظـارت بر ساختوسـازها
را دارنـد .بنابرايـن ايـن بحـث حقوقي ماجراسـت اما اگر ساختوسـازهاي
بهينه نداشـته باشـيم در اتفاقات و بالهاي طبيعي همچون سـيل و زلزله،
مـردم اهميـت وجود يک سـاختمان مقـاوم را حس ميکننـد و اين اعتماد
قطعا بيشـتر ميشـود.

وی در پاسـخ بـه اینکـه آیا مواجهه بـا نظارتهای صوری از سـوی برخی
مهندسـین باید دسـتورالعملی باشـد یا با تدابیری بایسـتی تهعد در جامعه
بیشـتر شـود مـی گویـد :قطعا هـردو مـورد در کنـار هم مهم اسـت .حتي
اگـر يک فروشـنده هم تعهـد کاري نداشـته باشـد ،خريدار پيـدا نميکند.
قسـمتي از کار بـه روحيـه تعهـد بر ميگردد که همه مهندسـان نسـبت به
قسـمي کـه يـاد کـرده انـد ،بايد بـه اصـول حرفـه اي و اخالقي کارشـان
متعهـد باشـند و از طرفـي هـم پيگیريهاي حقوقي متوجه کسـاني اسـت
کـه پايبنـدي به قانون ندارنـد ،بايد در مـورد آنان اعمال قانون شـود .البته
نظارتهايـي بـه اين شـکل ،کمتر شـده زيرا کنترل و نظارت بيشـتر شـده
اسـت و آرايـي که در شـوراي انتظامي بـدون هيچ گونه اغماضـي صادر و
اجـرا ميشـود باعث شـده که از تخلفات پيشـگيري شـود.

قوانينمليساختمانبايدبهروزشود
در گفت وگو با معاون حقوقی و پارلمانی نظام مهندسی ساختمان

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بايد به روز شود
اشاره:
قانون نظام مهندسـی و کنترل سـاختمان مجموعه قوانيـن الزم االجرايي
اسـت کـه رعايت آن در ساختوسـاز ميتوانـد به تأمين ايمني و آسـايش
سـاکنان آنهـا منجر شـود .مقـررات ملـي که با توجـه به سـطح فناوري
کشـور تدويـن شـده اسـت ،امـروزه ميثاق جامعه مهندسـي کشـور اسـت
و توانسـته اسـت قابليتهـاي خـود را در عرصههـاي مرتبـط نشـان دهـد.
مقـررات ملـي در کشـور مـا سـابقه طوالنـي نداشـته و در مـواردي نيـز
حسـب نيـاز ،ضوابط سـاير کشـورها بومي شـده اسـت ،اما امـروز با توجه
بـه حجـم بـاالي ساختوسـازها و نيـاز روزافـزون بـه روشـهاي طـرح و
اجـراي نويـن و مصالح و فرآوردههاي سـاختماني ،بايد بيـش از پيش مورد
توجـه جامعـه مهندسـي و صنايـع مرتبـط کشـور قرار گيـرد ،بـه گونه اي
کـه قوانین نظام مهندسـی سـاختمان در تمـام وجوه و اركان ساختوسـاز
حاكـم باشـد .اين وظيفه بزرگي اسـت کـه بايد جامعه مهندسـي به دوش
بکشـد .تجربـه زلزلههـاي گذشـته ،پاييـن بودن عمـر مفيد سـاختمانها،
نيـاز به تعميـرات فراوان در طول دوره بهرهبرداري سـاختمانها و ...نشـان
ميدهـد کـه ساختوسـازهاي سـنتي ديگـر جوابگـوي جامعه روبه رشـد
ايـران اسلامي نيسـت و بـا توجه به افق سـند چشـم انداز بيسـت سـاله
کشـور ،اهميـت قانـون نظام مهندسـی و کنترل سـاختمان بيـش از پيش
آشـکار ميشـود .امـا آنچه در اين ميـان اهميت مييابد اينکـه قانون نظام
مهندسـی و کنترل سـاختمان مصوب سـال  74اسـت .آيا شـرايط کنوني
ضـرورت بازنگـري ايـن قوانيـن را ايجـاب نميکند؟ در حاشـيه ششـمين
دوره انتخابـات نظـام مهندسـي خراسـان رضـوي فرصت دسـت داد تا در
گفتگـو بـا مهنـدس طهماسـبي ،معـاون هماهنگي اسـتانهاي کشـور و
معـاون حقوقـي و پارلمانـي نظام مهندسـي در مجلس شـوراي اسلامي،
ايـن موضـوع را مـورد بحث و بررسـي قـرار دهيم.
با توجه به ظرفيتهايي که در بين مهندسـان به عنوان قشـر نخبه جامعه
وجود دارد ،قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان چقدر متناسب با
ايـن ظرفيت ها به روز شـده اند؟
همانطـور کـه اشـاره کرديـد ،ظرفيـت مهندسـان و نخبههاي کشـور که
ميتواننـد بـراي زيرسـاخت مهندسـي کشـور بسـتر سـازي کنـد ،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 کيفي سـازي قوانین نظام مهندسـی
سـاختمان کشـور مصـوب سـال  1374داريم کـه در مدت دوسـالي که در
خدمت تشـکيالت هسـتم به جد اين موضـوع را داريـم پيگيري ميکنيم
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 کليـد خـورده و تعامـل خوبـي هـم بـا نماينـدگان مجلس
بـه ويـژه کميسـيون عمـران داريم .همچنيـن حضور مهندسهاشـمي به
عنـوان نماينـده مجلـس دوره نهـم نيـز فتـح بابي بـراي ارتقاي سـازمان
نظام مهندسـي اسـت .البتـه برنامههاي ديگـري هـم در دوره پنجم کليد
خـورده اسـت اما نکتـه مهم اينکـه وقتي در چنيـن انتخاباتي ،شـاهد اين
حضـور چشـمگير هسـتم برايم بسـيار خوشـايند که چه نگـرش و تحولي
در سـازمان نظـام مهندسـي بـه وجـود آمـده کـه اين سـيل عظيـم را در
تهران و خراسـان و اکثر اسـتانها به پاي صندوقهاي راي کشـانده اسـت
و شـايد امسـال مشـارکت باالي  50درصد افزايش را در مقايسه با سنوات
گذشـته نشـان دهد .پس تحولي ايجاد شـده و اهميتي در نظام مهندسـي
بـه وجـود آمـده که اعضـا مشـارکت ميکنند.
بـه بخشـي از برنامههايـي کـه در دوره پنجـم نظـام مهندسـي کليـد
خـورده ،اشـاره ميکنيـد؟
خـب در بحـث بيمـه اعضـاي سـازمان نظام مهندسـي کشـور حرکتهاي
بسـيار خوبـي انجام گرفتـه ،تعامل خوبي در اسـتانها و نيز وزارت کشـور
بـراي تحقـق اهداف سـازمان صورت گرفته اسـت .از طرفي بايد بسـتر را
براي آنان فراهم کرد تا مهندسـان عضو سـازمان بـه عنوان مدعي العموم،
جايـگاه و شـان اجتماعـي بيايند .مـا امروز در فرآيند رسـيدگي بـه اهداف
سـازمان بـه عنـوان بزرگتريـن تشـکل غيردولتـي در کشـور در تعامـل با
ديگر سـازمانهاي کشـور به عنوان مدعي العموم ميتوانيم حرف داشـته
باشـيم .ايـن نخسـتين موضوعي اسـت که جـرات پيـدا کرديـم و وارد آن
شـديم .موضـوع ديگر اينکه بايسـتي به مـوازات قوانين حرکـت کنيم که
ميکنيـم و بـر همين اسـاس آينـده بسـيار روشـني را دراسـتانها بهويژه
پايتخـت شـاهد خواهيم بود .شـايد تا دوسـال قبـل اکثر سـازمانها ،اصال
نظام مهندسـي را نمي شـناختند در حالي که امروز سـازمان نظام مهندسي
در تمـام ابعاد شـاخص و برجسـته شـده اسـت حتـي طرح پيشـخواني که
االن مطـرح اسـت ميتوانـد مهندسـان قديمي و مهندسـان جـوان را که
حرفـي بـراي گفتـن دارند ،گرد هـم جمع کند تـا به کمک دولـت ،وزارت
خانههـاي مرتبـط و نيز نظام مهندسـي کشـور بيايند تا هندسـه توانمندي
نظام مهندسـي کشـور را با قدرت و قوت توسـعه بخشـند.
پس از تصويب قانون نظام مهندسـی و کنترل سـاختمان از سـال 74
تـا کنـون چقدر نسـبت بـه بازنگـري آن احسـاس نيـاز شـد؟ اگرچه
معتقديـم هميـن قانون هم به درسـتي اجرا نشـده اسـت؟
مـا ظرفيتهـاي بسـياري را در کتـاب قانـون داريـم امـا متاسـفانه
اهمال کاري 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 کنـد ،حرف
بزنـد حتـي در قالـب عضويـت سـازمان هـم حرفهـاي فراوانـي داريـم از
بحثهـاي صنفـي و شـخصي گرفتـه تا بحثهـاي کلـي مهندسـي و اينها
را بايـد قانونمنـد کـرد .مـا در چارچـوب قانـون حرکـت ميکنيـم .کتـاب
قانـون مربـوط بـه سـال  74اسـت و حـدود  17-16سـال از تصويـب آن
گذشـته اسـت .نگاه  17سـال پيش تـا امـروز در جميع جهات فـرق کرده
اسـت بنابرايـن مـا اعتقـاد داريـم کـه بـراي ارتقـا و کارآمدي ايـن قوانين
بايـد خودمـان را بـا نـگاه جديـد همسـو و همگرا بکنيـم .اين موضـوع در
کميسـيون عمران مجلس شـوراي اسلامي بحث شـده و پس از ساعتها
بحـث و بررسـي در ايـن بـاره بعـد از تعطيلات شـهريور مجلـس ،ايـن
موضـوع در دسـتور کار مجلـس بـراي پيگيري قـرار ميگيرد تـا به نتيجه
مطلوب برسـد.
همانطور که مستحضريد يکي از انتقادات وارد به سازمان ،ضعف در
روابط عمومي نظام مهندسي هاسـت چرا در کيوسـکهاي مطبوعاتي،
روزنامـه مربـوط بـه حـوزه سلامت و پزشـکي داريـم امـا بـا وجود
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 200هـزار نفـر اعضاي سـازمان نظام مهندسـي ،نشـريه اي مربوط به
مهندسـي نداريـم که مـردم آن را بخوانند .به نظر شـما شـرايط براي
راهانـدازي روزنامـه اي با حمايت شـوراي مرکزي مهياسـت؟
مـن بـه موضوع مطالبـه ،اعتقـاد دارم اما مطالبـات زيـاد روي زمين مانده
داريـم کـه 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 مرکزي معرفي
کنيـم و شـوراي مرکـزي را هيأت دولـت بدانيم امروز بعضي امـور را فقط
در شـوراي مرکـزي ميتـوان مطـرح کـرد و برخـي مباحث هم بايسـتي
توسـط خود اعضا مطرح شـود .اينکه چرا سـازمان نظام مهندسـي کشور و
شـوراي مرکزي که بزرگترين تشـکل غيردولتي کشـور اسـت يک نشريه
و خبرگـزاري ندارنـد کـه بتوانند خواسـتههاي اين قشـر را مطـرح کرده 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 مکتوب به اطالع شـوراي محترم مرکزي و رياسـت سـازمان
برسـانم و اگر نياز به بررسـي قانوني داشته باشـد آن را در مجلس پيگيري
کنـم تـا هديه اي باشـد براي دوسـتان خراسـاني ما.
خراسـان رضـوي توانمنديهـاي رسـانه اي خوبـي دارد و راه انـدازي
يـک نشـريه در آن چنـان ظرفيتـي دارد ميتوانـد از نشـريه بـه هفته
نامه و سـپس روزنامه برسـد و حتي خبرگزاري هم محقق ميشـود؟
شـما پيشـنهاد را ارايه دهيد قطعا پيگيري و تصويب و اجرای آن با ماست.
اگر صحبتي در پايان داريد ،بفرماييد؟
در خاتمـه الزم ميدانـم بـاز هـم از اعضـاي نظـام مهندسـي خراسـان
بابـت حضورشـان ،قدردانـي کنـم .راسـتش را بخواهيـد وقتـي جمعيـت
راي دهنـدگان و مشـارکت آنـان را ديـدم بسـيار هيجـان زده شـدم و اين
نشـان دهنـده اين اسـت کـه اتفاقاتي در سـازمان نظـام مهندسـي افتاده
اسـت چـون در سـالهاي قبـل ميبينيـم کـه دوسـتان معتـرض بودند که
نظام مهندسـي چيسـت و ما هيچ نمودي از فعاليتهاي آن را در شـهرها و
روسـتاها نميبينيـم امـا امـروز به عنـوان عضو کوچکـي از سـازمان نظام
مهندسـي ميبينيـم کـه تحولي بـزرگ در سـازمان نظام مهندسـي ايجاد
شـده و روحيـه مطالبـه گـري هم در بيـن اعضا ديـده ميشـود و من اين
مشـارکت و حضـور را به فال نيـک ميگيرم .ما هنوز ظرفيتهاي بسـياري
را در سـازمان براي شـکوفايي داريم و نبايد شـاهد اين باشـيم که در يک
کشـور اسلامي با وجـود اين همه مهندسـان نخبـه و متعهد شـاهد عدم
نظارتهاي دقيق در پروژههاي سـاخت وسـاز باشـيم .چنين مشارکتي نويد
بخش اين اسـت که آينده روشـني براي نظام مهندسـي پيش رو خواهيم
داشـت و ايـن را بـه جامعه مهندسـي کشـور تبريـک ميگويم.

16

انتخاباتازنگاهدوربین
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جواد صبوحی

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

اشاره:
وقتـی زمیـن بـا تمـام ابهتـش ،بـا تمـام
اسـتحکام و قابلیتهایـش مـی لـرزد,
بحـران را پـی مـی افکنـد .آنوقـت اسـت
کـه در سـقوط هـر سـازه و در تخریب هر
بنـا مـی تـوان سـراغ دلواپسـیهای یک
جامعـه را گرفـت.
بحرانهـا ،حقایـق گریزناپذیرنـد که نمی
تـوان آنهـا را اسـیر مرزهـای جغرافیایی
نمـود و بـه همین دلیـل باید بـرای مواجه
و رویارویـی بـا آن آمـاده بود.
همیـن ضـرورت و رخـداد تلخی همچون
زلزلـه آذربایجـان بهانه ای بـود تا مدیران،
دسـت انـدرکاران و کارشناسـان عرصـه
سـاخت و سـاز در همایشـی تخصصی به
بررسـی ایـن موضوع و یافتـن راهی برای
مقابله بـا آن برآیند:
20

مهندس اخوان رئيس سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان خراسان رضوي
در ابتـداي اين نشسـت با گراميداشـت هفته کاهش اثـرات بالیای طبیعی
اظهارداشـت :شـاید بتـوان گفـت هـدف نخسـت برگـزاری ایـن همایش
کـه بـا محوریـت سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان برگزار شـده اسـت
وظیفـهای اسـت کـه مـا در موضـوع پیشـگیری بـر عهـده داريـم؛ اينکه
بتوانيم در قالب وظیفه ذاتی سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان با موضوع
مقاومسـازی در کاهـش بالیای طبیعی سـهيم باشـيم و همچنین بتوانیم
در ایـن همایـش از آخرین دسـتاوردهای علمیو فنـی در موضوع مدیریت
بحـران كـه توسـط متخصصان و اسـتادان ارايه ميشـود بهرهمند شـويم.

دکتـر امیـر محمـودزاده دبیـر علمـی پژوهـش ،و رئيـس پژوهشـگاه
بحرانهـای طبیعـی و پدافند غیرعامل شـاخص پـروژه نيز با بيـان اينكه
یکـی از ارکان مهـم اقتصـاد مقاومتي تولیـد دانش و تولید ثـروت از دانش
تولیـد شـده اسـت خاطر نشـان كرد :بـدون حفـظ زیر سـاختهای خود و
بـدون حفظ سـرمایه انسـاني و بـدون حفظ دسـتاوردهای نظـام نمیتوان
در مسـیر سـازههای مقاومتـی گام برداشـت و یکـی از دالیلـی کـه ایـن
همایـش شـکل گرفتـه این اسـت كـه ما بـه موضـوع مدیریت بحـران و
زیـر سـاخت اقتصاد مقاومتـی اعتقاد قلبی و راسـخ داریـم .وي در ادامه به
وقـوع زميـن لـرزه آذربایجان اشـاره كرد و افـزود :در زلزلـه آذربایجان چند
ضعـف اساسـی مشـهود بـود و بايـد بپذیریم كـه مـا در سـاختار مدیریت
بحـران دچـار یک معلولیت هسـتیم كه باید برطرف شـود .بايـد در بعضی
از ارکان مدیریتـی مـدارس بحران ،از حضـور نخبگان برای تصمیم گیری
و تصمیـم سـازی اسـتفاده كنيم .در چنيـن وضعيتي نمیتوانیـم به راحتی
بگوییـم بيـش از  300نفـر از هموطنان مان را در زلزله از دسـت داده ايم و
در شـرايطي كـه بسـياري از هموطنـان در آذربایجان در سـرما درون چادر
زندگـی کنند آسـوده این جا نشسـته ايـم .وي در ادامه با انتقـاد از عملكرد
رسـانه ملـي در زلزلـه آذربایجـان گفت :رسـانه ملي با نداشـتن هماهنگی
و خـوب عمـل نکردنش باعث شـد که در زلزلـه آذربایجان تلفاتی داشـته
باشـیم .وي ادامه داد :ما در کشـور خود به یک سـاختار منسـجم در حوزه
مدیریـت بحـران نیـاز داریـم .وظیفه ما اين اسـت كه تلنگـری به ذهنها
بزنیـم؛ اينکـه در حـوزه مدیریـت بحـران چه بايد كـرد و آیا دانشـی تولید
میکنیـم کـه پس از چنـدي توقع برداشـت از آنرا داشـته باشـيم .در حال
حاضـر رشـته اي با عنـوان دکتـری مدیریت بحـران وجـود دارد ،آيا وقت
آن نرسـيده كـه بـا توجه بـه وقـوع بحرانهـای اين چنيني در کشـور این

مباحـث را در حوزههـای دانشـگاهی خـود بگنجانيـم و آیـا نبایـد نیـروی
متخصـص در مدیریـت بحـران تربیت کنیم؟ وي خاطر نشـان كـرد :باید
دیـدگاه خـود را از مقابلـه با بحران به سـوي پیشـگیری و مدیریت بحران
سـوق دهيـم؛ يعنـي دقيقـ ًا همـان کاری کـه در تماميدنيا در حـال انجام
اسـت .اگـر در چرخـه مدیریت بحران به پیشـگیری فکر کنیم بسـياري از
آسـیب پذیریهایمـان كاهش خواهـد يافت .اگـر بپذیریم که رسـانه باید
بـه عنـوان رکـن ششـم در مدیریـت بحـران حضـور يابـد و اگـر بپذیریم
تخصـص الزم را در بسـياري از مسـوولیتهایی کـه بر عهـده داریم نداریم
بسـياري از مشـکالتمان حل میشـود .وي همچنين افزود :شـما خودتان
در زلزلـه آذربایجـان حضـور داشـتيد و وضعیـت مـردم را از نزديك دیدید
و ميدانيـد كـه لیاقـت مـردم ما خیلـی باالتـر از آنچه انجام گرفته ،اسـت
پـس بايـد خدمت رسـاني ما بـه عنوان مدیر مسـوول بيـش از آنچه انجام
شـده ،باشد.

سـخنران ویـژه ایـن همایش پروفسـور محسـن غفوری آشـتیانی اسـتاد
ی زلزلـه بـا تبييـن
ی و مهندسـ 
ی زلزلهشناسـ 
نمونـه پژوهشـگاه بینالمللـ 
الزامـات مديريت هوشـمند و مؤثر ریسـک و بحران گفت :نگاه مهندسـی
ایـن اسـت کـه بسـازیم ،ساختوسـاز انجـام دهیـم و اگـر کارهایمـان را
بخوبـي انجـام دهیـم در مقابـل زلزله ایمن مقاوم باشـیم .حـال آنكه نگاه
اقتصـادی حاكم در جامعه سـرمایه گـذاران و بانکها این اسـت که پول در
گـردش باشـد یعنـی چنانچه در صنعت مسـکن سـرمايه گـذاري ميكند
قصـد دارد ایـن پول را تنها در ساختوسـاز صرف كند از سـوي ديگر نگاه
مـردم و جامعـه نيز آن اسـت کـه میتوانند با مشـورتها و اظهـار نظرهای
خـود در ایـن فرآینـد مشـاركت كننـد .اما سـه گـروه ياد شـده یکپارچگي
و نـگاه واحـدي بـه اين موضـوع ندارنـد .نـگاه یکپارچه نگاهی اسـت که
تمـام عوامـل در ساختوسـاز و توسـعه مشـاركت كننـد .براي مثـال نگاه
یکپارچـه پـس از وقـوع زلزلـه ايـن اسـت كـه علاوه بـر بـرآورد خطـر؛
خسـارات فیزیکـی ،اثرات محیطی ،اثرات انسـانی ،اقتصـادی تاثير بیمه را
در کاهـش هزینههـا مورد بررسـي قـرار دهد .اگـر تماميايـن موضوعات
را بـا نگاهـي یکپارچـه مـورد بررسـي قـرار دهيـم آنوقـت میتوانیـم ادعا
كنيـم در حـال انجـام مدیریت ریسـک هسـتيم بنابـر اين ميتـوان گفت
مدیریـت ریسـک مدیریتی اسـت کـه فرآيند مديريـت بحران را از گسـل
تـا زلزله و مسـايل انسـانی ،اقتصادی ،مالـی و سـرمایه ای در بر ميگيرد.
وي در ادامـه بـا اشـاره بـه خطايـي كـه در شـناخت مدیریـت ریسـک و
مدیریـت بحـران در جامعـه رخ داده اسـت گفـت :مدیریـت بحـران بـه
فرآیندهـای عملیاتـی مربـوط به پس از سـانحه بهمنظور نجات و اسـکان
بـه آسـیب دیـدگان بر میگـردد که ما به اشـتباه بـه آنها امـداد و نجات
میگوییـم در صورتـی کـه عبـارت صحيـح آن نجـات و امداد اسـت .وي
ادامـه داد :مدیریت ریسـک یا خطر پذیری فرآیندهـای مدیریتی و اجرایی
اسـت کـه به بهبـود ایمنـی و رفـاه و حفظ جامعه مـردم ،کاهـش خرابیها
و خسـارتهای فیزیکـی ،محافظـت از سـرمایه و جلوگیـری از اختلال در
تولیـد در جریـان اقتصـادی منجـر میشـود .اگـر ایـن وظيفه را بدرسـتي
انجـام دهیـم وابسـتگی آن بـه زمـان بحـران کاهـش پیـدا میکنـد .وي
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خاطـر نشـان كـرد :مقابله بـا کاهش خطرپذیـری که هدف ايـن همايش
اسـت بـه ابـزار ،روش و خطر پذیری نیـاز دارد .فرض کنید اگر این سـالن
خراب شـود تمـام آن همچـون سـرمایههای انسـانی ،فکـری ،اقتصادی،
فرهنگی و سـرمایه امنیتی از دسـت ميرود و ممکن اسـت امنیت ما دچار
خدشـه شـود .االن وضـع موجـود مـا چگونه اسـت؟ احتمـال وقـوع زلزله
در کشـور نشـان از آسـیب پذیـری بـاالي مـا در حوادثي همچـون زمين
لـرزه آذربایجـان ،بـم ،منجیـل و ...دارد .وقتي يك زلزلـه کوچک منجر به
وقـوع آسـیبهاي جدي ميشـود يعنـي مدیریت مـان ضعیف اسـت .اگر
میخواهیم خطرپذیری را کم کنیم و به توسـعه و ایمنی پایدار برسـیم دو
راه پيـش روي داریم؛ نخسـت آنكه با مقاومسـازی و ایمن سـازی آسـیب
پذیـری را کاهـش دهيـم و ديگـر آنكه با بهبـود مدیریـت ظرفیتهایمان
را بـرای مقابلـه بـا بحـران افزايـش داده و حاکمیتمان را بر چرخه توسـعه
تقویـت کنیـم .بايـد شـهرداری حاکمیـت الزم را برای اداره شـهر داشـته
باشـد اگـر ايـن حاكميـت را نـدارد با مشـکل مواجـه خواهيم شـد .چالش
مـا در ایـن فرآیند آن اسـت که میخواهیـم خطرپذیـری را كاهش دهيم.
خطـر پذيـري صفـر نمیشـود چـرا كه هیـچ یـک از پارامترهـای صورت
صفـر نیسـتند و مخـرج هـم بینهایـت نیسـت؛ لـذا چالـش مـا کنتـرل و
کاهـش خطرپذیـری یـا ریسـک با هـدف حفـظ جـان انسـانها و منابع و
سرمایههاسـت .البتـه این رابطـه؛ رابطه پیچیـده ریاضی اسـت و باید حل
شـود .همـه مـا ايـن موضـوع را که هـم خطرمان باالسـت و هم آسـیب
پذیریمـان و هـم مدیریتمـان آنچنان بهینه نیسـت و بنابر اين ریسـکمان
باالسـت قبـول داريـم .سـومین اصـل ایـن اسـت کـه مـا ایـن قضیـه را
بپذیریـم مـن کـه مشـکل دارم و بيمـار هسـتم ابتدا بايـد ايـن واقعیت را
بپذيـرم تـا حاضر بـه انجـام عمل جراحي شـوم.

در ادامـه ايـن نشسـت؛ معـاون عمرانی سـابق اسـتانداری خراسـان نيز با
اشـاره به اينكه کشـور ما جزو  10کشـور پر خطر جهان به شـمار ميرود
اظهـار داشـت :از  40تا  41حادثه شـناخته شـده نزديك بـه  30حادثه را با
درجـه فراوانیهـای مختلف در کشـور شـاهد بوده ایـم و امـروز به جرأت
گفـت کـه زلزله ،سـیل ،آتشسـوزی ،طوفـان ،صاعقه و خشکسـالی جزو
حوادثـی اسـت که بیشـترین میـزان فراوانی را در کشـور و اسـتان به خود
اختصـاص داده اسـت .یقینـ ًا وجود این حـوادث و میزان وقـوع آنها باعث
میشـود که به سـمت برنامهریزی دقیـق تر ،هماهنگـی و آمادگی الزم و
بیشـتر پیش رویم .مهندس حسـین پور افزود :قطع ًا بشـر تاكنون نتوانسته
اسـت در مقابـل حـوادث پیش بینی دقیق و درسـتی داشـته باشـد .اگرچه
شـاید بعضـی از تئوریها و بعضی از نشـانهها در خصـوص پيشبيني وقوع
زلزله از سـوي بعضی از پژوهشـگران مطرح شـده اما نتوانسـته جایگاهي
در ایـن رابطه داشـته باشـد اما بـا اينحال مـا میتوانیم و میبایـد در حوزه
پیشـگیری اقدامـات مؤثرتـر و بیشـتری را اعمـال كـرده و بتوانیـم میزان
آسـیبهای ناشـی از ایـن حـوادث را کاهـش دهیـم .امـروز رمـز موفقیـت
کشـورهایی كـه در دنیا توانسـته اند آمـار و میزان آسـیبها را کاهش دهند
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در برنامههـای پیـش گیرانـه آنهـا نهفتـه اسـت .مطالعـه سـوابق حادثه
زلزلـه کوبـه ژاپـن در سـال  1995نشـان ميدهد كـه اقدامات اين كشـور
پس از وقوع حادثه در اصالح اسـتانداردهای سـاختمان سـازی باعث شـد
که در چند سـال گذشـته برغم وقوع زمين لرزه ای با بیش از  7ریشـتر در
اين كشـور شـاهد هيچگونه تلفات جانی نباشـيم .این مهم نشـان دهنده
ایـن اسـت کـه در حوزه پیشـگیری اقدامـات فراوانـی قابل انجام اسـت و
بـا ایـن اقدامـات قـادر خواهیم بـود میـزان تلفات ناشـی از این حـوادث را
کاهـش دهیـم .وي تصريـح كـرد :در سـالهای اخیـر بیشـترین تلفـات ما
ناشـی از سـیل بـود بگونـه اي كه بیـش از  20نفر در اسـتان خراسـان به
دلیـل ناآگاهیهـا ،ناهماهنگیهـا و یا نبـود آشـنایی و زمینههای فرهنگی
مـردم جـان خـود را از دسـت دادند .قطعـ ًا عالوه بـر اين مسـايل بايد اين
مسـاله را نيـز مـورد بررسـي قـرار داد كـه چـرا این سـیل بوقوع پیوسـته
اسـت ،دخالتهـای انسـانی چه میـزان در بـروز اين حادثـه مؤثر بـوده و ما
چقدر توانسـته ایم در آماده سـازی مسـیلهای خود در مناطق سـیل خیز
اقداماتـی را انجـام دهیـم .براسـاس آمـار همه سـاله ما شـاهد وقوع بیش
از  650زلزله با شـدتهای بزرگ و متفاوت در اسـتان خراسـان هسـتیم .با
توجـه بـه این وضعیت قطع ًا سـاختمانها ،تأسیسـات حیاتـی و نقاط مهم
و حسـاس آسـیب پذيـري بيشـتري را نسـبت به سـاير اماكن دارنـد و به
همیـن دليـل بايـد بیشـترین توجه را به شـریانهای حیاتـی ،راههـا ،پلها و
مراکـز بـا اهمیـت ،شـبکههای انتقـال آب ،بـرق و گاز معطوف نمـود چرا
کـه بیشـترین سـهم را در بـروز صدمات اینگونـه حوادث بر عهـده دارند و
باعـث آسـیبهای فراوانی میشـوند ولی واقع ًا پرسـش اساسـی این اسـت
کـه مـا چه میـزان آمادگـي مقابلـه و مدیریت مناسـب با ایـن موضوعات
را داريـم و تـا چـه میـزان میتوانیـم ادعـا کنیـم که شـهرهایمان نسـبت
بـه بحرانهـا و اتفاقـات طبیعی آمـاده اند .آیـا مراکز حیاتی و مهم اسـتان،
شـهرها ،روسـتاهاي کشـور همچون نیروگاهها ،سـدها و مخازن در مقابل
حـوادث آماده هسـتند و میتواننـد در برابر اينگونه حـوادث مقاومت کنند.
آیـا پلهـا و مسـیلهای مـا در برابـر وقـوع سـیل آمادگـی الزم را دارنـد؟
مـردم ،مسـووالن ،مدیـران و برنامـه ریزان چه میـزان آماده مقابلـه با این
حـوادث و بحرانهـا شـدهاند .معـاون سـابق عمرانـی اسـتانداری خراسـان
اضافـه كـرد :متأسـفانه علـی رغـم تالشـها تحقـق يافتـه در ایـن بخش
و بهویـژه تالشهايـي كـه در چندسـال اخیـر بـا شـکل گیـری سـازمان
مدیریت بحران شـكل گرفته اسـت هنوز فاصله بسـیار زیادی را با اهداف
پيشبينـي شـده داريـم .بايد امکانات و تجهیـزات خود را برای آن شـرایط
مهیـا كـرده و پیـش بينيهـاي الزم را بـرای مقابلـه بـا آن حـوادث انجام
دهيـم و از سـويي مـردم نيز بـه عنـوان اصلیترین عنصر وموضـوع مورد
بحث مدیریت بحران آمادگی الزم براي مقابله با بحران را داشـته باشـند.
قطعـ ًا تـا رسـيدن بـه اين هـدف هنوز فاصلـه بسـياري باقي اسـت و باید
بتوانیـم در قالـب اینگونـه نشسـتها و ارايـه طرحهـا و برنامههـا و ایجاد
شـرایط مختلـف بـه ایـن اهـداف متعالی دسـت پیدا کنیـم .هنـوز آنگونه
کـه الزم اسـت امکانـات مالـی و مدیریتی امروز کشـور اجازه نداده اسـت
اقدامـات خـوب و مناسـبی در اين خصوص تحقق يابد ولـی با تجربیات و
تـوان همـه عزیـزان بهویژه در حـوزه عملیاتی و اجرایی بایسـتی در بخش
نرمافـزاری و بخـش مدیریـت و برنامهریـزی اقدامـات بیشـتری انجـام
شـود .وي گفت :در خصوص مقاومسـازی واحدهای مسـکونی شـهری و
روسـتایی اقدامـات خوبـي انجام گرفته اسـت امـا هنوز بیـش از  70درصد
واحدهـای مسـکونی روسـتایی غیر مقاوم انـد و نیاز به مقاومسـازی دارند.
هنـوز بيـش از حـدود  10تـا  15درصد نتوانسـته ايم در بافتهای فرسـوده
موضوع مقاومسـازی و بهسـازی را به شـکل مناسـب و دقیق انجام دهیم.

رئيـس سـازمان نظـام مهندسـي نيز در اين نشسـت گفـت :ما در کشـور
خـود بـه تدريـج موضوع زلزلـه ،بالیـا و بحرانهـای طبیعی را بـه عنوان
واقعیتـي کـه بایـد بـا آن زندگی کنیـم .به هر حـال این علم در کشـور ما
نوظهـور و جدیـد اسـت .مهندسهاشـمیافـزود :علـی رغـم سـابقه زیاد
كشـور مـا در حـوادث و بالیـای طبیعـی و حادثـه خیـز بـودن کشـورمان
نسـبت بـه ایـن مهم بـا تاخیـر وارد اين عرصه شـده ايم هرچنـد که یکی
از بهتریـن ویژگیهـای مـا در دنیا موضوع منابع انسـانی اسـت .توانمندی
در نیـروی انسـانی موجـب میشـود کـه بسـیاری از عقـب ماندگیهـا در
کوتاهتریـن فرصتهـا جبران شـود اما متاسـفانه در حـوزه مدیریت بحران
هنـوز نتوانسـته ایـم انجام وظیفـه كنیـم .وي در ادامه تصريـح كرد :یکی
از مطالبـات مهـم مقـام معظـم رهبری در جلسـات با خبـرگان و نخبگان
موضـوع تولیـد علـم و تولیـد ثـروت اسـت کـه بـا پرداختـن بـه موضوع
مدیریـت بحـران با تولیـد علم در این بخـش نه تنها میتوانیم سـرمایهها
و ثروتهایمـان را حفـظ و صیانـت کنیم بلکـه میتوانیم آنهـا را افزایش
دهیم.
مهندسهاشـميبا اشـاره به سـکته وارد شـده بـه مدیریت بحران كشـور
تصريـح كـرد :مدیریـت بحـران مـا دچـار بحـران شـده و در حـال حاضر
بـا بحـران مدیریت مواجهيـم اما امیـدوارم وقـوع حوادثی همچـون زلزله
آذربایجـان مـا را از خـواب بیدار کنـد و عالوه بر آنكـه از تجربیات دیگران
در سـطح جهـان اسـتفاده کنیـم با اعمـال برنامهریزی صحیـح به وظایف
خـود در ايـن خصوص عمـل کنیم .وي ادامـه داد :انتظـار عمومياز چنين
نشسـتهايي آن اسـت كـه بـا نگاهي بـه گذشـته و آخرین دسـتاوردها و
فناوريهـاي روز بشـود برنامـه آینده خـود را در چنين نشسـتهايي تعريف
كنيـم تـا بتوانیم عقب ماندگیهـاي خود را نيز جبران كنيـم .بايد مطالبات
خـود را بـدون رودرواسـی بگوییم و اين نشسـتها نبايد صرف ًا بـه تعارف،
تشـریفات و ...بگـذرد چرا كـه اين موضوع انتظار مضاعفـي را در جامعه به

دنبـال خواهـد داشـت؛اينكه دسـتاورد و نتیجه این همایشها چیسـت ،آيا
ايـن نتايج صرفا کتابخانه ای اسـت و یا اینکـه این همایش طرح مطالبات
مطرح شـده از مقامات کشـور و از مردم اسـت .مهندسهاشميتاكيد كرد:
بایـد بـاور کنیـم که برپايـي این گونـه همایشهـا میتواند زمينـه تقویت
و رشـد علمـیو اجرایـی مديريـت بحـران را فراهـم كند .رئيس سـازمان
نظام مهندسـي در بخش ديگري از سـخنان خود اظهار داشـت :همانگونه
کـه مـا بـاور داریـم حـوادث و بالیای طبیعـی جزيـی از نظـام آفرینش و
قـدرت الهـی اسـت بايـد بپذيريـم وقـوع اينگونه حـوادث بـدون حکمت
نیسـت و بـا توجـه به اینکـه مـا  80درصـد سـکونتگاههایمان در معرض
خطـر بالیـای طبیعـی اسـت بايد ايـن حـوادث آن را به عنـوان ابـزار کار
روزانـه در برنامـه مسـووالن و مدیـران بگنجانيـم .واقعـا ما پـس از زلزله
آذربایجـان چـه کـرده ایـم ،در خصـوص زلزلـه لرسـتان و يا بم چـه اقدام
ملمـوس و مشـهودي داشـته ايـم .ما بـه عنوان سـازمان نظام مهندسـی
میتوانیـم حافـظ بزرگتریـن سـرمایههای مـادی مـان باشـیم و در حفظ
سـرمایهها و نيـز پیدایـش ثروتهـای جدیـد بـه وسـيله ایمـن سـازی و
مقاومسـازی کاری بكوشـيم .ما بسـیاری از منابـع و سـرمایههایمان را به
جـای آنکـه به شـكل طوالنـی مدت اسـتفاده کنیـم کوتاه مدت اسـتفاده
میکنیـم و هنـوز بـه میان مدت هم نرسـیدیم حـال آنكه ایـن منابع تنها
متعلـق به ما نیسـت و چه بسـا بسـیاری از سـاختمانهايي كـه بهصورت
ناامن سـاخته میشـود تبعـات جبران ناپذیـری را برجاي خواهند گذاشـت
ضمـن آنكـه منابع کشـورها ما اتالف میکنـد نتيجه آنكه بـه جای اینکه
سـاختماني  100سـال عمـر داشـته باشـد پـس از  35 - 25سـال بايد آنرا
تخریـب كنيـم حال آنكـه میتوان بـا اندکی هزینه بيشـتر آنـرا بهصورت
كيفـي مـورد بهرهبرداري قرار داد .سـازمان نظام مهندسـی بـه دلیل اینکه
نـه دولتـی اسـت و نه خصوصی اسـت ميتوانـد در بحث ارتقـاء وظایف و
مسـوولیتها بيـش از دولـت و بخش خصوصـی تأثیر گذار باشـد و ما باید
ایـن کار را نهادینه سـازی کنیم.
وي در ادامـه افـزود :در نگاهـي خوشـبينانه  50درصـد مقـررات ملـی
سـاختمان در كشـور در حـال اجراسـت و ایـن مهـم بایـد به عنـوان یک
مطالبـه جدی در دسـتور چنين این همایشـها و دسـتگاههای نظارتی قرار
گيـرد .مهندسهاشـميبا گاليـه از دسـتگاههای اجرایـی بهویـژه وزارت
کشـور و سـازمان مدیریـت بحـران گفـت :بخشـی از بحـران مدیریت در
ايـن دسـتگاهها شـکل گرفتـه و در سـال پنجم که سـال بازنگـری قانون
مدیریـت بحران اسـت باید این قانـون را مورد بازنگری قـرار دهیم .تقریبا
دوسـال اسـت کـه فعالیتهای مـا دچار رکود و افت جدی شـده و 2سـال
اسـت کـه بودجههایـی که برای پیشـگیری ،آمادگـی و مقابله و بازسـازی
اختصـاص يافته سـر از جای دیگر در میآورد .قطع ًا وزارت کشـور نسـبت
بـه ایـن موضـوع رضايت نـدارد ولي به هـر دلیلی مجبـور به اجـرای این
شـده اما به هر حال باید پاسـخگو باشـد و وظیفه اش را به درسـتی انجام
دهد.هاشـميدر ادامه گفت :در بسـیاری مواقع سـکوت کردن عواقبی دارد
کـه نخواهیم توانسـت پاسـخگوی این مشـکالت باشـیم .چـرا قانونی را
كـه به نـام قانون مقـررات ملی سـاختمان تعریف کرده ،تصحیـح و ابالغ
کرده ایـم اجـرا نمیشـود؟ چـرا دسـتگاههای نظارتـی قانـون را مطالبـه
نمیکننـد؟ وزارت راه و شهرسـازی بايـد در ايـن خصـوص پاسـخگوها
باشـد و ايـن مهـم را از عناصـر زیـر دسـتی خـود مطالبـه كند .حـوادث و
بالیـای طبیعـی واقعیتـي اسـت كـه گريـزي از آن نيسـت و بایـد بـا آن
زندگـی كـرد .بـرای ایـن کار بـه فرهنـگ سـازی نیـاز داریم مـن از همه
دسـت انـدرکاران ایـن همایش انتظـار دارم نتایج مشـخص اين نشسـت
را بهصـورت رسمیمنتشـر و اعلام کننـد و من نيـز آمادگـي دارم ،هم در
مجلـس و هـم در سـازمان نظـام مهندسـی این نتایـج را پیگیـری کنم و
آنچـه در خصـوص تغییـر در قانون و مقـررات اسـت را در مجلس محترم
پیگیری خواهـم كرد.
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اسـتان خراسـان رضـوی بـه مرکزیت مشـهد مقـدس ،پایتخـت معنوی
ایـران ،یکی از اسـتانهای مهم کشـور اسـت که بواسـطه برخـورداری از
مبـادی ورودی و خروجـی متعدد ،همچون سـرخس ،لطفآبـاد ،باجگیران
و دوغارون (نقاط مرزی با کشـورهای همسـایه ترکمنسـتان و افغانسـتان)
و فعـال بـودن گمرکات مرزی و لزوم دسترسـی کشـورهای آسـیای میانه
بـه آبهای گـرم ،پذیرای حجم باالیی از واردات و صادرات کاال می باشـد.
براسـاس آخرین آمـار موجود در سـازمان راهداري و حمـل ونقل جادهاي
كشـور مربوط به سـال  ،1390تعداد سـفرهاي سـاالنه وسـایل نقليه باري
در قسـمت واردات و صادرات از طریق مرزهاي دو کشـور همسـایه مذکور
در حـدود  100هـزار دسـتگاه با حجم باربـری در حدود دو میلیـون و 200
هـزار تن می باشـد.
براسـاس آخریـن آمـار موجود سـازمان راهـداري و حمل و نقـل جادهاي
كشـور ،تعداد سـفرهاي سـال  1390با وسـایل نقليـه بـاري درون و برون
اسـتاني اين اسـتان ،بيـش از  1،937،000دسـتگاه با حجـم باربری حدود
 24،850،000تـن و تعـداد سـفرهاي وسـايل نقليـه مسـافري نیـز بيـش
از 1،267،000دسـتگاه بوده اسـت.
شـهر مقـدس مشـهد بـا جمعیتـی بالـغ بـر  2/8میلیـون نفـر (بر اسـاس
سرشـماری سـال  ،)1390دومین کالن شهر کشـور و دومین کالن شهر
مذهبـی دنیـا بـوده که با وجود بـارگاه ملکوتـی آقا علی ابن موسـی الرضا
(ع) و به واسـطه نقش مهم زیارتی آن و ورود سـالیانه بیش از  25میلیون
زائـر مشـتاق به این شـهر ،پذیـرای تعداد زیـادی از مسـافران و برخوردار

از اهمیـت خاصـی در کشـور بـوده و شـریانهای اصلـی اسـتان ،تبدیل به
راههـای ترانزیتـی گردیده و حفظ امنیـت جان مسـافران و روانی ترافیک
و بـا قابلیـت توزیـع ترافیـک به کلیه مبـادی ،سالهاسـت که مـورد توجه
مسـووالن قـرار گرفتـه بـود کـه ابتـدا کنارگـذر جنوبـی در دهـه شـصت
مطالعـه گردیـد کـه بـه دلیل توسـعه شـهر مشـهد به جنـوب و غـرب و
عبور مسـیر از دامنه رشـته کوههای بینالود ،این مسـیر مجدداً بازنگری و
گزینـه کنارگذر شـمالی که دارای مزایایی نسـبت به کنارگـذر جنوبی بوده
از جمله واقع شـدن در دشـت و کاهش هزینههای اجرایی و پوشـش دادن
کلیـه ورودیهای شـهر اعـم از فرعی ،اصلـی ،محلی و غیره مـورد مطالعه
قـرار گرفـت که ابتدا بصـورت بزرگراه مطالعه و در جهت تسـهیل در اجرا
و افزایـش ایمنی بیشـتر و اسـتفاده از تسـهیالت سـرمایه گـذاری بخش
خصوصـی ،بـه آزادراه تبدیـل گردید.
اهداف احداث آزادراه کنارگذر شمالی مشهد:
آزادراه کنارگـذر شـمالی مشـهد علاوه بـر انتقـال بخـش عمـده ای از
سـفرهای شـعاعی شـهر ،هدایت ترافیک عبـوری محورهـای مواصالتی
مهـم اطـراف مشـهد را نیز بـر عهده خواهـد داشـت .ایـن آزادراه ترافیک
سـبک و سـنگین عبوری در محورهای مشـهد  -تهران ،مشهد  -زاهدان،
مشـهد  -دوغارون (مرز افغانسـتان) ،مشهد  -سـرخس ،مشهد -لطف آباد
و مشـهد -باجگیـران (مرز ترکمنسـتان) را به سـمت خود جـذب نموده و
از ازدحـام ترافیکـی داخل شـهر جلوگیری مـی نماید .هـدف دیگر احداث

این آزادراه ،شـامل جداسـازی مسـیر تردد وسـایل نقلیه سنگین و ترانزیتی
از وسـایل نقلیـه سـبک ،کاهـش بـار ترافیکـی و کاهـش آمـار تصادفات
جـاده ای در  5محـور ورودی شـهر و ارائه خدمات به شـهروندان که بدلیل
وسـعت شـهر و ترافیـک ناشـی از جمعیت زیاد با مشـکالت متعـدد روبرو
هسـتند ،می باشد.
موقعیت احداث پروژه آزادراه کنارگذر شمالی مشهد:
آزادراه کنارگـذر شـمالی مشـهد از آزادراه مشـهد-باغچه منفک می شـود
و بـا طولـی حـدود  72/2کیلومتـر از غـرب منطقه تپه سلام واقـع در 12
کیلومتـری جنـوب شـرق مشـهد ،آغـاز و پـس از عبـور از حومه شـمالی
شـهر مشـهد و تالقـی بـا جادههـای فریمـان ،راه آهن ،سـرخس ،میامی،
رضوی ،هاللی ،کنه بیسـت ،برج آباد ،شـترک ،کارخانه سـیمان مشـهد،
کالت ،کارده ،شـوراب ،گرمـه ،سـهل الدیـن ،قـادر آبـاد و جـاده قدیـم
قوچـان در منطقـه ناظریه در کیلومتـر  25به بزرگراه مشـهد  -قوچان در
شـمال غربی مشـهد متصل میگردد.این آزادراه شرق،شـمال و قسمتی از
غـرب مشـهد را بصـورت یک نیم حلقه و در شـعاع  15کیلومتری مشـهد
احاطه کرده اسـت.
هزینههایمشارکتواهدافسرمایهگذاری:
آزادراه کنارگـذر شـمالی مشـهد بـه طـول  72/2کیلومتر و بـا عرض تمام
شـده  44متـر ،بـا  2خـط رفـت و برگشـت و جزیـره میانـی  17متـر و
بـا اعتبـاری بالـغ بـر  1850میلیـارد ریـال بابـت هزینـه احـداث آزادراه و
هزینههـای مربوط به اسـتحصال و اسـتمالک زمین مورد نیاز در بسـتر و
حریم آزادراه ،و با سـرمایه گذاری  50درصد وزارت راه و شهرسـازی25 ،
درصـد سـازمان اقتصادی آسـتان قـدس رضـوی و  25درصـد بانک ملی
ایـران اجـرا گردید.
اراضـی اسـتحصال و تملـک شـده بـرای بسـتر و حریـم آزادراه بالـغ بر5
میلیـون متر مربع اسـت که هزینه پرداخت شـده به مالکیـن در حدود 190
میلیـارد ریـال اسـت .مبلـغ مذکـور ،بیـش از  10درصـد از کل هزینههای
پـروژه را بـه خـود اختصاص داده اسـت .توضیح اینکه بابـت هزینه تملک
زمیـن وجهی آسـتان قـدس رضـوی دریافت ننموده اسـت.
بـا توجـه بـه سـرمایه گـذاری اطـراف مشـارکت بـه میـزان  50درصـد
هزینههـای طـرح (حدود یکصـد میلیارد تومـان) و با در نظـر گرفتن بهره
معـادل  20درصـد ،بهـره سـالیانه معادل  20میلیـارد تومان و با احتسـاب
 365روز ،بهـره روزانـه بالـغ بـر  54میلیـون تومان بـوده درصورتیکه مبلغ
اخـذ عـوارض در حدود  2میلیون تومان در روز و کمتر از دسـتمزد پرسـنل
اخـذ عـوارض مـی باشـد و بـه هیـچ عنـوان جوابگـوی سـرمایه گـذاری
انجام شـده نمی باشـد لکـن افزایش ایمنی جـاده ای و حفـظ امنیت جان
مسـافران ،هـدف عمده سـرمایه گـذاری ایـن پروژه می باشـد.
عملیاتتکمیلیآزادراهکنارگذرشمالیمشهد:
در حـال حاضـر متاسـفانه تعـدادی از ارتباطـات تقاطعهـا و قسـمتی از
آسـفالت رویـه و تکمیـل عملیـات اجرایی زیرگذرهـا جهت جلوگیـری از
آب گرفتگـی در زمـان بـارش بـاران و بـرف ،باقی مانـده و امـکان ارتباط
کامـل راههـای متقاطع با مسـیر ایـن آزادراه در حال حاضر وجود نداشـته
و طـرح آزادراه تکمیـل نبـوده که مقرر شـده بـا تامین اعتبار مـورد نیاز به
میـزان حـدود  20میلیـارد تومان و بـا انعقاد قرارداد عملیـات تکمیلی ،این
طرح تکمیـل گردد.
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محمدتقی خسروی
گزارش | تاكيد استاندار در ديدار با اعضاي ششمين هيأت مديره سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي:

دولت باید از تصدی گری فاصله بگيرد
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آخریـن روز آبـان مـاه امسـال  13عضـو
برگزیـده ششـمین دوره هيـأت مديـره
سـازمان نظـام مهندسـی راهـی خیابان
بهار مشـهد شـدند تـا ضمن شـرکت در
جلسـه ای که با حضور اسـتاندار خراسان
رضوی ،معاون امور مسـکن و سـاختمان
وزیـر راه و شهرسـازی و مدیـرکل راه و
شهرسـازی خراسـانرضوی تشـکیل
شـده بود ،احـکام و اعتبـار نامههای خود
را نیـز دریافـت کنند.
در ایـن نشسـت صمیمیآنچـه بیـش
از همـه بـر آن تاکیـد شـد عـزم و اراده
تمامیاعضـا بـرای ترمیـم مشـکالت و
مسـایل پیـش روی صنعـت سـاختمان
و تلاش بـرای اجـرای اصـول و قوانین
ایـن حـوزه و از آن مهمتر وعده اسـتاندار
اسـتان بـرای همراهـی بـا تیـم منتخب
مهندسـان بـود؛ وعـده ای که بـا تحقق
آن بخـش عمـده ای از مشـکالت و
مسـایل موجـود از پیـش پـای نظـام
مهندسـی برداشـته خواهـد شـد.

گامهای مؤثری که برداشته ایم
قائم مقام وزیر و مدیرکل سـابق راه و شهرسـازی خراسـان رضوی در اين
نشسـت گفت :همکاران اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان خراسان رضوی
طـي سـالهای گذشـته موفق شـدند بـا اقدامات مؤثـر خـود از طریق نهاد
سـازی آموزشـی ،ترویج مقررات ملی سـاختمان ،کنترل نظارت ،اصالح و
بهبود روشـها و تعامل بین بخشـی گامهای مؤثری را در راسـتای اعتالی
ی افزود:
نظام مهندسـی اسـتان خراسـان رضوی بردارنـد .مهندس قاسـم 
سـازمان نظـام مهندسـی اسـتان بـا بیـش از  18هـزار و  700عضـو در 7
رشـته ،انجمـن معمـاران تجربی اسـتان با بیـش از  2هـزار و  500عضو و
همچنین انجمن صنفی انبوه سـازمان مسـکن و سـاختمان استان با بیش
از  176عضـو حقوقی در سـطح اسـتان خراسـان رضوی ثمـره اجرای این

اقدامـات و هماهنگیهـا و تعاملات اسـت .وي بـه سـایر 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 طریق امضای
تفاهمنامـه بـا آموزش فنی حرفه ای اسـتان بـرای بیش از  40هـزار نفر از
کارگران شـاغل در سـطح استان در حوزه سـاختمان از طریق تأمین اعتبار
و حمایتهـای ویـژه آقـای مهنـدس صومعلـو به انجـام رسـید .برگزاری
آزمونهـای ورود بـه حرفـه هـم از جملـه اقداماتی اسـت که در این راسـتا
انجـام گرفته اسـت .از سـوی دیگـر تعامل باالیـی بین نهادهایـی مرتبط
باساختوسـاز در اسـتان چـه در بخـش دولتـی و چـه در بخش خصوصی
بهویـژه اسـتانداری ،بنیـاد مسـکن انقالب ،شـهرداریهای سـطح اسـتان،
سـازمان نظام مهندسـی ،کانون کاردانهای فنی سـاختمان ،انجمن صنفی
انبـوه سـازان و سـایر ارگانهـا و نهادهای عمومـیو مردم نهاد وجـود دارد
کـه ایـن موضوع باعث شـده که برای  4سـال متوالی بتوانیم رتبـه برتر را
در رعایت مقررات ملی سـاختمان کسـب کنیم .اداره کل راه وشهرسـازی،
سـازمان نظام مهندسـی استان ،شـهرداری مشـهد و بنیاد مسکن انقالب
اسلامی توانسـته انـد بـرای  4سـال متوالی این رتبه را در کشـور کسـب
ي تاكيـد كـرد :در ایـن میان نقـش سـازمان نظام
کننـد .مهنـدس قاسـم 
مهندسـی خراسـان رضوی در کسـب این توفیقات بسـیار برجسته تر بوده
اسـت و جـای دارد از رئيـس ايـن سـازمان و اعضـای هیئـت مدیره پنجم
وهمچنین از همکارانم در سـازمان نظام مهندسـی اسـتان و مشهد مقدس
تشـکر ویژه کنم.
وي در ادامـه بـه رونـد برگـزاري انتخابـات هیئـت مدیـره سـازمان نظـام
مهندسـی اشـاره و خاطـر نشـان كـرد :بر اسـاس قانـون نظام مهندسـی
و کنتـرل سـاختمان هـر سـه سـال یکبـار انتخابـات هيأت مديره توسـط
اداره کل راه و شهرسـازی برگـزار میشـود .چنـدی پیـش نیـز انتخابـات
دوره ششـم بـا حضـور  239کاندیـدا و مشـارکت نزدیک به حـدود  5هزار
نفـر از همـکاران مهندس ،اعضـای واجد شـرایط برای انتخـاب  13عضو
هیئـت مدیـره نظـام مهندسـی در  25حوزه انتخابیـه برگزار شـد و پس از
تاییدیههـای صـورت گرفتـه اعتبـار نامه منتخبان توسـط وزير امضا شـد
و بـه آقـای مهنـدس اخوان به عنـوان فردی که بیشـترین رای را كسـب
نموده اسـت تحويـل گرديد.
وي گفـت :انتخابـات دوره پنجم برای نخسـتین بار توسـط نرمافزاری که
در اسـتان تهیـه شـده بـود برگزار شـد و انتخابات دوره ششـم با پیشـنهاد
مـا در  26اسـتان بهصـورت همزمـان از طریق همین نرم افزار تهیه شـده
در اسـتان برگزار شـد و همین موضوع افتخاربزرگی برای اسـتان و تجربه
بسـیار ارزشـمندی برای وزارت راه و شهرسـازی محسوب میشود و باعث
گرديـد در برگـزاری انتخابـات نظـام مهندسـی کوچکتریـن یـا کمتریـن
مشـکل را داشته باشیم.

با برنامه شروع کرده ایم
رئیس سـازمان نظام مهندسـی اسـتان نیـز در این نشسـت ضمن تبریک
انتخـاب مهنـدس فـروزان مهـر بـه عنـوان اسـتاندار خراسـان رضـوی
گزارشـی از فعالیت دوره  3سـاله دوره پنجم هیئت مدیره نظام مهندسـی

را ارایـه داد.
مهنـدس اخـوان گفت:مـا کار خـود را در هیئـت مدیـره پنجـم بـا برنامـه
شـروع نمـوده و احسـاس کردیـم باید به گونـه ای حرکت کنیم کـه دوره
پـس از مـا نیـز بتواننـد همـان راه و همان هـدف و افق گذاری  5سـاله را
ادامـه دهنـد؛ بـه همیـن منظـور با عقـد قرداد بـا مشـاوری موفق بـه نام
«مگفـا» کار تدویـن و تصویب مدیریت راهبردی و اسـتراتژی سـازمان را
طـی  1سـال و نیـم بـا بهرهمنـدی از نظـرات نخبگان جامعه مهندسـی و
پیشکسـوتان بـه انجـام رسـاندیم و در حال حاضر نیـز دو پـروژه « بهبود
سـاختار سـازمانی» و «داشـبورد مدیریتی » از درون این استراتژی تعریف
شـده اسـت؛ که میتوان گفـت یکـی از بزرگترین فعاليتهاي ما در کشـور
بـوده و انشـاء اهلل در شـورای مرکـزی کشـور هـم ایـن برنامـه بـه عنوان
پایلـوت گـزارش داده شـود تـا یـک الگـوي كاري بـرای نظام مهندسـی
کشـور شود.
وي بـه همـکاری هیئـت مدیـره نظـام مهندسـی بـا نهادهـای ذیربـط و
حضـور مسـووالني همچون مدیـرکل راه و شهرسـازی خراسـان رضوی،
مدیران اسـتانداری ،امام جمعه مشـهد ،نمایندگان مجلس ،رئیس شـورای
شـهر ،دادگسـتری و دادستانی وقت مشهد اشـاره نمود و در ادامه از فعاليت
شـعبه مرکز تحقیقات در شـمال شرق و شرق کشـور و تاسیس دفترارتباط
بـا نماینـدگان مجلس به عنـوان فعاليتهاي انجـام گرفته در ايـن دوره ياد
كرد و گفت :اسـتان خراسـان رضوی نخسـتین اسـتانی اسـت کـه در هر
شهرسـتان و هر یک از 22دفتر نمایندگی اش بودجه ای پیش بینی شـده
اسـت که بر اسـاس آن مشـخص شـده اسـت که باید چه حرکتـی انجام
گیـرد .وی همچنيـن گفـت :برغـم آنكـه در  7رشـته تخصصـی بهویـژه
در ترافیـک در هیـچ جای کشـور تعرفه ای مشـخص نشـده اسـت؛ امادر
اسـتان هفت رشـته مزبور تعرفه دار شـده اسـت.
وی همچنیـن بـا اشـاره به ارایـه طرح رایـگان بیمه خدمات مهندسـی در
 2سـال سـاخت و  10سـال بهرهبـرداری سـاختمان با هـدف تأثیرگذاری
بـر کیفیـت سـاخت افزود :هیئـت مدیره هـر  3مـاه یکبار در شهرسـتانها
حضـور پیـدا میکنـد و بـا مشـکالت آنهـا آشـنا شـده و بـرای رفـع آن
اقـدام میکنـد .حضـور در شـورای مسـکن ،شـورای انتظامیکارگروههـا،
کمیسـیون فنـی و نیـز تمامیکمیسـیونها و کمیتههـای تصمیـم سـاز و
تصمیـم گیری اسـتان بخـش دیگـری از فعالیتهـای هیات مدیره اسـت.
وی بـا اشـاره بـه تأسـیس دفتـر منطقـه ای؛ از مدیریـت پژوهـش نیز به
عنـوان اقـدام ویـژه هیـات مدیـره دوره پنجـم یاد کـرد که منجر بـه ارایه
طرحهای پژوهشـی بسـیاری شـده اسـت.
وی همچنیـن تصویـب هیئـت مذهبـی -فرهنگـی و نیز تشـکیل دادگاه
ویژه مهندسـان در راسـتای دفاع از شـأن و حقوق آنان را از دیگر اقدامات
انجـام گرفتـه در ایـن راسـتا عنـوان کـرد و با اشـاره بـه موضـوع آموزش
و حضـور مهندسـان در طـرح مسـکن مهـر گفت :هـر روز حداقـل  10تا
 15شناسـنامه فنـی ملکی از سـوی سـازمان صادر میشـود کـه میتواند
در خریـد و فروش معامالت یک سـند ارزشـگذار باشـد .اخـوان همچنین
گفـت :چنـدی پیـش بـه عنـوان اولیـن اسـتان در کشـور و بـه همـت
مسـووالن شهرداری مشـهد شـاهد صدور اولین پروانه الکترونیکی بودیم
کـه ایـن مهم در راسـتای برون سـپاری به دفاتر مهندسـی انجـام گرفت.
ایـن ابتـکار سـازمان نظـام مهندسـی تالشـی اسـت در راسـتای پرهیز از
حجیم شـدن این سـازمان و برون سـپاری وظایف بـه انجمنهای صنفی
و تشـکلهای حرفـه ای .اخـوان افـزود :هـر عضـو جدیـد پـس از حضور
در مراسـم اتیـان سـوگند و دورههـای آموزشـی فشـرده در همایشهـای
تخصصـی شـرکت میکند.
اخـوان همچنيـن بـه برنامههاي فرهنگي سـازمان نظام مهندسـي اشـاره
كـرد و گفـت :در راسـتای برنامههای فرهنگـی نیز این سـازمان برگزاری
تورهـای زیارتـی عتبات عالیات و مسـابقات قرآنی را در سـطح اسـتان در
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دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت .تمبر سـازمان نیـز به عنـوان الگویی در
کشـور و نمادی از معماری اسلامی یا بومیکشـور رونمایی شـده اسـت.
در راسـتای برون سـپاری وظایف دسـتگاههای دولتی اداره ثبت و امالک
تفکیـک نقشـههای آپارتمانهـا را بـه ایـن سـازمان واگـذار کرده اسـت .با
همـت آقـای مهنـدس واحدی شـرح خدمات رشـته شهرسـازی تصویب
شـده اسـت تـا بتوانیـم در ایـن دوره در بحـث مباحـث شـهری و بهویـژه
شهرسـازی نقـش سـازنده ای ایفا کنیـم .وی در خصوص صـدور خدمات
فنـی مهندسـی نیز گفـت :در ایـن خصوص نیـز حرکتهای خوبی شـروع
شـده اسـت کـه در همین راسـتا چنـدی پیـش هیئت مدیـره با اسـتاندار
اوش دیـدار و گفت وگـو نمود ضمن آنكه در بیشـکک و هـرات نیز حضور
فعالی داشـته ایم.
وی در خاتمـه بـه کسـب عنوان برتـر ماهنامه طاق در بین نشـریات نظام
مهندسـی کشـور و رتبـه اول از میـان  14020اثـر رسـیده بـه جشـنواره
مطبوعـات و خبرگزاریهـا نیـز اشـاره کـرد و از دسـت انـدرکاران این دو
بخـش تقدیـر نمود.

فرصتی مغتنم برای همه
مهندس محمدرضا رئيسـي نیز در این نشسـت با بیان اینکه هیئت مدیره
نظـام هر اسـتان از طریق انتخابات مهندسـان و در حقیقـت جامعه بوجود
میآید گفت :این همه بواسـطه آن اسـت تا این تشـکیالت بتواند مقررات
ملـی را در اسـتان نهادینـه کند .مقررات ملی شـاخصه فنـی و کیفیتی هر
اسـتان اسـت و بالندگـی هـر اسـتان و مدیریـت آن منـوط بـه جایگاهی
اسـت کـه در ایـن زمینـه دارد و اینکـه تـا چـه حـد ایـن شـاخصه مهم را
رعایت میکنیم .وي افزود :در دوره گذشـته با برگزاری جلسـات منظم در
خصـوص مسـکن مهـر و رعایت کیفیت و کنترل بر مقررات ملی مسـکن
مهر به توفیقات بسـیار خوبی دسـت یافتیم و نظام نامهای تنظیم شـد که
مـورد بهرهبرداری اسـتانهای مختلـف قرار گرفت .عضو ششـمين هيات
مديره سـازمان نظام مهندسـي همچنین به ارتباط مسـتقیم این سـازمان
و حمایـت شـهرداری از نظـام مهندسـی در انجام مقررات ملی اشـاره کرد
و افزود :نظام مهندسـي تعامل ارزندهاي بااسـتانداری ،شـهرداری ،شـورای
شـهر و مسـکن و شهرسـازی دارد و اين خصیصه بارز در این استان كه در
راسـتای سـازندگی بوجود آمده ،یکی از شـاخصهایی اسـت که به برکت
وجـود حضـرت ثامـن الحجج(ع)در اسـتان شـکل گرفته اسـت و امیدوارم
بتوانیـم در دوره جدید نیز با حضور مسـووالن اسـتان ،انجـام مقررات ملی
را بهبود بخشـیم .وی حضور اسـتاندار اسـتان در مدیریت و برنامهریزی و
بهرهمنـدی از اختیـارات و تجربیـات وی را فرصت مغتنمیبرای اسـتان و
مجموعه نظامهای مهندسـی اسـتان باشـد دانسـت و اظهار امیدواری کرد
کـه ایـن سـازمان از حضـور وی در این عرصه بهرهمند شـود.
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چراییمشکالتامروز
اسـتاندار خراسـان رضوی در این نشست گفت:یکی از مجموعههای بسیار
ارزشـمندی کـه در حوزههـای نظام فنی اجرایـی و پروژههـای عمرانی به
ویـژه در بخش سـاختمان شـکل گرفته ،سـازمان نظام مهندسـی اسـت؛
آنهـم بـه دلیـل حضـور نخبگان این قشـر و این کـه این عزیـزان با توجه
بـه تجـارب و تخصـص خـود میتواننـد در حوزه عمـران و آبادانی کشـور
مؤثـر و مفیـد باشـند و مـن مطمئـن هسـتم با هـم افزایـی کـه از طریق
تجمیـع ایـن توانهـا در ایـن حـوزه وجـود دارد و در بخـش خصوصـی نیز
شـکل خواهد گرفـت بتوانیم کیفیت اجـرای پروژههای عمرانـی و بهویژه
بخـش ابنیـه و سـاختمان را نسـبت بـه گذشـته دو چنـدان کنیم .اسـتان
خراسـان رضوی از پتانسـیلهای بسـیار مناسـبی درحوزه نیروی انسـانی
و بخـش سـاختمان برخـوردار اسـت اما تا رسـیدن به نقطـه مطلوب هنوز
فاصلههـا بسـیار اسـت و بـه نظـر میرسـد بایـد در ایـن بخـش اهتمـام
جدی تری داشـته باشـیم و بتوانیم در این حوزه کارهای ارزشـمندی را در
فضـای تعامل و هـم افزایی انجـام دهیم.
مهنـدس فـروزان مهـر افـزود :علیرغم اسـتفاده از مصالح خوب متاسـفانه
در حـوزه ایجـاد بناهـای پایـدار با مشـکالتی مواجهیـم که برخـی از این
مشـکالت بـه ضعـف نظارت مـا در اجـرای بعضـی از پروژهها و بـه منابع
ناکافـی در حـوزه اعتبـارات بـر میگـردد کـه اجـرای پروژههـا را طوالنی
میکنـد .بـاال بـودن زمـان اجـرای پروژههـا موجب میشـود هزینـه تمام
شـده اجـرای پروژههـا افزایش پیدا کنـد و بنابر این زمانـی که میخواهیم
از یـک پـروژه بهرهبـرداری کنیم آن پروژه قبل از افتتاح مسـتهلک شـده
اسـت؛ لـذا به نظر میرسـد الزم اسـت سـازمان نظـام مهندسـی در حوزه
اجـرای پروژههـای عمرانـی بهویـژه در حوزههـای سـاختمان ضمن توجه
بـه مقـررات ملـی سـاختمان و همچنیـن مباحثـی کـه در ضوابـط فنی-
اجرایـی کشـور مشـخص و معیـن شـده مثـل مبحـث نـوزده و مبحـث
کنتـرل انـرژی و ایجاد بناهایی کـه به لحاظ معماری و اسـتفاده از مصالح
بتوانـد صرفهجوییهایـی را در بخـش انـرژی بوجـود آورد کارهای مؤثری
را دنبـال کنـد .وی بـا تاکیـد بـر اینکـه باید شـورای فنـی اسـتان را حتم ًا
فعـال کـرد گفـت :گزارشـهایی که دریافـت کرده ایـم نشـان میدهد که
ً
مثلا در خصـوص یـک پروژه متاسـفانه مطالعات ژئوتکنیکـی آن صورت
نگرفتـه و یـا مـورد تسـاهل واقع شـده اسـت .اجـرای چنیـن پروژههايي
علیرغـم هزینههای بسـیار باال ،بنای ناپایـداری را بوجـود آورده که امکان
بهرهبـرداری از پـروژه را فراهـم نخواهد کرد یا به لحـاظ امکان یابی پروژه
علیرغـم زومبندیهایـی کـه در منطقه بـوده برغم آغاز حجم عمـدهای از
پروژههـای مسـکن؛ در بحـث طراحی سیسـتم فاضالب آن دچار مشـکل
شـده ایـم چـرا کـه ایـن پـروژه عمدت ًا در دشـت مشـهد که تامیـن کننده
منابـع آبی شـهر مشـهد ميباشـد قـرار گرفته اسـت لـذا احـداث چاههای
جذبـی امـکان پذیـر نیسـت .همیـن بی توجهـی بـه لحـاظ مکانیابی و
زوم بندیهـای منطقـه ای موجـب شـده مبالـغ هنگفتـی را بـرای ایجاد

شـبکههای هدایـت فاضالب و کانالهـا و ایجاد مراکز تاسیسـاتی تصفیه
فاضلاب متحمـل شـویم .وي افـزود :مـا اعتقـاد داریـم دولـت بایـد از
فعالیت هایـی کـه جنبـه تصدیگـری دارد فاصلـه گرفتـه و ایـن مهـم را
بـه بخـش خصوصـی محـول کند کـه به نظـر میرسـد اهلیت سـازمان
نظام مهندسـی و تجارب ارزشـمند و تخصـص آن در این حـوزه زمینهای
را فراهـم میکنـد کـه بتوانیـم ایـن فعالیتهـا و نظـارت اجـرای پروژهها و
کیفیـت بخشـی آن را چـه در حـوزه سـاختمان و عمـران و چـه در سـایر
رشـتهها به شـما عزیـزان واگـذار کنیم.
معماریبومیمانمغفولماندهاست
وی در ادامـه بـه نبـود طراحی و معماری متناسـب با فرهنگ بومیاشـاره
کـرد و افـزود :علیرغـم زحمـات مسـووالن شـهرداری در بازدیـدی که از
بافـت فرسـوده و کالن شـهر مشـهد داشـتم شـاهد وضعیـت ریزدانههـا
بـودم ،شـرایط خیلـی بدتر از آن اینکـه بناهایی کام ً
ال ناپایـدار با متراژهای
بسـیار کوچک را مشـاهده كـردم کـه در آن معماری متناسـب با فرهنگ
بومـیو ایرانی و اسلامی و بهویژه کالن شـهر مشـهد به عنـوان پایتخت
معنـوی ایـران مشـاهده نمیشـود و ایـن مهـم نیازمنـد یکهارمونـی در
اجـرای پروژههـا اسـت که باید مـورد توجه قـرار گیرد .اجرای نوع سـازهها
بـه لحـاظ کیفیـت فنی خوب بـود اما بـه لحاظ نـوع معمـاری هماهنگی
الزم را بـا محیـط اطـراف و بهویـژه بارگاه ملکوتـی امام رضا(ع) نداشـت.
اینهاهمـه موضوعاتـی اسـت که به نظر میرسـد نظام مهندسـی میتواند
مـا را در ایـن زمینـه کمـک و همراهـی کنـد .وی بـا بیان اینکـه میتوان
از طریـق مهندسـی ارزش در اجـرای پروژههـای عمرانـی هزینـه اجـرای
پروژههـا را کاهـش داد گفـت :در حـال حاضـر هزینـه تمـام شـده برخی
از پروژههـا هـم بـه لحـاظ ریالـی و هم بـه لحاظ کیفیـت اجرا واقعـ ًا قابل
دفـاع نیسـت و بنظـر میرسـد نیـاز بـه یـک بازنگـری دارد که امیـدوارم
مجموعـه عمرانـی اسـتانداری در این زمینه تالش جدی را داشـته باشـد.
وی همچنیـن بـه صدور خدمات مهندسـی اشـاره کـرد و افـزود :این مهم
زمینـه ای اسـت که از این طریـق بتوان برای کشـور ارزآوری ایجاد کرد و
عالوه بر آن دانش فنی را از سـایر کشـورها به کشـور انتقال داده و سـبب
ارتقـای سـطح موجـود بـود .مهنـدس فـروزان مهـر بـه ضـرورت نظارت
مهندسـان پروژههـا و حضـور مهندسـان مشـاور و یـا ناظـران مقیـم در
پروژههـا اشـاره کـردو گفت :آنهـا باید از نزدیـک مراحل اجـرای پروژهها
را نظـارت کننـد .مـردم نیز بشـرطی آمادگـی دارنـد از خدمات ایـن حوزه
بهرهمنـد شـوند کـه شـاهد ایجاد ایـن شـرایط خـوب در حوزه نظـارت و
اجرای پروژههای سـاختمانی باشـند لذا فرهنگ مشـارکت از سـوی مردم
بـا ایـن حـوزه بـه موفقیت شـما کمک شـایان توجهـی خواهد کـرد .وي
ادامه داد:خوشـبختانه شـما در بسـیاری از کار گروههـا و کمیتههای کاری
چه در ذیل شـورای برنامهریزی و چه در ذیل شـورای فنی اسـتان حضور
داریـد و قطعـ ًا در آنجا میتوانید زمینه یک تصمیم سـازی جـدی را فراهم
کنیـد و مـا نیـز آمادهایـم تا ایـن فرصت ومجال برای شـما فراهم شـود تا
بتوانیـد نکاتـی را که مدنظـر داریـد ارایه کنید.
آموزش را جدی بگیریم
اسـتاندار خراسـان رضـوی در ادامـه گفت :نکتـه ای که در حـال حاضر در
کل فرهنـگ مصرف زدگی با آن مواجه هسـتیم احـداث فضاها و بناهایی
اسـت کـه بنظر میرسـد از لحـاظ طراحی و معمـاری رو به اشـرافی گری
و تجمـل گرایـی اسـت .به نظر مـن مهندسـان میتوانند بـا طراحی یک
بنـای بـا دوام و ارزان قیمـت ایـن فضـای صرفهجویی را در کشـور بوجود
آورنـد .ایـن طراحیهـا ذايقـه و سـلیقه مصرف کننـده را تحت تأثیـر قرار
میدهـد و مـا میتوانیـم بـا طراحیهـای مناسـب ایـن زمینـه را بـرای

مصـرف کننـدگان بوجـود آوریـم و بنظر میرسـد این نیز یکـی از وظایف
جدی شـما عزیزان اسـت.
وی همچنیـن موضـوع آمـوزش برای عوامل سـاختمانی را یـک ضرورت
جـدی دانسـت و افـزود :سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای آموزشـهای
مهارتـی را بـرای کارگـران فصلی سـاختمانی طراحی کرده و در بسـیاری
از اسـتانها همـکاری و همراهـی بسـیار خوبـی در ایـن خصـوص وجود
دارد کـه قطعـ ًا حضـور ایـن عزیـزان بـا دریافـت گواهینامههـای مهارتی
موجـب میشـود علاوه بـر آنکـه بهـره وری کار افزایـش پیـدا میکنـد،
صدمـات و ضایعـات پروژههای عمرانـی نیز کاهش مییابـد .اميدواريم در
خراسـان رضـوي نيـز هرچه سـریع تر شـاهد ارتقـای کیفیـت پروژههای
عمرانـی بهویـژه در موضـوع سـاختمان باشـیم .وی در ادامـه افـزود :ما به
واسـطه مـاده  54قانـون برنامـه و بودجه عهده دار وظیفه نظـارت عالیه در
بعـد عمرانـی و برنامههـای فنی هسـتیم که توسـط همکاران مـا در حوزه
معاونـت عمرانـی پیگیـری میشـود و امیدواریم سـازمان نظام مهندسـی
سـاختمان نیـز بـه عنـوان بازویـي اجرایـی در کنار همـکاران مـا در حوزه
معاونـت عمرانـی نقش شایسـته ای را ایفـا کند و همانگونـه که طی چند
سـال متوالـی در حـوزه رعایت مقررات ملی سـاختمان حایز رتبه نخسـت
شـده اسـت بتواند این مدارج را تا کسـب اسـتاندارد بینالمللی و هم چنین
شـاخصهای مطلوب حفظ کند .وی تاکید کرد :من اطمینان دارم اسـتان
خراسـان رضوی به لحاظ پتانسـیل نیروی انسـانی در جایگاه بسیار باالیی
اسـت .در همیـن اطـراف میـزی کـه االن در پشـت آن بـا شـما صحبت
میکنـم افـراد صاحـب تجربـه و پیشکسـوتی را در حـوزه ساخت وسـاز
میبینـم کـه وجـود این عـده قطعـ ًا میتوانـد فرصـت ارزنـده ای را برای
هموار سـاختن مسـیر توسـعه اسـتان فراهم کند.
وی ضمـن تبريـك به منتخبـان ششـمین دوره انتخابات اعضـای هیأت
مدیـره سـازمان نظام مهندسـی اسـتان اظهار امیـدواری کـرد این حضور
شـروع خوبـی برای ایـن مجموعه و تحوالت سـازنده در این حوزه باشـد.
اسـتاندار خراسـان رضـوی در خاتمه افزود :من به این پتانسـیل ارزشـمند
در ایـن جمـع افتخـار میکنم و امیـدوارم آقـای مهندس واحـدی حداکثر
اسـتفاده را از ایـن ظرفیـت بسـیار خـوب در اسـتان ببرند چرا كـه هر یک
از ایـن عزیـزان بـا ایـن تجـارب و کولـه بـار ارزشـمند و تخصص بسـیار
میتواننـد خـود محرکـی جـدی در توسـعه اسـتان باشـند .من نیـز قطع ًا
وقـت خواهـم گذاشـت تا هر سـه مـاه یکبـار در خدمـت عزیزان باشـم و
قطعـ ًا ترجیـح میدهـم این حضور در فضای کار شـما باشـد تـا از نزدیک
مسـایل شـما را بررسـي كرده و بتوانم حمایتها و کمکهایی که الزم هست
را داشـته باشم.
وی همچنیـن اعلام آمادگی نمـود تا از رئیس هیات مدیره سـازمان نظام
مهندسـی نیز برای حضور در شـورای اداری اسـتان دعوت به عمل آورد.
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احمد اسدی
گزارش | در نخستین گردهمایی سراسری تهیه نقشههای تفکیک آپارتمانها عنوان شد:

همکاري نظام مهندسي ساختمان و ثبت اسناد دقت و سرعت امور
را افزايش داده است
چندي پيش مشـهد ميزبان جمعی از مدیران سـازمان نظام مهندسـی و مسـووالن سـازمان ثبت اسـناد و امالک کشور در نخسـتین گردهمایی سراسری
تهیـه نقشـههای تفکیـک آپارتمانهـا بود .نشسـتي كه در آن شـركت كنندگان به بررسـي گزارشهـای مربوط به اجرايي شـدن برون سـپاري موضوع
تهيه نقشـه تفكيك آپارتمانها از سـازمان ثبت اسـناد و امالك كشـور به مهندسـان نقشـهبردار سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان پرداخته و راهكارهاي
رفـع نواقص مربوط را بررسـي کردند.
در ایـن مراسـم معـاون محتـرم املاك سـازمان ثبت اسـناد و امالك كل كشـور ،رییس محترم سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان كشـور ،اعضايي از
هيأت رئيسـه شـوراي مركزي ،مدير كل محترم ثبت اسـناد و امالك اسـتان تهران ،رئيس محترم اداره بازرسـي سـازمان ثبت اسـناد و امالك كشـور،
مدير كل محترم ثبت اسـناد و امالك 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.
ظرفیتهايمهندساننقشهبردار
واگـذاری شـرکتهای دولتـی بـه بخـش خصوصـی میتوانـد درآمدهای
دولـت را افزایـش داده و کاراییهـا را بـاال ببـرد.
ايـن مهـم موضوعـي بود كـه رئیس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان
کشـور آن را مطـرح كرد .سـيد مهديهاشـميدر اين همايش با اشـاره به
اصـل  ۴۴و واگـذاری شـرکتهای دولتی بـه بخش خصوصی ایـن امر را
ی دانسـت کـه میتواند درآمدهـای دولت را افزایـش داده و کاراییها
اقدام 
را بـاال ببرد.
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سـید مهدیهاشمیدر بخشـي از سخنانش گفت :سـازمان نظام مهندسی
سـاختمان کشـور بـا  250هزار عضو مهنـدس در هفت رشـته تخصصی،
باعـث ارتقـای چشـمگیر خدمـات ساختوسـاز در کشـور شـده اسـت.
وي بـا بیـان اینکـه هـم اکنون حـدود  50ثـروت در کشـور داریـم ،افزود:
ابنیـه و سـاختمانها یکـی از ثروتهـای کشـورها بـه شـمار میروند که
معـادل ذخاير نفت و گاز هسـتند.
وی بـا اشـاره به تفاهمنامه تهیه نقشـههای تفکیک آپارتمانها در کشـور
گفـت :ایـن اقـدام بـه دنبال تفاهمنامـه ای میان سـازمان نظام مهندسـی
سـاختمان و اداره ثبـت اسـناد و املاک کشـور از ابتـدای سـال  1390در
حـال اجـرا اسـت کـه فوایـد و بـرکات بسـیار بـرای مراجعـان و ارتقـای
خدمات دهـی بـه مردم داشـته اسـت.
هاشـميخاطر نشـان كرد :سـازمان نظام مهندسـی از سـازمانهایی است
کـه توانسـته بسـیاری از امـور شـهروندان را تامین کند و بـا مدیریت تمام
منابـع و حفظ اصالـت فرهنگی ایرانی میتواند پیشـگام باشـد.
وی افـزود :در اجرای طرح بکارگیری مهندسـان نقشـهبردار ،تنها بخشـی
از ظرفیتهای این رشـته مورد اسـتفاده قرار گرفتـه و چنین ظرفیتیهایی
کیفیـت ،سـرعت و منطقـی کـردن هزینههـا را در بحث سـاختمان برای
تامیـن رفـاه و آرامش مردم حفـظ میکند.
هاشـمیگفـت :بخـش وسـیع ديگـري از مهندسـان ،فـارغ التحصيلان
نقشـهبرداری هسـتند کـه میتواننـد کمـک شـایانی در این طرح داشـته
باشند.
وی در نهایـت گفـت :تلاش ما بر این اسـت که تمام اقدامـات در فضای
مجـازی انجـام شـود تا هـم بتوان هزینههـا را کاهش داد و هم نسـبت به
تکریم بهتر مردم کوشـید.

تفكيك 500هزار سند مالکیت در هرسال
معـاون امـور امالك سـازمان ثبت اسـناد و امالك كشـور نيـز ديگر مدعو
شـركت كننده ايـن همايش بود.
وي در اين نشسـت از تفكيك  500تا  550هزار سـند مالکیت در هرسـال
در كشـور خبر داد و گفت :در حال حاضر یک سـوم سـندهای مالکیت در
سـطح کشور شـامل تفکیک میشود.
محمـد حسـن بکائیـان اظهار داشـت :هـم اکنـون فعالیتهـای خوبی در
راسـتای ارتقـای خدمـات رسـانی در بخـش ثبت و تفکیک سـند مالکیت
انجـام شـده و بخـش مهمـیاز فعالیتهـا مکانیـزه آنجـامیشـود کـه
نگرانیهـا در خصـوص اشـکاالت و دوبـاره کاریهـا را از بین برده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بیـش از  100سـال از تشـکیل سـازمان ثبت اسـناد و
املاک کشـور میگـذرد افـزود :ایـن سـازمان در شـمار اولیـن ادارهها در
کشـور به شـمار مـی رود که تاسـیس شـده اسـت.
وی خاطـر نشـان کـرد :پرونـده ثبتـی ،اسـناد مالکیـت ،دفاتـر املاک و
بایگانیهـای عظیم از جمله فعالیتهای ثبت اسـناد اسـت که در گذشـته
بـه صـورت دسـتی انجام میشـد امـا اکنون روشهـای ثبت در کشـور از
سـنتی به سـوی ثبت نوین سـوق داده شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه بیـش از  28میلیـون رکـورد اطالعات در سیسـتم بانک

جامع ثبت اسـناد کشـور ،افزود :مکانیزه شـدن ثبت اسـناد از سـال  89در
کشـورآغاز شـد و هم اکنون همه واحدهای ثبتی و دفاتر اسـناد رسـمیدر
سـطح کشـور اسـتعالمات را از طریم سیسـتم الکترونیک بـه ادارات ثبت
ارسـال میکنند.
وی گفـت :امیـد اسـت بـا برطرف شـدن مشـکالت امنیتـی در خصوص
انجـام امضاهـای دیجیتال در آینده شـاهد مکانیزه شـدن تمـام امور ثبت
در کشـور باشیم.
وي در ادامـه بـا اشـاره به تفاهمنامه تهیه نقشـههای تفکیـک آپارتمانها با
همکاری سـازمان نظام مهندسـی کشـور ،گفت :با این اقدام که از ابتدای
سـال  90در کشـور اجرایی شد از سـرگردانی مردم و موازی کاری در تهیه
نقشـههای سـاختمان پرهیز شده است.
وي با بيان اينكه طرح همكاري سـازمان نظام مهندسـي با سـازمان ثبت
اسـناد و امالك كشـور اجرايي شـده اسـت تصريـح كرد :با اجرايي شـدن
طـرح همـکاري نظام مهندسـي و ثبت اسـناد و امالک تمـام دغدغههاي
مـا از ميـان رفته اسـت .تفاهمنامهاي كه بين اين دو سـازمان بسـته شـده
توانسـته اسـت حجم بسـياري از كارها را كم كند.
بكائيان با اشـاره به گذشتهسـازمان ثبت اسـناد و امالك كشـور ادامه داد:
پس از اينكه نياز به مدرنيزه شـدن جريان ثبت اسـناد كشـور را احسـاس
كرديـم اقداماتـي را صـورت داديـم كـه ايجـاد بانكجامـع اطالعاتـي از
مهمتريـن ايـن فعاليتهـا بود.
معـاون سـازمان ثبـت افـزود :هم اكنـون  30درصـد از دفاتر ثبت و اسـناد
کشـور بـه ايـن سـامانه مجهزند و هـر لحظه ميتـوان با ثبت سـند جديد
ايـن بانـك اطالعاتي را بـهروز كرد.
بكائيـان در ادامـه اعلام كـرد كـه از سـال  89تاكنـون  2.5ميليون سـند
مالكيت كاداسـتر صادر شـده اسـت كه شـامل نقشـه كاداسـتر ،مختصات
جغرافيايـي ملـك و كليه اطالعات اشـخاص اسـت.
وي بـا بيـان اينكه همکاري 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 تمامتـر انجام شـود تـا ديگر
مانند گذشـته شـاهد مشـكالتي نباشـيم كه سـالها افراد و سـازمانهاي
حقوقـي را درگير كـرده بود.
معـاون سـازمان ثبـت ادامـه داد :پـس از اجـراي ايـن طرح سـازمان ثبت
اسـناد ديگـر نقشـي در بسـياري از فعاليتهـاي مربـوط به اسـناد نخواهد
داشـت و اميدواريـم كسـي هـم در اين زمينه شـكايتي نداشـته باشـد.
بكائيـان از طرحـي خبـر داد که طي آن و در مدت پنج سـال تمامياسـناد
مالكيت قديم بر مبناي نقشـههاي كاداستر تبديل به اسناد جديد ميشوند.

واگذاري اختیارات به بخش خصوصی
ديگـر سـخنران ايـن نشسـت معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع انسـانی
اسـتانداری خراسـان رضـوی بـود .وي نيـز بـا اعلام اينكـه هـم اكنـون
برون سـپاری  600فرآیند خدماتی در این اسـتان شناسـایی شـده و آماده
واگـذاری بـه مردم و بخش خصوصی اسـت افزود :بر اسـاس برنامه پنجم
توسـعه ،دولت موظف اسـت سـاالنه  20درصـد از حوزه تصـدی اختیارات
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خـود را بـه بخـش خصوصی واگـذار كند.
رضـا عبدالملكـی اظهـار داشـت :در ایـن راسـتا اقدامات خوبی بـه منظور
تحقق اهداف نظام و واگذاری امور به بخش خصوصی دراسـتان خراسـان
رضـوی با حمایـت و راهنمایی اسـتاندار صـورت گرفته و زیرسـاختهای
آن فراهم شـده است.
وی بـا بیـان اینكـه هـم اكنـون  140فرآینـد در اسـتان خراسـان رضوی
احصاء شـده كه باید به تدریج به بخش خصوصی سـپرده شـود ،افزود :در
ماههای اخیر  80خدمت شـهرداری یكجا به بخش خصوصی واگذار شـد.
عبدالملكـی بـا بیـان اینكـه تغییـر كار سـخت و مشـكل اسـت ،افـزود:
خراسـانیها بـر ایـن باورنـد كه فرهنـگ خصوصـی سـازی را بومیكنند
و در ایـن زمینـه پیشـرو باشـند.
وی بـا بیـان اینكه بخش خصوصی در جذب مشـتری عاقل اسـت و برای
جـذب و رضایـت منـدی اربـاب رجـوع تلاش میكنـد ،افـزود :بـر طبق
قانـون ،واگـذاری امـور به مـردم و بخش خصوصی تكلیف ماسـت و هیچ
راهـی برای انجـام ندادن ایـن تكلیف وجـود ندارد.
بـه گفتـه وی بـر اسـاس مـاده  13و  16قانـون خدمـات كشـوری كار و
ماموریـت بـا نیـروی انسـانی و فضا بایـد واگذار شـود و مـاده  24خدمات
كشـوری نیـز این اجـازه را داده اسـت.
معاون توسـعه مدیریت و منابع انسـانی اسـتانداری خراسـان رضوی بیان
كـرد :چه كسـی فكر میكرد كه سـند هویـت افراد مثل صدور شناسـنامه
بـه بخـش خصوصـی واگذار شـود و ایـن كار در اسـتان خراسـان رضوی
انجـام شـده و هـم اكنـون در  11مركز این اقـدام در حال انجام اسـت.
عبدالملكی ادامه داد :در سـال گذشـته  800میلیارد ریال در استان خراسان
رضـوی از بابـت پرداخـت قبـوض الكترونیكـی صرفهجویـی شـد و ایـن
اقدامات ثمرات بسـیاری را بدنبـال دارد.
وی تفاهمنامـه تهیه نقشـههای تفكیـك آپارتمانها را یك اقـدام مثبت در
تكریـم اربـاب رجـوع و ارتقای خدمات دهـی عنوان كرد و افـزود :اقدامات
سـازمان نظام مهندسـی خراسان رضوی ،اداره ثبت اسـناد و امالك استان
و شـهرداریها در این راسـتا شایسـته قدردانی است.

در اسـتان خراسـان رضـوي را کمتـر از هفـت روز عنـوان کرد و
افـزود :پیـش از انعقـاد تفاهمنامه مزبـور این فرآینـد چند هفته تا
چنـد مـاه بـا مراجعات مکـرر اربـاب رجوع طول میکشـید.
وی اظهـار داشـت :در اجـرای این طـرح فقط یک تقاضا توسـط
اربـاب رجـوع در ادارات ثبـت اسـناد و املاک انجـام میشـود و
بقیـه امـور توسـط نماینـده سـازمان نظـام مهندسـی و مهندس
نقشـهبردار تـا ارایـه نقشـهها بـه واحـد ثبتـي انجام میگـردد.
شـايان ذكـر اسـت در ایـن نشسـت  20نفر از دسـت انـدرکاران
تهیـه نقشـههای تفکیک آپارتمانها در کشـور مـورد تجلیل قرار
گرفتـه و بيـش از  70نفـر از اسـتانهاي مختلـف در اين مراسـم
شـركت نمودند.

پنجمينكنفرانسبرنامهريزيومديريتشهري
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دبيـر ايـن همايـش نيز در اين نشسـت گفـت :بر اسـاس ایـن تفاهمنامه
تمـام نقشـههای تفکیـک آپارتمـان در کشـور توسـط متخصصـان
نقشـهبرداری عضـو سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان انجام میشـود.
احمـد اسـدی ادامـه داد :این اقدام سـرعت و دقت در فرآینـد امور مربوطه
و صرفهجویـی در وقـت مراجعـان را بـه دنبـال داشـته و دیگـر نیـازی به
مراجعـه مکـرر اربـاب رجوع بـه اداره ثبت اسـناد و امالک نیسـت.
وی بـا بیـان اینکه خراسـان رضوی یکی از اسـتانهای پیشـرو در اجرای
ایـن تفاهمنامه به شـمار مـیرود ،افزود :هم اکنون مهندسـان نقشـهبردار
عضو نظام مهندسـی سـاختمان خراسـان رضـوی در اين طـرح فعال بوده
و پاسـخگوي نيازهاي اداره كل ثبت اسـناد ميباشـند.
وی گفـت :هـم اکنـون سـه هـزار مهنـدس نقشـهبردار در کشـور در این
طـرح فعال هسـتند.
اسـدی ،میانگیـن مدت زمـان فرآیند تهیه نقشـه آپارتمانهـا در این طرح

 04تا  05ارديبهشت ماه 1392
برگزارکننده  :شــوراي اسالمي شهر مشــهد -دانشگاه فردوسي
مشهد -شهرداري مشهد
تلفن 6006408-0511 :
محورهایهمایش:
* 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 كالنشهر مشهد

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

رهيافتي براي عبور از معضل اشتغال
« اشـتغال »؛ دغدغـه اي اسـت كـه هنـوز هم ذهن بسـياري از جملـه دانش آموختگان دانشـگاهها و مراكز آموزش عالي را به خود مشـغول كرده اسـت.
دغدغـه اي كـه از ميـان برداشـتن آن علاوه بـر این كـه بـه عزميجـدي 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 ،رشـتههاي تخصصـي هفـت گانه نظام مهندسـي سـاختمان و همچنين ايجـاد هماهنگـي و تعامل بين دسـتگاههاي اجرايي ،سـرمايه گذاران
و صاحبـان حرفهها.
هماهنگيبهمنظوراشتغالمهندسان
يكـي از مهـم تريـن اقدامات انجام شـده توسـط اين كميسـيون بهمنظور
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  314نفر جوياي
كار 255 ،نفـر جويـاي كار مناسـب تر و  42نفر شـاغل اخذ شـد.
ايـن كميسـيون همچنيـن در راسـتاي نيـل بـه اهـداف مـورد نظـر خود
اقدامـات متفاوتـي را انجـام داده كـه از آنجملـه ميتـوان بـه ايـن مـوارد
اشـاره نمود:
 طراحـي و ايجـاد پوشـههاي ثبـت نـام از مهندسـان متقاضـي كار وهمچنين عرضه كنندگان فرصتهاي شـغلي مناسـب در سـايت سـازمان
 اطلاع رسـاني بـه اعضـا ،دسـتگاههاي اجرايـي و شـركتها در مـوردتشـكيل و اعلام آمادگـي ارايه خدمات كميسـيون ،از طريق ارسـال نامه،
درج آگهـي در روزنامههـا و سـايت سـازمان نظام مهندسـي
 ايجـاد ارتبـاط بيـن مهندسـان جويـاي كار و صاحبـان كار وكارآفرينان،شـركتها ،تشـكلهاي حرفه اي ،دفاتر مهندسـي يا دسـتگاههاي اجرايي
متقاضـي نيروي كار
 ارسـال نامـه تقاضـاي همـكاري بـه دفاتـر نمايندگـي نظام مهندسـيبـه منظـور ايجـاد اشـتغال مناسـب مهندسـان در طرحهـا و پروژههـاي
شهرسـتا نها
 برگزاري همايش سراسـري اشـتغال مهندسـان سـاختمان در شانزدهمدي ماه سـال 89
 تثبيت جايگاه سـازمان در سند توسـعه اشتغال استان و عضويت نمايندهسـازمان دركميسيون يا كارگروه اشـتغال و سرمايه گذاري استان
 پيگيـري نحـوه اسـتفاده از تسـهيالت اشـتغال زايـي ويـژه از طريـقكارگـروه اشـتغال و سـرمايه گـذاري اسـتان
 ارايـه فهرسـت دورههـاي آموزشـي مـورد نظـر كميسـيون بـا توجه بهنظر سـنجي انجام شـده از شـركتهاي مهندسـان مشـاور و شركتهاي
سـاختماني و تأسيسـاتي و اعلام آن بـه كميته آموزش سـازمان بهمنظور
ارتقـاي سـطح كيفي اطالعات مهندسـان جويـاي كار
 ارسـال گـزارش عملكـرد سـال  1389كميسـيون بهمنظـور درج درقطعنامـه اجلاس چهاردهـم شـوراي مركـزي
 پيشـنهاد تشـكيل كميسـيون صدور خدمات فني مهندسـي بـه منظوربررسـي و ايجـاد فرصتهـاي اشـتغال در خارج از كشـور

 تبـادل نظـر در زمينههـاي مختلف كارآفريني و اشـتغال بـه كار و ايجادزمينههـاي كارورزي بـراي مهندسـان عالقـه مند در رشـتههاي مختلف
سـاختماني سـازمان نظام مهندسي ساختمان
انعقادتفاهمنامه
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 ميتوان 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  5مـاده  3تفاهم
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 سـازمانهاي مذكـور منعقـد شـود .اهـداف مشـترك ،وظايـف و
تعهـدات هـر سـازمان تعيين شـده و در پي آن بایـد راهبردهـا و راهكارها
تبيـن و تدويـن گـردد تا پـس از طي مراحل اهـداف بهصـورت اجرايي در
آينـد .علاوه بـر اين مقرر شـده اسـت هـر كارگاه تبديل بـه يك كالس
آمـوزش فنـي و حرفـه اي شـود كـه ايـن مهـم ميتوانـد منجـر بـه اخذ
مـدرك 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 ميگيرد.
از جملـه اقدامـات ديگر اين كميسـيون ميتوان 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 فريدونهاشـم 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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مهدی وکیلی | معصومه گلمکانی
گفتوگو | گفت و گوي «طاق» با دست اندركاران و مجريان پل عظيم كابلي ميدان امام حسين (ع)

تجلي اتمسفري زیبا در خلق سازه اي عظيم
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اشاره:
بديـع تريـن سـازههاي 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 فناوريهـاي برتر و
تاكيـد بـر احيـاي معمـاري اصيل بوميضمن آنكـه توانايي خـود را در ايـن عرصه به منصه
ظهـور ميرسـانند امـكان پويايـي و توسـعه اين صنعـت را نيز فراهـم ميآورند.
پـروژه عظیـم پل کابلی میدان امام حسـین (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 فرصتهاي پيش روي مهندسـان سـختكوش محقق گرديد.
ايـن مهـم را بهانـه اي بـراي گفـت و گو با دسـت انـدركاران اين پـروژه عظيم قـرار داديم
تـا كميبيشـتر از آنچـه از آغـاز تـا انتهاي طرح صـورت گرفته اسـت بدانيم و علاوه بر آن
شـما عزيـزان خواننـده و مخاطبـان ارزشـمند « طـاق » را بـا تواناييها و فعاليتهـاي ارزنده
مهندسـي كه در شـهر و كشـور صورت ميگيرد آشـنا كنيم؛ فعاليتهايي كه نه تنها از حيث
ارزشـهاي فني و مهندسـي در شـهر و اسـتان بي نظير بـوده؛ بلكه از آن ميتـوان 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 پروژههـاي اجرایـی نيـز يـد طوالنـي دارد و نيز مهندس گشايشـي؛ معـاون فني
شـهرداري مشـهد و همچنيـن ديدگاههـاي مهنـدس ريحانـي؛ مديـر نظارت بـر طرحهاي
عمرانـي شـهرداري مشـهد و مهندس حلمی؛ مدیـر کارگاه پل کابلی ميدان امام حسـین(ع)
بهره بـرده ايم:

جنـاب آقـاي مهنـدس گشايشـي؛ اگر ممكن اسـت به عنوان شـروع
كمـياز پروژههـای عمرانـی و فنـی شـهرداری و کارهایـی کـه االن
انجـام میدهیـد و بهویژه در خصـوص پروژه میدان امام حسـین (ع)
و ضـرورت اجـرای آن بگوييد.
واقعيـت ايـن اسـت كه نـگاه شـهرداری بـه پروژههای عمرانی نسـبت به
گذشـته متفـاوت شـده و در طـي  3-4سـال اخیر شـاهد روند رو به رشـد
پروژههـای عمرانـی در عيـن مشـکالت عدیـده اي كـه در داخـل بافـت
شـهری وجـود دارد هسـتيم .گاهـي اوقـات شـما پـروژه اي را در محدوده
خـارج شـهر انجـام میدهیـد و معضلات اجرایـی داخـل شـهر را ندارید
ولـی انجـام پروژههـاي داخل شـهر معضالت عدیـده ای همچـون وجود
تأسیسـات زیربنایـی ،فیبر نـوری ،کابلهـاي مخابراتـی ،آب و فاضالب و
گاز دارد امـا بـا اينحـال برخـي از پروژههـا در حداقـل زمـان ممکـن حتی
نسـبت بـه زمـان برنامـه زمـان بنـدی انجـام شـده اسـت؛ بـراي نمونـه
ميتـوان بـه زيرگـذر میدان امام حسـین (ع) اشـاره كـرد كه بـا آنكه لوله
گاز اصلـی شـهر حـدود سـه ماه باعـث رکود کار شـده بـود ،ايـن زيرگذر
طـي  9مـاه بـه اتمـام رسـيد .میـدان امـام علـی (ع) نيـز در طـي  8مـاه
بـه بهـره بـرداري رسـيد .ایـن پـل کابلـی نيز بـا تمـام مشـكالت آن در
خصـوص محدوديتهـاي ورود اقلام مورد نيـاز به اتمام رسـيد .عالوه بر
ايـن پروژههايـي مثـل پل کنـار گـذر  100متری عباسـپور ،پل عباسـپور،
بلـوار فکـوری ،بلـوار زکریـا ،بلـوار تـوس گسـتر که فکـوری را به شـهید
کالنتـری متصـل ميكند و میـدان جمهوری همـه پروژههایی اسـت که
طـي چنـد سـال اخیر انجام شـده اسـت .مسـیلها نيـز در بدتریـن نقطه
شـرایط محیطی انجام شـده اسـت .از سـويي ديگر اجراي آسـفالت معابر
همچنـان ادامـه دارد؛ بـراي مثـال در سـالجاري در منطقه  2شـهرداری با
آنكـه مناطـق جدیـد به آن افـزوده شـده تماميمعابری که تأسیسـات زیر
بنایی آن انجام شـده آسـفالت شـده اسـت .امسـال بر خالف گذشـته كه
تمركز ما در محدوده شـهر بود در هسـته مرکزی شـروع به آسـفالت معابر
خاكـي كـرده ايـم .معابـری را آسـفالت کـرده ایـم کـه ممکن اسـت طي
 20-25سـال گذشـته اص ً
ال کسی وارد آنها نشده اسـت .پیاده روسازیها
نيـز در فعاليتهـاي اجرايـي ما نمود عینی پیدا کرده اسـت .پـس از پياده رو
سـازي خیابـان احمدآبـاد -راهنمایی پياده رو سـازي خیابان امـام رضا (ع)
را شـروع خواهيـم كـرد .پـروژه جدیدی که قرار اسـت آغاز شـود کنار گذر
جنوبـی اسـت .علاوه بر اين تقاطع سـه راه خیـام ،تقاطع جانبـاز -آزادی،
تقاطـع شـهید کامیاب و چهـارراه مقدم نيز طرحهایی اسـت که در دسـت
انجـام ايـن معاونت اسـت .پارک وکیل آباد نيز نسـبت به گذشـته تغییرات
شـگرفی پیدا کرده اسـت کـه گاهي حتی همكاران شـهرداری نيـز از اين
پيشـرفتها ابـراز تعجـب میکنند .باند پشـت کوه کوهسـنگی نيـز در حال
مهيـا شـدن اسـت .در اين محـل دو دریاچـه مصنوعی ايجاد خواهد شـد..
علاوه بـر ايـن پـارک  80هکتـاري بهـار در حوالـي خواجه ربیـع در حال
انجـام اسـت .پـارک  40بـازه در مسـیر کال  40بـازه در حال انجام اسـت
كـه باعـث ميشـود از آن چشـم انداز قدیمیخارج شـود .ایـن موضوعات
باعـث شـده کـه نگرش مـردم هم نسـبت بـه شـهرداری متفاوت باشـد.
بهویـژه آنكـه شـهرداری مشـهد بـه الگویـي بـراي سـاير شـهرها تبديل
شـده اسـت .بـا هـر مسـیري که بـاز میشـود ترافیـک و حجـم عملیات
مـردم کاهـش مييابـد .در گذشـته بسـياري از شـهروندان بـراي ورود به
میـدان امـام حسـین (ع) بيش از نیم سـاعت در ترافیک گرفتـار ميآمدند.
بـر اسـاس آمـار موجـود در هـر سـاعت حـدود  11هـزار وسـیله نقلیـه و
بطـور متوسـط حـدود  100-110هـزار وسـيله نقليـه از اين منطقـه عبور
میکننـد .بـا ایـن کاهـش نیـم سـاعته عالوه بـر كاهـش بـار ترافیکی و
كاهـش صرفهجویی زمـان ،صرفهجویی سـوخت،بخش قابل مالحظه اي
از آلودگـی محیط زیسـت كاهـش مييابد که این مهم مرهون تالشـهای
شـبانه روزی همكاران شـهرداری و همکاران پیمانکار ماست .خوشبختانه

بـا همراهـی آقـای مهنـدس پژمـان شـهردار ایـن روند توسـعه بیشـتری
خواهـد یافـت .بـا اين حال هنـوز هم هـر روز به شـمار اتومبيلهـا افزوده
ميشـود و ایـن معضل به شـکلی ديگـر خود نشـان ميدهد .بـراي مثال
بـا آنكـه در فلکـه پـارک تعویض پل پـارک را انجـام داده ایم امـا در حال
حاضـر آن گـره ترافیکـی بـه کنـار گذر کوثـر منتقل شـده ،و يـا ترافيك
میـدان امـام حسـین (ع) بـه میـدان امام علی (ع) منتقل شـده اسـت.

چه شد كه به فكر اجراي طرح میدان امام حسین افتاديد؟
ببينيـد ،نگـرش آقـای مهنـدس پژمـان ایـن اسـت کـه کارهـا و طرحها
تکراری نشـود و در سـطح شـهر از رویه جدیدی اسـتفاده کنیم .پل کابلی
در ایـران موضـوع جدیـدی اسـت كـه در سـطح کشـور نيز پـس از تبریز
و اهـواز در مشـهد انجـام گرفت .در مشـهد سـعي كرديم از ایـن نوآوریها
بگونه اي اسـتفاده کنیم تا تکراری نشـود چرا كه اجراي روشـهای مشـابه
باعـث خسـتگي منظـر مـردم ميشـود حـال آنكـه تنـوع معمـاری باعث
میشـود روحیـه افراد تغییـر کند.
مهنـدس ریحانـی :با توجه بـه آمارهـای ترافیکی گزینههـای مختلفی از
سـوي مشـاور بـرای این طرح پیشـنهاد شـده بـود و نهایت ًا بـه این نتیجه
رسـیدیم که تقاطع سـه سـطحی اجرا شـود كه در آن یک زیرگذر و یک
همسـطح بـه صورت میدان و یک پـل روگذر وجـود دارد .در خصوص پل
روگـذر هـدف آن بـود کـه وسـط آیلند میانـی پایه نداشـته باشـیم .از این
سـوي میـدان به آن سـوي که حـدود  100متری دهانه میانـی ما بود یک
دهانـه وسـیع داشـته باشـیم .پس از بررسـي گزینههـای مختلـف به این
نتیجـه رسـیدیم که پل کابلی اجرا شـود تا به اين وسـيله علاوه بر اینکه
جوابگـوي ایـن دهانه  100متر باشـد یک فنـاوري جدید هم وارد شـود تا
ما بتوانیم در کارهای بعدی از آن اسـتفاده کنیم .در مورد مشـخصات فنی
کل پـروژه نيـز بايـد گفـت این تقاطع غیر همسـطح شـامل یـک زیرگذر
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اسـت که در امتداد شـرق به غرب به طول  1کیلومتر اجرا شـده و شـامل
باندهـای اصلـی رفـت و برگشـت اسـت .عرض هـر باند 14متـر و عرض
ایلنـد میانـی آن 12متر اسـت ،ضمن آنكـه در هر طرف  2متـر پیاده وجود
دارد .عمليات اجرايي این زیرگذر در سـال  89به اتمام رسـید و اسـفند 89
بـا هزینـه بالغ بـر  10میلیارد تومـان به بهره برداری رسـید.
بـرای آغـاز احـداث پـل روگـذر ابتـدا بایـد ترافیـک را کاهـش میدادیـم
ضمـن اينكـه باید زیرگـذر را اجـرا میکردیم .بـا افتتاح زیرگـذر و هدایت
ترافیـک  100متـری به روی آن بسـتر الزم براي اجـراي عملیات اجرایی
روگذر و عقد قرارداد با شـرکت خاکسـازه پردیسـان فراهم شـد و از تیرماه
سـال گذشـته عملیات اجرایی پل روگذر در دو قسـمت آغـاز گرديد .طول
ايـن پـل روگـذر حـدود  800متـر و شـامل دو بخـش اسـت؛ طـول یک
بخـش آن  200متـر اسـت کـه در واقـع همـان پـل کابلـی اسـت .دهانه
اصلـی آن نيـز  100متر اسـت .عرض عرشـه پـل حدود  24متر اسـت که
10متـر آن را باندهـای اصلـی تشـكيل ميدهد و هر طرف نيـز  2متر هم
پیـاده رو دارد .باقيمانـده پـل روگـذر رمپهـای خاکـی و دهانههـای بتنی
اسـت کـه در هر طـرف  300متر را شـامل ميشـود.
ایـن بخـش را سـازمان عمران شـهرداری اجرا کـرد ..همانگونه که اشـاره
شـد ايـن پل  200متـر طـول دارد که شـامل چهارپیلون اصلی بـه ارتفاع
 37متـر از سـطح فونداسـيون ميباشـد .کابلهـای کششـی توسـط ایـن
پیلونهـا عرشـه را مهارميكننـد .عرشـه تمـام ایـن  200متـر پـل کابلی
فلـزی اسـت و حـدود  2هـزار تـن وزن دارد .تعـداد کابلهای کششـی 48
دسـته و هـر دسـته شـامل  25عدد کابـل و در مجموع  1200کابل اسـت
كـه 42کیلومتـر طـول دارد .پلهـای بتنی نيز در یک سـوي  7دهانـه و در
سـوي ديگـر  8دهانـه ،را شـامل ميشـود كـه اين دهانههـا حـدوداً  20تا
 24متـر اسـت .پـس از سـاخت و نصـب  460پـل پیش سـاخته عملیات
آرماتوربنـدی و بتـن ریزی بـر روي آن انجام شـد .در رمپهای خاکی نيز
از تئوری خاک مسـلح اسـتفاده شـده و به اتمام رسیده اسـت .در پروژه پل
روگـذر  12هـزار متـر مکعب بتـن ریـزی و  2500تن آرماتوربنـدی انجام
شـده اسـت .علاوه بر ايـن  15کیلومتر جـدول نصب شـده و  20هزار تن
آسـفالت بـه كار رفتـه اسـت .ميـزان آهـن آالت مصرفی در عرشـه نيز 2
هـزار تـن بـوده و  45هـزار متر مربع نيز قالـب بندی در پیلونهـا ،تیرها و
دالها انجام شـده اسـت .زیرگذر اين پـروژه در سـال  10 ،89میلیارد تومان
هزينه داشـته اسـت .عالوه بـر اين پل روگـذر کابلی نيز حـدود 15میلیارد
تومـان به انضمام عملیـات اجرایی ،نورپردازی و رنـگ آمیزی هزینه در بر
خواهـد داشـت که در مجمـوع این تقاطع غیر همسـطح  35میلیارد تومان
برای شـهرداری هزینه خواهد داشـت.
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آقـاي دكتـر کمـك پنـاه ،مايليـم قـدري از خودتـان؛ سـوابق
علمیواجرایی تان و بعد هم از ویژگیهای طرح از زبان شـما بشـنويم.
برای من افتخار بزرگي اسـت که در سـن نزديك به  60سـالگی درشـهر
مقـدس مشـهد و درشـهر امـام هشـتم(ع) بتوانـم همـراه همكارانـم در
شـهرداری مشـهد كار كوچكي را انجام دهم و امیـدوارم اين كار به عنوان
یک یـادگاری باقـي بماند.
مـن عضـو هیئت علمیدانشـگاه تربیـت مدرس و دانشـیار هسـتم و در 3
گـروه مهندسـی سـازه ،زلزلـه و ژئـو تکنیک تدریـس میکنم .علاوه بر
ايـن مدیـر عامـل شـرکت خـاک سـازه پردیسـان یا گـروه پردیسـان که
شـامل بخش طراحی ،اجرا و تحقیقات اسـت نيز هسـتم .مدرك لیسانسم
را سـال  52از دانشـگاه تبریز و فوق لیسانسـم را در سال  58دريافت کردم.
در دوره فـوق لیسـانس همزمـان سرپرسـتی کارگاه را نيـز در كردسـتان
عهـده دار بـودم .با به ثمر رسـیدن و پیـروزی انقالب وارد جهاد سـازندگی
شـدم و حـدود سـه سـال و نیم در حوزه مهندسـی ،سـاختن پلهـا فعاليت
داشـتم .مـن طـراح پل خیبر کـه جزو دسـتاوردهای بزرگ علمـی -رزمی

در زمـان جنـگ به شـمار ميرود بودم ،در سـال  63در کارگاه طراحی سـد
و پروژههـای متعـدد آبی در سـازمان آب وزارت نیرو مشـغول فعاليت بودم
و سـال  65بـرای ادامـه تحصیل بـه ژاپن رفتم .سـال  69پـس از دریافت
دكتراي تخصصي در رشـته مهندسـی عمران به کشـور بازگشـتم و از آن
پـس علاوه بر تدريس در دانشـگاه ،در طراحي و اجراي تعـداد متعددی از
پروژههـا مثل سـدها ،سـاختمانها ،پلهـا و ...همکاری داشـتم.
بـراي بهـره بـرداری به موقـع يك پروژه سـه عامـل خیلی اهميـت دارد؛
نخسـت موضوع تأمین بودجه است .بخشـي از مشكالت موجود در كشور
مـا بـه دليل مشـکالت تأمیـن بودجه و سـازماندهی نشـدن آن اسـت .در
خـارج از کشـور بانـک ،عامل تأمیـن بودجـه پروژههاسـت در صورتي كه
در كشـور مـا اين وظيفـه بر عهده کارفرما اسـت و هميـن موضوع وظیفه
کارفرمـا را سـنگین تر میكنـد .موضوع ديگر فناوري اسـت؛ بـه اين معنا
كـه اگـر ميخواهیـم پـروژه ای را بـه موقـع اجـرا کنیـم باید بـه فناوری
تسـلط داشـته باشـیم .هـر چـه در يـك کار بروزتر باشـیم میتوانیـم آنرا
سـریعتر و سـنجیده تـر به اتمام برسـانيم .عامـل ديگر ،تعهد اسـت .تعهد
موضوعـي فرهنگـی اسـت بـه ايـن مفهـوم كـه وقتـی بـه فـردي کاری
محـول ميشـود آن را بـه نحـو احسـن انجـام دهـد .مـا در کشـورمان در
هـر سـه محور مشـکل داریم .یکـی از ویژگیهـای پل کابلی مشـهد این
اسـت كه اين سـه عامـل در آن به نحـو مطلوب تحقق يافته اسـت .آقای
مهنـدس پژمـان و تماميهمكارانـي کـه در خدمتشـان بودیـم بـا وظیفه
شناسـی خاصـی از حيـث تأمین بودجـه و حل معضالت و مشـکالتی که
بـه کارفرمـا مربـوط میشـود بـه خوبـی از عهـده كار برآمدنـد .در طـول
زندگـی ام ایـن پـروژه  -بـه جـز خـارج از کشـور -در داخـل کشـور تنها
پـروژه ای بـود کـه در آن ما تنها بـه فکر کار فنی بودیم .ابتـداي كار آقای
پژمـان بـه مـن گفتند من عالقه منـدم دو پـروژه اجرا كنم ولـی همان دو
را کار کنند و بودجه اش را برسـانند و به بهره برداری برسـانند تا اينكه ده
پـروژه نیـم کاره را بهصـورت ناقـص اجرا كننـد .آن موقع تصـور ميکردم
شـاید اين موضوع شـعاری اسـت که خیلی از مسـووالن ديگر نيز مطرح
ميكننـد .امـا امـروز بـا بهـره بـرداري از پل به عینـه دیدم کـه وجود یک
مدیریت بسـیار سـازگار تاثير شـگرفي در اجـرای پروژههای مهـم دارد .ما
سـعی کردیـم تعهـدات خود را بـه نحو احسـن انجام دهیم .بعضـی كارها
را مجبوریـم بـه پیمانـکار دیگر سـفارش بدهیم كـه انجام بدهـد .در مورد
سـفارش قالبهايـي كـه قرار بود بـرای پیلون بسـازند نزدیک  3مـاه تأخیر
داشـتیم 3 .مـاه تأخیـری کـه نه به دلیل مشـکل فنـی بود بلكـه به دلیل
ایـن بـود كـه سـازنده به تعهدش عمـل نمیکرد امـا در آخـر كار با تهدید
و بـا برخوردهای سـخت مجبورشـان کردیم کـه این را تحویـل بدهند.
مـن در زمـان سـاخت پل کابلـی تبریـز همزمان بـا دو پل بـزرگ در دنیا
هـم ارتبـاط داشـتم؛ یکـی پل یاهـاوی گـوا در ژاپن ،کـه یکـی از پلهای
بسـیار زیبا به لحاظ معماری اسـت بـا دهانه ای  800متـری و دیگری پل
میلـو در فرانسـه کـه بلندترین پل کابلی دنیاسـت و یکی از برجسـتهترین
کارهـای مهندسـی بـه شـمار میآید .پلهـای کابلـی از منظـر زیبایی هم
اهمیـت دارنـد ،مثال برای سـاخت پیلونهای پل یاهاوی گوا حـدود  40در
صـد بیـش از آنچه کـه میتوان یـک پیلون مثلثی اسـتاندارد ایجـاد کرد،
هزینـه شـد .آنهـا پیلون را به شـکل ظرفهای سـنتی ژاپن تعبیـه کردند.
پـل میلـو فرانسـه نیـز یکـی از گرانترین پلهـای دنیـا بود .رئیـس جمهور
وقـت فرانسـه در روز افتتـاح ایـن پـروژه در پاسـخ به این پرسـش این که
چـرا ایـن پل پر هزینه در جنوب فرانسـه سـاخته شـده اسـت گفـت افراد
بسـیاری از روی ایـن پـل یـا از زیـر آن عبـور میکننـد و ایـن زیبایـی را
میبیننـد و در تمامـیعمـر خـود ایـن زیباییهـا را میبینند شـما چگونه
میتوانیـد ایـن زییاییها را در این هزینهها محاسـبه کنیـد .بنابراین وقتی
پلـی کابلـی را در یک شـهر ایجـاد میکنیم ایـن پل به عنوان بخشـی از
معماری شـهری تلقی میشـود.

نکتـه دیگر آنکه سـاخت این پـل در حین عبور ترافیک از زیـر آن صورت
میگیـرد؛ بـراي مثـال وقتـی دهانـه صد متـری را اجـرا میکردیـم راه به
هیچ عنوان بسـته نشـد و تنها آن را حدود یکماه در شـب مسـدود کردیم؛
بـه ایـن دلیل که احتمـال بروز خطـرات ناشـی از جوشـکاریها در باالی
پل وجود داشـت.
پـل ميـدان امـام حسـین (ع) چنـد ویژگـی نیـز در سـطح جهانـی دارد؛
نخسـت آنکـه شـما نمیتوانیـد شـکل این پـل را جـای دیگـری ببینید و
ایـن معمـاری منحصـر بـه این پـل اسـت .معمـاری پیلونهـای این پل
منحصـر بـه فـرد در هيچ جـای دیگری اجرا نمیشـود .ایـن معماری یک
حالت قوسـی به شـکل ایتالیـک دارد .کمتر پلـی را میتوان سـراغ گرفت
کـه حالـت قوسـی داشـته باشـد .ویژگـی دیگر این اسـت کـه تیر نـدارد؛
یعنـی بیـن پیلونهـای بـاالی عرشـه آن تیـری نمیبینیـد .در حالـی که
پلهـای ایـران را تیـری بـه هـم وصل کـرده اسـت .ویژگی دیگـر این پل
قـوس افقـي آن اسـت یعنی وقتـی از طـرف خواجه ربیع به سـمت ميدان
شـهدا ميآييـم قوسـی دارد که ادامـه پیدا میکنـد .از لحاظ فنـاوری اجرا
نیـز کار ویـژه ای انجام شـده که در دنیا نظیر آن انجام نشـده و آن ویژگی
سـاخت پیلونهـای قوسـی بـا زاویـه تند اسـت؛ در واقـع ایـن پیلونهای
قوسـی با فناوری قفسـههای پیش سـاخته اسـت .همانگونه کـه میدانید
در سـاخت سـازههای بتنـی بهویـژه  40متـر 4 ،پایـه بـزرگ با ارتفـاع 40
متـر وجـود دارد کـه با تیـر به هم متصل شـده اسـت .اگر از ایـن فناوری
اسـتفاده نکـرده بودیـم غیـر ممکن بـود که این پـل در این مدت سـاخته
شـود .بیشتریـن زمان بندی سـازههای فلـزی همین آرماتوربندی اسـت؛
بهویژه وقتی ارتفاع آن زیاد باشـد سـازه سـنگین تر و پیچیده تر میشـود
به دلیل آنکه قطر میلگردها بیشـتر شـده و در نتیجه سـنگین تر میشـود
و یکنفـر نمیتوانـد بـه راحتـی آنهـا را اجـرا کنـد .مـا اینهـا را بهصورت
قفسـه  8تنی در بیرون سـاختیم و سـپس در زمان بسـیار اندک در محل
خـود بـا اتصال  NMBنصـب کردیم .این اتصـال  NMBغالف فوالدي
و مـاده تزریقـی اسـت .قبـل از اینکـه مـا در ایران بـه این فناوری دسـت
پیـدا کنیـم ایـن فناوری تنهـا در انحصار آمریـکا و ژاپن بود و ابتدا توسـط
یک اسـتاد دانشـگاه اسـتنفورد کشـف شـده بود و سـپس الیسـنس را به
شـرکت نیسـکو در ژاپـن فروخت .وقتی به این نتیجه رسـیدیم کـه از این
NMBهـا و از ایـن مـاده تزریـق خریـداری کنیـم به دلیل تحریـم با اين
یو
درخواسـت مخالفـت شـد .بـه همین دلیل با همکارانم در رشـته شـیم 
متالـوژی مذاکـره کـردم و پـس از آن پـروژه ای را در طـول  6ماه تعریف
کردیـم تـا غالفها و ماده تزریقی اش را بسـازیم .آزمایشها را در دانشـگاه
صنعتـی شـریف که تنها دسـتگاه کششـی بسـیار بـاالی  200تنـی دارد
انجـام دادیـم چون ایـن آزمایش بایـد با میلگـرد مقاومت فوق العـاده باال
و بـا قطـر باال انجام میشـد کـه میلگرد بـا  fy 7000با قطـر  40mmبا
ایـن غالفها تسـت کردیم.
پـس از انجـام تسـتها از مرکـز تحقیقات سـاختمان مسـکن گواهی فنی
بـراي اسـتفاده دریافت کرديم .ایـن فناوری در میلگرد مسـتقیم (عمودی)
مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت .در پل مشـهد من اولیـن بار چون با دوسـتان
ژاپنـی هـم بـا آنهـا در تمـاس بـودم گفتـم بـا زاویـه اجـرا کردنـد هیچ
کـدام اجـرا نکـرده بودنـد کـه ایـن در حقیقـت قفسـه را بهصـورت زاویه
تنـد درآوريـم و سـپس در ایـن غالفهـا قـرار داده و تزریق کنیـم .من به
تماميقسـمتهای این پل تسـلط كامل دارم چون قب ً
ال مشـابه آن ساخته ام
و بنابـر ایـن کشـیدن کابل اینهـا برایمان کاری نیسـت ولی این قسـمت
خیلـی مسـاله مهمياسـت چـرا كه بـراي نخسـتين بـار در دنیا آنـرا اجرا
میکنیـم.
مـن بـاور دارم همیشـه معجزاتـی رخ ميدهـد كه باعث ميشـود انسـان
بـه اهدافـی که میخواهد دسـت پيـدا كند .در ايـن كار نيز ابتدا شـاید نیم
سـاعت طـول نکشـید که با یـک جرثقیل به راحتـی آن را نصـب كرديم.

صـد و چنـد میلگـرد بـا قطـر  40mmکـه بـا همدیگـر متصل شـده اند.
غالفهایـی کـه تنها كمياز قطـر میلگرد بزرگترنـد ،باید داخـل آن برود و
بعـد هم آنجا بایسـتد تا بعـد تزریق را انجام دهيد .چون شـما نه داربسـت
داریـد ،نـه قالب و نـه هيچ وسـيله ديگري.
تزریـق بیـن غلاف و میلگـرد را بـا موفقیت انجـام دادیم و ایـن یک کار
برای نخسـتين بار با افتخار در دنیا انجام شـد .شـکل پیلونها و اسـتفاده
از ایـن تکنیک باعث شـد کـه این پل را سـریعتر اجرا کنیـم؛ اگر پیلونها
را در ژاپـن هم میسـاختیم در همین زمان سـاخته میشـد.
یکـی دیگـر از مـواردی کـه به صـورت عمومی میتـوان مطرح کـرد اين
اسـت كـه نحـوه عملکـرد پـل و کابلهـای آن اساسـ ًا همچـون موجودات
زنـده عمـل میکنـد چـون همانگونه كـه میدانید بـا تغییر دمـا کابلهاي
پـل کشـیده و رهـا میشـود و علاوه بـر ايـن جایـگاه این پل در شـب و
روز و در زمسـتان و تابسـتان تفـاوت دارد .ایـن موضـوع از نظـر اجرایی به
مـا ایـن امـکان را میدهـد که چگونـه پل را بسـازیم و چگونـه آنرا نصب
کنیم .معمو ًال کابلها در سـه مرحله کشـیده میشـوند؛ یـک مرحله آن که
مـا در مرحلـه نصب عرشـه فلـزی كه یک وزن نسـبت ًا کمتری نسـبت به
آن چیـزی کـه در انتها عرشـه خواهد داشـت یک چیزی حـدود  50درصد
کشـش کابلهـا را میکشـيم .آن موقـع پل جایـگاه خـودش را دارد .وقتی
دوبـاره روی آن کار میکنیـم بتـن میریزیـم و يـا بهصـورت اسـلبهای
پیـش سـاخته كـه مـا گذاشـتیم و بعـد عرشـه بتنـی را اجـرا کردیـم .بعد
ایـن تغییـر شـکل میدهد یعنی مـا که میکشـیم دوباره شـکلش عوض
میشـود دوبـاره مـا میآییم حـدود  80درصد میکشـیم بعد پـل با همین
خاصیتـی کـه دارد بـاال رود .بعضـی کابلهـا را در مرحلـه دوم  ٪100و
بعضـی را حـدود  ٪75-٪80ميكشـند .همـه اينهـا بـر اسـاس محاسـبه
بدسـت میآیـد تـا جایـی میکشـیم کـه در مرحله سـوم کـه میخواهیم
بکشـیم هر کابل باید بیش از  4سـانتی متر کشـیده شـود در حقیقت هیچ
وقـت مجـاز نیسـتیم کابـل را رها کنیم در کشـش سـوم که حتمـ ًا باید 4
سـانتی متر کشـیده شود یا اص ً
ال کشـیده نشود 4سـانتی متر حداقل است
ممکن اسـت  8،9،10سـانتيمتر کشـیده شـود كه پس ازآسـفالت است .در
حقیقـت مـا پـل را بعد آن میکشـیم که پروفیلـش را درسـت کنیم یعنی
پروفیلـی کـه بعـداً این پل خواهد داشـت میلیمترش درسـت همان باشـد
کـه مـا میخواهیـم .این هم با خود ماسـت کـه کابلها را چقدر بکشـیم تا
پـل سـرجای خودش قـرار بگیـرد .بنابراین این پل آسـفالت هم میشـود
افتتـاح هـم میشـود از آن عبـور هـم میکننـد و مـا آن زیـر هنـوز کابل
میکشـیم کار داریـم کسـی متوجـه نمیشـود تـا اینکه برسـانیم درسـت
در همـان موقعیـت خودش قـرار بدهیـم بنابراین ویژگیهـای خود نصب
کابـل ،کشـیدن کابـل و اینهـا یک کار ویـژه ای اسـت کـه در پروژههای
دیگر سـراغ نداریم.
دكتـر كمـك پنـاه :یـک ویژگی دیگـر اين پـروژه آن اسـت کـه برغم
اينكـه یکـی از پروژههـای سـنگین و بزرگ كشـور محسـوب ميشـود از
حيـث ایمنـی یـا وقـوع حـوادث کارگاهی یـا حوادث فنـی كه معمـو ًال در
پروژههـای بـزرگ اتفـاق میافتـد مشـكلي نداشـتيم؛ بـراي مثـال در پل
کابلـی تبریـز کـه عرشـه آن بتنـی بـود پـس از اینکـه تعـدادی از کابلها
کشـیده شـده بـود اشـکالی در قالب بنـدی به وجـود آمد و عرشـه در یک
سـمت حدود  90سـانتی متر و در یک سـمت حدود  46سـانتی متر پایین
آمـده بـود امـا از آنجا كه سیسـتم کابلی بود بتن آسـیبی ندیده بـود و این
یـک شـوک بزرگی برای همه دسـت انـدرکاران اعم از کارفرمـا ،پیمانکار
محسـوب ميشـد .علاوه برمهنـدس ناظر افـرادي کـه بایـد آن قالب را
چـک میکردنـد نيـز مقصر بودنـد .زمانـی که بـه کارگاه رسـیدم همه در
اسـترس بسـیار شـدیدی بودند .فكرش را بكنيد عرشـه بتنی که در حین
اجراسـت بـه يكبـاره وسـط کار پاییـن بیاید و بعد هـم پیچ بخـورد .وقتي
مطمئن شـدم به كسـي آسـيب نرسـيده به ديگران اطمينان دادم كه بقیه
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مشـكالت را حـل ميكنـم .خيـال همـه راحـت شـد ولـی واقعیـت آنكه
نمیدانسـتم کـه ايـن مشـكل حـل ميشـود يا نـه .آن شـب تـا صبح به
ايـن فكـر ميكـردم کـه چگونه ميتوان این مشـكل را بوسـیله سیسـتم
کابـل حـل كـرد .صبـح بـه کارگاه رفتـم خبرنگارهـا آمـده بودنـد ،معاون
فنـی شـهردار هم جـواب قانـع كننده اي بـه آنها نـداده بـود .خبرنگارها
ميپرسـيدند چـه شـده؟ پـل شکسـته؟ خراب شـده؟ بـه آنهـا گفتم چه
کسـی ايـن موضـوع را گفتـه اسـت؟ او را بـه من معرفـی کنید .بـه آنها
گفتـم حـل اين مشـكل بـه دسـت خودمان اسـت .فـردا آنرا میکشـيم و
دوبـاره سـر جایـش قرار ميگيـرد .به هـر حال پـل کابلی اسـت؛ انعطاف
کافـی دارد .نـه پاییـن آمـده و نـه هیچ اتفـاق ديگري رخ داده اسـت.
خالصـه آنكـه زیبایـی زندگـی مـا در دیدن آثارمـان تجلي پيـدا ميكند و
این پروژهها خود جلوه اي از زیبایی و شایسـتگی مهندسـی عمران اسـت
اينكـه آنچـه مهندسـان ما خلـق میکنند همواره در پيشـروي آنهاسـت.
بسـياري از مفاخر ارزشـمندی که در كشـورمان میشناسـیم با ساختمان و
بـا سـازههایی که ایجاد شـده اند شـناخته ميشـوند.
آقـای مهندس حلمـی! بخش عظیمـی از زحمات اجرایی پـروژه ،کنترل،
نظـارت و مهندسـی پروژه بر دوش شـما بوده اسـت .اگر ممكن اسـت در
خصـوص بتـن بكار رفته در پـروژه هم توضیح بدهیـد؛ اينکه بتن معمولی
اسـت یا بتن خاصی اسـت و چگونه تهيه شـده اسـت؟
مهنـدس حلمـی :از اينكـه ایـن فرصـت را در اختیار بنـده هم قـرار دادید
کـه بـه عنوان یک عضو کوچکی از این پروژه خدمت شـما باشـم تشـکر
میکنـم .ميلگـرد مصرفي در پیلونها بـا قطر  40mmاز نـوع مقاومت باال
بهصـورت 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 بچيينگهاي سـطح شـهر اسـتفاده شـود .با توجـه به خاص
بـودن ايـن بتـن پـس از مذاكره بـا يكـي از كارخانههاي 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 تلورانسهـا ميبايد 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 پیلون و عرشـه
نصـب شـده بـود با يكديگر هماهنگ شـدند و كليه مسـایل پـروژه تحت
كنتـرل بود و بدون هيچ مشـكل خاصـي ازلحاظ فني و اجرايـي در كارگاه
نداشـتيم و همچنين كليه مسـایل ايمني در كارگاه رعايت شـده بود.
آقايمهندسگشايشي،اگرصحبتپایانیداريدبفرمایید.
مـن فقـط بـه دو موضـوع ديگر اشـاره ميكنـم .حدود  2سـال اسـت كه
دغدغـه پیمانکارهـا را در بحـث اعتبـاری حـذف کردیم یعنی بـا بازکردن
lcهایـی در بانـک ،دیگـر پیمانکار با ما طرف نیسـت بلكه بـا بانك طرف
اسـت .پیمانـکار دغدغـه نـدارد و همه پیمانکارهـا مايلند با شـهرداری کار
کننـد .در صورتـي كـه قب ً
ال اينگونـه نبـود و میگفتند شـهرداری از لحاظ
پرداختـی مشـکل دارد .حتي با توجه به مسـايل اقتصادی اخیر در کشـور،
پیمانـکار ما دغدغـه پرداخت وضعیتهـا را ندارند.
نكتـه ديگـر آنكـه همانگونـه كه آقـای دکتـر اشـاره كردند برای مسـدود
کـردن ایـن پـروژه از سـاعت  12شـب تـا سـاعت  5صبـح طبـق مجـوز
راهنمایـی و رانندگـی قـرار شـد یـک مسـیر را مسـدود ميكرديـم امـا تا
میخواسـتیم ایـن مسـیر را مسـدود كنيـم سـاعت  1بامـداد میشـد و باز
بایـد  4صبـح آنـرا بـاز میکردیم .مـا حتی میتوانسـتیم ایـن پـروژه را از
برنامـه زمـان بندی هم زودتر به انجام برسـانيم ولی متأسـفانه مشـكالت
موجـود مانـع ايـن كار بود .کار کردن در محیط شـهری مشـکالت خاص
خـودش را دارد ً
مثلا تـوان و حساسـیت جوشـکارها در شـب کاهش پیدا

میکنـد علاوه بـر اين به دليـل آنكه بخشـي از كار در ماه رمضـان انجام
ميشـد مجبـور بوديـم سـاعت  3شـب كار را بـه دليـل صـرف سـحري
تعطيـل كنيم .مهندسـی و كار در شـب و اینکه شـما در یـک زمین خاص
یـا در بیـرون شـهر کار کنیـد تفاوتهـاي بسـياري دارد .ما در ایـن موضوع
بـا مشـكالت متعـددي مواجـه بوديـم؛ مثلا حمل بتـن خود یـک پروژه
محسـوب ميشـد که جـاي دارد از دوسـتاني کـه در این پـروژه همکاری
داشتند تشـکر کنم.
دكتـر كمـك پنـاه :اجازه بدهيـد از آقـای مهندس نخعـی معاونت وقت
عمرانـی و از آقای مهندس گشایشـی که در شـروع پروژه همـراه ما بودند
قدردانـی کنـم و یـک قدردانی کلـی از مجموعه شـهرداری كـه از ابتدای
همراه مـان بودنـد داشـته باشـم .از آقـای مهنـدس گشایشـی و مهندس
ریحانـی بـه دليـل اعتمـادی كـه بـه مـا داشـتند تشـكر ميكنـم .ما هم
تلاش کـرده ایـم ایـن اعتمـاد را تا امـروز در همـه زمینهها چـه به لحاظ
مالـی و چـه به لحـاظ فنی حفظ کنيم .من یک اتمسـفر زیبایـی را در این
مدت دیدم؛اتمسـفري فرهنگی كه همه دسـت اندرکاران پروژه از کارفرما
تـا پیمانـکار ،طراح ،مشـاور همه می دانسـتند كـه بايد به ايـن موضوع به
عنوان يـك وظیفه نـگاه کنند.

طرز احداث بافت فرسوده نوساز!
خاطرات کارشناسی | مهدی وکیلی

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 آيتمهـاي كار و هزينههـاي آن بـه اختلاف
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 امالك و سـاختمانهاي
آن ارزش واقعـي خـود را ندارنـد .علـي اي حـال ،در محـل وقـوع ملك با
سـاختماني مواجه شـديم كه در زميني  100متري در  4سـقف و  8واحد!
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 ك ً
ال دو واحـد كـه در 60درصد سـطح
اشـغال زمين سـاخته ميشـود .وقتي از او پرسـيدم سـاختمان كه از اساس
بـا نقشـههاي پروانـه متفـاوت اسـت ،چـه كسـي نقشـه جديد را كشـيده

اسـت؟ بـا افتخـار جوابـم داد :خـودم! وقتـي از شـغلش پرسـيدم گفت در
بلوارهاشـميه 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 مسـایل فني و مهندسـي چه ميشـود ،دسـتم
را گرفـت و در بيـرون سـاختمان ،تمـام منطقـه را نشـانم داد و گفت :تمام
سـاختمانهايي را كـه ميبينيـد (كه بالـغ بر صدها عدد ميشـد) به همين
شـكل سـاخته شـده و قولنامـه اي خريد و فـروش ميشـود .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  90و  91در بهترين منطقه
آب و هوايـي شـهر ،بافت فرسـوده نوسـاز! مي سـازيم و صحبـت از مقاوم
سـازي سـاختمانهاي فرسـوده ميكنيـم .ظاهراً به كسـاني در شـهرمان
بايـد گفت :شـب بخير!
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اشاره:
شـناخت مولفههـا و بايسـتههاي رقابـت جزيي از ضروريـات حضـور در بازارهاي جهاني اسـت.
بازاريابـي محصـوالت و توليدات مهندسـي كـه بتواند ضمن معرفي پتانسـيلها و توانمنديهاي
جهانـي زمينـه آگاهـي توليـد كننـدگان داخلـي را از آخريـن توليـدات و متدهاي بـه كار رفته در
صنعـت ساختوسـاز 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 توانمنديهـاي كشـورمان در ايـن خصـوص را معرفـي كـرده و ضمـن تعامل با
نهادهـاي مربوطه اشـتياق حضور سـرمايه گـذاران را نيز فراهـم آورد.
مهندس حسـن پورحسـینی 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
ميشود:

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 كميسـيونهاي 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 تشـكلها و فعاالن بخـش خصوصي
و دسـتگاههاي اجرايي ذيربط توانسـته نسـبت به سـاماندهي فعاليتهاي
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 توانمنديهـاي بالقوه
و بالفعـل اسـتان در بخـش خدمـات فني و مهندسـي و اعـزام هيأتهاي
بازاريابـي بـه بازارهـاي هـدف و مشـاركت در نمايشـگاههاي تخصصي و
اختصاصـي بخشـي از اهدافـي اسـت كه اين كميسـيون بـه دنبال تحقق
آن است.
ضمـن اينكـه ايـن كميسـيون تلاش ميكنـد با جلـب همـكاري بخش
خصوصـي در بازارهـاي هدف صادراتي و شـركت در مناقصات بينالمللي،
شناسـايي زمينـه حضـور فعـاالن بخـش خدمـات فنـي و مهندسـي در
بازارهـاي جهانـي ،تجميع فعاليتهـاي در حال انجـام و هماهنگ نمودن
فعاليتهـاي 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.
علاوه بـر ايـن ميتوانـم بـه اهـداف ديگـري همچـون سياسـتگذاري
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 كالسهاي
آموزشـي و همايشهـاي اسـتاني و ملـي ،همكاري با سـاير تشـكلهاي
فعـال در حـوزه خدمـات فنـي و مهندسـي و ايجـاد هماهنگـي و وحـدت
رويـه ،رفـع مشـكالت صادركننـدگان خدمـات و انعـكاس پيشـنهادهاي
آنهـا بـه مسـووالن ذيربط ،جلـب منابع و تسـهيالت بانكـي و راهنمايي
صادركننـدگان در اسـتفاده از آن و ايجـاد شـبكههاي اطلاع رسـاني بـه
منظـور انتقـال آناليـن اطالعـات خدمـات فنـي و مهندسـي بـه فعـاالن
بخـش خصوصـي اشـاره كنم.
بـراي تحقـق اهدافـي كه بـه آنها اشـاره كرديد چـه كارهايي انجام
گرفته است؟
يكـي از مهمتريـن برنامههـا حضـور نماينـدگان كميسـيون در جلسـاتي
اسـت كـه ميتوانـد بـه رونـق صـادرات خدمات فنـي و مهندسـي كمك
كنـد .مثلا 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 پروژههاي خارج از كشـور و ارایه طـرح برج تجاري به نماينده
صندوق در اسـتان خراسـان رضوي جلسـاتي تشـكيل شده اسـت .عالوه
بـر ايـن همزمان بـا برگزاري نمايشـگاه معـدن و صنعت نشسـتهايي با

سـازمان نظام مهندسـي معدن نيز درخصوص همكاريهاي مشـترك در
زمينـه صـادرات خدمات فني و مهندسـي داشـته ايم .در سـطح بين الملل
نيـز چنـدي پيـش با هيـأت اعزامـياز بخـش معدن افغانسـتان نشسـت
دوجانبـه اي تشـكيل شـد كـه در اين نشسـت درخصـوص همكاريهاي
مشـترك آموزشـي و فنـي بحـث و گفـت و گـو صـورت گرفـت .علاوه
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
ميدهنـد و درخصـوص همكاريهـاي مشـترك برنامـه ريـزي ميكنـد.
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 همكاريهـاي مشـترك بخشـي از تعاملات
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 ميتوانـم به مواردي
همچـون ايجـاد و تكميـل بانك اطالعاتـي از فعاالن بخش ساختوسـاز
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 بهمنظور
ايجـاد بسـتر بـراي همـكاري و همفكريهـاي الزم در ايـن زمينـه بيـن
ارگانهـا اشـاره كنـم .علاوه بـر اين بـا فعـاالن و افـراد دارای سـابقه در
بخـش ساختوسـاز 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 سرویسـي با عنوان
سـرويس صـدور خدمـات فنـی و مهندسـی در نشـریه طـاق ايجاد شـده
و نماینـده ايـن کمیسـیون هـم بـه عنـوان دبیـر سـرویس معرفي شـده،
علاوه بـر اين كتابهايي بـا موضوع کشـورهای جهان براي بهـره برداری
کمیسـیون 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 نقشـههاي ارسـال شـده براي
مشـاركت سازمان در بخش ساختوسـاز كشور قرقيزستان ،شهر بيشكك
و ایجـاد دفتـر نمایندگی سـازمان در این شـهر و برگزاري جلسـه با هيأت
رئيسـه بررسـي شـد .در سـفر به قرقيزسـتان بـراي تبـادل امـور مرتبط و
بررسـي ايجاد دفتر نمایندگی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان و تعیین
سـایت 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 نمايندههاي كميسـيون
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تشـكيل و در همين راسـتا نماینده ای از سـوي سـازمان در بیشکک براي
پیشـبرد امـور مربـوط به تأسـیس دفتر نمایندگی در این 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 ميتوانـم 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 توجیـه اقتصادی پـروژه نمایندگـی سـازمان در اين
منطقـه و ارايه آن به جلسـه کمیسـیون 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 شـركتهاي 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 بهمنظور
اتخـاذ تصميـم الزم بـراي اجرايـي شـدن پـروژه و مشـاركت بهمنظـور
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  50ميليـون يورويـي بـراي بررسـي
چگونگـي اسـتفاده سـازمان و تشـكلهاي حرفـه اي مرتبـط از ايـن خط
صـورت گرفـت .بـا نماينـدگان انجمن انبـوه سـازان و نماينـدگان انجمن
شـركتهاي سـاختماني و تأسيسـاتي در خصـوص نحـوه همـكاري و
رويكـرد ايشـان بـا موضـوع نمايندگـي سـازمان هم نشسـتي داشـتيم.
بـه همـه اين مـوارد ميتوانيد ايـن موضوعاتـي را هم كه فهرسـت وار به
آن اشـاره ميكنـم اضافـه كنيـد :موضوعاتـي مثـل ،مصوبات شـركت در
جلسـه هماهنگي با انجمنهاي صنفي در انجمن شـركتهاي سـاختماني و
تأسيسـاتي ،شركت در جلسه معرفي منطقه  ،ICIF 8تفويض 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  91درخصـوص 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
فعاليتهاي 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 گفتوگو 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.
42

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 نمايشـگاههاي خارجي،
دعوت از مدير كل زمين شناسـي اسـتان درجلسـه كميته پايش ،شـرکت
نماینـدگان کمیسـیون در نمایشـگاه بینالمللـی کاالهـای اسـتاندارد و
بازرگانـی در تاجیکسـتان ،برگـزاری جلسـه انعقـاد تفاهـم نامـه همکاری
مشـترک بیـن مالـکان و سـرمایه گـذاران پـروژه و متـره و بـرآورد پروژه
بیشـکک و تعییـن مصالحـی کـه میتـوان از ایـران صـادر کـرد از لحاظ
حجمـیو ارزشـی مصوبـات در حـال پيگيري اسـت.
آيا مصوباتي هم داريد كه احيان ًا اجرا نشده است؟
بلـه ،مصوبـه اسـتعالم فعالیتهـای انجـام شـده در سـایر اسـتانها
درخصـوص صـدور خدمـات فنـی و مهندسـی ،مصوبـه برگزاري جلسـه
بـا اسـتانداري ،نمايندگـي وزارت امورخارجه و سـاير ادارات مرتبط ،جلسـه
مشـترك سـازمان بـا انجمـن انبـوه سـازان ،انجمـن مهندسـان مشـاور،
انجمن شـركتهاي سـاختماني و تأسيسـاتي و ايجاد هماهنگيهاي الزم
و پيگيريهـا در خصـوص سـفر اسـتاندار بصـره بـه مشـهد و درخواسـت
حضور شـركتهاي توانمند ايراني و اسـتان به منظور شـركت در سـاخت
مدرسـه و سـاير زير سـاختهاي عمراني ،اخذ مجوز كاريابي خارجي پس
از تاييـد هيات رئيسـه و تهيه مـدارك 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 اسلاميو
دانشـگاه پيـام نـور در كابـل از جمله مصوبات اجرا نشـده اسـت.
بعنوان عضوکمیسـیون براي پیشـبرد توسـعه صادرات خدمات فنی
و مهندسـی اسـتان خراسـان رضوی چـه برنامههایـی را در آینـده در
دسـت اقـدام دارید؟
بحـث صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی در خراسـان رضـوی مـدت
چندسـالی اسـت کـه بهصـورت تخصصـی در اسـتان مـورد توجـه قـرار
گرفتـه و بـه همیـن منظور تشـکلهای تخصصـی مختلفی شـکل گرفته
و بـه فعالیـت مشـغولند کـه میتوان بـه اتحادیـه صادرکننـدگان خدمات
فنی و مهندسـی ،سـازمان نظام مهندسـی معدن ،سـازمان نظام مهندسی
کشـاورزی و چند تشکل ديگر بخش سـاختمان اشاره كرد .این کمیسیون
بـراي تعامـل نزدیـک با کلیـه تشـکلها و هماهنگی فعالیت آنها سـعی و
تلاش خـود را بـه کار خواهـد بسـت و تاکنـون نیـز بـه منظـور وحـدت
رویـه جلسـات متعـددي تشـكيل شـده و درآینـده بیشـتر نیز خواهد شـد
لـذا ایـن کمیسـیون با توجه بـه برنامه راهبردی توسـعه صـادرات خدمات
فنـی و مهندسـی و بـا نگاه به اسـتراتژی توسـعه تجـارت خارجی اسـتان
بعنـوان یـک سـند باالدسـتی برنامههـای مختلفـی را در راسـتاي حضور
در بازارهـای هـدف منطقـه ای و فـرا منطقـه ای اجـرا خواهـد نمـود کـه
از جملـه میتـوان بـه برگـزاری همایـش و کالسـهای آموزشـی بـراي
صادرکننـدگان جدیدالـورود ،ایجـاد سـایتهای اطالع رسـانی شـرکت در
مناقصـات بینالمللـی ،هماهنگـی با بانکهـا بهمنظور تخصیـص اعتبار به
پروژههـای خدمـات در بازارهـای خارجـی و اسـتفاده از خطـوط اعتباری و
شناسـایی توانمندیهـای بالقـوه در این حوزه اشـاره كـرد .در پایـان جا دارد
از حمایتهـای بـی دریغ اتـاق بازرگانی و صنایع و معادن و سـازمان صنعت
و معدن و تجارت ،سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان و سـایر تشـکلهای
حـوزه صـادرات خدمات فنی و مهندسـی صمیمانه تشـکر و قدردانی كنم.

فاطمه شوشتری

مهندسي و عاشقي با نظارت بر پروژههاي احياي قبور اهل
بيت(ع) در عراق
گزارش | مهندسان خراسان رضوي براي بازسازي عتبات عاليات داوطلب شدند؛

سـالها زيـارت قبـور اهـل بیـت (ع) در عراق ،بـه آرزوي ديرينه عاشـقان
و مشـتاقان ائمـه اطهـار تبديل شـده بود و ايـن آرزو زماني كـه اين اماكن
متبركـه توسـط صدامیان و يـا وهابيون مورد هتک حرمـت قرار میگرفت
و تخريـب ميگرديـد ،به حسـرت و داغي در دل شـيعيان تبديل ميشـد.
عتبـات عاليـات عـراق در طـي يـك قرن گذشـته نـه تنها مطابـق زمان

توسـعه نيافتنـد بلكه بر اثر سياسـتهاي 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  1382تشـکیل 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 ميباشـد ضمن آنكه منابـع مالي و
داراييهـاي آن از طريـق قبول كمكهـاي مالي داوطلبانه ازسـازمانهاي
خير و عاشـقان بازسـازی حرمهای
دولتي و غير دولتي و سـاير اشـخاص ّ
مطهـر تأميـن ميشـود .سـتاد بازسـازي عتبـات عاليـات بـا كمكهـاي
نقـدي و غير نقدي مردم و مشـاركت مهندسـان و معمـاران و متخصصان
طـي حدود  10سـال گذشـته چهره قبـور مطهر ائمه اطهـار را از آن غربت
و مظلومانـه بـودن گذشـته تـا حـدود زيـادي درآورده اسـت.در ايـن ميان
دههـا پـروژه در شـهرهاي كربالي معال ،نجف اشـرف ،سـامرا و كاظمين
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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 شدهاند.مهندسـان نظام مهندسـي خراسـان رضـوي تاكنون
در قالـب سـتاد بازسـازي عتبـات عاليـات خراسـان رضـوي فعاليتهـاي
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 ميكنـد « :خراسـانيها 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 اسـتانها هميشـه پيشقـدم بودند .در هميـن رابطه حتي
در پـروژه طلاكاري گنبد حرميـن امامين جوادين(ع) سـتاد عتبات عاليات
خراسـان رضـوي در سـال  87بـه عنوان سـتاد برتر شـناخته شـد».
وي ضمن اشـاره به مشـاركت نقـدي و غير نقدي مـردم ،در خصوص نياز
بـه مشـاركت گروههـاي متخصص در بازسـازي عتبات عاليـات ميگويد:
مـردم بـا اهـداي نـذورات نقـدي و غير نقـدي خود همـواره در بازسـازي
عتبـات عاليـات نقش آفرينـي كردهاند بگونه اي كه تنها در شـش ماه اول
سـال جـاري مبلـغ  500میلیـون تومان وجوهـات نقدی از مردم خراسـان
رضـوی جمـع آوری شـده اسـت .همچنیـن در ايـن مـدت بالـغ بـر 1/5
کیلوگـرم طلا جمـع آوري شـده و تمامی وجوهاتـی که بابـت پروژههای
خـاص و پروژهای سـتاد جمـع آوری گرديده ،ارسـال و در راسـتای کاری
پروژههـا مصـرف شـده اسـت .در مشـاركت گروههـاي متخصـص نيز از
سـالهاي 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 تشـكلهاي
وابسـته در بازسـازي عتبـات عاليـات را ،نظـارت عاليـه بـر پروژههـاي در
دسـت اقـدام در اعتـاب مقدسـه ،بررسـي و كنتـرل مضاعـف ميدانـد و
ميگويد :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 اعلام آمادگي
كردنـد كه در بازسـازي عتبات عاليات مشـاركت كنند ضمـن آنكه نظارت
عاليـه بـر پروژههاي در دسـت اقـدام در عتبـات عاليات ،بررسـي و كنترل
نقشـههاي معمـاري و اجرايي ،اعـزام نيروهاي متخصص ،تأمين بخشـي
از هزينههـاي پروژههـا بـه كمـك مهندسـان خيـر عضو نظام مهندسـي

تأميـن شـود .همچنيـن سـازمانهاي نظام مهندسـي معدن و كشـاورزي
و سـازمان بسـيج مهندسـين و سـاير انجمنها و صنوف مهندسـي نيز در
قالب نظام مهندسـي سـاختمان سـاماندهي شـده اند.
دهنـوي خاطر نشـان ميكنـد :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 ميدهد.
همچنيـن نمايندگـي شهرسـتانهاي نظـام نيز در حضـور اسـتاندار وقت
بـراي هماهنگي بيشـتر با سـتادهاي شهرسـتاني عتبات تشـكيل جلسـه
داده است.
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 ايوانهاي
شـرقي و جنوبـي حـرم مطهـر اماميـن جواديـن(ع) همـكاري دارنـد بـه
طرحهايي كه تاكنون سـتاد بازسـازي عتبات عاليات خراسان در آن سهيم
بـوده اشـاره ميكنـد و ميگويـد:در كربلا در عمليات سـنگ فـرش حرم
مطهـر امام حسـين(ع) ،بيمارسـتان امام زيـن العابديـن و مجتمع خدماتي
سيدالشـهداء مشـاركت داشـته ايـم .در كاظمين نيـز طلاكاري گنبد امام
موسـي بـن جعفـر(ع) ،طلاكاري گنبد امـام جـواد (ع) ،ايزوالسـيون حرم
كاظميـن و بازسـازي گلدسـتههاي كاظميـن از پروژههـاي بـوده كـه اين
سـتاد در آنها مشـاركت داشـته اسـت .همچنين سـامرا در حرمين امامين
عسـكريين ،ايـوان شـرقي و غربـي ،غذا خـوري ،مقاوم سـازي سـازه زير
گنبد و در نجف اشـرفسـاخت 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 ،سـازمانها ،و
ارگانهـا و نهادهايـي همچون اسـتانداري ،فرمانداري ،ائمـه جماعات ،صدا
و سـيما ،سـازمان تبليغات اسلامي ،سـازمان اوقاف و امور خيريه ،نيروي
انتظامياسـتان ،سـپاه امـام رضا(ع) ،مجمـع خيرين و مجامـع امور صنفي
توزيعـي ،توليـدي .به عنوان ارگانهايي كه با سـتاد عتبات عاليات همكاري
دارنـد يـاد ميكنـد و بـا بيـان اينكـه آحـاد مـردم عالقه منـد ميتوانند 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
مهندسـینی كـه مايلند به بازسـازی عتبات عالیات کمـک كنند ميخواهد
بـه دفتـر سـتاد بازسـازی عتبات عالیـات خراسـان رضوی واقع در مشـهد
خیابـان طبرسـی ،بیـن طبرسـی  12و  14مراجعـه كننـد و يـا دفتـر فني
سـتاد واقـع در چهـارراه لشـكر نبش ملك الشـعراي  17و يا به سـاختمان
مرکزی سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان واقع در پيام  12طبقه چهارم،
دفتـر مجمـع مهندسـين خير مراجعـه و یا از طریق شـماره حسـاب جاری
 14002204338بانـک مسـکن شـعبه خیام وجوهات نقدی خـود را به نام
نظام مهندسـی سـاختمان خراسـان رضـوی واریز نمایند .ضمـن آنكه اين
عـده ميتواننـد برای کسـب اطالعات بیشـتر با شـماره تلفـن 7015466
تمـاس حاصل كننـد .گروههـاي متخصص اعـم از مهندسـان و معماران
نيـز ميتواننـد 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
پروژههـا 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 پروژههـاي اعتاب مقدسـه فراهم
كند .

ستاد بازسازی عتبات عالیات در یک نگاه
نـوع فعاليـت اين سـتاد ،غيردولتي ،داوطلبانـه و غيرانتفاعي اسـت و حوزه
فعاليـت آن بيـن المللـي اسـت .ايـن سـتاد در طـول فعاليت خـود اهدافي
همچـون بازسـازي و توسـعه حرمهـاي مطهـر ائمـه معصوميـن (ع)
ورسـيدگي به اماكن مذهبي در كشـور عراق و ديگر كشـورها و نيز انجام
فعاليتهاي انسـان دوسـتانه به مردم عـراق و ديگر كشـورها درصورت نياز
و وجـود منابـع مالـي بـا اولويت كشـورهاي اسلامي را دنبـال ميكند.
سـتاد بازسـازی عتبـات عالیـات بـراي نيل بـه اهـداف خود از روشـهايي
همچون تشـكيل كميتههاي تخصصي و مطالعاتي و پژوهشـي و تشكيل
سـتادهاي فرعـي در مراكـز اسـتانها و شهرسـتانها بهره ميگيـرد و عهده
دار وظايـف و سیاسـتهای اجرایی مختلفي اسـت كـه از آنجمله ميتوان
بـه :جمـع آوري آمـار و اطالعات و بررسـي نيازمنديهاي فني مهندسـي
دركربال ،نجف ،كاظمين ،سـامرا ،مسـيب و كوفه؛ ولويت بندي پروژههاي
بازسـازي عتبات عاليـات و طراحي و اجراي پروژههاي بازسـازي بر مبناي
برنامـه ريـزي كوتـاه مدت،میان مـدت و بلندمدت و بـه کارگیری خدمات
فنـی و کارشناسـی متخصصان به صـورت داوطلبانه اشـاره كرد.
سـتاد بازسـازی عتبـات عالیـات در راسـتاي انجـام وظايف خـود و جذب
كمكهـاي مردمـي نسـبت بـه ايجادسـتادهاي فرعـي در كليه اسـتانها
و اکثـر شهرسـتانها اقـدام کـرده اسـت کـه مطابـق شـرح وظايـف و

دسـتورالعملهاي ابالغـي انجـام وظيفـه ميكننـد .سـتادهاي اسـتاني و
شهرسـتاني در صـورت توانمنـدي ميتواننـد انجـام پروژههاي مسـتقل و
یـا مشـارکت در پروژهـای بـزرگ را پيشـنهاد و پـس از تصويـب رئيـس
سـتاد و مطابـق طرحهـاي ابالغي اجـرا كنند .در كليه سـتادهاي اسـتاني
و شهرسـتاني هيأتامنايـي متشـكل از امـام جمعه و مسـؤوالن و معتمدان
محلـي بـراي پشـتيباني و نظـارت بـر فعاليتهـاي آن تشـكيل ميگردد.
عالوه بر اين سـتاد بازسـازی عتبات عالیات به منظورمطالعات کارشناسـی
و اجـرای پروژههـای بازسـازی و نظارت بـر اقدامات عمرانـی وخدماتی در
هـر یـک از حرمهای مطهر نجف ،کربال ،کاظمین و سـامرا دفتربازسـازی
ایجـاد کرده اسـت کـه با هماهنگی متولیـان حرمهای مطهـر فعالیت می
کنند.
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 که در
دفتر نظام مهندسـي اسـتان برگزار شـد ،اعضاي هيئت رئيسـه اين مجمع
بـا معرفـي غالمرضا بصيـري پور به عنـوان رئيس ،اکبر 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 ،سيدمهديهاشـمي مصطفـوي ناظـر مالـي ،جعفـر دهنوي به
عنـوان مديرعامـل و «رضايتـي» به عنوان دبير جلسـات ،انتخاب شـد.
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بيان الكن لنزي كه نمي تواند عشق را به تصوير كشد...
زيـارت عتبـات عالیـات؛ سـامرا ،کاظمیـن ،کربلا و نجـف ،چهـار نقطه ای کـه وقتی هر عاشـقی آنگاه كه نامشـان را به زبـان جاري ميكند و یـا به آن
مـی اندیشـد ،ناخـود آگاه اشـک گونههـای تـب دارش را سـيراب ميكنـد مقصد ماسـت .نمی دانـم این قطره اشـکها ،چگونه چشـمه ای دارد کـه با بر
زبان آوردن نام مقدس نينوا ،حسـین (ع) و ابوالفضل العباس ،اينچنين ميتپد و جوشـان می شـود .این چه حسـی اسـت که چشـم و زبان را با يكديگر
در هـم آميختـه کـه بـا غلطیـدن بـه روی گونههايت ،تمـام بـدن را یکپارچه حزن و انـدوه فرا می گیرد و دسـتانت به ناگاه بر پیشـانی می نشـیند!
به قول کاشانی :این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست /این چه شمعی است که جان ها همه پروانه اوست
اين چگونه عشقی است که گونههایت را سرخ کرده تا به دور از چشم اغیار رو به سمتی بر گردانی که نبینند دلدادگی و سرخی گونههایت را!
تـا كـه دسـت کنـار صـورت نهـی و به دوردسـتها ،بـه روز واقعه ای بنگـری که هـزاران بـار آرزو ميكـردي ای کاش حضـور در آن را زمزمـه کنی و با
اشـک ،عطـش و داغ دلت را التیام بخشـی.
از کربال گفتن خود آداب و رسومی دارد ،منزلت و جایگاه ميخواهد و معرفتي بسيار تا نكند نقطه و نکته ای را وا بگذاری.
آری اين تصاوير بيان الكن لنزي اسـت كه نميتواند عشـق آدمي را به تصوير كشـد ،نماد واژگان محدودي اسـت كه از لغزيدن قلم ناتوان مانده و ميماند.
توضيح آنكه سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی به عنوان یکی از اعضا و بازوي فني ستاد بازسازی عتبات عالیات استان خراسان رضوی
فعالیت دارد و از همین روی پس از برگزاری جلسات متعدد وظیفه کنترل و نظارت بخشهای تحت بازسازی وساخت عتبات را که برعهده ستاد
بازسازیاستاناستتقبلنمودهتاباپشتوانهتالشمستمراعضایسختکوشخویشبتوانداقدامیدرخوروشایستهرادراینخصوصبهانجامرساند.
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ﺳﺎﻣﺮا وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ای ﮐﻪ از ﺣﺪود ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ
ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل زاﺋﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺳﺎﻣﺮا ﺻﺤﻦ وﺳﺮای اﻣﺎﻣﺎن ﻋﺴﮑﺮﯾﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
اﻧﻔﺠﺎر در ﺣﺎل ﺑﺎزﺳﺎزی وﻣﺮﻣﺖ اﺳﺖ

ﺳﺎﻣﺮا ﮔﻨﺒﺪ وﺑﺎرﮔﺎه اﻣﺎﻣﺎن ﻋﺴﮕﺮﯾﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺬورات ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺮدم ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی در ﺣﺎل ﺑﺎز ﺳﺎزی اﺳﺖ .روی ﻫﺮ ﺧﺸﺖ
ﻃﻼ ﺑﺮﭼﺴﺒﯽ ﻣﺒﯿﻨﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻢ وﻣﺸﺨﺼﺎت اﻓﺮادی روی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﺮک
درج ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮری ﻧﺬری ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻨﺒﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ اﻃﺮاف ﯾﮑﯽ از ﺻﺤﻦ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﺮﯾﻢ
و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮔﻮﯾﺎ اﺳﺖ.

ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ ﺑﻬﺴﺎزی ﮐﺘﯿﺒﻪ ﻫﺎی ﺻﺤﻦ ﻫﺎ

ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ درﺑﻬﺎی ورودی رواﻗﻬﺎ و ﺑﻬﺴﺎزی دﯾﻮاره ﻫﺎ

ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ ﺑﻬﺴﺎزی دﯾﻮاره ﻫﺎی داﺧﻠﯽ رواﻗﻬﺎ و ﻧﺼﺐ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ

ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻘﻔﻬﺎ و ﮐﺘﺒﻪ ﭼﯿﻨﯽ دﯾﻮاره ﻫﺎ

ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ ورودی ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺿﺮﯾﺢ اﻣﺎم ﺟﻮاد (ع) از ﯾﮑﯽ از رواﻗﻬﺎ

ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ ﺣﺮﻣﯿﻦ اﻣﺎﻣﺎن ﺟﻮادﯾﻦ ﻋﻠﯿﻬﻤﺎ ﺳﻼم وﻃﻼﮐﺎری ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ ﻫﺎ

ﮐﺮﺑﻼ ﮔﻨﺒﺪ ﺣﺮم ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم

ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺮﻣﺖ دﯾﻮاره ﺻﺤﻨﻬﺎ

ﮐﺮﺑﻼ ﮔﻨﺒﺪ ﺣﺮم ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم

ﮐﺮﺑﻼ ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی اﻃﺮاف ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ

ﮐﺮﺑﻼ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮق رﺳﺎﻧﯽ وﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﻣﻨﺎزل

ﮐﺮﺑﻼ ﺗﻞ زﯾﻨﺒﯿﻪ

ﮐﺮﺑﻼ ﺑﺎزﺳﺎزی داﯾﺮه اﻃﺮاف ﺣﺮم اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم

ﮐﺮﺑﻼ ﺑﺎزﺳﺎزی داﯾﺮه اﻃﺮاف ﺣﺮم اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
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محافظت غير عامل در برابر حريق (سازه فلزي)
بخش خدمات مهندسي آتش شركت پوشش گستر قشم
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رشـد و گسـترش روزافـزون تکنولـوژی در عرصههـای مختلـف صنعتی،
سـاختمانی ،مـواد و تجهیـزات تـوام بـا ورود مخاطـرات بالقـوه فراوانی به
محیـط زندگـی و کار بشـر بوده اسـت.
آتش همواره بشـر را مجذوب و در عین حال هراسـناک نموده اسـت ،بشر
بـدون آتـش قطعـا زندگی متفاوتی داشـت و حتی شـاید تمدنی بـه وجود
نمیآمـد .امـا آتـش ،همیـن کـه از کنترل خـارج شـود میتواند خسـارات
سـنگینی بـه بـار آورد ،بـه طوری کـه روزانـه تعداد زیـادی ،جـان و اموال
خـود را بـر اثر حـوادث آتشسـوزی از دسـت میدهند.
امروزه اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی در ساختمانها ،استفاده از مصالح
سـوختنی ،توسـعه شـبکههای انرژی ،برق و گاز و بـه کارگیری تجهیزات
گوناگون سـبب افزایش احتمال آتشسـوزی در سـاختمانها شـده اسـت.
متاسـفانه هـر سـاله عـده ای از شـهروندان بـر اثـر آتشسـوزی در

سـاختمانهای مختلـف جـان خـود را از دسـت داده یـا دچـار جراحـات
جبـران ناپذیر میشـوند .همچنین میلیاردها تومان از سـرمایههای کشـور
بـر اثـر حریق از بیـن میرود .ابعاد این خسـارت همراه با توسـعه شـهری
و صنعتـی افزایـش مییابـد ،زیـرا مسـایلی ماننـد رشـد جمعیت شـهری،
افزایـش سـاختمانهای بلنـد ،توسـعه مراکـز بـزرگ تجمعـی ،تجـاری،
صنعتـی و انبارهـا ریسـک خطـر آتشسـوزی را افزایـش میدهنـد.
چنیـن خطـرات بالقوه ای اهمیت کار طراح را نمایان سـاخته و مسـوولیت
معمـاران را بـرای حداقـل نمـودن خطـرات حریـق در سـاختمانها خاطر
نشـان میکننـد .میبایسـت ایـن نکتـه را نیـز مد نظر داشـت کـه ایمنی
حریـق تنهـا یکی از اهـداف معمار در طراحی یک سـاختمان جدید اسـت
و اهـداف متعـدد دیگـری نیز وجـود دارد که میبایسـت برآورده شـوند.

عمومـ ًا طراحـان عمران ،معمـاری و ...در کشـور ما ،مسـایل ایمنی حریق
را در اولویـت اول نمیداننـد( .البتـه شـایان ذکـر اسـت دالیـل اصلی این
امـر ،عـدم در دسـترس بـودن قوانین منسـجم و روشـن و همچنین عدم
ارایـه دروس مرتبـط بـا ایمنـی حریـق در واحدهای دانشـگاهی مرتبط در
کشـور میباشـد) لـذا عـدم توجـه بـه این مهـم موجـب صـرف هزینه و
زمـان بیشـتری جهت ارتقـای ایمنـی حریق در مراحـل بهرهبـرداری و یا
خسـارات سـنگین در هنـگام وقـوع حـوادث میشـود ،در حالـی که لحاظ
نمـودن اسـتراتژی حفاظـت در برابـر حریق در فـاز طراحی اولیه ،مسـتلزم
صـرف هزینـه و زمـان به مراتـب کمتر و دسـتیابی بـه راندمـان عملکرد
بسـیار بیشـتری میباشد.

بـا توجه به نسـبی بـودن ایمنـی ،در راسـتای مدیریت ریسـک مخاطرات
آتشسـوزی بایـد راهکارهایـی را جهـت بـه حداقـل رسـاندن خسـارت و
صدمـات ناشـی از حریـق اتخـاذ نمـود .طراحـی ،محاسـبه و برنامهریزی
راهکارهـای فـوق را اصطالحـات «اسـتراتژی حفاظـت در برابـر حریق»
مینامند.
درک صحیـح از مجموعـه « اسـتراتژی حفاظـت در برابـر حریـق» نیـاز
به شـناخت مناسـبی چـون دینامیـک حریق ،انتقال حـرارت ،رفتـار آتش،
عملکـرد مصالـح در برابر حریق ،واکنش افراد در شـرایط بحـران و ...دارد.
یـک اسـتراتژی کارآمـد در بـدو امـر نجـات انسان(سـاکنان ،کارکنـان،
مراجعیـن و )...در سـاختمانها و سـپس حفـظ بنا و جلوگیـری از تخریب،
سـرایت به سـاختمانهای مجاور و ایجاد خسـارت را مدنظر قرار میدهد.
پیـش از تصمیـم گیری در مورد اینکه چه سیسـتم یا سیسـتمهایی جهت
محافظـت در مقابـل حریـق بایـد مـورد اسـتفاده قـرار گیرد ،مسـأله مهم
متمایـز کردن سیسـتم عامل ( )Activeو سیسـتم غیرعامـل()Passive
میباشد.
سیسـتمهای عامـل ،تحـت تأثیر شـرایط ایجاد شـده توسـط حریق فعال
شـده و سـعی میکننـد با حـس کـردن عواملی چون حـرارت ،گرمـا ،دود
و یـا نـور حاصلـه از شـعله ،بروز حریـق را شناسـایی کرده و دسـت آخر با
بـکار انداختـن سیسـتمهای هشـدار دهنـده ،سیسـتمهای آب پـاش و یا
فعـال کـردن سیسـتمهای مقابله بـا حریق عمـل کنند.
سیسـتم محافظـت از حریـق عامل بدون شـک بسـیار مؤثر میباشـد .اما
بـه دلیـل وابسـته بـودن به عملکـرد صحیح هر یـک از اجزای سیسـتم و
نیـاز بـه نگهـداری و سـرویس مـداوم مشـکالت درون سـاختاری بزرگی
دارد.
طراحـی سیسـتم محافظـت از حریـق یـک سـاختمان ،تنهـا بـر اسـاس
یـک سیسـتم منفرد کـه عملکـرد آن همـواره قابل تضمین نیسـت ،یک
اسـتراتژی ناقـص و ناکارآمد اسـت.

بدلیـل تخصصـی بـودن بحـث در ادامـه بـه طـور اختصـار تنهـا بـه
مقولـه حفاظـت در برابـر حریـق از دیـدگاه محافظـت غیرعامـل
( )Passive Fire Protectionپرداختـه خواهد شـد .امیـد آن که در کنار
سـایر کارشناسـان ایـن حوزه ،در جهـت ارتقاء دانش عمومـیدر خصوص
روشهـای محافظـت در برابـر حریـق و افزایـش امنیـت مالـی و جانـی
هموطنـان در برابـر حـوادث آتشسـوزی قدمهای مؤثری برداشـته شـود.

در ایـن مـورد اتفـاق نظـر اسـت که خطـر آتشسـوزی در هر سـاختمانی
وجود دارد و دسـت یافتن به ایمنی کامل در مقابل آتش غیرممکن اسـت.

 آیین نامههای تعیین کننده زمان حفاظت سازه در برابر حریق:بر اسـاس مقررات ملی سـاختمان (مبحث سـوم) «سـاختمان میبایسـت
طـوری طراحـی و مقاومسـازی گـردد تـا بتواند خـود را در برابـر حریق تا
مـدت زمـان مناسـبی پا برجـا نگـه دارد .این مدت زمـان ،زمان مـورد نیاز
جهت تخلیه سـاختمان از سـاکنین ،ورود آتش نشـانان به داخل ساختمان
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و زمـان الزم جهـت مهـار سـازی حریـق با در نظـر گیری حداقل سـازی
خسـارات جانـی و مالی میباشـد» .
طبـق آییـن نامههای سـاختمانی زمان مـورد نیـاز حفاظت سـازه در برابر
حریق میبایسـت بر اسـاس دو عامل اصلی کاربری سـازه و ارتفاع سـازه
محاسبه گردد.
بدیهـی اسـت کـه مدت زمان مـورد نیاز جهـت تخلیه یک بیمارسـتان و
یـا یک مدرسـه ابتدایی در زمان آتشسـوزی خیلی متفاوت بـا زمان مورد
نیازتخلیـه سـاکنین یـک سـاختمان مسـکونی در حیـن حریق میباشـد.
همچنیـن نحوه دسترسـی و خدمات رسـانی پرسـنل آتشنشـانی درحین
حریـق در سـاختمانهای بـا ارتفـاع و طبقـات متفـاوت در مـدت زمـان
متفـاوت صـورت خواهـد پذیرفـت .دسترسـی آتش نشـانان و تجهیـزات
آتشنشـانی در یـک حریـق سـاختمان  5طبقـه بـه مراتـب سـریع تـر و
راحـت تـر از دسترسـی و مهار آتش در یک سـاختمان  25طبقه میباشـد.
بـر ایـن اسـاس ،آییـن نامههـای سـاختمانی زمـان مـورد نیـاز محافظت
سـازهها را طـوری محاسـبه و در نظـر گرفته انـد تا زمان مـورد نیاز جهت
بـه حداقل رسـاندن خسـارات جانی و مالـی درزمان حریـق در نظر گرفته
شـده باشد.
طـراح یـا طراحـان پـروژه میبایسـت در هنـگام طراحـی سـازه زمـان
محافظـت مـورد نیاز سـاختمان را بر اسـاس جداول زمانی آییـن نامههای
سـاختمانی اسـتخراج و در طـرح خـود لحـاظ کنند.
از جمله آیین نامههای معتبر ساختمانی آیین نامههای:

1

2

3

)IBC (International Building Code

(آییـن نامـه  IBCکـه در آن همـه جزئیـات ضوابـط به صـورت کدینگ
بینالمللـی ارایـه شـده و بـر اسـاس تعـداد طبقـات و مسـاحت زیـر بنـا
میباشـد).

)NFPA(National Fire Protection Association

(آییـن نامـه - NFPAنشـریه  -112کـه بـه طـور مفصـل تر بر اسـاس
تعـداد طبقات تنظیم شـده اسـت).
)BS (British Standard Approved Document B

(آییـن نامـه BSانگلسـتان که به طور خالصه تر بر اسـاس نـوع کاربری
و ارتفاع سـاختمانها ارایه شـده است).
از معیارهـای معتبـر و شـناخته شـده بینالمللـی و داخلـی هسـتند که در
زمینـه محاسـبه و تشـخیص زمـان محافظـت سـازه مـورد اسـتناد قـرار
میگیرنـد .شـرح مختصـری از ایـن آییـن نامههـا کـه درمحاسـبات و
طراحیهـای سـاختمان در ایـران مـورد اسـتفاده قـرار میگیرد ،به شـرح
زیـر و بـه تفکیـک در ادامـه ارایـه میگـردد.
)IBC (International Building Code
در آییـن نامـه  IBCسـاختمانها بـه تفکیـک کاربـری با جزئیات بسـیار
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دقیـق طبقـه بنـدی شـده انـد .بـه منظـور اسـتفاده از جـدول زمانـی و
تشـخیص زمـان محافظـت اسـتاندارد ،میبایسـت ابتـدا کـد مـورد نظـر
سـاختمان بـر اسـاس تعاریـف آییـن نامـه فـوق الذکـر تعیین گـردد.
با در اختیار داشـتن کد شناسـایی سـاختمان ،در جدول تیپ بندی سـازهها
کـه بـر اسـاس تعـداد طبقه و متـراژ زیـر بنا طراحی شـده اسـت ،میتوان
نـوع سـازه را مشـخص نمود .سـپس با رجوع بـه جدول زمان و بر اسـاس
نـوع تیپ سـازه مدت زمـان مورد نیـاز محافظت سـازه را تعیین کرد.

)NFPA(National Fire Protection Association
در آییـن نامـه NFPAبـا توجـه به بـار متصـرف و تعداد طبقه سـاختمان

زمـان محافظـت محاسـبه میگـردد .در جـدول تیـپ بنـدی ابتـدا تیـپ
سـاختمان بـه کمـک تعـداد طبقـات و بـار متصـرف پیـش بینـی شـده،
مشـخص میشـود .سـپس در جـدول زمـان بـر اسـاس تیپ سـاختمان،
زمـان مـورد نیـاز محافظـت بـرای المانهـای مختلـف سـازه مشـخص
میگـردد.
1

2

)BS (British Standard Approved Document B
در آییـن نامـه BSبـا توجه به نـوع کاربری سـاختمان و ارتفاع سـاختمان

از سـطح زمیـن و عمـق سـاختمان در طبقـات زیرزمین ،زمـان محافظت
محاسـبه میگـردد .در ایـن جـدول تیـپ بنـدی سـاختمانها بـه تعـداد
محـدودی از نـوع کاربـری تقسـیم شـده اسـت .همچنیـن رابطـه زمـان
محافظـت سـازه بـر اسـاس سیسـتم محافظـت عامـل و غیـر عامـل در
ایـن جـدول نشـانگر نیاز سـازه به ایـن سیسـتمها در کنار هم بـه صورت
توامـان میباشـد.

 بررسی و معرفی اجزا ء محافظت در برابر حریق غیر عامل:تکنیکهای پیشـرفته مهندسـی حریـق این امـکان را در جهت محافظت
غیـر عامـل یـک سـازه میسـر نمـوده تـا یـک سـاختمان ضریـب ایمنی
باالیـی در مقابـل حادثـه حریـق داشـته باشـد .اجـزای ایـن خدمـات در
سـاختمانها باعث میشـود تا سـاختمان در صورت وقوع حریـق پایداری
خـود را تا مدت زمان مشـخصی حفظ نماید ،خسـارات جانـی کاهش یابد،
آسـیب کمتـری به نقاط مختلف سـاختمان وارد شـود ،از انتقـال حریق به
سـاختمانهای مجـاور جلوگیـری به عمل آیـد ،هزینه ترمیـم و مرمت به
طور قابـل توجهی تقلیـل یابد.
اجزاء تشکیل دهنده محافظت غیر عامل به شرح ذیل طبقه بندی میگردند:
* محافظت غیر عامل سازه ای و یا Structural Fire Proofing
* سیســـتمهای آتـــش بنـــد و دود بنـــد و یـــا

Fire Stop and Smoke Barrier Systems

* پارتیشـــنها و ســـقفهای کاذب ضـــد حریـــق و یـــا

از مراحل فـوق می پردازیم.
* محافظت غیر عامل سازه ای یا Structural Fire Proofing
فوالد سـاختمانی باربـر نقطه حـرارت خمش(خمیدگـی)  470-500درجه
سـانتیگراد دارد و حـدود نیمـیاز مقاومـت خـود را در دمـای 500 - 550
درجـه سـانتی گـراد از دسـت میدهـد ،از ایـن رو در مقابـل حریق بسـیار
آسـیب پذیـر اسـت کـه عمدتـا نیازمند بـه مقاومسـازی در مقابـل حریق
میباشـد .طبـق جـداول  ISOو  BS 476فلـز آهـن در زمـان کمتـر از
 10دقیقـه پـس از آتشسـوزی بـه دمـای  470درجـه میرسـد که نقطه
خمـش فلـز آهن میباشـد.
با در نظر گرفتن اصل مکانیکی فوق لزوم محافظت اسـکلت سـاختمانها
در برابـر حریـق به عنـوان مهمترین بخـش محافظت غیر عامـل همواره
میبـا یسـت مـد نظـر کارشناسـان و طراحـان سـازه قـرار بگیـرد .اجرای
پوشـشهای مقـاوم در برابـر حریـق از متداولترین روشهـای محافظت
سـازه در زمینـه مهندسـی حریـق بـه شـمار میآیـد .در ایـن روش عمدتا
سـتونها و تیرهـای اصلـی جهت عایـق سـازی قابهای سـازه ای مورد
تقویـت قـرار میگیرنـد .سـطوح دیوارها ،سـقف و کـف از دیگر مـوارد در
مقاومسـازی غیرعامـل در مقابـل حریـق میباشـند کـه در مـوارد خاصی
مـورد عایق سـازی قـرار میگیرند.
انواع پوششهای مقاوم در برابر حریق برای محافظت غیر عامل سازه:
 مواد پاششی معدنی Spray Mortars رنگهای منبسط شوندهPaint Intumescent بوردها و پنلهای ضد حریق Fire Protection Boardsمواد پاششی معدنی Spray Mortars
در ایـن روش سـازه سـاختمان بـا پاشـش مـواد معدنـی مقاوم بـه حریق
بـرای مـدت زمـان معینـی محافظـت میشـود .میـزان ضخامت پاشـش
مـواد بسـتگی به طراحی سـازه و مـدت زمان مـورد نیاز مقاومـت در برابر
حریق دارد.
اسـتفاده از ایـن پوشـشها بـه دلیـل اطمینـان از صحت عملکـرد و دقت
اجـرا از رنگهـا و بوردهـا رایـج تر اسـت همچنین نسـبت به دو پوشـش
دیگـر از خـواص مقاومتـی بهتری برخوردار میباشـند و میتوانند سـازه را
تـا چهـار سـاعت در مقابـل حریق عایق کننـد .این مواد به روش پاششـی
اجرا میشـوند.

Fire Proof Partitions and Ceilings System
* درب و شیشههای ضد حریق و یا Fire Doors and Glazing Systems

* کانالهـــای تخلیه دود و انتقـــال هوای مقاوم در برابـــر حریق و یا
Ducting Systems

رنگهای منبسط شونده Paint Intumescent

بـا تـو جه بـه اینکه هریـک از تکنیکهای فـوق الذکر نیاز بـه بحثهای
مفصل مهندسـی حریق دارند در ذیل مختصراً به شـرح و بررسـی هریک

ایـن پوشـشها معمـو ًال بـر پایـه آب یـا حلال میباشـند و بـا ضخامت
حداکثـر  6میلـی متـر اجـرا میشـوند .در درجـه حرارتهـای  270تا 300
درجـه سـانتی گـراد بـه علت وقـوع یـک سـری واکنشهای شـیمیایی،
گازهـای خنـک کننـده ای آزاد نمـوده و بـا پـف کـردن تا حـدود  20برابر
ضخامـت اولیـه شـان ازدیاد حجـم داده و یک الیـه عایق زغالـی()char
تولیـد میکننـد و از سـازه سـاختمان در برابر حریق حفاظـت مینمایند .از
ایـن پوشـشها در شـرایط خاص به منظـور حفاظت از سـازههای فلزی و
سـطوح داخلی سـاختمان اسـتفاده میشود.
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نیـاز در داخـل سـاختمانها از انتقـال دود و آتـش حاصـل از آتشسـوزی
جلوگیـری نمـوده و از اجزای الینفک محافظت غیر عامـل در برابر حریق
میباشند.
سیسـتمهای شیشـه ای مقـاوم در برابـر حریـق در مکانهایـی کـه نیـاز
معمـاری طـرح بـه جـدا سـازی فضاها به کمک سـطح شیشـه ای باشـد
کاربـرد دارنـد .فرودگاههـا و بیمارسـتانها از جمله مثالهای بارز اسـتفاده
از ایـن نـوع محافظـت غیـر عامل در جـدا سـازی فضاها میبا شـند.
* کانالهـای تخلیـه دود و انتقـال هـوای مقـاوم در برابـر حریق و یا

Ducting Systems

دود حاصـل از حریـق بـه علـت حرارت بـاال و خطر خفگـی از تهدیدهای
بالقـوه حـوادث آتشسـوزی میباشـد و میبایسـت از طریـق کانالهـای
ضـد حریـق بـه بیـرون از سـاختمان هدایت شـوند .همچنیـن کانالهای
مقـاوم بـه حریـق بـه جهـت انتقـال هوا بـه نقـاط خـاص ،به طـور مثال
طبقـات منفـی سـاختمان و همیـن طـور عایق سـازی تاسیسـات بـه کار
برده میشـوند.

بوردها و پنلهای ضد حریق Fire Protection Boards

ایـن پانلهـا در ضخامتهـای مختلف اجرا و اسـتفاده میشـوند به همین
دلیـل نسـبت به سـایر محصـوالت ضد حریق فضای بیشـتری را اشـغال
میکننـد و دارای محدودیتهای اجرایی میباشـند .همچنیـن در مواردی
کـه نیـاز بـه حفظ شـکل ظاهـری اسـت و یـا محدودیـت در فضـا وجود
دارد انتخـاب مناسـبی نیسـتند .اسـتفاده از ایـن محصـوالت یکـی دیگـر
از روشهـای حفاظـت سـازههای فلـزی ،همچنیـن داکتهـا ،سـقفها،
کفهـا و دیوارها میباشـد.
* سیستمهای آتش بند و دود بند و یا

Fire Stop and Smoke Barrier Systems

بطـور کلی سیسـتمهای آتش بنـد و دودبند بـرای جلوگیری از گسـترش
حریـق از یـک فضا به فضای دیگر میباشـد .توضیح اینکه حریق شـامل
دود ،گازهـای سـمیو شـعلههای آتـش و حـرارت میباشـد .این مـواد در
داکتهـای تاسیسـاتی و تمامـیمنافـذی که باعث سـرایت حریق شـده
قـرار میگیـرد و مانـع انتشـار حریـق به دیگر مناطق میشـوند کـه در دو
کالس منبسـط شـونده و مواد سـاده ارایـه میگردند.
* پارتیشنها و سقفهای کاذب ضد حریق و یا
Fire Proof Partitions and Ceilings Systems

بـا اسـتفاده از ایـن سیسـتمها میتـوان زونهـای حریق موجـود در داخل
سـاختمان را تـا مـدت زمـان  4سـاعت در مقابـل حریـق محافظـت کرد.
پارتیشـنها ی مقـاوم در برابر حریـق با ضخامتهای متفاوت جداسـازی
و ایمـن سـازی فضاهای داخلی سـاختمان را میسـر میسـازند.
در مـورد سـقفهای ضـد حریـق توجه بـه این نکتـه که میبایسـت کل
سیسـتم سـقف شـامل فریم ،بازشـوها ،چراغهـا و کلیه تجهیـزات موجود
در سـقف مقـاوم در برابـر حریق باشـند الزا میاسـت.
* درب و شیشههای ضد حریق و یا

Fire Doors and Glazing Systems
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دربهـای مقـاوم در برابر حریق جهت اسـتفاده در پلکانها و یا نقاط مورد
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هدف مندی یارانهها قبل از فرهنگ ســازی
افشين قديريان | كارشناس ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی ،کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

مقدمه
امـروزه جهـان بـا تقاضاي فزآينـده اي براي تاميـن و تولید انـرژي مواجه
اسـت ،بـه گونـه اي کـه تاميـن انرژي بـه عنوان يـک نياز اسـتراتژيک و
وابسـته بـه منافع ملي کشـورها محسـوب شـده و کشـوري کـه از امنيت
انـرژي باالتـري برخوردار باشـد ،رشـد اقتصـادي و رفاه پايدارتـري خواهد
داشـت .بـر همين اسـاس مديريـت بهينه مصـرف انرژي به عنـوان يکي
از مهمتريـن مولفههـاي کارآمـدي جوامع مطرح بـوده و جايـگاه ويژه اي
در سياسـتهاي کالن انـرژي کشـورها دارد .کشـور مـا نیز از ایـن قاعده
مسـتثنی نبـوده و تالش بـراي بهره وري مناسـب و بهينهسـازي مصرف
انـرژي بـه عنـوان يک ضـرورت ملـي از سـالیان گذشـته دغدغـه اصلی
فرهیختـگان و دولتمـردان ما بوده اسـت.
چکیده
هيچ کـس نميتوانـد منکـر نقش و جايگاه اساسـي و مهم انرژي در رشـد
و توسـعه اقتصادي و اجتماعي کشـورها شود .رشـد جمعيت و روند توسعه
اقتصـادي کشـورها موجـب شـده هـر روزه بر سـرعت مصرف انـرژي در
جهـان افـزوده شـود .بـه گونه اي کـه براسـاس آمارهاي اتحاديـه جهاني

انـرژي ،در قـرن گذشـته مصرف انرژي در دنیا هر 10سـال  2برابر شـده و
پيشبينيهـاي هميـن اتحاديـه نشـان ميدهد که بـا وجود توجه بیشـتر
بـه مدیریـت مصرف انـرژي در جهان مصـرف آن طي سـالهای  2001تا
 2025بـه ميـزان  54درصـد افزايـش خواهـد يافـت و در اين چشـم انداز
بيشـترين ميـزان مصـرف انـرژي بـه کشـورهاي در حـال توسـعه (مثـل
ايـران) تعلق دارد .اين در حالي اسـت که کشـور ما سـرانه مصـرف انرژي
بسـيار بااليـي هـم دارد .آمارهـا نشـان ميدهد کـه مصـرف فرآوردههاي
نفتـي در ايـران در کمتـر از  2دهـه بـه  3برابـر افزايش پيدا کرده اسـت و
متوسـط مصـرف انـرژي سـاالنه حـدود  10درصد رشـد داشـته و مصرف
نادرسـت آن هزينـه اي معـادل  5ميليـارد دالر در سـال براي کشـور در بر
دارد کـه در ايـن زمينه اتکا به روشـهاي سـنتي ،به کارگيـري فناوريهاي
قديمـي در صنايـع ،فراوانـي و ارزان بـودن قيمت سـوخت ،نبـود فرهنگ
بهينهسـازي مصـرف انـرژي ،عـدم اطالع رسـاني و آموزشهاي مناسـب
و ...همگـي از داليـل افزايش سـرانه مصرف انرژي در کشـور ما به شـمار
ميرونـد.
بـا عنايت به اقتصاد تک محصولي و متکـي بر درآمدهاي نفتي و مصرف
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بـاالي انـرژي در کشـور ،تالش بـراي بهـره وري و بهينهسـازي مصرف
انـرژي بـه عنـوان يـک ضـرورت ملـي بيـش از پيش آشـکار ميگـردد.
ترديـدي نيسـت کـه عـدم توسـعه و بهرهمنـدي از دانـش و فناوريهاي
نويـن بـه منظـور مصـرف بهينـه منابـع انـرژي در کشـور نيـز زيانهاي
فراوانـي بـه همـراه خواهـد داشـت .لذا تاميـن انرژي پايـدار و بهبـود روند
مصـرف آن در کشـور ،مسـتلزم اراده ملي و تالشـي همگاني بـوده و براي
رسـيدن به اين مهم ميبايسـت ضمن به اسـتخدام درآوردن فناوريهاي
نويـن و پيشـرفته از جملـه توليـد بـرق از طریق شـکافت هسـته اي و نیز
اسـتفاده از انرژیهـای تجدید پذیـر مانند انرژی خورشـیدی و انرژی باد که
در کشـور ما از پتانسـیل بسـیار باالئی برخـوردار بوده ولی متاسـفانه هنوز
آنگونـه که شایسـته اسـت بـه فعلیت نرسـیده ،در راسـتای متنـوع کردن
سـبد انـرژي مصرفـي ،بـا اجـراي اصـول صرفه جويـي و بهينهسـازي در
مصـرف انرژي گامهاي اساسـي برداشـت.
در سـالهاي اخيـر بـه داليـل گوناگـون ،لـزوم صرفهجويـي انـرژي
بناپذير
و محاسـبه ميـزان مصـرف آن بـه عنـوان يـک ضـرورت اجتنـا 
نمايان شـده اسـت .يکي از بخشـهايي که در کشـور ما با مصرف بیش از
یک سـوم انرژی ،سـهم وسـيعي از انرژي اتالفي را نیز بـه خود اختصاص
داده ،بخـش مصـارف خانگـي و تجـاري اسـت .عوامل مختلفـي از جمله
اسـتاندارد نبـودن سـاختمانها ،عـدم بکارگيـري مصالـح و تجهيـزات
سـاختماني عايـق و مؤثـر در کاهش اتلاف انرژي در يک سـاختمان و در
نهايـت عدم فرهنگسـازي در خصـوص رعايت مباحث مربـوط به کاهش
مصرف انرژي ،سـبب شـده که اکثر ساختمانهاي کشـور بزرگترين منابع
اتلاف انـرژي و فاقد ضوابط فني شـناخته شـده براي جلوگيـري از اتالف
انرژي باشـند و متاسـفانه بيشـترين سـهم اتالف انرژي در اين بخش نیز
بواسـطه عـدم آگاهـي و رعايت نکـردن نکات و موارد سـاده اي اسـت که
ميتـوان بـه آسـاني و بـا بـه کار بسـتن آنهـا علاوه بـر کمک به سـبد
اقتصـادي خانـوار ،سـهم بسـزايي نيز در کمک بـه اقتصاد ملـي ايفا نمود.
اهـم راهکارهـاي علمـي و عملي پيشـنهادي بـراي بهينهسـازي مصرف
انرژي در اين بخش اسـتفاده از مصالح سـاختماني اسـتاندارد ،عايق بندي
مناسـب کـف ،سـقف و دیوارهـای سـاختمان ،رنـگ آميزي سـاختمان با
رنگهـاي روشـن ،اسـتفاده از وسـايل و تجهيـزات دارای برچسـب مصرف
انـرژي پاییـن و المپهـای کم مصـرف ،اسـتفاده از پنجرههاي دوجـداره و
بسـتن دريچههـا و کانالهـاي کولـر در زمسـتان و ...میباشـد.
در ايـن راسـتا ،يکـي از مهم ترين عوامل ،رعایت مبحـث  19مقررات ملي
سـاختمان اسـت که پس از تدوین ،در سـال  1370توسـط هيـأت وزيران
تصويـب گردیـده امـا به دليـل اجبـاري نشـدن آن در ارگانهـاي قانوني،
سيسـتم کنتـرل و نظارت بـراي اجراي آن در شـهرداريها ،وزارت مسـکن
و شهرسـازي و يـا هـر نهـاد مرتبـط ديگر وجود نداشـته و علیرغـم اینکه
رعايـت ایـن مبحـث بـراي سـاختمانهاي دولتـي جديـد از سـال 1380
اجباري شـده اسـت ،باز هم اسـتفاده انبوه سـازان و سایر دسـت اندرکاران
سـاختمان و حتـي پیمانـکاران سـاختمانهاي دولتـي از ايـن مقـررات به
صورت سـليقهاي و بسـيار محدود و انگشـت شمار بوده اسـت ،درحالیکه
اجـراي مبحـث  19در کليه سـاختمانهاي کشـور عالوه بـر صرفهجويي
در مصـرف انـرژی و جلوگيري از اتلاف آن در دو بخش خانگي و تجاري
بـه ميـزان قابل توجهی کاهش آلودگي هوا و رسـيدن به سـطح آسـايش
مطلـوب را بدنبال خواهد داشـت.
بـا توجـه به مطالعـات صورت گرفتـه ،اتالف انـرژی از جدارهـای خارجی
شـامل دیوارهـا ،بام و کف سـاختمان ،بـا حدود  40تا  55درصد ،بیشـترین
سـهم را در اتلاف انـرژی سـاختمانهای ایـران ایفـا میکننـد ،از ایـنرو
عایقـکاری آنهـا در مقایسـه با دیگر روشـهای جلوگیری از تلفـات انرژی
از اهمیـت بسـزایی برخـوردار اسـت .همچنیـن اتلاف انـرژی از طریـق
پنجرههـا حـدود  15تـا  25درصد میباشـد که بخـش عمده آن ناشـی از
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اتلاف حرارتـی از شیشـه پنجرههاسـت چون يـك پنجره با شيشـه تك
جـداره تقريبـ ًا  10برابـر يك ديـوار عايقكاري شـده هم انـدازه خود تلفات
حرارتـي دارد و بـا دوجـداره نمـودن پنجرههـا و اسـتفاده از گازهايي خنثی
ماننـد آرگـون و كريپتـون بین دو الیه شیشـه درصد زیـادی از این اتالف
کاسـته میشـود .بنابرایـن بـا اسـتفاده از مـواد مناسـب جهـت عایقکاری
جدارهـای خارجـی و داخلی سـاختمان و اسـتفاده از پنجرههـای دو جداره
و نـه لزومـا درزبنـد میتوان بخـش عمده تلفـات انرژی سـاختمان ( 55تا
 80درصـد) را بازیابـی نمـود ،درحالیکـه تمامی توجه عموم مـردم درزبند
نمودن درب و پنجرههای سـاختمان اسـت که ضمن جلوگیـری از اتالفی
انـدک در انـرژی مصرفی مشـکالتی بزرگ را بدنبـال دارد.

مطابـق الگوی سـاختمانی کشـورمان اتالف انـرژی از طریق نفـوذ هوا از
درزهـای درب و پنجـره تنهـا بیـن  10تا  20درصد میباشـد کـه با درزبند
نمـودن درب و پنجرههـا بمیـزان قابـل توجهـی از ایـن بخـش از اتلاف
انـرژی سـاختمان کاسـته خواهـد شـد امـا ایـن کار درصـورت اسـتفاده از
دسـتگاه گازسـوز در فضای درزبند با مبحث  17مقررات ملی سـاختمان در
تناقض اسـت زیرا مطابق این مبحث نصب وسـایل گازسـوز در فضاهای
فاقـد پنجـره و یـا دارای پنجره از نـوع درزبند بهکلی ممنوع میباشـد زیرا
بـرای سـوخت کامـل یک متـر مکعب گاز نیـاز به دو مترمکعب اکسـیژن
داریـم و چـون نسـبت اکسـیژن هـوا بـه کل ملکولهـای آن حـدودا یـک
بـه پنـج اسـت ،بـرای سـوخت کامـل یـک مترمکعـب گاز ،ده مترمکعب
هـوا الزم اسـت .همچنیـن مطابـق ایـن مبحـث در سـاختمانهای بـا
درزبنـدی معمولـی که حجم فضای نصب دسـتگاه گازسـوز بیـش از یک
مترمکعـب بـرای هـر  177کیلوکالری در سـاعت مصرف انـرژی (فضای
حـدودا  46مترمکعبی برای هر دسـتگاه با مصرف سـاعتی یک مترمکعب
گاز) باشـد ،تعویـض هـوای طبیعـی با نفـوذ هوا بـه داخل آن فضـا ،برای
تامیـن هـوای الزم جهت احتراق کامل سـوخت دسـتگاه گازسـوز کفایت
مینمایـد امـا درصورت اسـتفاده از پنجره درزبند و یـا درزبند نمودن پنجره
بـا پالسـتیک ،نـوار درزبند ،پتـو و ...و محـدود نمودن نفوذ هـوا بداخل این
فضا ،در آغاز اکسـیژن موجود در فضا صرف سـوخت کامل گاز و تشـکیل
دی اکسـید کربـن و آب مطابـق فرمـول واکنش زیر میشـود امـا پس از
مدتـی با کم شـدن غلظت اکسـیژن موجـود در فضا با سـوخت ناقص گاز
و تولیـد مونوکسـید کربن مواجه خواهیم شـد.
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

قيمـت گاز خانگـي که پيش از اجـرای قانون هدفمند كـردن يارانهها 13
تومـان در هـر متـر مكعـب و بـراي دو دهـك اول  10تومـان در هـر متر
مكعـب محاسـبه شـده بود ،پـس از اجـرای این قانـون ،براسـاس مناطق
گـرم ،سـرد و معتـدل كشـور و «گروههـاي مصرفـي» متفـاوت شـده و
متوسـط قيمـت گاز خانگـي هر متـر مكعب  70تومان تعيين شـده اسـت
ولـی بـرای دو دهـک اول بدلیل مصرف پایین متوسـط قیمـت گاز حدود
 30تومـان بـازاء هـر مترمکعـب میباشـد کـه بـاز هـم تقریبـا سـه برابر
قیمـت آن قبـل از اجـرای قانـون هدفمنـدی یارانههـا اسـت .ایـن میزان
بـرای مشـترکان دهکهـای سـوم تـا پنجم مصـرف حدود پنج تا شـش
برابـر قیمـت آن قبـل از اجـرای این قانـون و برای مشـترکان دهکهای
ششـم تـا دهم نیز حدود هشـت تـا ده برابر قیمت قبل از هدفمندی شـده

اسـت بطوریکـه بگفته مدیرعامل شـرکت ملی گاز ایران حـدود  ۴۷درصد
خانوارهـا فيـش گاز  ۱۱هـزار تومانـي ۱۶ ،درصـد فیش  ۱۸هـزار توماني،
 ۱۳درصـد  ۲۷هـزار تومانـي ۹ ،درصـد  ۳۸هزار تومانـي ۶ ،درصد  ۵۴هزار
تومانـي و  ۴درصـد  ۷۳هـزار تومانـي پرداخـت ميكنند.
در ارتبـاط بـا میـزان صرفهجویـی در مصـرف گاز نیز مديرعامل شـركت
ملـي گاز ايـران گفـت :بـر اسـاس شبيهسـازيها كـه در مدلهـاي يـك
ميليـون و  ۲۰۰هـزار مشـترك جديد بررسـي شـده ،پس از اجـرای قانون
هدفمنـدی یارانههـا روزانـه  ۲۰الـي  ۲۵ميليـون متـر مكعـب در مصرف
سـوخت خانگي كاهش ايجاد شـده كه معادل خوراك  ۷واحد پتروشـيمي
اسـت .بـا توجه به كاهش مصرف خانگـي بعد از اجـرای قانون هدفمندي
يارانههـا ايـن سـهم بـه بخـش صنعـت منتقـل شـده و همچنيـن خـود
توليدكننـدگان نيـز با توجه به مقرون بـه صرفه بودن از ايـن حامل انرژي
اسـتفاده ميكننـد .در هميـن راسـتا ایشـان مصـرف گاز در بخش صنعت
قبـل از اجـراي هدفمندييارانههـا را  ۷۲ميليون متر مكعـب در روز و پس
از اجـرای ایـن قانـون  ۸۳ميليـون متر مكعب عنـوان نمود .گازرسـاني به
نيروگاههـا نیـز بـا  ۶درصـد افزايـش از روزانـه  ۱۱۶متـر مكعب بـه ۱۲۴
ميليـون متر مكعب رسـيده اسـت.
با نگاهی به آمارهای سـازمان پزشـکی قانونی کشـور مشـخص میگردد
کـه تعـداد موارد فوتی ناشـی از مسـمومیت با گاز منوکسـید کربـن که از
دیمـاه سـال  88تـا آذرمـاه سـال  89هر ماهه نسـبت به ماه مشـابه سـال
گذشـته بـا کاهـش روبرو بـوده بهطوریکـه در این یکسـال با حـدود 26
درصـد کاهش نسـبت به سـال قبـل از  856نفر بـه  634نفر رسـیده بود،
از دیمـاه سـال  89تـا آذرمـاه سـال  90ماهانـه در مقایسـه به ماه مشـابه
سـال قبـل بـا افزایش شـدیدی روبـرو گردیده و در این یکسـال بـا حدود
 58درصـد افزایش نسـبت به سـال قبـل از  634نفر به  1002نفر رسـیده
است.
نتیجهگیری
بـا توجه دقیق به موارد مطروحه فوق مشـخص میگردد که در یک سـاله
اول اجـرای قانون هدفمندی یارانهها ،بدلیل نبود فرهنگ سـازی مناسـب
در زمینـه بهینـه سـازی مصرف انـرژی ،چون از یک سـو سـاختمانهای
موجـود مـا از مصالـح اسـتاندارد و عایقکاری مناسـبی برخوردار نبـوده و از
سـوی دیگـر بـا اجـرای این قانـون قیمـت گاز طبیعـی بهشـدت افزایش
داشـته ،تبلیغـات مشـترک شـرکت گاز و سـازمان صـدا و سـیما مبنی بر
اسـتفاده از پنجرههـای دوجـداره و درزبنـد نمـودن درب و پنجرههـای
سـاختمان و حتـی بسـتن کانالهـای کولـر در زمسـتان بـرای جلوگیری از
اتلاف انـرژی حرارتـی سـاختمانها (همان طوری کـه در سـطور باالئـی
اشـاره گردیـد تنهـا حـدود  10تـا  20درصد اتلاف انرژی در سـاختمانها
از طریـق نفـوذ هوا میباشـد) ،مردم و بهویژه اقشـار آسـیب پذیـر جامعه و
بهعبارتـی مشـترکان دهکهـای پایین مصرفـی گاز طبیعی را به سـمت
سـادهترین روش کاهـش تلفـات (و در واقـع کاهـش هزینـه سـوخت) بـا
اسـتفاده از ورقهای پالسـتیکی ،پردههای ضخیم ،نوارهای درزبند و امثال
آن سـوق داده کـه بـا توجـه بـه کوچـک بـودن فضـای اکثـر خانههـا و
بهویـژه مسـاحت کـم فضاهـای خـواب و بعضـا اسـتفاده نفرات بیشـتر از
یـک فضـای محـدود و کوچک ،خطـر کمبود اکسـیژن مورد نیـاز محیط
اسـتفاده کننده از دسـتگاه گاز سـوز ،هم برای تامین نیاز تنفسـی سـاکنین
آن و هـم جهـت تکمیل فرآیند سـوخت گاز طبیعـی و درنتیجه عدم تولید
گاز مونوکسـید کربن در محصوالت احتراق را در پی داشـته که در نهایت
موجـب افزایش موارد فوت ناشـی از مسـمومیت با این گاز گردیده اسـت.
درحالیکـه بایسـتی بـرای جلوگیـری از اتالف انـرژی در سـاختمانها به
مـوارد مهمتـری چـون اسـتفاده از مصالح اسـتاندارد ،عایق بندی مناسـب
جدارهـای داخلی و خارجی سـاختمان ،اسـتفاده از پنجرههـای دوجداره (و

نه لزوما درزبند) ،تامین هوای الزم احتراق دسـتگاههای گازسـوز
درصـورت اسـتفاده از پنجرههای درزبند از محیط خارج ،اسـتفاده
از سیسـتمهای گرمایشـی با واسـطه نظیر رادیاتـور و گرمایش از
کـف ،کاهش تعـداد دسـتگاههای گاز سـوز بهویـژه در فضاهای
خـواب ،اسـتفاده از دسـتگاههای گازسـوز فـن دار و ...توجه نمود.
مراجع
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بررسی پذیرش ستونها در قابهای خمشی
بتنآرمه از دید دستورالعمل بهسازی لرزهای
ثریا فخری | دانشآموخته کارشناسی ارشد سازه دانشگاه تهرانsry. Fakhri@gmail. com ،

چکیده
آییننامـه طراحی و دسـتورالعمل بهسـازی همـواره بـا یکدیگر هماهنگ
نیسـتند و در مـواردی نتایـج یکدیگـر را نقـض میکننـد .لذا مقایسـه این
دو و تعییـن مـوارد اختلاف بیـن آنهـا همـواره مـورد توجـه بوده اسـت.
در ایـن مقالـه بـا معرفـی پارامترهایـی بـه بررسـی اختالفـات آییننامـه
طراحـی و دسـتورالعمل بهسـازی لـرزهای در مـورد سـتونها در قابهای
خمشـی بتنآرمـه میپردازیـم .بدین منظور فرض شـده که سـازه مطابق
آییننامـه طراحـی لـرزهای طراحـی شـده اسـت و بـا معرفـی رابطـهای
پذیرش سـتونهای سـازه توسـط دسـتورالعمل بررسـی میشـود.
کلمات کلیدی :سـتون -قاب خمشـی بتنآرمه -دسـتورالعمل بهسازی
لـرزهای -آییننامه طراحـی لرزهای
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-1مقدمه
در دسـتورالعمل بهسـازی از ظرفیتهای سـازه استفاده بیشـتری میشود.
بـه عبـارت دیگـر تمـام روشهـای تحلیـل شـامل خطـی اسـتاتیکی و
دینامیکـی و غیرخطی اسـتاتیکی و دینامیکی و هر کدام برای سـازههایی
با شـرایط تعریف شـده قابل اسـتفاده و بعضا الزم میباشـند .در حالی که

در آییننامههـای طراحـی و بـه دلیل نوع نگاه آییننامـه ،روشهای خطی
(اسـتاتیکی و دینامیکی) اسـاس کار قرار میگیرد .دسـتورالعمل بهسـازی
بیشـتر رویکـرد عضـوی دارد و تـک تک اعضـا را مورد بررسـی تفصیلی
قـرار می دهـد ،ولـی آییننامـه کلیـت سـازه را مـورد توجه قـرار میدهد.
قبلا بـه منظـور مقایسـه آییننامـه طراحـی و دسـتورالعمل بهسـازی
بررسـیهای متعـددی انجام شـده اسـت کـه اکثر آنهـا روی سـازههای
خـاص بـوده و بـا اسـتفاده از آنهـا نمیتوان بـه نتیجهگیری کلی دسـت
یافت .در تعدادی از بررسـیها نیز مقایسـه کلی و با اسـتفاده از پارامترهای
تعریـف شـده انجـام شـده اسـت .در ایـن مقالـه بـا اسـتفاده از تعریـف
پارامترهایـی بـه مقایسـه آییننامـه طراحـی و دسـتورالعمل بهسـازی بـر
روی سـتونها در قابهـای خمشـی بتنی پرداختـه میشـود .پارامترهای
تعریـف شـده در ایـن بررسـی بـا پارامترهـای بکار رفتـه در بررسـیهای
پیشـین متفـاوت میباشـند و روابـط بدسـت آمده بیـن پارامترهـا همگی
خطـی هسـتند .بـا توجـه بـه اینکـه تفاوتهـای بسـیار و متعـددی بیـن
آییننامـه طراحـی و دسـتورالعمل بهسـازی وجـود دارد و نیـز بـه دلیـل
اندرکنـش خمـش و نیـروی محـوری در سـتونهای قابهـای خمشـی،
دسـتهبندی ایـن تفاوتهـای پراکنده و سادهسـازی روابط جهت مقایسـه

و بررسـی اهمیـت بسـزایی دارد .در ایـن مقالـه فرض میشـود که سـازه
طبـق آییننامـه طراحـی لرزهای ،طراحی شـده اسـت و سـپس بـا معرفی
و سادهسـازی روابطـی محدودههـا و مقادیـر پارامترهـای مختلـف دخیل
در ایجـاد تفـاوت بیـن آییننامـه و دسـتورالعمل بـه طور جداگانه بررسـی
میشـوند و بدینترتیـب پذیـرش سـتونهای سـازه از دیـد دسـتورالعمل
ارزیابـی میگـردد
 -2معیارهای پذیرش سـتونهای بتنآرمه طبق دسـتورالعمل بهسازی
لرزهای
طبق دسـتورالعمل بهسـازی سـتونها از نظر نیروی محوری کنترلشونده
توسـط نیـرو و از نظـر لنگـر خمشـی کنترلشـونده توسـط تغییرشـکل
محسـوب میشـوند .مقاومت محوری کرانه پایین سـتونها (  )Pclمطابق
ضوابـط آییننامـه طراحـی با فـرض ضرایب کاهـش مقاومـت برابر یک
و بـا اسـتفاده از مقاومـت کرانـه پایین بتـن (  ) fCو مقاومـت کرانه پایین
فـوالد (  ) fyمحاسـبه میشـود .مقاومت خمشـی موردانتظار سـتونها ،با
اسـتفاده از نمـودار اندرکنـش سـتون و بـا فـرض مقاومت مشـخصه بتن
 1.5 fCو مقاومـت تسـلیم فوالد  1.25 fyمحاسـبه میشـود.
در سـتونهای بتنآرمـه کـه تحـت اثـر تـوأم نیـروی محوری و خمشـی
دومحـوره قـرار دارنـد مقاومت باید بـا درنظر گرفتن اثر خمـش دو محوره
بدسـت آیـد .در صـورت اسـتفاده از روشهـای خطـی ،نیـروی محـوری
طراحـی ( )P uFبایـد بـه عنـوان یـک پارامتـر کنترلشـونده توسـط نیرو
مطابـق رابطـه ( )1کنترل شـود.
)(1
PPuF
KP
U
F ≤κ
)PCLcl (1
κ
کـه در رابطـه ( Pcl ،)1مقاومـت محـوری کرانه پایین سـتون ،ضریب
آگاهـی و  PuFنیـروی محـوری طراحی طبـق رابطه ( )2میباشـد.
P
PErEr
PPUFuF = 1.1( PD + PL ) +
)(2
)C1C 2C 3 J (2
در رابطـه ( PL ، PD ،)2و  PErعبارتنـد از نیـروی محـوری در سـتون
ناشـی از بـه ترتیـب بار مـرده ،بار زنـده و بار زلزله دسـتورالعمل بهسـازی
لـرزهای .همچنیـن  C1ضریب تصحیح برای اعمـال تغییرمکانهای غیر
ارتجاعـی سیسـتم اسـت C 2 ،اثرات کاهـش سـختی و مقاومت اعضای
سـازهای را بـر تغییرمکانهـا بـه دلیـل رفتار چرخشـی آنهـا وارد میکند
و مقـدار آن بـرای تحلیـل خطـی یک فرض میشـود C 3 ،بـرای اعمال
اثـرات ∆  P −بـا رفتـار غیرخطـی مصالح بـر تغییرمکانها میباشـد و
 Jضریـب کاهش بار مطابق دسـتورالعمل اسـت.
لنگرهـای طراحـی ( )MuDبایـد حـول هر محـور اصلی مطابـق رابطه ()3
محاسـبه شود.

 MCEمقاومت خمشـی مورد انتظار سـتون مطابق دسـتورالعمل میباشـد
کـه از منحنـی اندرکنش بـه ازای نیروی محوری نظیـر لنگرهای طراحی
بدسـت میآید.
 -3روابط پیشنهادی جهت بررسی پذیرش ستو ن از دید دستورالعمل
بهسازی لرزهای
در ایـن بخـش پارامتـری بـه نـام  m′با فرض ضریـب آگاهـی برابر یک
محاسـبه میشـود ،همچنیـن بـرای بهتـر شـدن درک مسـأله و سـادهتر
شـدن آن خمـش بـه وجـود آمـده در سـتون را بـه صـورت تـک محوره
فـرض میکنیـم .علاوه بر ایـن منحنـی اندرکنش سـتونها بـه صورت
سـه خطـی بیـن نقـاط نیـروی محـوری ماکزیمـم و نقطـه گسـیختگی
متعـادل ،نقطـه گسـیختگی متعـادل و نقطه نیـروی محـوری برابر صفر،
نقطـه نیـروی محـوری برابر صفر و کشـش ماکزیمم در نظر گرفته شـده
اسـت .پارامتـر  m′بـرای هـر یک از این سـه قسـمت بـه طـور جداگانه
محاسـبه میشـود .جهـت بررسـی پذیـرش سـتون از دیـد دسـتورالعمل
بهسـازی لـرزهای مقدار  m′با پارامتر  mدسـتورالعمل مقایسـه میشـود
و در صـورت کمتـر بـودن پارامتـر  m′از  mسـتون بتنی مـورد پذیرش
دسـتورالعمل بهسـازی لرزهای خواهـد بود.
در ابتـدا نمـودار اندرکنـش طراحـی را بـه صـورت سـهخطی در نظـر
میگیریـم .نقـاط مبنـا در ایـن نمـودار نقـاط ( ،) Mb ، Pb ( ،) 0 ، P 0
(  ) M 0 ، 0و (  ) 0 ، T 0گرفته شدهاند.

شکل( :)1نمودار اندرکنش طراحی

MuD
MErEr
)(3
M
U
D = 1.1( MD + ML ) + M
)(3

در رابطـه ( ML ، MD ،)3و  MErعبارتنـد از لنگـر خمشـی در سـتون
ناشـی از بـه ترتیـب بار مـرده ،بار زنـده و بار زلزله دسـتورالعمل بهسـازی
لـرزهای .لنگـر خمشـی بایـد مطابق رابطـه ( )4کنترل شـود.

MUDx 2
MUDy 2
)(4
() +
)) ≤ 1 (4
mxκMCEx
myκMCEy

(

در رابطـه ( m ،)4ضریـب اصلاح بـر مبنـای رفتـار غیرخطـی عضـو و

شکل( :)2نمودار اندرکنش مقاومسازی

متناظـر بـا نمـودار اندرکنـش طراحـی نمـودار اندرکنـش مقاومسـازی بـا
فـرض مقاومـت مشـخصه بتـن برابـر  1.5 fcو مقاومـت تسـلیم فوالد
برابـر بـا  1.25 fyبدسـت میآیـد .با فـرض اینکـه افزایـش مقاومت بتن
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اثـر مسـتقیم در افزایـش مقاومـت محـوری و افزایش مقاومت فـوالد اثر
مسـتقیم در افزایـش مقاومت خمشـی دارد ،نمودار اندرکنش مقاومسـازی
بـه صـورت شـکل ( )2در میآیـد .در نمودارهـای شـکلهای ( )1و ()2
داریم:
)(5
P 0 = φ min[00.85
] .85 fc ( Ag −AAstst ) + fYfYAAstst
)(5
)(6
)T 0 = φfYAst (6
کـه در روابـط باال  φ minبرابـر  0/75بـرای سـتونهای دورپیـچدار و 0/7
بـرای سـتونهای تنگـدار fc ،مقاومـت مشـخصه بتـن fy ،مقاومـت
تسـلیم فوالد A SI ،سـطح مقطع فوالد Ag ،سـطح مقطع کل و  φبرابر
 0/9در کشـش میباشـند.
 -1 -3بررسی روی خطوط  Ιو : ΙV
معادله خط  Ιروی منحنی اندرکنش طراحی به صورت زیر است:
)− P 0(1 − a1
)(7
=P
)M + P 0 (7
a2M 0
اگـر  Muو  Puبارهـای طراحـی باشـندMu / DR ،و  Puروی منحنـی
اندرکنـش طراحـی واقـع هسـتند و رابطـه ( )7صـدق میکنند.
بـا جایگـذاری ترکیـب بارهـا در نسـبتهای  P Puو MUD / Muو
سادهسـازی آنهـا بـه روابـط ( )8و ( )9میرسـیم.
)(8
βP
P 1.1(SR
SR ) P
)(8
=
+
)(α ′ − 1.1α ) (9
(DR
(DR
Pu
D
R )P
D
R )P
M
MUD
U
D

βMα
1.1(SR
SR ) M
− 0.1
)(9
DR ) M
Mu
(DR
D
R )M
(D
R
کـه در روابـط فـوق زیرنویسهـای  M ، Pو  rبـه ترتیـب مربـوط به
نیـروی محـوری ،لنگـر خمشـی و مقاومـت بر طبـق آییننامـه طراحی و
پارامتـر  Qتلاش مـورد نظر (نیـروی محوری یا لنگر خمشـی) هسـتند
و داریم:
QD + QL + QEr
)(10
SR
= SR
) ( 10
Qr
)(11
Qu
)(12
DR
) ( 11
D
= R
)(13
Qr
)(14
Q
QEdEd
=β
) ( 12
Qr
=

		
) ( 13

Q
QErEr

) ( 14
		

C1C 2C 3JQ
JQ EdEd

Q
QEdEd

=α
QQErEr

= α′

معادلـه خـط  ΙVروی منحنـی اندرکنش مقاومسـازی به صـورت رابطه
( )15میباشـد.
)− 2.1P 0(1 − a1
)M + 2.1P 0 (15
) ( 15
1.8a 2 M 0
مقدار  MCEاز جایگذاری  Pدر رابطه ( )15بدست میآید.
در نهایـت پارامتـر  m′از جایگذاری مقادیر فوق در نسـبت  QUD / QCEو
=P
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سادهسـازی به صـورت رابطـه ( )16درمیآید.
) ( 16
)(16

0.1βMα

−

1.1(SR
SR ) M

γM

= m′

γM
کـه در رابطـه فوق  γبرابر با نسـبت مقاومت موردانتظـار عضو به مقاومت

عضـو مطابق آییننامه طراحی میباشـد.
 -2-3بررسی روی خطوط  Ιو : V
در ایـن حالـت نیـز بـا نوشـتن معادلـه خطـوط در نمودارهـای اندرکنـش
آییننامـه و دسـتورالعمل و سادهسـازی نسـبت  QUD / QCEدر نهایـت به
رابطـه ( )16میرسـیم.
ΙΙΙ
V
Ι
 -3-3بررسی روی خطوط و :
معادلـه خـط  ΙΙΙروی منحنـی اندرکنش مقاومسـازی به صـورت رابطه
( )17میباشـد.
T0
=T
)M − T 0 (17
) ( 17
M0

اگـر  Muو  Tuبارهـای طراحـی باشـند Mu / DR ،و  Tuدر رابطه ()17
صـدق میکننـد .بـا جایگـذاری ترکیب بارهـا در نسـبتهای  TUD / Tuو
 MUD / Muو سادهسـازی آنهـا بـه روابـط ( )9و ( )18میرسـیم.
T
TUD
U
D

β Tα
1.1(SR
SR )T
) ( 18
=
− 0.1
)(18
Tu
(DR
D
R )T
(DR
D
R )T
معادلـه خـط  VΙروی منحنـی اندرکنـش مقاومسـازی به صـورت رابطه
( )19میباشـد.
T0
=T
)M − 1.4T 0 (19
) ( 19
M0
مقدار MCEاز جایگذاری  TUDدر رابطه ( )19بدست میآید.
در نهایـت پارامتـر  m′از جایگذاری مقادیر فوق در نسـبت  QUD / QCEو
سادهسـازی به صـورت رابطـه ( )16درمیآید.
 -4تعیین محدودههای بررسی پارامترهای  αو α ′
 αiبـه عنوان نسـبت نیـروی زلزله طبـق دسـتورالعمل به نیـروی زلزله
طبـق آییننامـه طراحـی در طبقـه  iام تعریف میشـود.
نیـروی زلزلـه در آییننامـه طراحی و نیروی زلزله در دسـتورالعمل به دلیل
تفاوتهـای بـرش پایـه و نیـز تفـاوت در توزیـع نیـروی جانبـی زلزله در
طبقـات ،در آییننامـه و دسـتورالعمل متفاوتند.
طبـق آییننامـه توزیـع نیـروی جانبـی در طبقـات از رابطـه ( )20بدسـت
میآیـد کـه در آن  Ftنیـروی شلاقی در تـراز بـام اسـت کـه در صورت
بزرگتـر بـودن پریود سـازه از  0/7ثانیـه و طبق رابطه ( )21بدسـت میآید:

Wihi
(V − Ft
F
(t ) )20
Wjhj
∑

(Fi
F
= i )d

T > 0.7 sec ⇒ Ft
F
t = 0.07TV
0.07 T
V ≤ 00.25V
(.25 V )21

امـا اگر ارتفاع سـاختمان حداقل  189متر باشـد ،نیروی شلاقی ماکزیمم
میشـود و بـرای ارتفـاع بیشـتر از  189متـر بایـد نیروی شلاقی 0.25V
اختیـار شـود .حداکثـر ارتفـاع مجـاز بـرای قابهـای خمشـی بتنی طبق
آییننامـه  150 ،2800متـر اسـت ،پـس همواره نیـروی شلاقی از رابطه
 Ft =0.07TVبـرای سـاختمانهای با قاب خمشـی بتنـی و زمان تناوب
بیشـتر از  0/7ثانیـه بدسـت میآید.
توزیـع نیـروی جانبـی زلزله در دسـتورالعمل مطابـق رابطه ( )23میباشـد
کـه در آن  Kاز رابطـه ( )24بدسـت میآیـد:
(V )23

WiHi K
K

n

∑WjHj

F
= iFi

j =1

K = 0.5T + 00.57
(.75 ≤ 2 )24
مقـدار  Kبـرای زمانهـای تنـاوب کمتـر از  0/5ثانیـه برابر یـک و برای
زمـان تنـاوب اصلـی بزرگتـر از  2/5ثانیه برابـر  2اختیار میشـود .حداکثر
ب خمشـی بتنـی ویژه بـا ارتفاع  150متر اسـت که
زمـان تنـاوب برای قا 
برابر اسـت با:
T = 0.07
0.07 × 1503 / 4 = 3.001sec
زمان تناوب فوق از  2/5ثانیه بیشتر است.
حـال برش پایه در دسـتورالعمل و آییننامه را بررسـی میکنیم .برش پایه
A
B dIdI
 Vd = ABبدسـت میآید که
طبـق آییننامه طراحـی از رابطه W
R
در آن  Rضریـب رفتـار و مطابق آییننامه طراحی برای قابهای خمشـی
ویـژه ،متوسـط و معمولـی بـه ترتیب برابـر  7 ،10و  4میباشـد .برش پایه
در دسـتورالعمل مقاومسـازی از رابطه  Vr = C1 C2 C3 Cm ABrWبدسـت
میآید .در ایـن رابطه:
ضریـب  : C1ضریب تصحیح بـرای اعمال تغییرمکانهـای غیرارتجاعی
اسـت که مطابـق رابطه ( )25بدسـت میآید:

TS − T
(≥ 1 )25
2TS − 0.2

C1 = 1 +

کـه در آن  TSزمـان تناوب مشـترک بین دو ناحیه شـتاب ثابت و سـرعت
ثابـت در طیـف بازتـاب طرح و  Tزمان تناوب اصلی سـاختمان اسـت.

T > TS ⇒ C 1 = 1
T < TS ⇒ C 1 > 1
بـا توجه به اینکـه ضریب  C1نباید از  1/5بزرگتر انتخاب شـود ماکزیمم
 C1برابـر  1/5و در سـازههای خیلی کوتـاه اتفاق میافتد.
1 ≤ C 1 ≤ 1. 5
ضریـب  : C 2اثـرات کاهـش سـختی و مقاومـت اعضـای سـازهای را بر

تغییرمکانهـا بـه دلیل رفتار چرخشـی آنها نشـان میدهد و مقـدار آن در
تحلیلهـای خطـی یـک فرض میشـود.
ضریـب  : C 3بـرای اعمال اثـرات ∆  P −با رفتار غیرخطـی مصالح ،بر
تغییرمکانهـا بـوده و طبق روابط ( )26و ( )27محاسـبه میشـود:

(θ < 0.1 ⇒ C 3 = 1 )26
(θ − 0.1 )27

θ > 0.1 ⇒ C 3 = 1 + 5

T
بـا توجـه بـه اینکـه در سـازههای معمـول ضریـب پایـداری طبقـات()θ
کوچـک تـر از  0/1ضریـب  C 3هـم برابـر یـک فـرض میشـود.
ضریـب  : Cmضریـب  Cmبرای اعمال اثـر مودهای باالتر میباشـد که
بـرای سـازههای یـک یـا دو طبقه برابـر یک و برای سـاختمانهای سـه
طبقـه و تعـداد طبقات بیشـتر برابر  0/9میباشـد .پس ایـن حالتها یعنی
سـاختمان یک یا دو طبقه و بیشـتر از دو طبقه باید جداگانه بررسـی شوند.
بـا توجـه به مطالـب باال ،بـرای تعیین  αiو  α ′iبایـد حالتهـای زیر را
در نظـر بگیریم:
ساختمان یک طبقه
ساختمان دو طبقه
ساختمان بیشتر از دو طبقه و با زمان تناوب کمتر از  0/4ثانیه
ساختمان با زمان تناوب بین  0/4ثانیه و  0/ 5ثانیه
ساختمان با زمان تناوب بین  0/5ثانیه و  0/ 7ثانیه
ساختمان با زمان تناوب بین  0/7ثانیه و  1ثانیه
ساختمان با زمان تناوب بیشتر از  1ثانیه
بـا توجـه بـه مطالب بیان شـده تغییـرات  αiبا زمـان تنـاوب و در نهایت
نحـوه تغییـرات پارامتـر  m′بـا زمـان تناوب در بخش  5مشـخص شـده
است.
- 5نتیجهگیری
هرچـه زمـان تنـاوب سـازه کمتـر باشـد یعنـی  αبزرگتر باشـد ،سـتون
بتنـی بهتـر جواب میدهد .در قاب خمشـی بتنـی با افزایش زمـان تناوب
تـا  0/4ثانیـه در زمیـن تیپ یـک 0/5 ،ثانیـه در زمین تیـپ دو 0/7 ،ثانیه
در زمیـن تیـپ سـه و  1ثانیـه در زمیـن تیپ چهـار ،پارامتـر  m′افزایش
مییابـد ،یعنـی پذیـرش عضـو از دیـد دسـتورالعمل کاهـش مییابـد .اما
در زمـان تناوبهـای بیشـتر از ایـن مقادیـر پارامتـر  m′با افزایـش زمان
تنـاوب تغییـر چندانی نمیکند و تقریبا ثابـت میماند .از زمـان تناوب 0/5
ثانیـه بـه بعـد مقادیر  m′مربوط بـه زمینهای تیـپ یـک و دو و از زمان
تنـاوب  0/7ثانیـه بـه بعد مقادیر  m′مربـوط به زمینهای تیـپ یک و دو
و سـه و از زمـان تنـاوب  1ثانیـه بـه بعد مقادیـر  m′مربوط بـه هر چهار
تیـپ زمیـن بـا هـم برابـر میشـوند ،یعنـی از دیـد دسـتورالعمل پذیرش
سـتون بتنـی تحت اثر خمـش و نیروی محـوری در هر چهـار تیپ زمین
یکسانمیشود.
پارامتـر  γنسـبتی اسـت کـه بـرای سـتونهای بتنی مقـدار ثابتـی دارد.
پارامتـر  βبرابر با نسـبت نیـروی زلزلـه در آییننامه طراحـی به مقاومت
عضـو مطابـق آییننامـه اسـت و بررسـی آن نشـان میدهـد کـه هرچـه
میزان نیروی زلزله آییننامه بیشـتر باشـد ،پارامتر  m′مقـدار کمتری دارد
و در نتیجه احتمال پذیرش سـتون توسـط دسـتورالعمل بهسـازی بیشـتر
اسـت .تأثیـر نـوع زمیـن در پارامتر  αمیباشـد و بـا افزایـش  αپارامتر
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 m′کاهـش مییابـد ،بررسـی ایـن پارامتـر نشـان میدهـد کـه پذیرش
سـتون از دید دسـتورالعمل بهسـازی به ترتیـب در زمینهـای تیپ چهار،
سـه ،دو و یـک بیشـتر اسـت .پارامتر  αهمچنیـن تأثیر ضریـب اهمیت
سـاختمان را نیز در خود دارد و با ضریب اهمیت سـاختمان نسـبت عکس
دارنـد ،در نتیجـه با افزایش ضریب اهمیت سـاختمان پارامتر  m′افزایش
یافتـه و در نتیجـه احتمـال پذیـرش سـتون از دید دسـتورالعمل بهسـازی
کاهـش مییابد.
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در راستای کیفیت بخشی به ساخت و سازهای شهری و تشویق و
فرهنگ سازی برای دست اندرکاران 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 يافتههاي پژوهشي در اين
خصوص ،معاونت شهرسازي و معماري شهرداری کالنشهر مشهد،
همزمان با برگزاری دومین جشــنواره انتخاب بنای برتر ،تصميم
به برگزاري «كنفرانس ملي بنای ماندگار» گرفت كه محورهاي
اصلي اين كنفرانس بر پايه رعایت 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.

سـاختمانهای بتنآرمـه (مبحـث نهـم مقررات ملـی سـاختمان) ،شـهریورماه .1385
 ،)2800-84ویرایش.3

دبیرخانهکنفرانس
مشهد مقدس  ،بولوار خيام جنوبی  ،خيام 35
معاونت شهرسازي و معماري شهرداري مشهد ،مديريت نظارت بر
اجراي مقررات ملي ساختمان
تلفن  ، 05117684000 :نمابر 05117680840 :
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یاد ایام ...

عکس هوایی مشهد ،سال 1325
بست پایین خیابان ،سال 1330
عکس ها از آرشیو شخصی مهندس محمود ضیائیان
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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

ایـن مقالـه بـر گرفتـه از پایـان نامه کارشناسـی ارشـد سـعیده ماهـری با
موضـوع شناسـایی نقاط اسـترس در محیط شـهری و ایجاد نقـاط آرامش
در مکانهـای مذکـور میباشـد که دربهمـن مـاه  1390بـه راهنمایی دکتر
ندایـی فـرد در دانشـکده هنر و معمـاري دانشـگاه آزاد اسلامی تهران به
انجام رسـیده اسـت.
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چکیده:
جامعـه ی مـدرن در پـی برون رفت از مشـکالت و دسـتاوردهای بیسـت
سـاله ی اخیـر بـه راهکارهـای زیـادی میاندیشـد .نـا امیـدی ،انزجـار و
احسـاس دلزدگـی همـراه بـا ترس ،خشـونت ،اسـترس و سـلب آرامش از
مـردم ،جـای همـهی آن زیباییها را که دانش و علم و فناوری میتوانسـت
بـه انسـان بـاز گردانـد را گرفته اسـت .دور از ذهـن نخواهد بـود که طراح

و هنرمنـد معاصـر بخواهـد در کنار شـیوههای پیچیـده ی علمیزیباترین
جلوههـای احسـاس و آرامـش را بـه نمایـش بگذارد.
در ایـن مقالـه ضمـن بررسـی عوامـل اسـترس زای فـردی و تأثیـرات
محیطـی بـر آنها سـعی می شـود تـا با شـناخت عوامـل آرامـش دهنده
راهکارهایـی جهـت تقلیـل اسـترس ارایـه گردد.
امـروزه طراحـی مبلمـان شـهری بـا کاربردهـای وسـیع ،گام بزرگـی در
برطـرف کـردن نیازهای متفاوت مردم در سـطح شـهرها برداشـته اسـت.
هـدف اصلـی از ایـن تحقیـق ایـن اسـت که بـا بررسـی و تحلیـل کمی
و کیفـی فضاهـای شـهری از یـک طـرف و الگوهـای رفتـاری اسـتفاده
کننـدگان و شـناخت عوامـل اسـترس بـر آنـان از طـرف دیگـر ،نقـاط و
جنبههـای بحرانـی اسـتفاده از فضاهـای موجـود در خیابانها(بخصـوص
از دیـد عابـران پیـاده)را شـناخته ،عوامـل و علل بوجود آمدن آن را کشـف

کـرده و ایدههـا و ضوابطی برای طراحی مناسـب فضایـی به منظور تقلیل
اسـترس از طریق شـناخت و اسـتفاده از عوامل آرامش دهنـده ارایه گردد.
کلیدواژهها:
استرس-آرامش-محیط شهری-مبلمان شهری
مقدمه:
ماشـینی شـدن زندگـی شهرنشـین امـروز و افزایـش جمعیـت روزافزون
پیامدهـای مخـرب بسـیاری از جمله فشـار و اسـترس را به همراه داشـته
اسـت .اسـترس بوجـود آمـده از زندگی شهرنشـینی میتواند تأثیـر زیادی
در اعصـاب و روان افـراد و بـه دنبـال آن کاهـش آرامـش در محیط کار و
زندگـی روزمـره به همراه داشـته باشـد .مهمترین این اسـترسها میتواند
در مسـیری باشـد که همـهی افراد شـاید زمان زیـادی از شـبانه روز را در
آن سـپری میکنند(محیط شـهر)
اهمیـت ایـن موضـوع به این دلیل اسـت که شـاید میتـوان گفت همهی
افـراد بـا ایـن معضـل ارتبـاط تنگاتنگـی دارنـد و آن را از نزدیـک لمـس
میکننـد امـا راه حـل درسـت بـرای مقابلـه بـا ایـن مشـکل را نمیدانند
لـذا انتخـاب ایـن موضـوع میتواند کمک شـایان ذکـری بـرای حل این
مشـکل باشد.
پروژههـای زیـادی در زمینـه طراحـی شـهری انجـام شـده اسـت کـه به
طـرق مختلـف سـعی در ایجـاد رفاه حـال افراد داشـته اسـت.
طراحـی فضـای سـبز ،وسـایل بـازی و ورزشـی بـرای پارکهـا ،نمادهای
مناسـبتی در سـطح شـهر از ایـن نمونههـا میباشـد.
همچنین نمونههای جهانی نظیر ایسـتگاههای مطالعه و اسـتراحتگاههای
کوتـاه مـدت در خیابـان و نشـیمنگاههای تـوام با فضای سـبز نیز طراحی
شـده اسـت که هـر یک تا حـدودی سـعی در تأمیـن آرامش افراد داشـته
اسـت امـا اندک طراحی در این زمینه وجود داشـته اسـت کـه هدف آن به
طور کامل مقابله با اسـترس در محیط شـهری باشـد
استرس
در واقـع بـه عکسالعملهایـی گفتـه میشـود که موجـودات زنـده هنگام
روبـرو شـدن با تغییراتـی که تعادل درونـی آنها را برهم میزنند همیشـه
از خـود نشـان میدادنـد .هر عملي كه موجـب برهم خوردن تعـادل رواني
انسـان و تغييرات سـريع احساسـي عاطفي ،خلقي ،رفتاري شـود ،استرس
زاسـت ،ایـن عکسالعملهـا بسـیار متفاوت هسـتند و بـروز بیرونـی آنها
میتواند به شـکل ترسـیدن و به وحشـت افتادن و یا به شـکل رفتارهای
عصبانیت و خشـم ظاهر شـود(.)1378 .enlerz. -moran .
هنگامیکـه فـرد احسـاس ميکنـد درمعـرض خطـر و تهديد قـرار گرفته
اسـت ،سيسـتم اعصاب سـمپاتيکش او را آماده فرار از خطر يامقابله با آن
ميکنـد و در عيـن حـال در درون فـرد پاره اي واکنشهـاي فيزيولوژيکي
از قبیـل تپـش قلـب ،تعريـق ،دلشـوره و افزايـش ترشـح آدرناليـن و مواد
شـيميايي ديگر رخ ميدهـد)1383-vilson( .
به طور کلي اسـترس بـر روي افراد مختلف اثـرات متفاوتي برجا ميگذارد
و مخصـوص قشـر يا طبقـه خاصي از مردم نيسـت بلکه افراد بـا توجه به
نوع و شـرايط زندگيشـان با عوامل اسـترس زاي گوناگوني مواجه هستند.
فشارزاهای عمومی(استرس زاها) به قرار زیر است:
 -1فشـارزاهای فردی شـامل :شرایط جسمی ،طرح شـغل ،حجم زیادکار،
تضـاد نقـش ،ابهـام نقـش ،معضلات خانوادگـي ،وظايـف خانوادگـي،
خسـتگي ،بيماريهـا ،نابسـامانيهاي رفتـاري در ميـان اعضاي خانـواده و يا
در ميـان افـراد جامعـه ،از دسـت دادن عزيزان و يا شـرکت در محيطهاي
مختلـف اجتماعي.
-2فشـارزاهای محیطـی شـامل :تغییـرات اقتصـادی ،تغییرات سیاسـی و
اجتماعـی ،تغییـرات تکنولوژیکـی ،دگرگوني روابط اجتماعي ،شهرنشـینی
بـه خصوص زندگي در شـهرهاي بزرگ و پرجنجال ،فشـارهاي جسـمي،

روانـي ناشـي از ترافيـك و آلودگيهـاي هـوا امـواج و صدا و اثـرات آن بر
روان و رفتار انسـان
نتایج فشار عصبی و تأثیرات استرس عبارتند از:
 -1اثـرات فیزیولوژیکـی شـامل :حساسـیت بـه بیماریهـای معمولـی،
مـرض قلبـی ،زخـم معـده ،سـرطان...
 -2اثـرات روانـی شـامل :محرومیـت و تهاجـم ،اضطـراب ،افسـردگی،
فرسـودگی ،پریشـانی.
 -4اثـرات شـناختی رفتاری شـامل :تقلیل نیروی تمرکـز ،حافظه ضعیف،
اغتشـاش فکـری ،انجام کار نامناسـب ،غیبـت ،خـروج از خدمت ،مصرف
الـکل)1382 -gerihacana( .
عوامل مقابله با استرس و ایجاد آرامش در انسان:
سـلولهای مغـز بر اثر خسـتگی و کارکرد زیاد و اسـترس مـواد زهرآلودی
از خـود تولیـد میکننـد کـه باعث تخریـب و فرسـودگی آنها میشـود و
اختالالتـی در مغـز بـه وجود میآیـد و در ضمـن ناراحتیهـای روان تنی
را موجـب میگـردد کـه بـر اثر آرامـش ،سـلولهای تخریب شـده ترمیم
میشوند.
چند دقیقه آرامش عمیق میتواند به سـرعت خسـتگی جسـمیو روحیرا کاهـش دهـد در حالـی که ممکن اسـت یـک خواب چند سـاعته نتواند
خسـتگی را کاهـش بدهـد و شـخص پـس از بیـداری بـاز هـم احسـاس
خستگی کند.
درهنگامیکـه بـدن را در حالـت آرامـش قـرار میدهیـم بـا ایجـاد یـک
تعـادل در کل بدن در راسـتای ترمیم و هماهنگی عمل کـرده ایم .آرامش
مختـص مغـز نیسـت بلکـه در تمـام عضلات و اندامهـا میتـوان ایجاد
آرامـش نمـود و در نتیجـه در لحظـه ای کـه در کل بـدن ایجـاد آرامـش
نمـوده ایـم ،عالوه بر تعـادل و هماهنگی در یک عضـو خاص ،هماهنگی
و تعادلـی بیـن آن عضـو بـا کل بـدن و ذهن ایجاد میشـود.
آرامش میتواند در چند قسم حاصل شود:
 -1آرامش عضالنی  -۲آرامش تنفسـی  -۳آرامش مغز  -۴دفع سـموم
روانـی  -۵تخیلات ذهنی آرام بخش  -۶بیوفیدبـک آرامش  -۷آرامش
متعالی()1377-hevit
اثرات خنده بر انسان:
براسـاس تحقیقـات علمیانجـام گرفتـه ثابـت شـده کـه خنـده درمانـی
میتوانـد در رفـع انـواع بیماریهای ناشـی از اسـترس و انـواع اختالالت و
مشـکالت روانشـناختی نقـش بسـیار مؤثری را ایفـا کند و تأثیـر مثبتی را
روی زندگـی افـراد ،نحوه زندگـی و اداره آنها برجای گذارد خندیدن باعث
ترشـح هورمونـی بـه نـام اندروفین میشـود کـه موجب احسـاس آرامش
ورضایـت در افـراد میشـود .علاوه بـر ایـن خندیـدن بـه نوعـی ورزش
بـرای عضالت صورت اسـت حتـی ماهیچههای دهـان ،بینـی ،گونهها و
اطـراف چشـم موقع خنـده حرکت میکنـد دیافراگم ،ماهیچههای شـکم
و شـشها هـم بـه هنـگام خندیـدن فعال میشـوند بـا خندیدن بـا حالت
هیجانـی و قهقهـه ،شـشها از هـوای بیشـتری پر میشـوند و اکسـیژن
گیـری ،و خـون رسـانی بـه بـدن بهتر میشـود همچنیـن در ایـن حالت
ضربـان قلـب هـم افزایـش پیـدا میکند و بـر اسـاس پژوهشهـا اگر در
مغز انسـان شـبکه شـادی رشـد کافی نکند ،مشـکالتی در اعضای دیگر
بـدن نیـز بوجود میآیـد .خنده بلند یکی از شـیوههای تخفیف فشـارها در
عرض  10دقیقه میباشـد و در واقع بهبود روحيه و كاهش اسـترس ناشـي
از خنـده ،فشـار خـون را كاهـش ميدهد.
امروزه به منظور اسـتفاده از خنده درمانی در بیشـتر کشـورها باشـگاههای
خنده وجود دارد( .امیرحسـینی)1383 .
مغز انسان «پديدههاي 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 ميبـرد.
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پژوهشـگران با اسـتفاده از اسـكنهاي مغزي (ام .آر .آي) كشـف كردهاند
كـه نقطـهاي در مغـز انسـان كـه بـه عنـوان مركز لـذت در مغز شـناخته
ميشـود ،هنگاميكـه در مقابـل وقايـع «غيرمترقبـه» قـرار ميگيـرد،
واكنـش بـه مراتب شـديدتري از خود نشـان ميدهد .محققـان ميگويند:
نتيجـه بدين معني اسـت كه آن بخـش از مغز كه صرفـ ًا در ارتباط با لذت
اسـت ،بـراي وقايـع غيرمنتظـره ،اهميت زيـادي قایل ميشـود.
طبـق پژوهشـهای انجـام شـده ایجاد شـوک مثبـت ناگهانـی میتواند به
دلیـل درگیـری افـکار حتـی بـرای چند ثانیـه و رها شـدن از افـکار منفی
احسـاس لذت را به انسـان انتقـال دهد .محققان ميگوينـد فعاليت در اين
نقطـه از مغز باعث ترشـح شـديدتري دوپامين مـاده انتقالدهنده پيامهاي
عصبـي احسـاس لذت در مغز ميشـود( .کریمـی)1384 .
تأثیرات فضای سبزبر انسان و محیط:
فضای سبز میتواند از طرق مختلف آرامش را ایجاد کند:
ـ کاهـش گـرد و غبـار هـوا بـه وسـیله درختـان :گیاهـان در بهبـود آب و
هـوای یـک شـهر و پاالیـش گـرد و غبار نقـش بسـیار مؤثری دارنـد ،به
طـوری کـه تـوده گـرد و غبـاری که به وسـیله باد حمـل میشـود ،در اثر
برخـورد بـا درختـان به دلیل تقلیل سـرعت بـاد و کاهش نیـروی حمل و
جابه جایی ذرات توسـط درختان رسـوب داده میشـود .تأثیر فضای سـبز
در تقابـل گـرد و غبـار در حدی اسـت که میتـوان آن را ریههای تنفسـی
شـهرها نامید.
ـ تأثیـر فضای سـبز در کاهش آلودگـی صدا :درختان و گیاهـان به عنوان
عامـل تقلیل صدا در شـهرها نقش بسـیار بـا اهمیتی دارند کـه به صورت
مختلف از شـدت صـوت میکاهند.
ارتعـاش امـواج صوتـی بـه وسـیله برگهـا و شـاخههای درختـان جـذب
میشـود و حتـی درختـان در پخـش و در هـم شکسـتن صداهـا نیـز
مؤثرنـد .گیاهـان همچنیـن باعـث انکسـار و انحـراف صـدا میشـوند که
ایـن خاصیـت بـه علـت قابلیـت انعطـاف و نرمش و صـاف بودن شـاخ و
بـرگ آنهـا میباشـد.
ـ تقلیـل درجـه حـرارت بـه وسـیله درختـان و گیاهـان :گیاهـان بـه طور
عـام و حتـی پوشـش جمعـی ،درجـه ی حـرارت هـوا را ،از طریـق پخش
نورخورشـید و جـذب اشـعه ی تابشـی و همچنین فرآیند تعریـق و تبخیر،
میتواننـد کاهـش دهند .درون سـطوح داخلی یک توده جنگلی دو تا سـه
درجـه از بیـرون خنک تر اسـت.
ـ تهویـه شـهر بـه وسـیله فضـای سـبز :محصـور نمـودن سـاختمانها
بـه وسـیله درختـان ،مشـابه ایجـاد فضـای عایقـی اسـت کـه در دیـواره
سـاختمانها اغلـب ایجـاد میکننـد.
ایـن فضـا از تغییـرات درجه حرارت داخـل سـاختمانها جلوگیری میکند
و بـه عبـارت دیگر مانـع از تبادل گرمایی میشـود و میتواند در تابسـتان
از نفـوذ حـرارت و در زمسـتان از نفـوذ سـرما بـه داخـل سـاختمانها تـا
حـدودی جلوگیـری کننـد ،همچنیـن درختـان بـا تولیـد اکسـیژن نقـش
مؤثـری در بهبـود شـرایط زیسـت محیطی ایفـا میکنند.
تأثیـر زیبایـی درختـان در محیط :درختان با رنگ آمیـزی برگ ،تنه ،گل،در فصـول مختلـف بـه زیبایـی محیـط میافزاینـد و اثـری آرامبخـش بر
روان انسـان باقـی میگذارند.
ً
رنگ سـبز از نظر روان شناسـی ،اصوال رنگ آرام بخشـی اسـت و میتواند
فضـای شـهر را از نظـر روانـی بـرای انبـوه مردمیکـه در مراکـز انسـانی
تجمـع دارند ،قابل تحمـل نماید( .سـاحل)1378 .
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نوستالژی و یادآوری خاطرات:
واژهنامه انگلیسـی آکسـفورد ،نوسـتالژی را شـکلی از دلتنگی که ناشـی از
دوری طوالنی از زادگاه اسـت ،تعریف کردهاسـت .نوسـتالژی nostalgia
را میتـوان بـه طـور خالصه یک احسـاس درونی تلخ و شـیرین به اشـیا،

اشـخاص و موقعیتهـای گذشـته ،تعریف کرد.
تعریـف واژه ی نوسـتالژی :بـه کلمـات و جمالتـی کـه یـاد آور خاطـرات
تلـخ یـا شـیرین گذشـته کـه عامـل ایجـاد یـک حس خـاص در انسـان
(حسهایـی مانند عشـق ،نفـرت ،محبت ،حسـرت ،زندگی و )...هسـتند را
نوسـتالژی گویند مثل حسـی که از شـنیدن داسـتانها و ترانههای بچگی
بـه ما دسـت میدهـد و همینطور یـادآوری خاطـرات خوب گذشـته نظیر
اسـباب و وسـایل قدیمـی ،زندگـی در خانههـا بـا معماری سـنتی و اصیل
ایرانـی میتوانـد حـس آرامش را به انسـان انتقـال دهـد()1389 .SID
الگویمذهب:
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
خانوادههايـي كه داراي سـبك زندگي مذهبي اند ،نسـبت بـه خانوادههاي
سسـت مذهـب ،آرامـش فـردي ،خانوادگـي و اجتماعـي بيشـتري دارنـد.
اعتقـادات مذهبـي ميتواننـد از بسـياري از بيماريهـاي روانـي ،تشـنج و
اسـترس پيشـگيري كنند( .حسـینی)1373 .
رنگ:
رنـگ يكـي از جنبههـاي 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 ميشناسـاند .رنـگ درمانـى یـک شـیوه
درمانـى پیوسـته و بـى وقفـه اسـت که شـامل بـه کارگیـرى رنگهـا در
درمـان بیماریهـاى مختلـف جسـمى و اختلاالت روانـى اسـت.
در رنـگ درمانـى از اصولهارمونـى رنگها و ترکیب آنهـا براى بهبودى
بیمـاران اسـتفاده مـى شـود .متخصصان رنـگ درمانى معتقد هسـتند که
هـر عضـو از بـدن ،انـرژى خـاص خـود را دارد و اختلاالت هـر عضـو را
مـى تـوان بـا به کارگیـرى رنگى هم تـراز با انـرژى آن عضـو در محدوده
مشـخص و یـا کل بـدن بـه سـمت بهبـودى پیش بـرد .رنگهـا در واقع
امـواج الکترومغناطیـس پـر انـرژى با طـول موجهاى قابل رویت هسـتند
کـه هـر کـدام تأثیـر خاصی بـر انسـان می گذارند ،بـه عنوان مثـال رنگ
آبـی و سـبز حـس آرامـش را به انسـان انتقـال میدهند.
هماهنگـی وهارمونـی رنگها در شـهر نیـز میتوانـد از میزان اسـترس در
افـراد کاسـته و بـه ایجاد آرامـش در آنها کمـک کند ،عناصـر و رنگهای
گوناگونـي بـه صـورت ناهمگـون و ناهنجار در کنـار هم به اغتشاشـات و
اسـترس درمحيط شـهری دامـن ميزنند.
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(حسـینیون)1380 .
نور:
روانپزشـکان سالهاسـت معتقدنـد برخـی از انـواع افسـردگی مثـل؛
«افسـردگی فصلـی» در فصلهـای پاییز و زمسـتان به دلیـل کاهش نور
دریافتـی بـدن و در پی آن کاهش هورمون «مالتونیـن» مغز رخ میدهند
بـر همین اسـاس هم شـیوه «نـور درمانـی» میتواند بـرای مقابلـه با این
شـرایط روحـی تأثیرگـذار باشـد ،قسـمتي از دلیـل اين اسـت كه سـاعت
درونـي ما سـطح هورموني بـه نام مالتونيـن را تنظيم ميكنـد .وقتي هوا
تاريـك ميشـود ،سـطح مالتونيـن در بـدن مـا افزايـش مييابـد و باعث
احسـاس خوابآلودگـي ميشـود ،در حالي كـه نور روشـن توليد مالتونين
را متوقـف ميكنـد و مـا را هوشـيار نگه مـيدارد .بنابراين نور در شـب دو
اثـر جداگانـه دارد .يكـي راهانـدازي مجـدد سـاعت داخلي بـدن و ديگري
مهار توليـد مالتونين.
نوردرخشـان در طـول روز اثرات افسـردگي ناشـي از تاريكي طوالنيمدت
زمسـتاني را در افـراد مبتلا بـه اختلال خلـق فصلـي كاهـش ميدهـد.

علاوه بـر آن تحقيقـات جديـد فوايـد ديگـري را هـم پيـدا كردهانـد .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 عالیم افسـردگي ،تشـنج و اسـترس را نشـان دادند.
نورهـا میتواننـد تأثیـرات 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 هوشـیاری در انسـان میشـود( .پوررجـب)1384 .
بویایی:
دانشـمندان دانشـگاه توکیـو بـا انجام آزمایشـاتی دربـاره ی اثـرات مثبت
رایحـه گلهـا بـر بـوی جانـداران نشـان دادند کـه برخـی از آروماهـا (مواد
خوشـبو) میتواننـد بـر روی فعالیـت ژنها و سـلولهای خون اثـر بگذارند و
تا حد چشـمگیری سـطوح اسـترس را کاهـش دهند .محققـان میگویند:
استنشـاق رایحـه ی بعضـی از گیاهان خـاص به منظور کاهش اسـترس،
مبـارزه با افسـردگی و التهاب و نیز بهبود خـواب از دوران قدیم مورد توجه
بـوده و مطالعـات اخیـر بـر تجـارب آن دوران صحـه میگـذارد .مطالعات
نشـان میدهـد کـه « لینالـول» نوعـی ترکیـب معطـر در گیاهان اسـت
کـه در بسـیاری از خوراکیهـا نظیـر پرتقال ،انگـور ،انبه ،لیمـو و ریحان و
انـواع گلهـا و درختان وجود دارد و باعث کاهش اسـترس میشـود از این
رو وقتـی انسـان در فضـای سـبز و محیطـی قـرار میگیرد کـه گیاهان و
گلهـا وجـود دارنـد احسـاس آرامش میکند و حـس بویایـی در کنار حس
دیـداری و شـنیداری ایـن آرامش را برای انسـان به ارمغان مـیآورد .نتایج
نشـان داد کـه ایـن مـاده بـر روی سـلولهای خـون و بیـان ژنهایـی که با
اسـترس ارتبـاط دارد ،تغییراتـی ایجـاد می کند و این رایحـه ،فعالیت بیش
از  ۱۰۰ژن را کـه در وضعیـت اسـترس زا وارد عمـل میشـوند ،کاهـش
میدهـد( .رشـد)1383 .
شنوایی و اصوات:
 برخـي روانپزشـكان معتقدنـد كـه گـوش دادن به موزيك باعث ترشـحاندورفينهـا در بـدن ميشـود كـه ايـن مولكولهـا باعـث تسـكين درد
ميشـوند .همچنيـن موزيـك بـا انرژيزایـي در بـدن از طريـق تأثيـر بر
نرونهـاي مغـزي ميتوانـد 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 ميشـود و به
علاوه بعضـي از مسـایل فيزيولوژيك غيـرارادي از قبيل يأس ،احسـاس
درد ،فشـارخون ،را هـم تنظيـم ميكند
نمونـه ای از اصـوات کـه بـه ایجـاد آرامـش در انسـان کمـک میکنـد
اصـوات موجـود در طبیعت اسـت( ،صـدای آب ،پرنـدگان ،بـادو )...اصوات
طبیعـی نـه تنهـا به آرامـش روح و روان انسـان کمک میکنـد بلکه حتی
تأثیـر شـگفت آور درمانـی را بدنبـال خواهـد داشـت ،از ایـن نـوع اصوات
بیشـتر در موسـیقی درمانی اسـتفاده می شـود( .علـوم باطنـی)1387 .
تأثیرات دما بر انسان:
در حقیقت یک سـری از تبادالت و واکنشـها میان انسـان و هوا وجود دارد
کـه میتواننـد در انسـان منجر به بـروز ناهنجاریهای رفتـاری و بیماری و
یـا برعکس ایجاد یک حس سلامتی کامل شـوند.
نخسـتین بـار «بارون مونتسـکیو» نویسـنده فرانسـوی علـوم اجتماعی و
اقتصـادی در کتابـی بـا عنـوان «روح قوانیـن» ،تئـوری ای را در خصوص
تأثیـرات تغییـرات آب و هوایی بر سیسـتم عصبی انسـان مطـرح کرد که
بـه بررسـی ارتبـاط رفتارهـای انسـان از یـک طـرف و رفتارهـای جوی و
آب و هوایـی از طـرف دیگـر میپرداخـت .رفتارهـای عجیب انسـان تنها

بعضـی از آسـیبهایی اسـت کـه امـروزه از ارتباط میـان این مخلـوق دو پا
و شـرایط آب و هوایـی میشناسـیم .در حقیقـت نـه تنها سیسـتم عصبی
بلکه سیسـتم گردش خون ،دسـتگاه تنفسی ،سیسـتم گفتاری و آسیبهای
جسـمینیز از ایـن تأثیـرات بـی بهـره نیسـتند .نمونـه تأثیـر آب و هـوا را
میتـوان در رفتـار مـردم در کشـورهای مختلـف بـا آب و هـوای مختلف
دیـد بـه عنوان مثـال ،ارتباط میان موقعیتهـای گرم و مرطوب و شورشـها
و انـواع نـژاد پرسـتی در آمریکا وجود دارد .این درحالی اسـت که براسـاس
تحقیقـات ،بـاران روح را آرام میکنـد و اسـترس را کاهـش می دهـد ویـا
بـاد گرمیکـه از رشـته کوههـای آلـپ جریـان مییابـد و دمای هـوا را در
کمتـر از چند سـاعت  10درجـه افزایش میدهد میتواند سیسـتم عصبی
را هماننـد یـک شـوک الکتریکی مثبت نـرم و مالیم کنـد( .فراهانی جم.
)1387
فرهنگ:
ً
فرهنـگ ،نظامیاسـت نسـبتا منسـجم و متشـکل از اجزایـی غیـر مادی
شـامل :ارزشـها ،هنجارها ،نمادها ،باورها و اعتقادات ،آداب و رسـوم ،دانش
و اطالعـات رایـج و هنرهـا و اجزایـی مـادی شـامل کاالهـای مصرفـی
وابزارهـا (فنـاوری) ،میـراث فرهنگـی نسـبت ًا مشـترک بین اعضـای یک
گـروه ،اجتمـاع یـا جامعـه کـه از طریـق یادگیـری نسـلی به نسـل دیگر
منتقـل میشـود و زمینه رشـد و تعالـی انسـان را فراهم مـیآورد .مباحث
مربـوط بـه فرهنـگ عامـه را میتـوان بـه فصـول مختلفی تقسـیم کرد:
جشـنها ،حـرکات متناسـب بـا موسـیقی ،موسـیقی و آالت موسـیقی وورزشهای مذهبی-سـنتی و ملی-آداب و سـنن ملی-اعتقادات و رسوم-
باورهـای مـردم -معمـاری اصیـل و سـنتی-طب عوام-بازیهـای محلـی
کودکان-قصههـا وافسـانهها-نمایشهای سـنتی -آیینـی.
یـادآوری مباحـث مربوط بـه فرهنگ در ملل مختلف بـه دلیل ایجاد حس
نوسـتالژی ،آرامـش و لـذت را بـرای انسـان به ارمغـان مـیآورد( .یاوری-
مسیحا)1388 .
معماریخاک:
کالبـد طبیعـی انسـان از خـاک اسـت و طبیعت و سرشـت وی برخواسـته
از خـاک اسـت و دوبـاره بـه خاک بـاز میگـردد .کالبد معمـاری خاک نیز
ماننـد کالبـد انسـان از خـاک بـر خواسـته و دوباره بـه خاک بـر میگردد،
این تجانس باعث سـازگاری معماری خاک با سرشـت آدمیشـده اسـت
همیـن طـور مصالح خاکـی در معماری اصیـل ایرانی از نظر شـکل و معنا
و مفهوم با سرشـت انسـان سـازگار اسـت ،بررسـيهاي كارشناسي نشان
ميدهـد 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
ایـن خـاک از نظر محیط زیسـت ،سـازگارترین معماری با طبیعت اسـت.
بـه عنـوان مثـال انسـان هنگام لمـس کردن شـی یا دیـواری کـه از گل
سـاخته شـده و همینطـور بـه مشـام رسـیدن بـوی خـاک هنگام بـاران
حـس آرامش پیـدا می کنـد( .احمد دیسـفانی)1384 .
عامل آب:
تأثیـر آب در زندگـی سـنتی و در سـرزمینی همچـون ایران که ذاتـ ًا برای
آب احتـرام خاصی قایل میباشـند؛ مسـأله بسـیار دارای اهمیت اسـت .به
نحـوی کـه آب را مایـه روشـنی و پاکی میدانسـتند وبا ایجـاد جریان آب
در شـریانها و جویهـا در معمـاری بـه دنبـال درک احساسـی از فضایی
عـاری از هـر گونـه ناپاکی بودند و سـعی بر آن داشـتند که بـا آب وحدت
و مرکزیـت را در معمـاری تعریـف کننـد و مرکـز بنـا را بـر پاکـی و روانی
اسـتوار گردانند با این تفاسـیر اسـت که ما آب انبارها را در مرکز محالت،
کوشـکها و حوضهـا را در مرکـز باغ هـا و بناهـا و ...میبینیـم و از نظـر
علمـیو آموزههـای دینـی برگرفتـه از آیـات قـرآن نـگاه کـردن بـه دریا
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عوامل ایجاد استرس در محیط:
الـف -تعریـف نشـدن فضاهـا و یـا عـدم رعایـت آن از طـرف اسـتفاده
کننـدگان مربوطـه ،وضعیـت فضاهـا را بـه بی نظمیکشـانده اسـت .این
امـر نتایـج نامطلـوب زیر را در بر داشـته اسـت که به تشـدید اسـترس در
اسـتفاده کننـده کمـک شـایانی میکند.
* وجـود ناامنـی و خطـرات جانـی و جسـمیبـرای اسـتفاده کننـدگان از
فضا ها
* سـلب آرامش و آسـایش از اسـتفاده کننـدگان از فضاهـا و بوجود آمدن
نامالیمـات روحـی و روانـی برای آنها در شـهر
* ترس و دلهره به هنگام استفاده از فضاها
* اضطراب و نگرانی در اثر برخوردها
* سر و صدای زیاد
* آلودگیهـای محیطـی نظیرآلودگـی هـوا ،آلودگـی سـطح خیابانهـا،
پیاده روهـا و جویهـا و غیـره
* آلودگی بصری
* رواج فعالیتهـای غیرسـالم و غیرمجـاز نظیـر تکـدی ،کوپن فروشـی،
ولگـردی ،فـروش مـواد مخـدر ،دزدی و غیره.
* پاییـن آمـدن میـزان کارایی چـه از نظر اقتصادی و چـه از نظر زمانی به
خاطـر برخورد و اصطکاک بیـن فعالیتهای غیرهمگن.
* سرگردانی در فضاها و عدم امکان استفاده صحیح و مناسب از آنها.
آلودگی بصری و استفاده ی نادرست از فضاها توسط عابران:
ب-عـدم انطبـاق فـرم ،فضـا و عملکردهای مربوطـه با یکدیگر :بررسـی
نقشـههای الگوهای رفتاری نشـان میدهـد که حـاالت بحرانی هنگامی
پدیـد میآیـد کـه رابطه معقـول و منطقی بین فـرم ،فضـا و عملکردهای
مربوطـه وجود نـدارد ،نظیر:
* قـرار گرفتـن غلـط کاربریهـا در فضاهـا و اطـراف آنها ،قـرار گرفتن
کاربریهـای جـذب کننـده اسـتفاده کننـدگان نظیر خـرده فروشـیها در
فضاهای کوچک و فشـرده سـبب تراکـم بیش از حد اسـتفاده کنندگان از
این فضاها شـده اسـت.
* انـدازه نامتناسـب فضاهـا بـا عملکردهـا :در جاهائـی کـه عملکردهای
متعـدد و متنوعـی بـا تراکـم زیـاد وجـود دارد و وسـعت فضاهـا را ایجاب
میکنـد فضاهـا بطـور فـوق العـاده ای کوچـک و محـدود میشـوند این
مسـأله بخصـوص در مـورد فضاهـای مخصـوص پیـاده (پیـاده روها) که
مـکان اصلـی در طراحـی پـروژه میباشـد بـه شـدت صادق اسـت.
* نداشـتن تناسـب تراکم اطـراف با فضاهـا :تراکم بیش از حـد فعالیتها
در اطـراف فضاهـای مورد مطالعه بیش از پیش به ایجاد نابسـامانی در این
فضاهـا کمـک کرده اسـت .فـرم فضاهـا به هیچ وجـه با عملکـرد خاص
آنها هماهنگی و ارتباط الزم را نداشـته و به اسـتفاده صحیح از آن فضاها
هیچ کمکـی نمیکند.
* نبـود یـک فرم منسـجم و مناسـب بـرای کل فضا (بخصـوص در مورد
میادین) بطوریکه متناسـب با هویت ،شـخصیت و عملکرد غالب آن باشد.
اسـتفاده نکـردن از فرمهـای خـاص (طراحـی) بـرای مشـخص سـاختن
فضاهـای خـاص بـا عملکردهـای خـاص نظیر:
محـل ایسـتادن  -محـل عبـور (عابـر پیـاده) -محـل تماشـا  -محـل
اسـتراحت  -محـل نشسـتن  -فضاهـای خصوصـی
* اسـتفاده نکـردن از ابـزار و تکنیکهـای طراحـی برای متمایـز کردن و
مشـخص سـاختن فضاهای متفـاوت نظیر:
کـف پـوش  -درختکاری ،فضای سـبز  -اختالف سـطح  -نـور و رنگ -
تابلـو و عالیم گوناگـون و غیره.
ج -وجـود موانـع فیزیکـی گوناگـون در فضاهـا (موانـع ثابت) کـه یکی از

بارزترین نقاط اسـترس در محیط شهری است :رفتارهای استفاده کنندگان
از فضـا صرف نظـر از تبعیـت فرهنگ خـاص آنها ،به شـدت تحت تأثیر
وضـع موجـود فضاهای مـورد مطالعه قرار داشـت .وجود عوامـل و عناصر
گوناگـون در فضاهـای مـورد مطالعه اسـتفاده کننـدگان از آن فضاها را بر
آن میداشـت کـه رفتـار خـود را بـا آنهـا تطبیـق دهنـد به علـت اینکه
ایـن عوامـل و عناصر بیـش از هر چیـز دارای خاصیت بازدارندگـی بوده و
مؤثرتر ،مسـتقیم تـر و قابل کنترل تر از عوامل فرهنگی میباشـند ،تراکم
بـی حـد این عناصر در فضاهای بسـیار محدود و متراکم از عمده مسـایلی
اسـت کـه بسـیاری از فضاهای مورد مطالعـه به شـدت از آن رنج میبرند.
ایـن موانـع را بـه دو دسـته کلـی میتوان تقسـیم کـرد .یکـی موانعی که
وجودآنهـا نـه تنهـا سـبب ایجـاد اختلال در اسـتفاده از فضا نمیشـوند
بلکـه ممکـن اسـت بـه نحـوی در اسـتفاده بهتـر از فضا نیـز مؤثـر و اقع
شـوند .گـر چه اطلاق کلمه مانـع در اینگونه مـوارد ممکن اسـت به نظر
درسـت نرسـد ،لیکـن از ایـن نظر که این دسـته از عناصر نیز بـه گونه ای
در رفتارهـای عادی اسـتفاده کنندگان از فضا مؤثر بـوده و باعث تغییر این
رفتارهـا میشـوند لذا بـه تعبیری آنهـا نیز مانع به شـمار میآیند .دسـته
دوم موانعـی هسـتند که بـه صورتهـای گوناگـون باعث ایجـاد برخورد،
پاییـن آمـدن کارایـی و نهایتـ ًا اسـتفاده نکردن مطلـوب از فضا و تشـدید
اسـترس میگردند.
موانـع دسـته دوم را نیـز میتوان به دو دسـته تقسـیم کرد .بر این اسـاس
کـه یـا خـود ماهیتـ ًا مانع و مسـأله هسـتند صرفنظـر از محـل قرارگیری
آنهـا و یـا اینکه بخاطر موقعیـت و قرارگیری نامناسب شـان بجای اینکه
مسـأله ای را حل کنند خود مسـأله آفرین شـده و موجب بروز مشـکالت
و تنگناهائـی در فضاهـا میشـوند .در حقیقـت هـر عنصـری کـه از نظـر
طراحـی (ابعـاد و غیـره) متناسـب نبـوده و یـا در جای مناسـب خـود قرار
نگرفتـه باشـد میتوانـد جزء این دسـته از موانع به حسـاب آیـد که باعث
بـروز یا تشـدید اسـترس در اسـتفاده کننده میشـود.
موانـع نـوع اول :تعـداد ایـن موانـع در فضاهای مـورد مطالعه بسـیار زیاد
بـوده و عمدتـ ًا مربوط به رسـیدگی نکردن و توجه الزم توسـط مسـووالن
چـه در بخـش عمومـیو چه خصوصی اسـت .نمونـه ای از این دسـته از
موانع عبارتند:
پلهـای شکسـته (یـا نبـودن پـل در محـل مـورد لـزوم) و یـا پلهـاینامتناسب
گودالهـا و سـوراخهای جویهـا ،کانالهـا و غیره-میلـه و لولههـاباقیمانـده در زمین-برآمدگـی مربـوط بـه تاسیسـات زیـر زمینـی
کف پوشهای فرسوده و جداول نامتناسب-اختالف سطح نامتعادلموانـع نـوع دوم :ایـن عناصـر همانطـور که گفته شـد در صورتـی که در
محـل و موقعیـت مناسـب خـود قـرار نگیرند (نظیـر محلهـای متراکم و
محـدود) در ایـن صـورت جـزء مانع بـه حسـاب میآیند:
دکههـای تجـاری -صنعتـی :آب میـوه گیـری ،روزنامـه فروشـی ،بلیطفروشـی ،ایسـتگاه اتوبـوس ،کلیـد سـازی و غیره.
جعبـه تاسیسـات و خدمـات عمومـی :پسـت ،تلفـن ،جعبه برق ،سـطلآشـغال و...
نردههـا :وقتـی در مقابل مسـیر عابـر پیاده قـرار گیرد و عبـور مجاز عابرپیـاده را غیرممکن و یا مشـکل و محـدود نماید.
 تیرهـای چـراغ و عالیـم ر انندگی-تابلوها-پایه پلهـای هوایی-باغچهو درختهای نامتناسـب و....
وجـود هـر دو دسـته از موانـع فـوق در فضاهای مخصوص پیادهها سـبب
میشـود کـه پیادههـا از فضاهـای غیرمجـاز نامناسـب و ناامـن اسـتفاده
کننـد .در بسـیاری از فضاهـای اطـراف میادین ایـن وضع بـه خوبی دیده
میشـود .بـه ایـن ترتیـب کـه تراکـم فعالیتهـا و عناصر مختلـف مکان
اسـتفاده پیادههـا از ایـن فضاهـا را نمیدهـد و بنابرایـن آنهـا را مجبـور
میکنـد از فضاهـای مخصـوص وسـایل نقلیه موتـوری اسـتفاده کنند.

وجـود موانـع غیرثابـت :در فضـا علاوه بـر موانعی کـه در فوق بـه آنها
اشـاره شـد موانعـی نیـز هسـتند کـه در اثـر رفتارهـای اسـتفاده کنندگان
از فضـا پدیـد آمـده و سـبب ایجـاد اختلال در اسـتفاده از فضا میشـوند.
میـزان غیرثابت بودن این موانع نسـبی اسـت .بعضی ممکن اسـت کامال
متحـرک باشـند و بعضـی چند سـاعت یـا حتی چنـد روز در محلـی ثابت
بماننـد .از نظـر تأثیـری کـه ایـن دسـته از عوامـل بـر الگوهـای رفتـاری
میگذارنـد بایـد گفـت کـه تأثیـرات شـدیدتر ،آنـی تـر و از همـه مهمتـر
غیرقابـل پیـش بینـی تـر اسـت و به همیـن علـت متضمـن برخوردها و
اختلاالت بیشـتر و شـدیدتری میباشـد.
نمونه ای از موانع غیرثابت عبارتند از:
پـارک اتومبیـل ،موتورسـیکلت و غیـره در محلهـای غیرمجاز-اشـغالفضـای پیـاده روهـا توسـط مغـازه داران و فروشـگاههای اطـراف
عبـور موتورسـواران از پیـاده روها-توقف وسـایل نقلیه موتـوری بر رویخـط کشـی پیاده و مسـیرهای پیاده-توقـف اتومبیل در پیـاده روها
وجـود دسـتفروشها ،گداهـا و غیره-تراکم جمعیت در یـک نقطه به هردلیل-زبالـه و اشـیاء دورریخته شـده-نرده و بلوکهای بتونی متحرک
وجـود موانـع فوق به هر نحو و شـکلی که باشـند باعث کاسـتن از کارآئی
حرکت عابر پیاده (و همچنین سـواره) میشـوند.
رابطـه انسـان بـا ماشـین :از بررسـی رفتارها به سـهولت میتـوان به این
نتیجـه رسـید کـه بطور کلـی اهمیتی که در فضاهای شـهری به ماشـین
داده میشـود بـه مراتـب بیـش از عابـر پیـاده بـوده و بنابرایـن حـق تقدم
در اسـتفاده از فضـا همیشـه بـا ماشـینی و ماشـین سـوار اسـت .در نتیجه
عابرپیـاده بایـد بـا نگرانی پس از عبـور از موانع گوناگون خـود را به مقصد
برسـاند .و ایـن مـوارد اسـترس را در عابـران پیاده تشـدید میکند.
نبود یک نظام منطقی و منسجم برای حمل و نقل سواره:نبـودن یـک چنیـن نظامیکـه حاکـم بـر کلیه امـور حمـل و نقل سـواره
باشـد خـود عامل عمـده ای در ایجاد اختلال و بی نظمـیدر رفتارها اعم تأثیرات مبلمان شهری بر استرس وعوامل ایجاد آن در محیط شهری:
از سـواره و پیـاده میشـود .هنگامیکـه اتوبوسـی مسـافرانش را در وسـط عناصـر موجـود در فضـای شـهری بـه  2دسـته عناصـر ثابـت و عناصـر
ً
خیابـان یـا میـدان پیـاده میکنـد ،مسـافران
عملا راهـی جز گذشـتن از متحرک تقسـیم میشـوند کـه گرچه به نحوی فضا را اشـغال کـرده و در
رو
پیـاده
به
رسـیدن
بـرای
هـا
سـطح خیابـان و رد شـدن از بیـن اتومبیل
نحـوه رفتـار اسـتفاده کننـدگان از فضـا نیز تأثیـر میگذارنـد ،لیکن اغلب
ندارند.
محـل ثابتـی نداشـته و تابـع تصمیمـات فـردی یـا گروهی افـراد خاصی
بـا یـک دیـد نه چنـدان واقع بینانـه میتوان گفـت که در حقیقت وسـایل اسـت (نظیـر دکههای متحرک سیگارفروشـی ،دسـت فروشهـا و غیره).
نقلیـه موتـوری تنها دلیل و تنها مشـکل فضاهای عمومیشـهر به شـمار دسـته بنـدی فضاهـا بـر اسـاس اسـتفاده مجـاز و رسـمیاز آنها نسـبت ًا
میآینـد .زیـرا بـه نظـر میرسـد اگـر چنانچـه ایـن فضاهـا تنها بـر روی سـاده اسـت .زیـرا فعالیتهـای مجـاز ایـن فضاهـا خـود معیـار مناسـبی
وسـایل نقلیه موتوری بسـته شـوند کلیه مشکالت اسـتفاده از فضا در این بـرای دسـته بندی آنها اسـت .نظیر فضـای پیـاده رو ،فضای سـواره رو،
فضاهـا از میـان رفتـه و فضاهـا قـادر خواهند بود به سـهولت بـه عملکرد فضـای پارکینگ ،فضای سـبز و غیره .لکن بسـیاری از فضاها اغلب مورد
جدیـد خـود ادامـه داده و بطـور مؤثری نیازهـای پیادههـا را رفع کنند.
اسـتفاده فعالیتهـای مجـاز قـرار نمیگیرند.
گـواه ایـن ادعـا نیـز اوال کلیـه فضاهـای سـنتی شـهرها نظیـر بـازار و در حالـی کـه عناصر فـوق ،اعم از ثابـت و متحـرک ،کال از ضروریات هر
گـذر و غیـره اسـت و ثانیـا روزهـای خاصـی اسـت که بـه خاطـر برپایی فضـای شـهری فعـال بـه حسـاب آمده و هـر یـک عملکردهـای خاص
مراسـمیخـاص کلیـه ترافیک سـواره بـه فضاهایی کامال بسـته شـده و و باارزشـی دارنـد .لیکـن چنانچـه ایـن عناصـر از نظـر مکانـی در جـای
آنهـا راتبدیـل بـه فضای پیاده میکند .روشـن اسـت مسـأله وقتی پیش مناسـب خـود قـرار نگرفته باشـند و یا اینکه از نظـر ابعاد ،طراحی و سـایر
میآیـد کـه ماشـین وارد فضاها میشـود و ر ابطه سـنتی و طبیعی انسـان خصوصیـات متناسـب بـا فضا و محیـط اطراف نباشـند در ایـن صورت به
و فضـا را از بیـن میبـرد.
عنـوان مانـع بـه شـمار میآینـد .عنصری کـه خاصیت مانـع را پیـدا کند
شوند:
ی
م
انجام
گر
استفاده
موانع استرس زا که توسط
نـه تنهـا قادر نیسـت عملکرد معمول و مشـخص خـود را بدرسـتی انجام
کردن
 ایستادن و صحبتدهـد ،بلکـه از انجام صحیـح و کامـل عملکردهای اطراف نیـز جلوگیری
 ایسـتادن در حال انتظار (برای وسـیله نقلیه ،برای مالقات ،برای شـروع میکنـد و بـرای اسـتفاده کننـده اسـترس و آشـفتگی را تشـدید میکنـد.برنامه ،بـرای نوبت و)...
نظیـر نـرده ای کـه مقابل خط کشـی عابـر پیاده قـرار گیـرد ،اتومبیلی که
داخل
هـای
ت
فعالی
و
فضاها
هـا،
ه
مغاز
(ویتریـن
کـردن
 ایسـتادن تماشـادر پیـاده رو پـارک شـده باشـد ،پایههـای پلهـای هوایی ،بسـاط دسـت
خاص)
وقایـع
یا
خـاص
آن ،مناظـر
فروشـی و غیره
 خریـد کـردن (از مغازههـا ،از دسـتفروشها و غیـره)  -فروختن (توسـط تنگناهـا ،تضادهـا و بحرانهـای موجـود در اسـتفاده از فضاهـای عمومیمغازههـا ،دسـت فروشهـا ،داللهـا و غیره) (بحرینـی)1390 .
(خیابانهـا و میادیـن) در درجـه اول ناشـی از تطبیـق نداشـتن فضاهـای
موجـود بـا الگوهای رفتاری اسـتفاده کنندگان از این فضاها اسـت .انطباق

تأثیرعواملاقلیمی-محیطی:
نقشـههای الگوهـای رفتـاری نشـان میدهـد کـه با گـرم تر شـدن هوا،
چـه در طـول یـک روز و چـه در فصـول مختلـف سـال عامـل آفتـاب و
سـایه اهمیـت تعیین کننـده ای در چگونگـی رفتارها پیدا میکنـد .به این
ترتیـب کـه اسـتفاده از فضاهای سرپوشـیده ،محصـور (زیر پیـش آمدگی
سـاختمانها ،چـادر مغازههـا و درختهـا) و فضاهای پشـت بـه آفتاب که
بـا سـاختمانهای بلنـد محصور شـده اند مطلوبیت بیشـتری پیـدا کرده و
در مقابـل فضاهـای بـاز رو به آفتاب و بـدون درخـت از مطلوبیت کمتری
برخـوردار میشـوند .عکـس این وضعیـت را میتـوان حدوداٌ بـرای فصل
سـرما پیش بینی کرد .با این اختالف که فضاهای سرپوشـیده و محصور،
چـه در فصـل سـرما و چـه در فصل گرما به خاطر پوششـی کـه در مقابل
آفتـاب ،بـاران و بـرف و باد ایجاد میکنند همیشـه بیشـتر از فصلهای باز
مـورد اسـتفاده قـرار میگیرند .فضاهای سرپوشـیده بیشـتر مورد اسـتفاده
آن دسـته از اسـتفاده کنندگانی قـرار میگیرد که قصد توقف و اسـتفاده از
فضـا را بـرای مدت نسـبت ًا طوالنی تری داشـته و صرفا قصد عبـور ندارند.
ایـن امر سـبب ایجـاد تراکـم در اینگونه فضاها میشـود.
بررسـی فضاهـای مـورد مطالعه نشـان میدهـد که بطور کلـی هیچ گونه
تدبیـر خاصی برای کنتـرل عوامل اقلیمی ،محیطـی و متعادل کردن آنها
برای اسـتفاده کنندگان از این فضاهای عمومیشـهری بکار گرفته نشـده
اسـت .تابـش مسـتقیم آفتـاب در فصـل گرمـا ،باال رفتـن درجه حـرارت،
تأثیـر گرما در سـطوح آسـفالت و انعـکاس آن ،فقدان فضای سـبز ،تراکم
بیـش از حـد وسـایل نقلیه گوناگون و آلودگی شـدید هـوا و عواملی که در
ایـن بخـش ذکر شـد همه سـبب ایجاد شـرایطی کامال غیـر قابل تحمل
در بسـیاری از فضاهـای شـهری میشـوندکه ایـن امر خود باعث تشـدید
اسـترس در اسـتفاده کنندگان میشـود( .بحرینی)1390 .
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نداشـتن فضاهـای موجود با الگوهای رفتاری اسـتفاده کننـدگان از فضا به
دو طریـق زیر قابل اسـتناد اسـت:
اوال فضاهـای موجـود آنطـور کـه پیـش بینی شـده مـورد اسـتفاده قرار
نمیگیرنـد و ثانیـا رفتارهـا در فضاهای پیش بینی شـده اتفـاق نمیافتند.
نقشـههای الگوهای رفتاری حاکی از آن اسـت که نبود تعریف مشـخص
و عـام بـرای اسـتفاده کننـدگان از فضـا چـه در سـطح کالن (کل فضا) و
چـه در سـطح خرد (فضاهـای اختصاصی کوچـک نظیر پیـاده رو ،باغچه،
پـل و غیره) مسـأله عمده ای را در اسـتفاده صحیـح از فضاهای مورد نظر
بوجـود میآورد.
عوامل زیر از جمله عواملی هستند که در تعریف فضاها مؤثرند:
عملکـرد خصوصـی در مقابـل عملکـرد عمومـی -عملکـرد سـواره در
مقابـل عملکرد پیاده-عملکـرد عبور در مقابـل توقف-فضاهای اختصاص
داده شـده جهـت عملکردهـای و زمانهـای محدود و مشـخص-فضاهای
اختصـاص داده شـده جهـت عملکردهـای خـاص در زمانهـای خـاص
فقـدان یـک چنیـن تعریفهائی برای فضاهـای مورد مطالعه مسـایل حاد
زیـر را پدید آورده اسـت:
اختالط و امتزاج شـدید و مضر فضاهای عمومیبا فضاهای خصوصی-استفاده غیرمجاز از فضاها -رقابت و کشاکش دایمیبرای استفاده از فضا و
کسـب حق تقدم-اختالط بیش از حد انسـان و ماشین برخورد بین آنها-
تمرکـز فضایـی و زمانـی فعالیتهـا در فضاهـای خاص(بحرینـی)1390 .
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مبلمانشهریوتقلیلاسترس:
در فضـای میـان سـاختمانها و بناهـا در شـهر ،وسـایل و ضمایم مکملی
نیـاز اسـت تـا زندگی شـهری را سـامان بخشـد ،تجهیزاتی کـه همچون
اثـاث یـک خانـه ،امـکان زندگی را در فضـای محصور میان سـنگ و بتن
و شیشـه فراهـم آورد .این اجزا ،جریان حرکت ،سـکون ،تفریح و اضطراب
را در شـهر تنظیـم میکننـد و بـه آن روح می بخشـند .اثاثیـه ،تجهیزات یا
مبلمـان شـهری ،خیابانی یا فضـای باز اصطالحات رایج این تسـهیالت و
امکانات هسـتند .این تسـهیالت در انگلسـتان بیشـتر به مبلمان خیابانی،
و در امریـکا به(مبلمـان همگانی)یا(مبلمـان فضای باز)معروف هسـتند .در
مفهـوم کلـی مبلمـان شـهری به مجموعه ی وسـیعی از وسـایل ،اشـیاء،
دسـتگاهها ،نمادهـا ،خـرده بناهـا ،فضاهـا و عناصـری گفتـه میشـود که
چـون در شـهر و خیابـان و در کل درفضـای باز نصب شـده اند و اسـتفاده
عمومـیدارنـد ،به ایـن اصطالح معروف شـده اند کـه کاربردهـای زیاد و
متفاوتی دارند( .مرتضایـی)1382 .
در قسـمت دوم مقالـه مـوارد ایجاد اسـترس در محیط شـهری شناسـایی
و بیـان شـد که بـر اسـاس آن ،عوامـل تقلیل اسـترس را که میتـوان به
کمـک مبلمـان شـهری ایجاد کـرد را بیـان می کنیم:
 تعریف فضاها :در حقیقت به مفهوم توزیع فضایی و زمانی فعالیتهاسـت،یعنـی چه فعالیتـی درچه زمانی ودر کـدام فضا میتواند اتفـاق بیفتد .برای
مثال:تعریـف فضـای پیـاده از سـواره ،فضای توقـف از عبـور ،فضای عبور
کنـد از فضای عبور سـریع و....
 اولویـت دادن بـه پیادهها:تعریـف فضـای مخصـوص پیادهها(فضـایکافـی و مناسـب ،تامین ایمنی ،جـذاب کردن فضا و فراهم آوردن وسـایل
و امکانـات الزم بـرای آنهاو...
 طراحـی مجموعههـا شـامل :دیواره و نرده ،فضای سـبز ،آبنمـا و جوی،کفپوشهـا و اسـتفاده از فرمهـای طبیعی ،مواد و مصالح متنـوع ،چراغها و
نور ،وسـایل مورد اسـتفاده برای تامیـن آرامش.
 اسـتفاده از طیفهـای رنـگ و نـور هماهنگ ،به منظـور یکپارچگی فضاو ایجاد نشـاط.
 استفاده از مبلمان یکپارچه و هماهنگ در فضا.همانطـور کـه در قسـمت اول مقالـه بـه عوامـل ایجـاد آرامش در انسـان
اشـاره شـد ،میتـوان عوامـل آرامش فـردی را با مبلمان شـهری تلفیق و

از نتایـج آن بهرهمنـد شـد .عواملی نظیر :فضای سـبز ،موسـیقی و اصوات
طبیعـی ،حـس بویایـی ،ایجـاد المانهایی بـه منظور یـادآوری خاطـرات و
نوسـتالژیک ،آب ،معمـاری خاک ،فرهنـگ اصیل و...
نتیجهگیری:
همانطـور که گفته شـد علاوه بر اسـترسهای فردی ،عوامل اسـترس زا
در محیـط شـهری وجـود دارد کـه باعـث تشـدید اسـترسهای فـردی
میشـوند .افـرادی کـه در مسـیر کار ،تحصیـل و ...مجبور به رفـت و آمد
مـداوم در محیـط شـهر میباشـند ،بیشـتر تحت تأثیـر عوامل اسـترس زا
قـرار میگیرنـد و ایـن امـر نـه تنهـا در زندگی شـخصی ،بلکـه در زندگی
اجتماعـی و بـه تبـع راندمـان کاری آنهـا تأثیـر منفـی میگـذارد .طبـق
تحقیقـات پژوهشـی و میدانی و در اختیـار قرارگذاردن پرسشـنامه به افراد
مختلـف در ایـن تحقیـق ،عواملـی که باعـث اسـترس و آرامـش در آنان
میشـد مـورد بررسـی قرار گرفـت و نتیجه ای کـه در این تحقیـق انجام
پذیرفت ،طراحی مجموعه ای از مبلمان شـهری آمیختـه با عوامل آرامش
دهنـده کـه در مقالـه ذکـر شـد صـورت گرفـت .ایـن مجموعه به شـکل
تونـل بـا بخشـهای مختلف فضـای منـزل در  2صـورت مدرن و سـنتی
در نظـر گرفتـه شـد کـه ترکیبـی از عوامل آرامـش بخش نظیـر معماری
خـاک ،فرهنـگ ،فضای سـبز ،آب ،موسـیقی ،نـور و ....در آن طراحی شـد
کـه ایـن مجموعه میتوانـد در فضایی با رفـت وآمد زیاد نظیر پیـاده رو یا
پـل عابـر پیاده باشـد که بـا عبور و مـرور در این فضا ذهن اسـتفاده کننده
حتـی بـرای چند لحظـه کوتاه از آرامش بهرهمند شـود .فضـای کلی از آن
جهـت به شـکل فضای منزل در نظر گرفته شـد کـه در تحقیقات میدانی
نزدیـک بـه  85در صـد از افـراد در ایـن فضـا احسـاس امنیـت و آرامـش
بیشـتری داشتند.
امیـد اسـت بـا طراحـی و اجـرای پروژههایی از ایـن قبیل آرامـش را برای
شـهرمان به ارمغـان بیاوریم.
منابع و مآخذ:

-1چارلز اینلرز-سـینیاک موران-)1378(-استرس-مترجم:امیرهوشـنگ مهریار .مجتبی جزایری-
تهران .نشـر حکایت
-2ویلسون.گرگ-)1383(-استرس-مترجم:منیرهسنگچولی-تهران
-3کانـا .گریهـا -)1382(-اسـترس از مجموعـه ی روان تـن درمانی -مترجم:شـقایق قندهاری-
تهران .نشـر پیدایش
-4امیر حسینی-)1383(-مهارتهای اساسی زندگی سالم-تهران .نشر خرد.
-5کریمی .ضحی-)1384(-پدیدههای غیر منتظره-تهران .نشر شاهد
-6سـاحل .گلشـید-)1378(-مقاله اثـرات فضـای سـبز بـر روی انسـان و محیط-تهران .باشـگاه
مهندسـان ایران.
-7سایت تخصصی انجمن روانشناسی ایران(www. SID. ir-)1389
-8حسینی .ابوالقاسم-)1373(-تهران .دفتر نشر اسالمی
-9حسـینیون .سـولماز -)1380(-رنـگ در شـهر از دیـدگاه طراحـی شـهری-تهران .ماهنامـه
شـهرداریها .ش39 .
-10پور رجب .مهران(-)1384تأثیر نور در کیفیت زندگی شـهری-تهران .نشـریات عرفان(سازمان
زیباسازی تهران)
-11مقاله دانشنامه رشد(-)1383حواس انسان-تهران .نشر پرو از
-12مقاالت اصوات و تأثیر آن بر روح و روان-)1387(-تهران .علوم باطنی .فصلنامه ش4 .و5
-13فراهانی جم .فرانک(-)1387مقاله بررسی تأثیرتغیرات آب و هوا بر زندگی انسان-دانشگاه تهران
-14یاوری .حسین-مسیحا .مریم( -)1388فرهنگ عامه-تهران .نشر آذر
-15احمـد دیسـفانی .یداهلل(-)1384معمـاری خـاک سـازگارترین معمـاری بـا طبیعت و سرشـت
انسـان-مقاله دکتـرا .علـوم تحقیقـات دانشـگاه رودهن)
-16بحرینی .سید حسین(-)1390تحلیل فضاهای شهری-تهران .نشردانشگاه تهران
-17مرتضایـی .سـیدرضا(-)1382رهیافتهایی در طراحـی مبلمـان شـهری-تهران .نشـر سـازمان
شـهرداریهای کشور

)-Anderson. stanford-“on street”-cambridge-mass. mit press(1978
- Rudofsky. B- “streets for people”-garden city. new yourk. double)day(1969
)- Whyte. William H. “the street life project” (1971
- Whyte. William H. “the social life of small urban spaces” the conservation foundation-washington D. C (1985).

مقاله | برق

کاربرد انرژیهای تجدید پذیر در نیروگاهها
محمد بهبودی | دانشجوی دکترا مهندسی برق -قدرت

مقدمه:
انـرژي زميـن گرمايـي انـرژي تجديد پذيـري ميباشـد و از حـرارت قابل
اسـتخراج ناشـي ازگرماي تودههاي مذاب وتخريب مواد راديواكتيو موجود
دراعمـاق زميـن به دسـت ميآيـد .اين منبع انـرژي برخلاف انرژيهاي
تجديـد پذيـر دیگـر ماننـد :خورشـید ،بـاد ،امـواج و ،....يك منشـاء انرژي
پيوسـته ميباشـد .درقديم ازآن براي مداواي امـراض ،پخت وپز ،گرمايش
محيـط و ..اسـتفاده ميشـد .در قديـم اغلب بهصورت چشـمههاي طبيعي
آب گـرم وبخـارداغ به سـطح زميـن ميآمدند.
اوليننيروگاههايزمينگرمايي:
اوليـن اسـتفادههاي مكانيكـي از انـرژي زميـن گرمايي در سـال 1897در

الدرلو در ايتاليا صورت گرفت .كه ظرفيت آن درسال  1914به8/5مگاوات
و در سـال 1944بـه  127رسـيد .دراواخـر جنـگ جهاني دوم ايـن نيروگاه
تخريـب شـد .ولي پـس از جنـگ دوباره بازسـازي شـد ودرسـال1981به
توليـد 360مـگا وات رسـيد .درسـال  1958دوميـن 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 حدود 9000مـگا وات برق
وبيـش از  11000مـگا وات انـرژي حرارتـي بـراي مصـارف مختلف توليد
ميگرديـد.
انواع منابع انرژي زمين گرمايي:
- 1انرژي هيدرو ترمال
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-2اليههاي تحت فشار
-3تخته سنگهاي خشك وداغ
-4تودههاي مذاب
-1انرژيهيدروترمال:
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 آبهـاي داغ و بخاراتـي كـه در قسـمتهاي بـا عمق كم يا متوسـط
پوسـته زمين(100-4500متـر) درون گسـلها يـا خلل وفرج سـنگهاي
متخلخـل قرارگرفتـه انـد را منابع هيدرو -ترمال گوينـد .اين منابع بيش از
90درصـد منابـع انرژي زميـن گرمايي را تشـكيل ميدهند.
منابع موجود در خوي وماكو در ايران نيز از اين نوع منابع ميباشند.
از انـرژي سـيال داغ ايـن نـوع ازمنابـع ميتـوان 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
داشته باشند.
غنـي تريـن منابـع هيدروترمال ،منابعي هسـتند كه داراي بخار خشـك يا
ميـزان كميمايع باشـند.
عظيـم ترين منابع تحت بخار كشـف شـده در جهان در محـدوده نيروگاه
گيزرز آمريكا ميباشـد.
-2اليههايتحتفشار:
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 حوضههاي رسـوبي سـنوزوئيك با وسـعتي
معـادل 160000كيلومتر مربع در خليج مكزيك ميباشـد.
گسـتره ذخايـر اليههـاي تحـت فشـار هنـوز ناشـناخته ميباشـد 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 ميشـود.
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-3تخته سنگهاي خشك وداغ:
ايـن منابـع به منابـع پتروترمال معروفند .بـزرگ ترين منبـع انرژي زمين
گرمايي محسـوب ميشـوند .حـاوي مقداري آب ميباشـند.
دمـاي آنها حـدود 150تا290درجه سـانتيگراد ميباشـد .ايـده كلي براي
اسـتفاده از ايـن منبـع بـراي توليد بـرق ،ايجاد يك سـفره زميـن گرمايي
مصنوعـي ميباشـد .كـه ابتـدا دوچـاه باعمـق 4000تا5000متـردر داخل
سـنگهاي داغ حفـاري ميگـردد و پـس از حفـاري با روشهـاي انفجار
هسـته اي ويـا فشـار هيدروليكي تركهـاي در داخل اين سـنگها ايجاد
ميشـود وايـن دو چـاه به هـم مرتبط ميشـوند .وتبـادل حرارتـي بزرگي
در داخـل سـنگها ايجـاد ميشـود .از طريـق يكـي از چاهها آب سـرد به
داخـل زميـن تزريـق شـده ،وپس از جـذب حـرارت از سـنگها بهصورت
آب داغ يـا بخـار آب گـرم از طريق چاه ديگر به سـطح زميـن باز ميگردد.
وباهدايـت بخـار بـه سـمت توربيـن ،در نهايـت انـرژي الكتریكـي توليـد
ميشـود.
بيـش از سـي سـال از آغاز اوليـن طرح تحقيقاتـي توليد بـرق از اين منبع

ميگـذرد ولـي هنـوز ايـن منبـع بـراي توليد بـرق اقتصـادي نميباشـد.
پژوهـش در زمينههـاي زيـر ميتوانـد موجب توسـعه اين فن آوري شـود:
-1توسعه روشهاي حفاري درسنگهاي آذرين
-2توسعه دستگاههاي اندازه گيري خصوصيات مختلف سنگها
-3توسعه روشهاي شناسايي و رديابي سيستم شكافها
-4توسـعه روشهايـي كـه ميـزان آب تزريقـي مفقـود شـده از طريـق
سـنگها را كـم كنـد.
-4تودههايمذاب:
داراي درجه حرارتي بين 700تا 1200درجه سانتيگراد ميباشند.
چـون عمـق قابـل دسترسـي بـه آنهـا بيـن 3000تا10000تخميـن زده
ميشـود بهرهبـرداري از آنهـا مشـكل تر ميباشـد .در مـورد بهرهبرداري
از ايـن منابـع اقـدام مؤثـري صورت نگرفته اسـت.
مشكالت بهرهبرداري از اين منابع:
-1مشـكالت حفـاري در سـنگهاي نيمـه مـذاب كـه دمايـي حـدود
800درجـه دارنـد.
-2نحوه آماده سازي و ساخت لوله جدار ته چاه براي استحصال حرارت
-3تعيين موقعيت دقيق تودههاي ماگمايي
* استفاده مستقيم از انرژي زمين گرمايي درايران:
در ايـران بـا وجـود ذخايـر مناسـب كاربردهاي مسـتقيم از اين انـرژي به
اسـتفادههايي نظير اسـتخرهاي شـنا وحمام منحصر گرديده اسـت .براي
نمونـه :سـرعين ،رامسـر ،دماوند ومحالت ميباشـند.
در كشـور بيـش از  360مورد چشـمه آبگرم ومعدني يافت شـده كه داراي
طيـف مناسـبي از تركيبـات وخواص درمانـي متفاوت ميباشـند كه به جز
اندكـي از آنهـا ،بقيه غير بهداشـتي مـورد بهرهبرداري قـرار ميگيرند.
* انواع نيروگاههاي زمين گرمايي:
نيروگاههاي بخار خشك
نيروگاههاي بخار انبساط آني
نيروگاههاي سيكل دو مداره
نيروگاههاي باتوربين تفكيك دوراني
نيروگاههاي سيكل تركيبي
-1نيروگاههاي بخار خشك:
در ايـن نيروگاههـا بـراي توليـد بـرق از مخـازن هيدروترمـال تحت بخار
اسـتفاده ميشـود .بخـار خشـك بـا اسـتفاده از فشـار طبيعي خـود از چاه
توليـدي خارج شـده پس از گذشـتن از صافـي ،تصفيه و بـه داخل توربين
هدايـت ميشـود .در طـرح اوليه در ايـن نيروگاهها درسـال 1904در الدرلو
سـاخته شـد .بخـار پـس از خـروج از توربيـن وارد چگالنده شـده و حرارت
خـود را از دسـت ميدهـد وتقطير شـده ،وبـا تقطير بخـار در چگالنده ،بين
توربيـن وچگالنـده خلاء ايجـاد شـده وتوانايي گردشـي توربيـن افزايش
يافتـه وبازدهـي افزايـش مييابـد بـراي خنـك كـردن آب مورد نيـاز اين
سيسـتمها از برجهاي خنك كننده اسـتفاده ميشـود .نيروگاههـاي الدرلو
وگيـزرز ازاين نمونه هسـتند.
-2نيروگاههايبخارانبساطآنی
ايـن نيروگاههـا براي اسـتفاده از مخازن تحت مايع به انـدازه كافي داغ(در
حدود  160درجه) مورد استفاده قرار مي گيرند و به دو صورت زيرميباشند:
-2-1تك مرحله اي
-2-2دو مرحله اي

-2-1تك مرحله اي:
آبهـاي 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 ميشـود در اين دسـتگاه در نتيجه افت فشـار
مقـدار زيـادي از آب داغ بـه بخـار تبديـل ميشـود .بخـار حاصلـه پس از
گذشـتن از صافيهـاي مخصوص بـه درون توربين بخـار هدايت وتوربين
كوپـل شـده بـا توربين برق توليـد ميكند .سيسـتم چگالـش وبرج خنك
كننـده در ايـن نـوع ماننـد نيروگاههاي بخار خشـك ميباشـد.
-2-2دو مرحله اي:
در ايـن نـوع ،تبخيـر آب داغ تحت فشـار به بخـار در دو دسـتگاه تفكيك
كننـده مجـزا ودر دو مرحلـه صـورت ميگيـرد .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 ميشـود .بخار
حاصـل از مرحلـه ي اول به قسـمت فشـار باالي توربين وبخـار حاصل از
مرحلـه ي دوم وارد قسـمت فشـار ضعيـف توربين ميشـودكه 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  55مگاوات اسـتفاده شـده اسـت.
-3نيروگاههاي سيكل دو مداره:
ايـن نيروگاههـا بـراي مخـازن هيـدرو ترمال تحـت مايع كه دمـاي آنها
آن قـدر بـاال نيسـت تـا بتـوان در سـيكلهاي تبخيـر آنـي اسـتفاده كرد،
مناسـب است.
همچنيـن بـراي مخازني كـه داراي آاليندگي ميباشـند ونيـز مخازن آب
شـور كه به دليل تشـكيل رسوبات سـخت نميتوانند در روشهاي تبخير
آنـي مورد اسـتفاده قـرار گيرند ،اسـتفاده نمود .ايـن سيسـتم داراي دومدار
مسـتقل ازهـم ميباشـد مـدار اول مربـوط به توليد سـيال زميـن گرمايي
وانتقـال آن بـه مبـدل حرارتـي وشـامل تجهيـزات سـر چاههـا ،پمپهـا
جهـت اسـتخراج آب از چاههـاي توليـدي وپمـپ جهـت تزريـق آبهاي
مصـرف شـده به چاههـاي تزريق ميباشـد .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 ميدهد
كـه درآن گازهايـي بانقطـه جوش پاييـن مانند ايزوبوتان يـا فريون جريان
دارنـد و نقـش شـاره كاركن نيـروگاه را ايفا ميكنند ،منتقـل ميكند وخود
سـرد ميشـود .در مـدار دوم ،شـاره كاركـن با دريافـت حـرارت ،تبديل به
بخـار ميشـود وبـا فشـار زياد به سـمت توربيـن جريـان مييابـد وباعث
چرخـش توربيـن شـده ،درنهايـت ژنراتور كوپل شـده باتوربيـن توليد برق
ميكنـد .بخـار پس از خـروج از توربين در چگالنده به مايـع تبديل ودوباره
بـا پمپ تغذيـه به سـمت مبـدل حرارتي هدايت ميشـود.
-4نيروگاههاي با توربين تفكيك دوراني:
آب داغ زميـن گرمايـي تحـت فشـار در ابتـدا وارد دسـتگاه تفكيك كننده
ميشـود ومقـداري از آن باتبديـل بـه بخـار فشـار قـوي به سـمت طبقه
فشـار قـوي توربيـن بخـار (قطر كوچـك توربيـن) هدايت ميشـود .باقي
مانده سـيال در دسـتگاه تفكيك (آب داغ تحت فشـار) به سـمت دسـتگاه
تفكيـك دورانـي R. S. Tكـه هم محور بـا توربين بخار ميباشـد هدايت
ميشـود .در ايـن مرحلـه ،دو عمـل انجـام ميشـود ،از يك طـرف نيروي
حاصـل از انـرژي جنبشـي دسـتگاه تفكيـك دورانـي ،بـه سـرعت وتوان
گردشـي توربيـن بخار كمـك ميكند و از طرف ديگر در دسـتگاه تفكيك
دورانـي ،مقـداري بخـار كـم فشـار توليدميشـود ،كه به سـمت طبقه كم
فشـار توربيـن (پرههـاي بـزرگ) هدايـت ميشـود ،ايـن فرآيند نيـز توان

گردشـي توربيـن بخـار افزايـش داده ،بـا اسـتفاده از چنيـن نيروگاهـي ،از
انـرژي آب داغ بهـره گيـري بيشـتري ميشـود وبـازده افزايـش مييابد.
اوليـن واحـد اقتصـادي از اين نـوع اولين بـار در آمريكا در سـال  1985به
ظرفيـت 9مـگاوات در ايالـت نوادا بهرهبرداري شـد.
-5نيروگاههايسيكلتركيبي:
در ايـن نيروگاههـا در كنـار انـرژي حرارتـي حاصل از منابـع زمين گرمايي
از انـرژي حرارتـي ديگـر نظير :سـوختهاي فسـيلي جهت كمبـود انرژي
حرارتي نيروگاه اسـتفاده ميشـود .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 ميشـود سـپس آب گـرم مذكـور
بااسـتفاده از انـرژي حرارتـي حاصـل از احتـراق سـوختهاي متـداول در
داخـل مولـد بخـار تبديـل بـه بخـار ميشـود وبخـار توليـدي با عبـور از
توربيـن باعـث چرخش محور شـده و بدين ترتيـب در ژنراتور كوپل شـده
بـه توربيـن انـرژي الكتريكي توليد ميشـود.
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 ميشـود.
*نيروگاهزمينگرماييمشكينشهر:
فعاليت پروژه نيروگاه زمين گرمايي مشـكين شـهر ازبهار  1377آغاز وپس
از انجـام تحقيقات ومطالعات ژئوفيزيكي ،ژئوشـيميايي و زمين شناسـي در
مسـاحت 600كيلومتر مربع از دامنههاي كوه آتشفشـاني سـبالن مشـرف
به جنوب شهرسـتان مشـكين شـهر واقـع در اسـتان اردبيل سـرانجام در
پاييز  77ناحيه 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  80سـكوهاي حفاري تمام
شـد .طرح توسـعه ميدان از سـال 82اجرا شـد قرار بود نيروگاه در سـال84
مورد بهرهبـرداري قرارگيرد.
منابع:

 -1اطالعات فنی نیروگاهها در ایران
 -2مدیریت فنی نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر
 -3مجله تخصصی POWER
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سرما با خواب مرگ در راه است!
مصطفی آتش افزون | عضو کمیسیون صرفه جویی انرژی

سـرمای هوا را میشـود احسـاس کـرد ،همانگونه که میتـوان رفتن پاییز
را لمـس نمـود .گویـی همین دیـروز بود کـه تابسـتان از ادامـه راه بازماند
تـا سـاعت زمان را پاییـز تداوم بخشـد و  90گام روزهای مانده سـال را به
فصل سـرد اما پرنشـاط ،یخ بندان اما سرشـار از برکت زمسـتان بسـپارد.
بـا وزش اولیـن بـاد پاییـزی و یـا احسـاس خنـکای عصرانـه ،مـا عادت
کرده ایـم تـا بخاریهـا را فعـال کنیـم .ایـن هـم از مزایای بهرهمنـدی از
نعمـت گاز اسـت کـه همـه ما را دسـت و دل باز کرده اسـت تـا از گرمای
دلپذیـر و بخاریهـای گازی هـم بـه گونـه ای افراطـی و گاهـي ناایمـن
بهرهمند شـویم.
وقتـی سـرما شـروع میشـود ،محتـواي روزنامههـا نیـز دچار تنـوع و در
عیـن حـال تکثـر مطلـب میشـود .خبرهایـی کـه بـوی نشـت و خفگی
و مـرگ عزیـزی را میدهنـد کـه بـی احتیاطـی او را از ادامـه زندگـی و
برخـورداری از موهبتهـای خالـق هسـتی بـاز داشـته اسـت.
متاسـفانه در سـالهای اخیـر به مو ازات گسـترش مزایای برخـورداری از
گاز به سراسـر کشـور ،آمار مرگ و میر و تلفات ناشـی از اسـتفاده نادرست
از گاز شـهری نیـز افزایـش یافته اسـت .قربانیـان همگی افـرادی بوده اند
کـه مثل من و شـما به امیـد خوابی راحت و شـروعی دوبـاره در پگاه یک
روز سـرد زمسـتانی سـر بر بالین گذاشـته اند ،اما سـاعاتی بعد غیبت آنان
موجب مراجعه بسـتگان و همسـایگان شـده و وقـوع حوادثی تلـخ را خبر
داده است.
بـا شـروع فصل سـرما در هر سـال ،شـاهد بروز چنیـن حـوادث ناگواری
هسـتیم و بـا وجـود توصیههایـی کـه میشـود ،هشـدارها جـدی گرفتـه
نمیشـود .به گونه اي که با سـرد شـدن هـوا ،درصد خطـرات مرگ و میر
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ناشـی از نبـود توجـه کافـی بـه نکات ایمنـی افزایـش مییابد و بـه بیانی
دیگـر بـرای فرار از سـرما در سـایه همنشـینی با مـرگ قـرار میگیرند.
پژوهـش صورت گرفته از سـوی سـازمان پزشـکی قانونـی ،بیانگر نکات
حايز اهمیتی اسـت؛ در موارد مرگ ناشـی از گاز مونوکسیدکربن ،بیشترین
وسـیله منجـر به مسـمومیت به ترتیـب بخـاری گازی ،گاز پیـک نیک و
آبگرمکـن گازی گـزارش شـده و عمده دالیل این مسـمومیتها روشـن
بـودن گاز در محیـط بسـته و بدون دودکش اعالم شـده اسـت.
در این راسـتا حدود  75درصد مسـمومیتها منجر به گاز منوکسـیدکربن
در خانـه12/8 ،درصـد در محـل کار 6/4 ،درصـد در درون وسـایل نقلیـه و
 2/6درصد در سـایر مکانها رخ داده اسـت .همچنیـن در میان افرادی که
در خانـه فوت شـده انـد 55 ،درصد در اتـاق خواب 42/7 ،درصـد در حمام،
 2/2درصد در آشـپزخانه گرفتار گاز گرفتگی شـده اند.
عامـل  44درصـد مسـمومیتهای مـرگ بـار گاز منوکسـیدکربن کـه
در حمـام خانههـا روی داده ،آبگرمکـن گازی و عامـل  75/6درصـد
مسـمومیتهایی کـه در اتـاق خـواب خانههـا رخ داده ،بخـاری گازی
بـوده اسـت .در حقیقـت مسـمومیتهای ایجاد شـده ناشـی از تنفس گاز
منوکسـید کربـن اسـت .ایـن گاز باعـث کاهش قـدرت عضالتـی فرد به
میزان چشـمگیری میشـود و قـدرت انجـام هـر کاری را از وی میگیرد.
سـر درد خفیف همراه با احسـاس سـنگینی در سـر ،تهوع ،ضعف ،گلگون
شـدن پوسـت به ویژه پوسـت صـورت ،اختلال بینایی و شـنوایی و تپش
قلـب از جملـه نشـانههای مسـمومیت بـا گاز منوکسـید کربن اسـت.
در ایـن بـاره توصیـه شـده اسـت از روشـن بـودن وسـایل گازسـوز در
محیطهـای بسـته و فاقـد دودکـش خـودداری شـود و دودکشهـا و

شـلنگهای گاز نیـز به صـورت دوره ای مـورد بازبینی قـرار گیرند .عالوه
بر این اسـتفاده از وسـایل گرمازا باید متناسـب با مسـاحت اتاق و آپارتمان
صـورت گیـرد و از نصـب آبگـرم کـن در داخـل حمـام خودداری شـود.
بـا توجـه بـه آنچـه عنوان شـد ضـرورت دارد به مـوارد زیر توجه اساسـی
شود:
* هرگـز از پلوپـز خانگـی به عنوان یک وسـیله گرمازا اسـتفاده نکنید چرا
کـه روشـن بـودن این وسـیله در فضای مسـکونی باعـث تولید و انتشـار
ی میشـود.
گازهای سـم 
* در صـورت احسـاس سـردرد ،سـرگیجه ،خـواب آلودگـی و حالت تهوع
فـورا مسـیر ورود هـوا (در اصلی) و محل خـروج هوا (پنجـره) را باز نمایید
و سـپس وسـایل گرمـازا را خامـوش نمـوده و به رفع عیـب بپردازید.
* هـر قـدر کـه دسـتگاههای گرمـازا بـرای تامین گرمـا بیشـتر کار کنند،
هوای بیشـتری مصـرف میکنند و در صورتی که شـرایط تهویه مناسـب
وجود نداشـته باشـد ،خطر نزدیک تر میشـود .با پوشـیدن لباس مناسـب
در فصـل زمسـتان و اسـتفاده متعـادل از وسـایل گازسـوز و رعایت اصول
تهویـه میتـوان ایمنـی خانواده را بیشـتر تامین کرد و به مقابـل با حوادث
پرداخت.
* مسـیر ورود هـوا (معمـوال زیر در اصلی سـاختمان) و خـروج هوا (بخش
کوچکـی از پنجـره) بـراي ایجـاد تهویـه مناسـب بایـد در حد معقـول (به
خصـوص در آپارتمانهـای کوچـک) بـاز نگاه داشـته شـود .چـرا که یک
بخـاری معمولـی بـرای ناقـص نسـوختن 10برابر یک انسـان احتیـاج به
هوای تـازه دارد.
* آزمایـش عینـی دودکـش با اسـتفاده از یـک وزنه با حجم کـم و طناب
بـا هدایـت آن به داخـل دودکش بهمنظور مطمئن شـدن از باز بـودن آن.
* آزمایـش دودکش در هنگام روشـن بودن وسـایل گازسـوز بـا لمس آن،
اگـر سـرد باشـد دودکـش کارایـی الزم را نـدارد و گازهـای سـمیدر حال
انتشـار در داخـل فضای خانه هسـتند.
* آزمایش نشت گاز به وسیله کف صابون در محل اتصاالت.
* آزمایـش دودکـش قبـل از وصـل وسـیله گازسـوز :کبریت یا شـمعی را
روشـن کـرده و در دهانـه دودکـش قـرار دهیـد .اگر زبانه شـعله بـه داخل
دودکـش متمایـل شـود کارایـی دودکش مشـخص میشـود.
قـرار دادن سـر لولـه دودکـش در داخـل ظـرف آب ،از جملـه مـواردی
اسـت کـه منجـر بـه بـروز گازگرفتگی میشـود .نباید بـه هیچ عنـوان در
سـاختمانهایی کـه از بخـاری گازسـوز بـراي گرمایش اسـتفاده میشـود
نسـبت به مسـدود کردن تمامیمنافذ ورودی اکسـیژن به داخل ساختمان
از جملـه دریچـه کولـر ،درزهـای در و پنجـره اقـدام کنند چرا کـه این امر
باعـث کمبود اکسـیژن و نیـز ایجاد خطراتی در سـوخت بخاری میشـود.
همچنیـن اسـتفاده از بخاریهـای بـدون دودکـش در اتاق خـواب ،حمام
و مهدکودکهـا بسـیار خطرنـاک بـوده و ایـن قبیـل بخاریهـا بـه رغم
اینکـه اسـتاندارد اسـت ولی مناسـب محیطهایـی همچون البـی هتلها
و فروشـگاههای بزرگ اسـت کـه امکان جابجایی هـوا در آن وجـود دارد.
اسـتفاده از کالهـک اچ بـرای دودکشهـا ضـروری بـوده و ارتفـاع ایـن
دودکشهـا باید  60سـانتی متـر باالتر از بلندترین نقطه سـاختمان باشـد
ضمـن این که چنانچه در همسـایگی سـاختمان ،ساختوسـاز وجـود دارد
باید قبل از اسـتفاده از بخاری از خالی بودن مسـیر دودکش مطمئن شـد.
هـر سـاله با تغییـر فصل بهویژه در فصـل پاییز از کلیـه دودکشها بازدید
و از بـاز بـودن مسـیر آنها اطمینان حاصل شـود .نصب هرگونه دسـتگاه
گرمایشـی و حرارتـی بـدون دودکـش و کالهـک اکیـدا ممنوع میباشـد
و نیز هر وسـیله گازسـوز بایسـتی دودکش مسـتقل داشـته باشـد .نصب
هرگونـه آبگرمکـن گازی و یا نفتـی در حمام و رختکـن خطرآفرین بوده
و مهـم تـر ایـن که انتخـاب بخاری بایـد بر مبنـای فضای مورد اسـتفاده
صـورت گرفته و نصب شـود.
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مقاله | شهرسازی

طراحی شهری با رویکرد توسع ه 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

ایـن مقالـه در همایـش ملـی بوم هـای بیابانـی ،گردشـگری و هنرهـای
محیطـی ،نجـف آبـاد اصفهـان ،زمسـتان  1390ارایـه شـده اسـت.
چکیده
با رشد روزانه شهری شدن زندگی بشر و روزآمدي ساختوسازهاي شهري،
ميزان توجه به اصول زمينهگرايي در معماري و شهرسازي ،كاهش يافته
است .در نتيجه رشد شهرها و ساختوسازهاي جديد ،با سرعت فزايندهاي
به سوي ناخوانايي و بيهويتي پيش ميروند؛ تا جایيكه در برخي شهرها،
بافت جديد را ميتوان به صورت كام ً
ال مجزا و منفك از بافتهاي با قدمت
بيشتر آن يافت .از طرفي نيز با بهرهبرداری غیرطبیعی از منابع محیطی و به
دنبال آن طرح نظریه توسعه پایدار در دهههای پایانی قرن بیستم« ،طراحی
شهری پایدار» جهت معرفی تالشها و فعالیتهای متخصصینی که اصول
متعارف معماری و طراحی شهری را برای پاسخگویی به دغدغههای توسعه
پایدار شهری اصالح و تکمیل مينمايند و الگوهایی مشخص و معنیدار را
در جهت حرکت بسوی پایداری ارایه ميدهند ،مطرح گرديد.
در این 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
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ادامه نيز با بیان مختصری از روشها و اصول بکار برده شده در معماری و
شهری شهرهای حاشیه کویری ایران نظير يزدکه در هماهنگی قابل
طراحی
ِ
مالحظهای با ویژگیهای محیط طبیعی و بومیخود بودهاند ،به مجموعه
راهکارهایی کارآمد در جهت هدایت ساختوسازهای امروز بهسوی طراحی
شهري پايداردست يافت .آنچه كه در اين مقاله مشخص ميگردد آن است
كه توجه به عوامل طبيعي و نيز طراحيهاي همساز با محیط بومياز جمله
نكات مهم جهت دستيابي به طراحي شهري پايدار خواهد بود.
کلید واژهها :توسعه پایدار ،طراحی شهری پایدار ،طراحی اقلیمی ،شهر
اکولوژیک ،شهر فشرده.
-1مقدمه:
زيستي طبيعي و مصنوع مورد نياز
منابع
کاهش
ميالدي،
گذشته
در قرن
ِ
انسان براي ادامهي مسير زندگي و رشد و نمو و رسيدن به تعالي ،زمينهي
طرح و توجه به مباحثي جديد را بهوجود آورد .بهواسطهي نابودي خواسته يا
ناخواستهي منابع فوقالذکر بهدست بشر و لزوم حفظ و نگهداري اين منابع
براي آيندگان و استفادهي بهينه و کاراتر از آن براي انسان امروزي ،مباحث

مربوط به پايداري ابتدا در بحث زيست محيطي و سپس در تماميابعاد آن
مورد توجه و دقت صاحبنظران و نظريهپردازان بزرگ جهان قرار گرفت؛
در طول دههي  1980م .مفهوم توسعهي پايدار به مثابه راهحلي فراگير
براي حل مشکالت فراروي تأمين نيازهاي جمعيت به سرعت روبهرشد
و بهحداقل رساندن صدمات وارده به محيطزيست مطرح شد (بحرينيو
مكنون .)42:1380امروزه دولتها ،گروهها و نهادهاي مختلف همه بر اين
باورند که مسایل و مشکالت زيست محيطي بسيار جديتر از آن است که
در گذشته به آن نگاه ميشد و راهحلهاي مشکالتي که گريبانگير جوامع
امروزين است ،نه تنها صرف ًا فني و تکنولوژيک نيستند ،بلکه بدون تحوالت
شگرف اقتصادي و اجتماعي ،اين ّنيت مهم اصو ًال برآورده نخواهد شد(لقايي
و تيتكانلو .)32:1378 ،بر اين اساس و براي استفاده از اصول کلي حاکم بر
مباحث فوقالذکر در راستاي پاسخگويي به نيازهاي جديد انسان امروزي،
معماران و طراحان شهري نيز به ارایهي راهکارهايي براي پيروي از اصول
کلي
توسعهي پايدار پرداختهاند؛ راهکارها و سياستهايي که از آنها با
ِ
عنوان ِ
«طراحي شهري پايدار» ياد ميشود .آنچه که از تعاریف کلی طراحی شهری
پایدار برمیآید این است که ویژگیهای زیست محیطی ،شرایط طبیعی و
اقلیمیحاکم بر منطقه در کلیهي مراحل طراحی نقشی هدایتگر ایفا نموده و
بهعنوان چارچوب اصلی مبانی ،بر طراحی اثرگذار بودهاند(شهابي.)2:1389 ،
 -2بيان موضوع:
براساس آنچه گفته شد ،مسألهاي كه مطرح ميگردد اين است كه :با
توجه به آنكه از يك سو رشد و توسعههاي شهري امروزه ،همواره تأثيرگذار
بر محيط طبيعي و اغلب مخرب آن ميباشند و براي جلوگيري ازين آثار
مقيد به
سوء ،طراحان و برنامه ريزان شهري ميبايست خود را پايبند و ّ
اصولي نظير مفاهيم مطرح شده در مباحث پايداري و توسعهي پايدار
نمايند؛ چگونه از سويي ديگر با وجود شرايط بد اقليميو 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
مفاهيمينظير پايداري و توسعهي پايدار ،شهرهايي بوجود آمدهاند كه نهتنها
آثار زيانبار پيدايش آنها بر بستر طبيعي در كمينهترين حد ممكن است،
بلكه توانستهاند همزيستي مسالمتآميزي 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 آنها در اين نواحي فراهم آيد.
 -3اهداف مقاله:
هدف از ارایهي اين مقاله آن است كه ابتدا با بررسي مفاهيم مطرح شده
در مبحث پايداري ،توسعهي پايدار و همچنين توسعهي 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 گرفتهاند دست يابيم تا شايد بتوان با درآميختن اصولي كه امروز تحت
عنوان توسعهي پايدار مطرح گرديده با اصول و مباني فكري حاكم بر رشد و
شكلگيري بافتهاي تاريخي شهرهاي حاشيهي كويري ايران نظير يزد كه
در طي اعصار گذشته بوجود آمده اند ،به مباني نظري جديدي دست يافت
تا با استفاده از آنها ،عالوه بر افزودن بر ميزان همزيستي با شرايط مختلف
اقليميدر نواحي متفاوت آب و هوايي ،بتوان از ميزان آثار سو ِء زيست محيطي
ناشي از رشد شهرها  -تاحدي هرچند اندك -كاست.
 -4توسعه پایدار:
 .1 .4مروری اجمالی بر پیشینهی مبحث توسعه پایدار :در دهههای
پایانی قرن بیستم به دنبال بروز مسایل جدی زیست محیطی نظیر
تخریب جنگلها ،فرسایش خاک ،تخریب سواحل ،افزایش انواع آلودگیها،
گرم شدن کره زمین و همچنين بارش بارانهای اسیدی ،سبب واکنش

بسیاری از شخصیتها و محافل علمیو همچنین سازمانهای رسمینسبت
به مسایل زیست محیطی گردید .بحث توسعه پایدار 1در سال  ،1972در
کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه محیط زیست انسان ،مطرح گردید.
این کنفرانس نقطه عطفی در تاریخ نگرش رسمیانسان به منابع طبیعی و
سیستمهای بهرهبرداری از زمین میباشد که منجر به اعالمیهی استکهلم
گردید( .)Golany, 1996: 63اعالمیهی سال  1972استکهلم و به
دنبال آن اعالمیهی سال  1974کوکویک ،2ضمن تصدیق پیچیدگی و
جدی بودن بحرانهای اجتماعی و زیست محیطی که جامعه انسانی با آن
روبهروست ،سبب بروز پیامهای نویدبخشی شدهاند زیراکه همگی نیاز به
تدوین و اجرای استراتژیهای سالم زیست محیطی بهمنظور ترویج توسعه
اجتماعی -اقتصادی یا توسعه زیست محیطی عادالنهتر را مطرح میکنند
(لقایی وتیتکانلو .)33 :1378 ،سمینارهای بعدی نهایت ًا به تشکیل کنفرانس
محیط زیست و توسعه یا اجالس زمین منجر شد .در اجالس مذکور سه
متن عمده به تصویب رسید:
3
* دستور کار 21؛
* بیانیه «ریو» پیرامون محیط زیست و توسعه؛
* اصول عمده مدیریت پایدار جنگلهای کره زمین.
در برنامه کار  21تمام کشورها مکلّف به تدوین برنامههای استراتژیک و عملی
جهت اجرای مفاد « دستور کار  »21در مقیاس ملی کشور خود تحت عنوان
دستور کار محلی  4 21گردیدند .برمبنای توضیحات ارایه شده در «دستور کار
محلی  »21سیستم برنامهریزی و طراحی شهری به عنوان یکی از ابزارها و
مکانیزمهایمهمبرایپیگیریتوسعهپایدارمعرفیمیگردد(گلکار.)45:1379،
 .2 .4مفهوم توسعه پایدار :توسعه پایدار مفهوم کام ً
ال جدیدی نیست.
لغتنامه آکسفورد سابقه صفت پایداری را به حدود  .1400م و شکل جدید
را به  .1611م ذکر کرده است لیکن بهنظر میرسد واژه پایداری عمدت ًا تا
این اواخر در زمینههای قانونی بهکار گرفته شده است (بحرینی ومکنون،
 .)44 :1380مفهوم امروزی توسعه پایدار ریشه در تفکرات جنبشهای
زیست محیطی قرن اخیر دارد .صاحبنظران این مبحث در این مورد که
حل مسایل جهانی در گرو اتخاذ سیاستها و برنامههایی است که به توسعه
پایدار منتهی میگردد اتفاق نظر دارند؛ مع هذا در مورد تعریف توسعه پایدار
چنین توافق نظری وجود نداشته و در میان تعاریف مختلف ارایه شده ،محور
مشترک توجه به «آینده» است.
ً
به طور کلی ،تعریفی از توسعه پایدار که عموما پذیرفته شده ،تعریف کمیسیون
جهانی محیط زیست و توسعه به نام «آینده مشترک ما» 5یعنی کمیسیون
برانتلند در سال  1987میباشد .بر طبق این تعریف توسعه پایدار نوعی از
توسعه است که رفع نیاز امروز را بدون کاهش توانایی آیندگان برای تأمین
نیازهایشان در نظر بگیرد .در این تعریف بر سه واژه «توسعه»« ،نیازها» و
«آینده» تأکید ویژه شده است.
بین
عدالت
ي
ه
فلسف
بر
مبتنی
پایدار،
توسعه
در این نگاه ،مفهوم فلسفی
ِ
ِ
نسلی در استفاده از محیط زیست است .بدین معنا که ما محیط زیست را
از نسلهای آینده به عاریت گرفتهایم و باید همان ظرفیت محیط زیست
موجود را به آیندگان تحویل دهیم (فراهانی فرد.)44 :1389 ،
الزم به ذکر است که در تمامیتعاریف ،واژه «توسعه» برای جلوگیری از
ابهام واژه «رشد» به کار گرفته شده است .یعنی بر خالف واژه رشد 6که
مفهوم گسترش فیزیکی و کمی سیستم اقتصادی است ،توسعه 7دارای
1. Sustainable Development
2. Cocoyoc
3. Agenda 21
4. Local Agenda 21
5. Our Common Future
6. Growth
7. Development
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مفهومیکیفی است که با نوعی از اعتال و پیشرفت سروکار دارد که جمیع
ابعاد فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی را در خود ملحوظ داشته باشد (گلکار،
.)45 :1379
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 .3 .4ابعاد توسعه پایدار :توسعه پایدار دربرگیرنده ایدهآلها و اصولی است
که درک ،شناخت و تحقق آنها آیندهای روشن را نوید میدهد و عدم توجه
نسبت به آنها ،اضمحالل و نابودی محیط و بشریت را به دنبال خواهد
داشت .جهت دستیابی به این ایدهآلها و همچنین با توجه به واقعیتهای
تلخ و مشکالت پیچیده زیست محیطی ،تا به امروز بیانیهها و دستورکارهای
متعدد و مختلفی صادر گردیده است که دستور کار  21از جمله مهمترین
آنان میباشد و میتوان آن را بعنوان مبنایی مناسب جهت فهم محتوای
توسعه پایدار قرار داد .براساس این دستور کار ،تمام کشورها موظفند که
استراتژیهای توسعه پایدار را متناسب با شرایط جغرافیایی ،اقلیمی ،اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی خود و امکانات و محدودیتهای موجود تنظیم
نمایند که این استراتژیها در چند اصل اساسی میتوانند متمرکز باشند که
این اصول را میتوان ابعاد پنجگانه توسعه پایدار نامید:
 .1پایداری اقتصادی؛ که به مفهوم برآیند تخصیص بهتر و مدیریت کاراتر
منابع و جریان مستمر سرمایه گذاری خصوصی و دولتی است.
 .2پایداری اجتماعی؛ یعنی ایجاد فرآیند توسعهای که تداوم آن منوط به
رشدی دیگر است و در اینجا هدف ،خلق تمدنی انسانی با توزیع عادالنه
داراییها و درآمدها به منظور کاهش فاصله بین اغنیاء و فقرا میباشد.
 .3پایداری زیست محیطی؛ که میتوان آن را با استفاده از اهرمهای زیر
تقویت نمود:
* محدود کردن مصرف انواع سوخت و منابع سوختی تمامشدنی؛
* کاهش حجم ضایعات و آلودگیها و بازیافت منابع؛
* ترویج امساک در مصرف منابع؛
* تالش برای یافتن تکنولوژیهایی که ضایعات کمتری به بار میآورند؛
* تعیین قوانین و دستگاه و نظام قانونی مناسب.
 .4توسعه مکانی پایدار؛ که با هدف نیل به تشکل روستایی -شهری
متعادلتر و توزیع بهتر زمینها از نظر اسکان انسانی به موارد ذیل تأکید دارد:
* کاهش تمرکز افراطی در مناطق اقماری؛
* ممانعت از تخریب اکوسیستمهای آسیبپذیر ناشی از فرآیندهای مهاجرت
و کوچ نشینی بیرویه؛
* ترویج روشهای کشاورزی و جنگلداری جدید بین زارعین کوچک؛
* کشف و بهرهبرداری از توان بالقوه محیطی برای صنتی شدن متمرکز
همراه با تکنولوژیهای جدید با تأکید خاص بر صنایع زیست توده و نقش
آنها در ایجاد اشتغال روستایی غیرکشاورزی؛
* ایجاد شبکهای از قرقهای طبیعی برای حفظ تنوع زیستی.
 .5تداوم فرهنگی؛ شامل یافتن ریشههای درونزای الگوهای نوسازی و
نظامهای زراعی و فرآیندهایی که در روند تداوم فرهنگی تغییراتی بوجود
میآورند (لقایی وتیتکانلو.)36 :1378 ،
 .4 .4توسعه پایدار شهری :سابقه تأکید بر رابطه شهر و محیط زیست در
گردهماییهای بینالمللی چندان طوالنی نیست .اولین گردهمایی زیست
محیطی در اروپا در سال  1957برگزار شد و در قطعنامه آن در سه مورد به
شهرها توجه شده است :در مناطق شهری حفاظت و توسعه کیفیت محیط
در اولویت قرار گیرد و با گسترش حفاظت از سالمتی انسان به استفاده بهینه
و منطقی از منابع پرداخته شود (لقایی وتیتکانلو .)36 :1378 ،نظریه توسعه
شهری ،حاصل بحثهای طرفداران محیط زیست درباره مسایل زیست
محیطی بخصوص محیط زیست شهری است که به دنبال نظریه توسعه
پایدار برای حمایت از منابع محیطی ارایه شد .الزم به ذکر است مفهوم
«پایداری شهری» نباید به جای مفهوم «توسعه پایدار شهری» بکار برده
شود .زیرا پایداری مجموعهای از وضعیتهاست که در طول زمان دوام دارد

اما توسعه در واقع نشانگر فرآیندی است که در طی آن پایداری میتواند
اتفاق بیفتد .بهعبارتی شهر پایدار برآمده از فرآیند توسعهای است که امکان
ارتقای همیشگی سالمت اجتماعی -اقتصادی بوم شناسانه شهر و منطقه
را فراهم کرده و این ذهنیت و امکان را به عینیت و اقدام مبدل میسازد.
مبانی نظری مفهوم پایداری در شهر و ناحیه با توجه به ناهنجاریها و
بحرانهای محیطیای که توسعه شهری باعث آن شده بود ،شامل این
موارد میشود :کاهش آلودگی ،نگهداری منابع طبیعی ،کاهش حجم ضایعات
شهری ،افزایش بازیافتها ،کاهش انرژی مصرفی ،ایجاد جامعه جنگلی و
درختان شهری و نواحی سبز ،توسعه شهرهای کوچک برای کاهش اتکا
به شهر بزرگ ،کاهش فواصل ارتباط ،ایجاد اشتغال محلی ،توسعه متنوع
مساکن در مراکز اشتغال ،ساختار اجتماع متعادل ،حمل و نقل عمومیو
کاهش ترافیک جادهای ،مدیریت ضایعات بازیافت نشدنی ،توزیع منابع و
تهیه غذای پایدار محلی (زیاری )376 :1380 ،و جلوگیری از تخریب و
آلودگی خاک .بر اساس نظریه توسعه پایدار شهری ،او ًال با جایگزینی منابع
و نوسازی آنها ،اتخاذ سیاست کاربری صحیح و محافظت از زمین باال
میرود ،ثانی ًا با توجه به برنامهریزی شهری و ناحیهای و ساماندهی فضا
توسعه پایدار شهری حاصل میشود ( .)Herbert,1992:179این نظریه
راه رسیدن به این الگوها را از طریق برنامهریزی شهری ،روستایی ،منطقهای
و ملی در راستای نقش قانون و کنترل کاربریها و همچنین تعریف مجدد
بافت شهری با تکیه بر ایده کاربریهای مختلط و توسعه با تراکم باال
(نظریه شهر فشرده) ،استفاده مجدد از ساختمانها ،استفاده از ابزارهای
مباحث زیست محیطی در تهیه طرحهای توسعه مانند ابزار ارزیابی ظرفیت
زیست محیطی میداند.
 -5طراحی شهری پایدار:
در طول دههي  1980م .مفهوم توسعهي پايدار به مثابهي راهحلي فراگير
جهت حل مشکالت فراروي تأمين نيازهاي جمعيت روبهرشد و به حداقل
رساندن صدمات وارده به محيط زيست مطرح شد .اما به دنبال طرح مبحث
توسعهي پايدار ،معماران و طراحان شهري همانند متخصصان رشتههاي
ديگر به ارایهي الگوهايي براي انطباق فعاليتهايشان در چارچوب ياد شده
پرداختهاند« .اين تالشها تحت عناوين گوناگون نظير «طراحي شهري
پايدار»« ،طراحي شهري سبز»« ،طراحي شهري اکولوژيک» مطرح
شدهاند( ».گلکار)45 :1379 ،
بدین منظور اصول متعارف طراحی شهری که تا آن زمان وجود داشت
براساس الزامات مورد نظر توسعه پایدار بارها توسط صاحبنظران (معماران
و شهرسازان) مورد بازنگری قرار گرفت و تا به امروز به همراه تجدیدنظر و
اضافات جهت پاسخگویی به این الزامات تکمیل شده اند .این اصول و قواعد،
دستورالعملهای شهرسازی میباشند که فعالیتها و شکلهای شهری را
بهصورت مطلوب به هم پیوند داده ،بر حفاظت از محیط طبیعی و محیط
انسان ساخت تأکید دارند و محیطهایی پایدار را به ارمغان میآورند.
طراحيپايداردرساختارشهريبرمبنايسهاصلاساسيشكلميگيرد:
اصل اول را ميتوان صرفهجويي 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
زيست محيطي كل چرخه حيات منابع ساختوساز شهري را از مرحله
تدارك تا بازگشت به طبيعت دربرميگيرد.
اصل سوم را طراحي انساني ميدانند كه ريشه در نياز به حفظ عناصر
زنجيرهاي نظامهاي زيستي دارد و تداوم حيات و بقاي انسان را در پي دارد.
بر اين اساس طرحي شهري و معماري پايدار ميبايستي كيفيت محيطهاي
كار و زيستي را بهبود بخشد كه موجب افزايش بهرهوري و كاهش فشارهاي

رواني انساني و بهبود شرايط زيستي ميگردد كه همان مفهوم رفاه اجتماعي
و شهروندي را به ذهن متبادر ميكند .اين سه اصل را ماتين در کتاب
خود اين گونه بيان کرده است :اصل نخست :اولويت بخشيدن به بازيافت
ساختمانها ،اماکن ،زير ساختها و شبکهي معابر موجود از طريق منطبق
نمودن آنها با شرايط و نيازهاي جديد .در اين اصل ،بر حفاظت و بهسازي
ابنيه و بافتهاي شهري تأکيد ميشود .اصل دوم :حفاظت از منابع و چشم
اندازهاي طبيعي و حیات وحش و اصل سوم :کاستن از ميزان مصرف انرژي
در توسعهي نواحي شهري جديد با در نظر گرفتن اصول طراحی شهری
پایدار .این هدف از طریق کاربرد استخوانبندی شهری صحیح ،گونههای
ساختمانی مناسب ،توزیع فضایی مناسب کاربریها ،استفاده از تراکم بهینه
قابل دستیابی میباشد (.)1996:10,Moughtin
بهطور کلی دغدغه مهم طراحان امروز در خلق فضاها و بافتهای مختلف
شهری ،رسیدن به نوعی پایداری است که بتواند تعادلی میان فضاهای
شهری و بستر طبیعی آن بوجود آورد؛ عرصههایی که خودکفا بوده ،حافظ
و ارتقا دهنده رفاه اهالی است و مؤلفههای عام پایداری (پایداری اجتماعی،
پایداری اقتصادی و پایداری زیست محیطی) را در خود گنجانده دارد.
 .1 .5طراحي شهري اقليمي :دربخش مركزي كشورايران ،كوير پهناوري
به مساحت هزاران كيلومترمربع قرار گرفته است كه ارتفاع آن از سطح
دريا 500الي1500متر در نوسان است .كوير مزبور يكي از خشكترين
مناطق جهان و در فصل تابستان از گرمترين نقاط سطح سيارهي زمين
بهشمار ميآيد .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 حاشيهي اين كوير شكل گرفته و شكوفا شدهاند
(.)Beazley&Harverssom,1982:52
سكنيگزيني انسان در نواحي كويري ،جز در پرت ِو بهرهبرداري هوشمندانه
بوهوايي اين
از مواهب طبيعي و تعديل و تلطيف نمودن شرايط سخت آ 
مناطق ميسر نميگردد .برخي از مشكالت متعددي كه مردم نواحي گرم
وخشك را به چارهجويي و خلق راهحلهاي بديع سوق داده است از اين
قرارند:
 .1تابش آفتاب سوزان و گرماي شديد در روز؛
 .2اختالف درجه حرارت زياد بين شب و روز؛ (نوسان حرارتي در شهري
مانند يزد در تابستان به 20درجه ميرسد).
 .3تابستانهاي بسيار گرم و زمستانهاي بسيار سرد؛ (نوسان حرارتي ساليانه
در شهر يزد در حدود  59درجه است).
 .4بارندگي اندك؛ (ميزان بارش ساليانه در شهر يزد 60ميليمتر است).
 .5وجود بادهاي گرم پرگردوخاك و احيان ًا شني( .توسلی)21 :1352 ،
طراحي اقليمي ،راهكاري جهت دستيابي به آسايش حرارتي است كه استفاده
از وسايل مكانيكي گرمايشي و سرمايشي و مصرف انرژي و سوختهاي
فسيلي و در نتيجه آلودگيهاي شيميايي و صوتي را به حداقل رسانده است كه
اين خود يكي از اصول اساسي در طراحي و توسعهي پايدار شهري بهحساب
ميآيد .پژوهشهايي كه در زمينهي معماري و طراحي شهري پايدار بهعمل
آمده است نشان ميدهد كه معماري بوميشهرهاي سنتي خاورميانه در
هماهنگي و انطباق قابل مالحظهاي با ويژگيهاي زيستمحيطي سرزمين
خود بودهاند .مساكن و ساختوسازهاي سنتي داراي ويژگيهاي منحصر به
فردي هستند كه در بهترين شرايط انطباقي با اقليم و محيط عمل مينمايند.
از جمله شهرهاي كويري ايران كه داراي بافتي سنتي مطابق با اصول
طراحي اقليميميباشد ،ميتوان به شهريزد اشاره نمود .همانطور كه گفته
شد در چنين نواحي شرايط دشواري براي زندگي وجود دارد؛ گرماي زياد و
خشكي آزار دهنده ،عرصهي زندگي را بر مردم ساكن در منطقه تنگ كرده

و جريان زندگي را مختل مينمايد .در چنين مناطقي ميتوان با كمك
گرفتن از فنآوريهاي جديد به محيط گرم و خشك عادت كرد كه آن هم
از بُعد فيزيكي براي ساكنين امكانپذير است .اما از لحاظ رواني و اجتماعي
مشكالت فراوان و فشارهاي روحي منطقه همچنان الينحل و پابرجا باقي
ميماند .بهطوركلي در اين مناطق الزم است كه «خورشيد را در شهر پنهان
كرد » .يعني جهت ساختمانها و شبكهي ارتباطي را طوري طراحي نمود
كه در محل گذرها نور خورشيد به طور مستقيم بر آنها نتابد و سايه در طول
گذرها و كوچهها وجود داشته باشد تا كارهاي ساكنين را با اختالل روبرو
نسازد (توسلی.)34 :1388 ،
اصليترين هدف طراحي شهري در مناطق گرم و خشك از نقطه نظر
اقليميميبايست «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 ميبرند،
باشد .همچنين هدف ديگر طراحي شهري در چنين مناطقي با توجه به
توانمندي ساختمانها در فراهم
اصول اساسي طراحي شهري پايدار ،ارتقا
ِ
آوردن فضاهاي داخلي به نحوي است كه ضمن تأمين آسايش اقليمي،
نيازمند حداقل مصرف انرژي باشد (.)Giveni,1988: 5
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 بهگونهاي باشد كه فواصل پيادهروي
ساكنين و بازي كودكان كوتاه گردد .مسير پيادهروها الزم است حتياالمكان
در سايه قرار داشته باشد كه اين امر يا توسط سايهي ابنيهي مجاور و يا
درختان تأمين ميشود .ايجاد سايه در اماكني كه افراد و به ويژه كودكان در
طول ساعات روز در فضاهاي خارجي تجمع مينمايند اهميت دارد .از نقطه
نظر توزيع فضايي اماكن خريد ،مدارس و خدمات شهري نيز الزم است كه
سرويسهاي پايه در نزديكي محالت مسكوني پيشبيني شوند .همچنين
جهت تنظيم و كنترل اقليم خرد فضاهاي شهري جزئيات طرح ساختمانها
در مناطق گرم و خشك الزم است بهگونهاي انديشيده شوند كه سايهگيري
مسيرهاي پياده و زمينهاي بازي و همچنين امكان تهويهي مناسب ،تقليل
گرد و غبار و كاهش انعكاس نور خيره كننده تأمين گردد (گلکار.)48 :1379 ،
از طرفي جهتگيري واحدهاي مسكوني نيز در اقليم گرم و خشك بهطريقي
است كه ميزان تابش مستقيم اشعهي خورشيد به فضاي اصلي سكونت و
استراحت به حداقل كاهش يابد .ايجاد سايه ،بادگير ،هشتيهاي منظم(جهت
رعايت اصول محرميت) ،حوض آب ،زيرزمين و فضاي سرپوشيده ،ايوانها
در بافتهاي قديميشهرهاي اين اقليم(براي مثال يزد) به خوبي مشهود
است .تبعيت جهت استقرار ساختمانها از شيب ،توپوگرافي ،ارتباط با
ساختمانهاي ديگر ،چشم اندازها و شرايط اقليمياز 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
قديميشهرهاي اين اقليم بر مبناي طرح هوشمندانهاي طرحريزي شده
است .با توجه به شرايط اقليميحاكم بر منطقه و دماي هوا ،ساختوسازهاي
مسكوني و فضاهاي انسان ساخت ،داراي بافت فشرده همراه با اختالط
كاربريهاست (شهابی.)3 :1389 ،
عوامل اقليمينقش و تأثير زيادي بر نحوهي ساختوساز در مناطق مختلف
دارند و افراد بومينيز براي تعديل هريك از اين عوامل اقليميراهكاري را
در ساختوسازهاي خود لحاظ مينمايند؛ براي مثال ميتوان در اقليم گرم و
خشك برخي از راهكارهاي ارایه شده و مورد استفاده را اينگونه بيان داشت:
 .1احداث بخشهايي از ساختمان در داخل زمين جهت اجتناب از تابش
مستقيم خورشيد تعديل دما.
 .2استفاده از درختان بهمنظور ايجاد سايه در كنار ساختمان و كمك به تعديل
هوا و نيزجبران كمبود ميزان پوشش گياهي.
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 .3احداث ساختوساز متراكم و فشرده جهت به حداقل رساندن ميزان سطح
زمين در معرض تابش مستقيم خورشيد.
 .4استفادهي هرچه بيشتر از ديوارهاي مشترك ميان اتاقهاي يك بنا و يا
حتي ميان دو بناي مجاور جهت به حداقل رساندن ميزان مصرف انرژي
براي سرمايش و يا گرمايش.
 .5پيشبيني پنجرههاي كوچك در بناها جهت بهحداقل رساندن ميزان ورود
مستقيم پرتوهاي نور خورشيد به داخل بنا و جلوگيري از باال رفتن دما در
داخل بنا (.)Golkar, 1997: 11
 .6استفاده از مصالح بوم آورد نظير آجر و خشت جهت صرفهجويي در
ميزان مصرف انرژي و هزينه براي انتقال مصالح از مناطق ديگر ،بهرهگيري
از تجربه ي بوميان منطقه كه در طي قرون متمادي نحوه و تركيب اين
مصالح را به طور تجربي امتحان كردهاند و به همسازي اين مصالح با شرايط
اقليميمنطقه پيبردهاند .داليل همسازي اين نوع مصالح با اقليم گرم و خشك
را ميتوان اين گونه بيان داشت كه خشت زمان تأخيري حرارتي بين  7تا 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 ميگرايد با از دست دادن تدريجي
حرارت ،دماي داخل ساختمان را تعديل مينمايد (.)Golkar, 1997: 11
 .7شكل و جهت گيري ساختمانها  -كه يكي از اصول مهم معماري و
شهرسازي در اقليم گرم و خشك ميباشد -با توجه به تماميعوامل اقليميو
آب و هوايي نظير طرز تابش ،جهت باد مطبوع ،طوفان و گرد و غبار ،مكان
قرار گيري و جنس زمين تعيين و مشخص ميشده است (موحد.)8 :1381 ،
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 .2 .5شهر اكولوژيك؛ راهكـــــاري جهت طراحي شهري پايدار:

مفهوم شهر اكولوژيك ،رعايت مالحظات زيست محيطي در توسعه و ادامه
حيات شهر است ،به نحوي كه محدوديتهاي اجتماعي در برابر انسان
متناسب با آن چه طبيعت ايجاد نموده ،باشد (.)Golkar, 1997: 13
در شهر اكولوژيك ،بدون تخريب طبيعت ،زندگي معنا دارد؛ لذا شهر براي لذت
شهرنشينان مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد .در شهر اكولوژيك كل كاركرد
شهري در فواصل سازگار و بهينهي پياده قرار ميگيرد؛ بنابراين استفاده از
وسايل نقليه موتوري به ميزان قابل توجهي كاهش مييابد (صدر.)1371 ،
بديهي است عملكردهاي شهري نيز بيشتر بر مبناي كاربريهاي مختلط با
مسكوني شكل ميگيرند تا ميزان رفت و آمد در شهر كاهش يابد .ايدهي
شهر فشرده ،8دهكدههاي شهري( 9زمرشیدی )1387 ،و طراحي شهري
زيرزميني ( )Budaiwi, 2006: 32جز ِء مباني نظري شهر اكولوژيك است
تا مردم ،پياده به سر كار يا محل خدمات حمل و نقل عموميبروند .در واقع
شهر اكولوژيك مبتني بر طراحي اكولوژيك يعني ادغام فرآيندهاي زنده
و كاهش آثار تخريب زيست محيطي قرار دارد (.)Kriken, 1983:99
بر اساس آنچه كه از مباني نظري شهر اكولوژيك بيان شد و نيز مقايسهي
روند شكل گيري شهرهاي موجود در حاشيهي كوير مركزي ايران و بافت
موجود آنها ميتوان نتيجه گرفت كه اين نوع شهرها با اصول و مباني
نظري كلي شهرهاي اكولوژيك همخواني و هماهنگي دارند؛ چراكه بهترين
نمونه از شهرهاي فشرده را در ميان همين شهرهاي كويري و حاشيه
كويري ميتوان يافت .براي بهتر مشخص گرديدن اين هماهنگي و نيز
بيان مالحظات اقليميو آب و هوايي در ساخت اين شهرها ابتدا الزم است
به اصول كلي طراحي در اين شهرها ،يعني همان اصول طراحي شهرهاي
فشردهي ايراني بپردازيم.
 .1 .2 .5مدل شهر فشرده :همانگونه كه بيان گرديد ،يك طراحي شهري
پايدار آنگونه طراحي است كه در سه زمينهي «صرفهجويي در مصرف
انرژي»« ،حفاظت از منابع طبيعي»« ،بازيافت ابنيه ،بافتها و زيرساختهاي
موجودشهري» عملكردي مثبت و تأثيرگذار ايفا نمايد .بررسي شهرهاي
كويري ايران ،همچون يزد ،كرمان و كاشان نشان ميدهد كه ويژگيهاي
توجهي
كالبدي بخشهاي تاريخي و سنتي شهرهاي مزبور به ميزان قابل ّ
با يافتههاي علميجديد هماهنگي وتطابق دارند .چنين به نظر ميرسد 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 بافتهاي
شهري به وقوع پيوسته است .بهطوركلي ،با توجه به مشتركات كالبدي
شهرهاي سنتي مناطق كويري ايران ميتوان الگويي را تحت عنوان «شهر
فشرده» ايراني بازشناسي و پيشنهاد نمود( .گلکار.)48 :1379 ،
«رشد و گسترش شهری که به توسعه کم تراکم شهری منجر میگردد،
باعث افزایش مصرف انرژی در حمل و نقل شهری و تخریب زمینهای
کشاورزی و منابع طبیعی میشود ،در صورتی که توسعه شهری فشرده
که با تراکم متناسب جمعیتی همراه باشد ،مصرف انرژی را کاهش داده و
آلودگیهای زیست محیطی را به حداقل میرساند)Aldous, 1992: 16( » .
بهطوركلي شاخصهي اصلي فشردگي را ميتوان 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 قطعهاي زمين واقع باشد واجد حداقل فشردگي است
اما چنانچه همين ساختمان دوطبقه گردد از فشردگي بيشتري برخوردار
ميشود ،چراكه سطح زيربنا دوبرابر ميشود ولي افزايش سطح در معرض
آفتاب و شرايط طبيعي آن كمتر از دوبرابر خواهد بود (گلکار.)49 :1379 ،
در شهرهاي موجود در اين اقليم (گرم و خشك) با توجه به شرايط ناگوار
خارجي به لحاظ تابش و باالرفتن دما بهتر است ساختمانها بهصورت
تودهاي و انباشته و در كنار هم باشند كه اصو ًال يادآور معماري سنتي
8. Compact City
9. Urban Villages

كشور ميباشد كه حالتي از درونگرايي را م ِّدنظر داشتهاند .اين اصل
در سازمان كالبدي شهرهاي كويري ايران از طريق درهم فشرده بودن
واحدهاي مسكوني ،بهگونهاي كه بعض ًا برخي از واحدها حتي از چهار جانب
به واحدهاي ديگر م ّتصل باشند ،رعايت گرديده است .نمونههاي بامهاي
بههم پيوسته بلوكهاي شهري را در كليهي شهرهاي كويري ميتوان
يافت (صدر.)45 :1371 ،
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شدن تغيي ِرشرايطِ حرارتي ميشود
طراحي فشردهي مساكن ،منجر به ُكند ِ
كه نوسان دما را در طول روز و شب به حداقل ميرساند از سوي ديگر
اختالط كاربريها در سطح محالت در موقع طراحي باعث ميگردد كه
افراد براي بدست آوردن مايحتاج و نيازهاي اجتماعي و فرهنگي خود زياد به
محالت ديگر در رفت و آمد نباشند.
 .1 .1 .2 .5اثرات اقليميفشردگي:
 .1تقليل سطوحي كه در معرض تابش مستقيم خورشيد قرار دارند.
همانطور كه بهصورت خالصه به آن اشاره گرديد اين اصل از طريق
فشردگي واحدهاي مسكوني تأمين ميگردد .ديگر اثرات فشردگي محالت
كه در مبحث پايداري اجتماعي نيز نمود پيدا مينمايند بدين شرح ميباشند:
 دسترسي نزديك به خدمات در سطح محالت. افزايش سالمت و بهداشت عامه در رابطه با بهبود سالمت جامعه از طريقكاهش آلودگيهاي ناشي از تردد اتومبيلها.
 افزايش تعامالت اجتماعي در اثر برخوردهاي مثبت اجتماعي در محله ازطريق حضور مداوم مردم و سفرهاي پياده.
 .2شبكهبندي راهها و تقسيم ،قطعه بندي زمين و سازماندهي فضاهاي
پروخالي از دو روش متفاوت تبعيت مينمايند؛ شبكهي راهها با نظميارگانيك
و سلسله مراتب منطبق بر شيب و جهت آب قناتها ايجاد گشتهاند درحاليكه
قطعهبندي زمين نامنظم و ساختمانها با نظميهندسي ساخته شدهاند.

 .3وجود معابر غيرمستقيم ،پرپيچ و خم و كوچهها 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 ميكند .نحوهي استقرار ساباطها نيزكه از
ويژگيهاي بارز شهرسازي كويري است انسان پياده را در مسير حركت خود
در يك توالي مناسب در فضاي سايه قرار ميدهد.
 .4از ديگر اصول منجر شده به پايداري در اين اقليم (گرم و خشك)
جهتگيري كوچهها و به تبع آن خانههاست .در اين جهتگيري فضاهاي
تابستاني و زمستاني بهطور منطقي پيرامون حياط مركزي قرار گرفتهاند بدين
معنا كه بناها بر اساس اصول چهارفصل سال ساخته ميشوند .يعني در چهار
يا در دوطرف ،ساختن بنا مورد نظر ميباشد (زمرشیدی.)15 :1387 ،
به عنوان نمونه در يزد تابستاننشين را در جهت شمال غربي در نظر
ميگيرند كه داراي فضاهاي وسيع و نيمه باز و مرتفع بوده كه در بين
اتاقها واقع شدهاند كه به منظور ايجاد سايه و تهويه هوا و در مجموع
خنك كردن فضاي مسكوني ميباشد .بخش زمستاننشين در جهت عكس
تابستاننشين است كه بتوان از انرژي خورشيد در فصل زمستان حداكثر
استفاده را بُرد .همانطور كه در قسمت قبلي اشاره گرديد بهمنظور 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 شدهي آن باشد؛ يعني بايد ساختمانها را تاح ِّد امكان گِرد و
جمع و جور و در يك كالم فشرده و متراكم در نظر گرفت كه شكلي نظير
مكعب داشته باشند .جهت استقرار ساختمانها از حدود 30درجه شرقي تا
45درجه غربي است .اين جهتگيري به سمت غرب بدين دليل است كه
درجه حرارت هوا در بعدازظهرمعمو ًال باالتر است .زيرا با تشعشع خورشيدي
در قسمت شرقي هنگام صبح ،قسمتي از منطقهي غربي نيز تحت شعاع قرار
ميگيرد؛ همچنين بعدازظهر نيز مستقيم ًا مورد تابش خورشيد است؛ بنابراين
داراي ذخيرهي انرژي بااليي است(.)Budaiwi, 2006: 33
بر اساس آنچه گفته شد چنانچه از منظر طراحي شهري پايدار قرائت
جديدي از شهرهاي فشردهي كويري بهعمل آوريم ،ميتوان در پرتواصول
سهگانه پايداري ،به موارد ذيل اشاره نمود:
الف) در الگوي شهر فشردهي ايراني اصل صرفهجويي در مصرف انرژي
به شيوههاي گوناگون مورد نظر بوده است .شيوههاي مزبور را ميتوان
به صرفهجويي در مصرف انرژي از طريق «فرم شهر»« ،ساختار شهر» و
«تجهيزات و سيستمهاي غيرف ّعال» طبقه بندي نمود.
شناسي استخوانبندي و چه
در شهرهاي كويري فرم شهر چه به لحاظ ريخت
ِ
از نظر تركيب و توزيع كاربريها ،زمينهي كاهش مصرف انرژي را فراهم
ميآورد .بهطور مثال در محالت سنتي نظير محلهي فهادان در شهر يزد با
توجه به تركيب عناصر موجود در مركز محله كه مخلوطي ازكاربريهاي
مسكوني ،تجاري ،بهداشتي ،آموزشي و ...ميباشد ،طبيعت ًا برخالف شهرهاي
جديد الزم نيست ساكنين آن براي دستيابي به خدمات شهري مسافتهاي
طوالني را با استفاده از اتومبيل و صرف انرژي طي نمايند.
فرم ساختمانها نيز در شهرهاي كويري بهگونهاي همساز با اقليم خلق
گرديدهاند كه اين خود به مفهوم كاستن از مصرف انرژي براي تأمين
گرمايش و سرمايش فضاي معماري است (.)Kriken, 1983: 100
همانطور كه اشاره شد ،يكي ديگر از شيوههاي متداول در معماري
شهرهاي كويري كه به امر صرفهجويي در مصرف انرژي ياري ميرساند،
كاربرد تجهيزات و سيستمهاي غيرف ّعال 10است .عناصر و تجهيزاتي
نظير «بادگيرها»« ،آب انبارها»« ،يخچالها» و «آسيابهاي آبي
و بادي» در شهرهاي كويري ،خدماتي را كه امروزه وسايل برقي نظير
كولر ،آبسردكن و ...با صرف انرژي تأمين مينمايند ،بهگونهاي كم
هزينهتر پاسخ ميدادهاند (.)Beazley & Harversson, 1982: 54
10. passive systems

79

شکل -4استفاده از تجهیزات غیرفعال در ابنیه جهت تعدیل گرما.منبع :توسلی

ب) ساخت ابنيه و بافتهاي شهري در شهرهاي سنتي كويري بهگونهاي
بوده است كه كمترين آسيب را متوجه منابع طبيعي با ارزشي همچون زمين،
پوشش گياهي و آب نمايد .فشردگي بافت شهري سنتي كويري ،برخالف
شهرهاي مدرن باعث گرديده است تا با جذب جمعيت بيشتر در سطح
كمتر ،نيازي به تجاوز و دستاندازي به زمينهاي اطراف شهر كه غالب ًا
از بهترين اراضي كشاورزي نيز ميباشند وجود نداشته است .همچنين نوع
مصالح ساختماني مصرفي در ابنيه عمدت ًا خشت و آجري است كه عموم ًا از
خاك ناشي از گودبرداري و پيكني محل ساختمان بدست ميآمده و در
تركيب با مصالح ديگري كه آن مصالح نيز بعض ًا نظير «كاه» خود محصول
جانبي فعاليتهاي كشاورزي بودهاند ،در امر ساختمانسازي بهكاررفتهاند.
اين مصالح كه همگي از منابع محلي تأمين ميشدهاند را مرحوم استاد پيرنيا
«بوم آورد» ناميده و آنرا بهعنوان يكي از اصول معماري سنتي شهرهاي
كويري پيشنهاد نموده است (گلکار.)49 :1379 ،
ج) بازيافــت و بهرهبــرداري مجــدد از ســاختمانها را نيــز ميتــوان
از جملــه ســنتهاي معمــاري و شهرســازي ايــران تلقــي نمــود
( .)Golkar, 1997:15ايــن امــر در طــول تاريــخ ،حتــي در مقاطــع
تحــوالت عظيــم اجتماعــي -فرهنگــي نيــز مشــاهده گرديــده اســت.
بــه طــور مثــال پــس از ورود اســام بــه ايــران ،ســاختمانهاي مذهبــي
نظيــر آتشــكدهها ،بــه جــاي تخريــب بــا اندكــي اصالحــات بــه شــكل
مســاجد حفــظ و مــورد بهرهبــرداري قرارگرفتنــد .در دورههــاي تاريخــي
جديــد نيــز همچنــان شــاهد بودهايــم كــه چگونــه واحدهــاي مســكوني
از طريــق مرمــت و نگهــداري مــداوم ،از نســلي بــه نســل ديگــر بــه ارث
رســيده و بعضـ ًا امــكان تجربـهي زندگــي در يــك خانـهي واحــد را براي
چنــد نســل از يــك خانــواده فراهــم آورده اســت .بــه بيــان ديگــر ،يكــي
از ســنتهاي حســنه در معمــاري و شهرســازي ســنتي ،ســنت حفــظ،
مرمــت و نگهــداري ابنيــه و اســتفادهي مجــدداز ســاختمانهاي موجــود
بــوده اســت .فرهنــگ مزبــور را ميتــوان در تقابــل بــا فرهنــگ شــبه
مــدرن امــروزي كــه بــا وقــوع انــدك تغييراتــي در شــيوهي زندگــي ،حتي
ســاختمانهاي قابــل اســتفاده را تحــت عناوينــي نظيــر «ســاختمان
كلنگــي» بــه ســرعت تخريــب تــا ســاختماني جديدتــر را جايگزيــن آن
نماينــد ،دانســت (گلــکار.)49 :1379 ،
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-6نتیجهگیری:
بر اساس روند طي شده در اين مقاله و بررسي دوگونهي مختلف مباني
فكري -يكي مباني مطرح شده از دههي  1980ميالدي به بعد تحت عنوان
توسعهي پايدار و ديگري مباني فكري سنتي حاكم بر رشد و توسعهي
بافتهاي تاريخي شهرهاي كويري و حاشيهكويري ايران نظير يزد-
ميتوان به وجوه تشابه انكار ناپذيري ميان آندودست يافت .وجوه تشابهي
كه با پيگيري روند تكامل نظريه توسعهي پايدار شهري و رسيدن آن به
رويكرد طراحي اقليميشهرها و مطرح شدن مفهوم شهر اكولوژيك ،خود را
به وضوح نمايان ميسازند .باتوجه به اين تشابه و تلفيق اين دوگونه مباني
فكري ،ميتوان اينگونه بيان داشت كه :یافتههای نظری و اصول طراحی
ضامن بقا ِء
جهت ارتقا ِء پایداری و
غنی شهرهای کویری که در
ِ
ِ
ِ
شهری ِ
جوام ِع مزبور بکار گرفته شدهاند ،مارا بدين نتيجهگيري رهنمود ميسازندکه

پیامدهای مذکور ناشی از انطباق ساخت و کالبد شهر با ساختار محیط طبیعی
پیرامونی میباشد .بکارگیری آموزههای بدست آمده از خصوصیات کالبدی
و الگوهای سنتی که مستلزم تغییر و اصالح در زیرساختهای سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی و همچنین تغییرات کالبدی در تقابل کارآمد با محیط
طبیعی میباشد ،میتواند شهرهای امروزی را در جهت پاسخگویی به
ملزومات توسعه پایدار هدایت نماید .بدين معنا كه به جاي ساختوساز بي
توجه به مسايل زمينهاي كه صرف ًا جهت پاسخگويي به نياز رو به رشد
مسكن صورت ميگيرد و انقطاع هرچه بيشتر توسعههاي جديد شهري با
هويت و محيط طبيعي شهر را سبب ميشوند ،ميتوان با آشنایی با مفاهیم
طراحی بومیکه بر پایه شناخت نیازهای محیطی و زیستی استوار هستند و
همچنین تحلیل و بازشناسی آنها و نمونههای موجود ،به تصمیماتی مؤثر
برای طراحی همساز با اقلیم دست يافت تا راهگشای بهبود وضع موجود و
متضمن حفظ منابع طبیعی موجود برای نسلهای آینده بود.
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مناقصـه هایبينالمللي
منوچهر سلطانی | مشاور کمیسیون تخصصی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی

اشاره:
امـروزه بـرای بـه زیسـتن در دنیـای پر فراز و نشـیب تجارت بین الملل و رقابـت رو در رو با عظیمترین مدعیـان جهانی گریزی جز « آگاهـی» و افزودن
بـه اطالعـات مـورد نیـاز در فعالیتهـای روزمـره اقتصادی نیسـت .در این میدان آنانـی گوی سـبقت از دیگران خواهند ربود که بیشـتر و بهتـر از دیگران
بداننـد .مهندسـی اطالعـات نیـز درسـت همچـون طراحی سـازه ای مقاوم پـس از درک نیازهـا ،شـرایط دوام و بقای آن را بررسـی میکند و آنـگاه ابزار
کارآمـد و مطمئـن خـود را بـه کار میگیرد .حضـور در مناقصات بینالمللی و امکان بهرهمندی از فرصتی اینچنین نیز بیش از همه به شـناخت و بررسـی
چرایـی و چگونگـی حضـور و موفقیت در آن بسـتگی دارد .نوشـتار حاضر میکوشـد این دو مولفه را بررسـی و مورد مداقـه قرار دهد.
الف -ارزيابي بازار و انتخاب فرصتهاي مناسب
بيشـتر شـركتهايي كـه واجـد صالحيـت كار درخارج هسـتند زماني كه ميكوشـند وارد بازار خارج شـوند با تعداد زيـادي پرسشـنامههاي مناقصه روبرو
ميشـوند .تعـداد زيـادي از ايـن مناقصـات بـراي آنها فاقد جذابيت اسـت .اغلب شـركتهاي بينالمللـي مدعي اند كه از هـر ده دعوت بـه مناقصه اي
كـه دريافـت ميكننـد تنهـا يكي از آنها جالب اسـت و يك شـركت موفـق تنها يكـي از ده كار مورد عالقـه اش را به دسـت ميآورد.
اگـر شـركتي ميخواهـد بـه بهتريـن نحـو از منابع مالـي ،اداري و فني خود بهـره گيرد ،بايد به دقـت تماميدعوت به مناقصهها را بررسـي كـرده و توجه
خود را بر آن مناقصاتي متمركز سـازد كه شـانس موفقيت او در آنها بيشـتر اسـت.
بسـياري از شـركتهاي واجـد صالحيتـي كـه بـه كشـورهاي در حـال توسـعه تعلق دارنـد غالبـ ًا تمايلي به پاسـخ گويي بـه دعوتهاي مناقصه نشـان
نميدهنـد ،زيـرا هزينـه آمـاده شـدن بـراي مناقصات در قياس با شـانس ناچيز به دسـت آوردن آن بسـيار زياد اسـت .بسـياري از شـركتهاي متعلق به
كشـورهاي در حـال توسـعه نيـز كـه در مناقصات شـركت ميكنند زماني دسـت بـه اين كار ميزنند كـه مطلق ًا هيچ گونه شـانس موفقيـت ندارند و اين
در حالـي اسـت كـه ارزيابي دقيق اسـناد مناقصـه از ديدگاههاي فني ،حقوقـي ،مالي و بازاريابي شـركتها را از اتالف وقت و پول و شـركت در مناقصاتي
كـه هرگـز در آنهـا برنده نخواهند شـد باز خواهد داشـت.
روشهـاي تعييـن صالحيـت مقدماتـي كه به يك شـركت و يـك كارفرماي احتمالي اجـازه ميدهد 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 بينالمللي
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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 پيشـنهادها ،تجزيـه و تحليل زير
از تماميمـوارد دعـوت به مناقصه و پرسشـنامههاي ارسـالي بـه عمل آيد.
-1تحليلفني
 تجزيه و تحليل تمامينيازهاي فني پروژه. تجزيـه و تحليـل توانايـي شـركت بـراي تأميـن اين نيازهـا ،انفـراداً ياهمـراه با ديگـران.
 تعييـن كليـه خدمـات فنـي مـورد نيـاز هـم از داخـل و هـم از خـارجشـركت و ارزيابـي توانايي شـركت در تهيـه كمكهاي خارجي به شـكل
مشـاركتي ،كاردسـت دوم يـا امتياز
 تهيه برآوردهاي مقدماتي از هزينه. بررسي توانايي شركت در تطبيق پروژه با برنامه كاري آن-2تحليلمالي
 تعيين تقريبي نيازهاي مالي. ارزيابـي ميـزان اعتبـارات صادراتي موجود ،تشـويقهاي مالي يا هرگونهكمـك دولتـي ديگر براي تأمين مالـي پروژه.
 تعييـن ضمانـت نامـه ،وثيقه و ...مـورد نيـاز در مناقصه و دشـواريهايتأميـن اين شـرايط براي پـروژه مـورد نظر.
 برآورد هزينه تهيه پيشنهاد شركت در مناقصه. تحقيق در مورد توانايي مالي رقباي شناخته شده.-3تحليلحقوقي
 اطلاع از شـرايط ويـژه حاكم بـر قراردادها در كشـوري كـه مناقصه درآن برگـزار ميشـود اين شـرايط شـامل قانـون تجارت ،عـوارض گمركي،
واردات ،ماليـات ،اسـتفاده از شـركتهاي غير ملي ،شـرايط مربـوط به ويزا
و قوانين عمومياشـتغال اسـت.
 بررسي قوانين ارزي و مالي ،به ويژه در رابطه با انتقال وجوه نقد. تجزيـه و تحليل قانون قراردادها در كشـوري كه قرارداد بدان اختصاصدارد.
 -روشهاي ناظر به حل اختالفات.
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 -4تحليل بازار
 تحقيـق در مـورد جـو حاكـم بر بازار كشـوري كه مناقصـه در آن برگزارميشـود از لحاظ ارزش اعتباري ،وجود تمايل به دادن كار به شـركتهاي
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 حضورشـركتهاي كشورهاي صنعتي ،شـركتهايي از ديگر كشـورهاي درحال
توسـعه و شـركتهايي كه خواسـتار مشـاركت هستند.
 بررسـي امكان ايجاد مشـاركت ،با يك شـركت محلي با ارایه پيشـنهادمشـاركت يـا گرفتـن كار به صورت دسـت دوم به يك شـركت بينالمللي
از يك كشـور صنعتي.
 بررسـي ميـزان مقبوليـت مليتهاي شـركت مـورد نظر در كشـور موردبحث در سـطوح حرفـه اي و فني.
معمـو ًال مسـووليت انتخـاب مناقصاتـي كـه واجـد ارزش تجاري هسـتند
برعهـده بخش بازاريابي شـركت اسـت .هنگاميكه فهرسـت مناقصات با

اهميت تهيه شـدند ،آنگاه ميتوان از روش تحليل ريسـك اسـتفاده كرده
و سـودآورترين مناقصـه را برگزيـد .طبق مقررات مناقصـات علني رقابتي
( )CBبينالمللـي معمـو ًال 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 قایل شـويم.
زمانـي كـه قـرار اسـت قيمـت عامـل مهمـيدر رونـد گزينش مشـاور به
شـمار آيـد ،ايـن ضابطه معمـوال در دعوت نامـه به مناقصه ذكر ميشـود.
امـا در مراحـل اوليـه تهيه پيشـنهاد مناقصـه ،اطالعات موجـود محدود و
تـا حـدي مبهـم خواهند بـود .از ايـن رو شـركتها مجبور خواهنـد بود بر
اسـاس كارهـاي قبلـي و حجـم كار فعلـي رقبايشـان قيمـت گذاريهاي
آنهـا را حـدس بزنند.
بـا بررسـي كارهـاي قبلـي ميتوان حـدود قيمتهايـي را كـه در مناقصه
مطـرح خواهند شـد معيـن سـازيم .همچنين نوشـتهها و مطالـب فراواني
دربـاره چگونگـي بـرآورد قيمـت گذاريهـاي 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 شـركتهايي كـه در فهرسـت نامزدها قـرار ميگيرند
معمـوال بـراي مطبوعات تجاري شـناخته شـده اند و تهيـه اطالعات الزم
در مـورد هـر شـركت بـراي تهيه جدول زير نسـبت ًا آسـان خواهـد بود.
موضوع

تجربه عمومي شركت
در زمينه تخصصي
پروژه
مهارت فني شركت

ضريب
10درصد
30درصد

وجود كمكهاي مالي 30درصد
تجربه كار قبلي در
كشور مورد بحث
مقبوليتسياسي
شركت در كشور

امتياز عددي هر شركت كننده

5درصد
5درصد

خوب =50
متوسط =40
بد=30

توانايي به پايان
رساندن كار در موعد
مقرر و با هزينه مقرر
شـاخص كاركـرد براي هر شـركت از حاصل ضـرب رتبه وزنـي (ضريب)
هـر موضـوع در امتيـاز عددي مربـوط به هر موضـوع به دسـت ميآيد .با
جمـع كردن شـاخصهاي به دسـت آمده رتبـه بندي كاركرد هر شـركت
به دسـت خواهـد آمد.
20درصد

ب-روشهاي تعيين صالحيت قبل از دعوت به مناقصه
بـه خاطـر تعـداد شـركتهايي كـه خواسـتار شـركت در پروژههـاي
بينالمللـي هسـتند (غالبـا حـدود 80تا90شـركت بـراي گرفتن يـك كار
اظهـار عالقـه ميكننـد) ،روشهـاي تعيين صالحيـت مشـاوران و غربال
كـردن آنها 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 شـركتهايي كه بعـداً از
آنهـا بـراي شـركت در مناقصـه دعـوت به عمـل ميآيـد .روش «تعيين
صالحيـت قبل» يـا «صالحيت مقدماتـي» از اين مزيت برخوردار اسـت.

اطالعات و اسناد تجاري
منابعاطالعاتتجاري
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 ميكنـد يـا نشـان ميدهـد
از كجـا ميتـوان آنهـا را بدسـت آورد .مشـكل مهميكـه بـر سـر راه
شـركتهاي جهـان در حال توسـعه وجود دارد آن اسـت ناتوانـي آنها در
كسـب اطالع از پروژهها يا مناقصات جديد در فرصت مناسـبي اسـت كه
بتواننـد پيشـنهادهاي مناقصه خـود را تهيه كـرده و ارایه 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
عبارتند از:
 سـازمانهاي توسـعه تجارت كـه ميتوانند اطالعات مناسـبي در زمينهفرصتهـاي صـادرات ،برپايـي مناقصـات و نيـز اطالعـات عموميدرباره
بـازار ،گزارشهـاي مربـوط به بازار كشـورهاي معين و غيـره فراهم كنند.
 ارگانهـاي تخصصـي بينالمللي ،نظير بانك جهاني و ديگر مؤسسـاتتخصصي سـازمان ملل ،سازمان همكاري و توسـعه اقتصادي (،)OECD
جامعه اقتصادي اروپا ( )EECو دبير خانه كشـورهاي مشـترك المنافع.
 مؤسسـات ملـي نظير بانكهـاي مركـزي و وزارت خانههـاي بازرگانييـا تجارت.
 نشـريات ادواري عموميتجـاري كه توسـط ناشـران نشـريات بازرگانيتهيه ميشـوند.
 انتشارات اتاقهاي بازرگاني ،اتحاديههاي تجاري و صنعتي. خبر نامههاي مربوط به اطالعات تجاري و موضوعات مالي. نشـريات ادواري صنفي(هر رشـته فعاليت عمده تعدادي نشـريه ادواريكـه توجـه خود را بر آن حرفه متمركز ميسـازند ،نظير مهندسـان مشـاور
و پيمانكاران).
 انتشارات يا نشريات ادواري منطقه اي. كتابهايي كه به موضوع صادرات يا تجارت خارجي ميپردازند. گزارشهـاي مربـوط بـه نمايشـگاههاي بازرگانـي ،كنفرانسهـا يـاسـمپوزيومهايي كـه برگـزار ميشـوند و....
 خدمـات خبـري بنگاههـاي سـخن پراكنـي نظيـر رويتـرز و خدمـاتاطالعاتـي ويدئـوي نظيـر پرسـتل (انگلسـتان) يـا مينـي تلـز (فرانسـه).
 كتابهـاي راهنمـاي گوناگـون در مـورد منابـع اطالعات تجـاري نظيرراهنمـاي تجارت با كشـورها.
 چكيدهها و فهرستها ي الفبايي منابع و خدمات. در ايـن فصـل توجـه خود را به منابـع اطالعاتي مربـوط به فرصتهايصـادرات ،تحقيـق در بازارهاي خارجي كاال و خدمـات ،دعوت به مناقصه،
افـرادي كه در صدد كسـب نمايندگي شـركتهاي بزرگ هسـتند ،اطالع
سـريع از پروژههـاي موجـود در بازارهـاي خـارج و ديگـر اطالعاتـي كـه
فرصتهـاي تجـاري تـازه اي در اختيـار كشـورهاي در حال توسـعه قرار
ميدهنـد ،معطوف ميسـازيم.

منبع:
سایت سازمان توسعه تجارت ایران tpo. ir. com

همايش ملي معماري پايدار و توسعه شهري
مهلت ثبت نام1391/12/10 :
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 ،عليرغم فعاليتهاي صورت گرفته در
ســالهاي اخير ،فقدان تجربيات علمي و پژوهشي كه تبينكننده
مفاهيم و مباحث اين حوزه باشــد احســاس ميشــود .از اينرو
«همايش معماري پايدار و توسعه شهري» به دنبال آن است كه
با گردهمآوردن صاحبان انديشه ،دانشگاهيان ،مديران سازمانهاي
ذيربط مهندســان مشــاور ،متخصصان و عالقهمندان موضوع
توسعه شهري و معماري پايدار ،به بررسي تحقيقات و پژوهشهاي
صورت گرفته در اين زمينه و انتشار نتايج آن بپردازد .اميد است با
مشاركت پژوهشگران اين عرصه زمينه ارائه آخرين پژوهشها و
مطالعات در اين همايش فراهم شود.
محورهايهمايش:
 -1آموزش معماري و شهرسازي پايدار
 -2معماري پايدار ،فرهنگ و سنت
 -3نقش محيط زيست و اقليم در معماري و شهرسازي پايدار
 -4اقتصاد ،توسعه شهري و معماري
 -5سوانح طبيعي ،مديريت بحران و پدافند غيرعامل
 -6توسعه شهر ايراني ،اسالمي
 -7بهرهگيري از فناوريهاي نوين در معماري و شهرسازي پايدار
 -8توسعه شهري پايدار
اطالعاتتماسبادبیرخانه:
تلفن دبيرخانه02122757703 :
فکس دبيرخانه02166431033 :
ایمیلinfo@saud.ir :
وبسایتhttp://saud.ir :
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تحليليبرآلودگيصوتيناشيازترافيكعبوري
در سطح راهها
(مطالعه موردی خیابانهای اطراف حرم مطهرامام رضا(ع) ،شهر مشهد)

فاضل فصيحي | دانش آموخته كارشناسی ارشد راه و ترابري دانشگاه سمنانfazel. pars@gmail. com ،
رضا نــوروزي | دانش آموخته كارشناسی 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 روشهـای مقابلـه بـا اثرات
مخـرب آن بر سلامت کاربـران راههـا ،از اهميت قابل توجهـی برخوردار
گرديـده اسـت .در ایـن راسـتا و از جملـه مؤثرتريـن و اقتصـادي تريـن
روشهـاي كاهـش آلودگـي صوتـي ترافيـك عبـوري ،كنتـرل در منبـع
توليـدي آن ميباشـد ،همچنیـن امـكان كاهـش برخي از صداهـاي تولید
شـده در راهها ،بواسـطه جذب آن توسـط روسـازي وجود دارد .لذا انتخاب
يك روسـازي مناسـب بعنوان بهتريـن روش کنترل عامـل اصلي آلودگي
صوتـي راههـا ،يعنـي جـذب صـداي ناشـي از تمـاس چـرخ خودروهـا و
روسـازي ،مطـرح ميباشـد .در مطالعه پیـش رو پس از معرفـی روشهای
اندازه گیری صداي توليدي ناشـي از حرکت وسـایل نقلیه بر سـطح راهها،
سـعي شـده تا تحليلي بر خصوصيات مؤثر بر ميزان صـداي توليدي آنها
در انـواع مختلـف روسـازيها همچـون بافـت روسـازی ،شـکل چرخهـا
و ...انجـام پذیـرد .در نهایـت یـک مطالعه موردی با هـدف تعیین و کنترل
میـزان آلودگیهـای صوتـی بافـت پیرامونـی حـرم مطهـر امام رضـا (ع)،
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جنبـه کاربـردی بودن ایـن مطالعه را بـه نمایش خواهد گذاشـت.
كليـد واژههـا :آلودگـي صوتـي ،انـدازه گيـري صـداي چـرخ خودروهـا،
روسـازي راههـا.
-1مقدمه
يكـي از پيامدهـاي منفـی رشـد روز افـزون ترافيـك عبـوري در راههـا و
خیابانهـا ،افزايـش آلودگيهـای صوتـي ناشـی از آمد و شـد این وسـایل
نقلیـه میباشـد .عملکرد سيسـتم موتـور و اگزوز ،سيسـتم خنـك كننده،
صـداي ناشـی از برخـورد هوا با بدنـه ،لرزشهاي ناشـي از حرکت ،صداي
چرخهـا و اثـرات متقابـل چرخ و روسـازی ،باعـث بوجود آمودن نوسـانات
فشـاريای میگردنـد که به راحتي توسـط گوش انسـان قابل تشـخیص
اسـت .مطالعـات صـورت پذیرفته توسـط كميسـيون  Euنشـان میدهند
كـه حـدود  20درصـد مـردم اروپا سـطح صداي بيش از سـطح اسـتاندارد
را تحمـل ميكننـد و حـدود  170ميليـون مترمربـع از شـهرها ،مناطقي با
اثـرات آزاردهنـده آلودگيهـاي صوتـي ناشـي از عبور ترافيك ميباشـند.
يكاي مورد اسـتفاده براي تشـريح نوسـانات فشـار صدا ،بعنوان بيان كننده

بلندي صدا ،دسـي بل ميباشـد كه با نماد  dBنمايش داده شـده و نشـان
دهنده سـطح فشـار صدا 1اسـت .بعنـوان مثال محـدوده شـنیداری گوش
انسـان ( 0آسـتانه شـنیداری) تا ( 130آسـتانه درد) دسـی بل میباشـد .از
آنجـا کـه محـدوده تغییرات این سـطوح فشـار گسـترده بوده و بـه منظور
فراهـم شـدن امـکان نمایـش خطی ایـن تغییرات ،اعـداد بدسـت آمده به
صـورت لگاریتمیمورد اسـتفاده قرار گرفته و بـا واحد  ،dB (A) 2نمایش
داده میشـوند.
Hourly A-Weighted Sound Level in Decibels
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موارد کاربرد

مکانهایی دارای
آرامش فوق العاده باال و
دارای کاربری و خدمت
**** ) 57 (Exرسانی به یک نیاز مهم
می باشند و باید سطح
صدا در حداقل میزان
باشد.

لـذا شـناخت خصوصیات تاثير گـذار انواع روسـازيها بر این سـطوح صدا
بـا هدف كنتـرل آلودگيهاي صوتـي از اهميت خاصي برخوردار اسـت.
 -2خصوصیات خودرو
صدای تولید شـده ناشـی از حرکـت خودروها بر روی روسـازی را میتوان
در سـه بخش زیـر جای داد:
 -1صـدای ناشـی از موتـور و سیسـتم تولید انـرژی در خودروهـا (صدای
موتور ،سیسـتم خنـک کننده ،سیسـتم انتقال انـرژی ،اگـزوز و)...
 -2صـدای ناشـی از جابـه جایـی هـوای موجـود در اطـراف خـودرو (باد)
هنـگام حرکت آن
 -3صدای تولیدی ناشی از تماس سطح الستیک با روسازی
صـدای تولیدی ناشـی از کارکـردن موتـور خودروها و تماس السـتیک با
روسـازی مهمتریـن بخش صدای تولیدی را تشـکیل میدهـد که در تردد
بـا سـرعتهای پاییـن ،صـدای ناشـی از موتور خـودرو و در سـرعتهای
بـاال ،صـدای ناشـی از تمـاس السـتیک با سـطح رویـه صـدای تولیدی
غالب را تشـکیل میدهد .نمودار  ،1اثر تغییرات سـرعت و نوع وسـیله نقلیه
بـر میزان صـدای تولیدی در سـطح روسـازی را نشـان میدهد.

مکانهایی با
کاربریهای تفریحی،
پارکها ،مسکونی،
خوابگاهها ،هتلها،
کتابخانهها و...

در مناطق و اراضی در
حال توسعه و مناطقی
که در سایر قسمتها
قرار نمیگیرند.
کاربریهای توسعه
نیافته

***** ) 52 (Inمتلها ،مکانهای
عمومی ،و مدارس

* کنترل یکی از موارد ) Leq(hو ) L10(hباید انجام گیرد.
) :** Leq(hصدای تولیدی معادل بر حسب ساعت

) :*** L10(hمیزان صدای تولیدی که  10درصد آن در یک بازه
زمانی بیشتر از یک ساعت رخ میدهد
 :****Exصدای اندازه گیری شده بیرونی نسبت به محیط
 :*****Inصدای اندازه گیری شده داخلی نسبت به محیط

جدول  -1محدوده صداهای مجاز بر حسب نوع کاربریها بر اساس استاندارد CDOT

خصوصیات سـطح روسـازي همواره نقش مهميدر چگونگي انتشـار صدا
از محل تماس چرخ و سـطح روسـازي را برعهده دارد[ .]7تحقيقات انجام
شـده در مينسـوتا نشـان داده كـه در سـرعتهاي باالتـر از  80كيلومتر بر
سـاعت ،صداي ناشـی از تماس چرخ و سـطح روسـازي بعنوان اصلیترین
پارامتـر از بیـن صداهاي توليدي وسـیله نقلیه در فراینـد حرکت آن مطرح
اسـت[ .]4نيلسـون 3نيز تصديق ميكند كه صداي توليـدي از تماس چرخ
خـودرو و راه ،منبـع صدايـي حاكـم در اتومبيلهـا را تشـکیل میدهد[.]6
3. Nilsson
4. Macro texture
5. Passby

نمودار  -1متوسط صدای تولیدی بر روسازیها بر حسب نوع خودرو و سرعت تردد

 -3خصوصيات چرخ خودرو
مكانيسـم مكـش هـوا در سـطح تمـاس السـتيكها و روسـازي بـه
چگونگـی حرکـت چـرخ بـر روسـازی ،نوع پوشـش چـرخ وسـیله نقلیه و
بافـت كلي4روسـازي بسـتگي دارد .میزان انعطاف پذيري جداره السـتيك
اتومبيـل ،مشـخصات صـداي ناشـي از ايـن تمـاس را تعييـن ميكنـد.
اداره ملـي اسـتاندارد ،مطالعـه وسـيعي بـر انـواع مختلف چـرخ كاميونها
انجام داده اسـت .در حاليكه سـطح مطلق تماس در كاميون بزرگتر اسـت،
اصـول يكسـاني در اتومبيلهـا حاكـم ميباشـد .شـكل  1ناحيـه تمـاس
سـطح السـتيك بـا مسـير را براي  9نـوع چـرخ گوناگون نشـان ميدهد.
انـدازه گيريهـا با اسـتفاده از روش آمارگيري عبـوري 5در فاصله 15متري
از مسـير وسـيله نقليه ،و در محدوده سـرعت  48كيلومتر بر سـاعت انجام
شـده اسـت .موتـور كاميونهـا 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  2نمایش
داده شـده اسـت .مطابـق ایـن مطالعـات ،بيشـترين صـداي توليـدي در
السـتیکهای دسـته  4يـا  9واقع بر سـطوح بتني مشـاهده ميشـود ،لذا
ميتوان حدس زد كه براي حداقل شـدن صداي ناشـی از تماس الستیک
و سـطح روسـازی ،میبايسـت اجـازه فـرار هـواي داخل شـيار داده شـود.
در بررسـي اثرات تغيير سـرعت بر سـطح صدای تولیـدی در محل تماس
السـتیکهای مـورد مطالعه بـا روسـازی ،چنانچه انتظار ميرفت 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
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شكل  -2تجهیزات برداشت صدای تولیدی به روش SPB

همچنیـن نیـاز بـه دور بـودن محـل انـدازه گيـري از صداهـاي جانبـي،
پژواكهـا يا عـوارض زميـن محدودیتهایی را در انتخـاب محل آزمایش
در پـی دارنـد .اين روش به صرف زمان و نیروی زيادي وابسـته میباشـد،
بـا این وجـود از دقت مناسـبي برخوردار اسـت.
 -2-4روش عبوري كنترل شده ()CPB
ايـن روش دارای جزئیـات اجرایـي مشـابه بـا آمارگيـري عبوري بـوده ،با
ایـن تفـاوت که زمـان برداشـت در آن کوتاه تر شـده اسـت .در اين روش
محدوديتهاي محل اندازه گيري ،مشـابه بـا روش آمارگيري عبوري بوده
و قابلیـت انـدازه گیری سـطح صدا در شـرایط وجود ترافيك سـبك ،آن را
براي مناطق برون شـهري يا شـرايط آزمايش مسـير ،مناسـب كرده است.
3

جدول  -2سطح صدا بر حسب نوع آج چرخ

 -3-4روش متوسط زماني صداي ترافيك
در شـرايط جريان سـنگين ترافيك ،روشهاي آمارگيري عبوري و عبوري
كنترل شـده را نميتوان براي ارزيابي صداي ناشـی از تماس السـتيك و
روسـازي بـه كار بـرد ،زيرا تردد وسـيله نقليه بـه قدر كافـي قابل تفکیک
نميباشـد .در روش متوسـط زمانـی ،از فشـار صدا ميانگين گرفته شـده و
بـه سـطح صداي هـم ارز ( )Leqتبديـل ميگـردد .روش ميانگين زماني،
سـطح صـدا را بـا در نظـر گرفتن سـرعت ترافيك و تركيب وسـايل نقليه
انـدازه ميگيرد.
4

شکل  -1نمایش انواع سطح الستیکها

 -4انـدازه گيـري آلودگـي صوتـي در محـل تماس چرخ خـودرو و
سـطح روسازی
بـه منظـور انـدازه گیـری و ارزيابي اثـرات پارامترهـای مختلف بـر میزان
صدای تولیدی در سـطح روسـازیها ،نيـاز به اسـتفاده از روشهای معتبر
انـدازه گیـری میباشـد کـه در زیر به بیـان خالصـه ای از مهمترین آنها
پرداخته شـده است:
 -1-4روش آمارگيري عبوري ()SPB
در ایـن روش با اسـتفاده از يك سيسـتم اندازه گيري صـدا  ،که در فاصله
 7/5متـر از محـور مرکـزی خـط عبور قرار میگیرد ،حداكثر سـطح فشـار
صـدا براي هـر عبور وسـيله نقليه نمونه ضبـط ميگردد.
از معایـب ایـن روش میتوان به ضبـط کل صداي ترافيك شـامل موتور،
اگـزوز و صـداي آيروديناميكـي و امـکان عبـور تنهـا يك وسـيله نقليه در
واحـد زمـان از مقابـل دسـتگاه ضبط صدا اشـاره نمود.
1
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2

نمودار -2نتایج حاصل از برداشت صدای تولیدی به روش متوسط زماني صداي ترافيك و انتخاب
متوسط صدای تولیدی

 -4-4روش نزديك (يدك كش) ()CPX
انـدازه گيـري سـطح صـدا توسـط يـك يـدك كـش ،بـا اسـتفاده از
ميكروفونهـاي نصـب شـده در نزديكـي چرخهـا انجـام ميشـود.
يدك كـش داراي يـك درپـوش ميباشـد كـه بـروي ميكروفونهـا قـرار
5

)1. Statistical Passby (SPB
)2. Sound Level meter (SLM
)3. Controlled Passby (CPB
4. Time-averaged Traffic Noise
)5. Close Proximity Methods (CPX

گرفتـه و ضمـن كاهـش صـداي بـاد ،صـداي ترافيـك را نيـز انعـكاس
ميدهـد .بنابرايـن ايـن انـدازه گيـري را ميتـوان حتـي در صـورت وجود
جريـان ترافيـك هـم انجـام داد.

شكل  - 3تجهیزات برداشت صدای تولیدی به روش CPX

روش يـدك كـش ،داراي سـرعت اندازه گيري بيشـتري ميباشـد ،اما نوع
وسـايل نقليـه جريان ترافيـك را در نظر نميگيرد.
 -5روشهاي كاهش صداي ناشي از تماس الستیک با سطح راه
صـداي دريافـت شـده ،ناشـي از نوسـانات و جابهجایـی هـوای سـاکن در
حركاتـي مـوج گونـه ميباشـد .صـداي ترافيـك جادههـا به دلیل انتشـار
بـه صـورت یک منبع خطـي ،باعـث تولید آلودگـي صوتي در تمـام طول
راه میشـود[.]18
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
ميشـود و بـا افزايـش فاصله از منبع ،سـطح صدا كاهـش مييابد .بدیهی
اسـت هـر گونه تغییـری در میزان صداهـا و كاهش آنها در منبع ،مسـير
انتشـار يـا در گيرنـده ،میتوانـد باعـث تأثیراتـی در امـواج دریافتی گوش
انسـان گـردد ،لـذا میتوان روشهاي مرسـوم كاهـش صداي راههـا را در
سـه دسـته و به شـرح زیر جـای داد.
منبع

مسیر

حفاظت موتور

سطح (روسازي و
احاطه كنندهها)

طراحي مناسب چرخها

كاربرد موانع صدا

صدا خفه كن براي اگزوز احداث كمربند سبز
كنترل تردد انواع وسايل جذب صدا
نقليه

اعمال محدوديت سرعت انعكاس صدا

طرحآيروديناميكوسايل -
نقليه

1

دریافتکننده

عايق كردن سازه ها

تعبيه ماسك صدا
-

-

-

اصالح بافت روسازي
از میـان روشهای برشـمرده شـده در لیسـت فوق ،كاهش صـداي بوجود
آمده در محل تماس السـتیک و روسـازي ،بعنوان روشـی مؤثر در كاهش صدای
منبع تولید شـناخته شـده و مشـخصات انتشـار صوت را تحت تاثير قرار ميدهد.

 -6روسازیهای آسفالتی با کمترین سطح صدا
ميـزان صـداي توليـدي ناشـي از عبـور خـودرو از سـطح راه بـه عوامـل
مختلفـي همچون نوع روسـازي ،میزان تخلخل ،اندازه و نوع سـنگدانهها،
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 اصلاح نوع
بافـت روسـازي بـا حفظ عوامل اساسـي دخيل در طرح روسـازي همچون
مقاومـت لغزندگـي و ...ميتـوان تا حـدودي صداي توليدي ناشـي از عبور
ترافيـك از سـطح راههـا را كاهش داد.
همـواره دسـتیابی بـه یـک بافت مناسـب بـا افزايـش ميـزان تخلخل در
روسـازی ،علاوه بـر زهكشـي بهتـر باعـث لـرزش كمتـر السـتيكها،
كاهـش صـدای ناشـی از مكش هـوا و جذب بهتر آن ميشـود كـه براي
دسـتيابي بـه تخلخلـي بـاال ،نياز به يك سـطح آسـفالت با دانه بنـدي باز
ميباشـد[.]11
بر اسـاس تحقيقات انجام شـده ،صداي توليدي ناشـی از تماس السـتیک
با سـطح روسـازي در روسـازيهاي آسـفالتي حدود  2تا  5دسـي بل كمتر
از روسـازيهاي بتنـی ميباشـد كه بهمنظور دسـتیابی بـه کمترین میزان
سـطوح صـدا ،میبایسـت بافـت درشـت دانـه و غيرهمگن حداقـل گردد
[ .]10همچنيـن غلتـك زني سـطح باعث جهت گيري افقـي محور اصلي
سـنگريزهها و در نتيجـه توليـد صـداي كمتـر در روسـازي ميشـود[.]11
لـذا در ادامـه بـه بررسـي خصوصيـات و ميـزان صـداي توليـدي در انواع
روسـازيهای آسـفالتی پرداخته شـده است.
 -1-6آسفالت متخلخل ()OGFC
روسـازیهای از نـوع آسـفالت متخلخـل اصـوال براسـاس دو عملکـرد،
صـدای انتشـار یافتـه از عبـور ترافیـک را کاهـش میدهنـد:
 کاهـش صـدای غلتـش :بافـت متخلخـل روسـازي بـا وارد نمـودنفشارناشـی از هـواي وارد شـده بـه مسـير ،باعـث كاهش صـداي چرخ در
حـال عبـور ميشـود.
 جـذب صدا :يك اليه آسـفالت متخلخـل ،بدليل شـرايط آيروديناميكيویـژه اش باعـث كاهـش گسـترش صـداي توليـدي در فضـای اطـراف
ميشـود .مطالعـات انجـام شـده در هلنـد بطـور متوسـط کاهـش صدای
تولیـدی در حـدود  4دسـي بل را در آسـفالت متخلخل بـا ضخامت عادی
نشـان میدهـد[ 12و  13و .]14
خصوصیـت مهم ديگر آسـفالت متخلخل اصالح طیف فرکانسـی صدای
توليـدي توسـط چرخهـا هنگام حرکت بـر روي آنهـا در مقایسـه با بتن
آسـفالتی متراکـم میباشـد .ایـن ویژگـی باعـث کاهـش انتشـار صـدا در
فرکانسهـای بـاال (بیشـتر از  1000هرتـز) میگـردد[.]15
ضعف اصلي آسـفالت متخلخل در مقایسـه با بتن آسـفالتی متراکم ،وجود
 20درصـد فضـای خالـی در بافت آن میباشـد که این حجـم امکان نفوذ
آب ،هـوا ،گـرد و غبـار را به آسـفالت متخلخل فراهم میکنـد و از آنجا که
خـواص کاهـش صدا رابطه مسـتقیم با ميـزان تخلخل موجـود در رويهها
دارد ،ناخالصـی موجود ناشـی از این آلودگی باعث كاهش کارایی آسـفالت
متخلخـل در کنتـرل و كاهـش صـداي توليـدي ميگـردد .لـذا نگهداری
مؤثـر از خلـل و فرجهـا و منافـذ سـطح رویـه بعنـوان یـک عامـل مهـم
در ايـن نـوع آسـفالت مطـرح اسـت كه در صـورت تـردد ترافیکهـای با
حجـم و سـرعتهاي بـاال ،باعـث توليـد مكـش در چرخهـا و ايجـاد اثـر
خـود پاک کنندگـی 3ميگـردد که تا حـدودی ضعف اشـاره شـده در فوق
را كاهـش ميدهـد .لـذا اسـتفاده از آسـفالت متخلخل در مناطق شـهری
2

1. Barriers
2. Open Graded Friction Courses or Porous Mixtures
3. self-cleaning
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و خطـوط اضطـراری و ویـژه با سـرعت عبـوری  50کیلومتر بر سـاعت و
کمتـر از آن پیشـنهاد نمیگردد.
بـه دليـل پاييـن بـودن دماي اين روسـازي نسـبت به سـاير روسـازيها،
در حـدود  1الـي  2درجـه ،در زمسـتان زودتـر شـروع به يـخ زدن نموده و
مـدت زمـان بیشـتری در این حالـت باقی میمانـد .لذا نيازمنـد نگهداری
زمسـتانی بیشـتری نسبت به سـاير روسـازيهاي بتن آسـفالتي ميباشد.

حـدود  3تـا  6درصـد اسـت كه اين حالت برای آسـفالت متخلخل بیشـتر
ميباشـد ( 20درصـد یـا بیشـتر) .بـا ايـن وجـود بافت نسـبت ًا بـاز SMA
خصوصیـات کاهـش صدای بهتـری دارد.
ايـن نـوع روسـازي بـا حداکثـر دانـه بنـدی  11ميليمتـر (و تـا  6ميليمتر)
صدايی در حدود  3-2دسـی بل كمتر در مقایسـه با بتن آسـفالتی متراکم
تولیـد میکنـد[ 16و .]17

 -2-6سیستم دو الیه آسفالت متخلخل
همانطـور كه پيشـتر نيز اشـاره گرديد ،یکـی از ضعفهای اصلی آسـفالت
متخلخـل ،نفـوذ آلودگیهـا بـه خلـل و فـرج موجـود در رويـه و در نتيجه
کاهـش خاصیـت کنترلی صـدای تولیدی میباشـد .چندین نوع روسـازی
جهـت رفـع ایـن نقیصـه طراحـی و اصلاح شـده انـد کـه یکـی از آنها
سیسـتم آسـفالت متخلخل دو الیه اسـت.
همانطور كه در شـكل  2مشـاهده ميشـود ،این نوع آسـفالت شـامل یک
الیـه فوقانـی از آسـفالت متخلخل اسـت کـه به ترتیـب از درشـت دانه و
ریـز دانـه تشـکیل شـده اند كـه وجـود اليـه اي از سـنگهاي ریزدانه در
ايـن نـوع روسـازي باعث كاهش لـرزش چـرخ و در نتيجه کاهـش تولید
صدا میشـود.
در ايـن نوع روسـازي الیه باالیی همانند یک غربال عمل کـرده و از ورود
خـاک بـه داخل سـاختمان روسـازی جلوگیـری میکند .همچنیـن هوای
موجـود در بیـن دو الیـه ،علاوه بـر کاهش اثر صـدای ترافیـک عبوری،
خاصیـت خود پـاک کنندگی منافـذ را نیز دارا ميباشـد.
جهت اطمینان از عملکرد درسـت و دوام و ماندگاری خصوصیات سـازه ای
روسـازی در طـی عمـر خدمـت دهـی آن كـه معموال بيـن  7تا  10سـال
اسـت ،اسـتفاده از یـک الیـه بینـدر اصالح شـده کـه خصوصیـات آن به
ترافیـک عبـوری و مـدت زمـان بهرهبـرداری وابسـته اسـت ،ضـروری
میباشـد.

 -5-6بتن آسفالتی خیلی نازک ()VTAC
بتـن آسـفالتی خیلـی نـازک ،معمـو ًال از ضخامـت  20تـا  30ميليمتر بتن
آسـفالتي با حداقل ميزان دانه بندی که ترکیبی از ماسـه با اندازه متوسـط
و یـک بینـدر از جنس پلیمر اصالح شـده به همـراه افزودنیهایی از قبیل
پـودر السـتیک بـا دانـه بندی معیـن ،مـواد متخلخـل هماننـد ورقههای
رسـی ،پـوزوالن یـا سـرباره کوره آهن گدازه ای میباشـد ،تشـکیل شـده
اسـت .حجـم فضـای خالـی در ایـن نـوع روسـازی معموالبیـن  15تا 25
درصـد بعـد از عبـور کمپکتورهای گردنده میباشـد.
بافـت بـاز در سـطح اين نـوع رويه باعث ايجـاد خصوصیـات کاهش صدا
گرديـده ،درحاليكـه مقاومت لغزشـی بسـیار باالیی در سـطح رویه مسـیر
ايجـاد ميكنـد کـه در آزمایـش پخـش ماسـه بیـن  0/7تـا  1/2ميليمتـر
بوده اسـت.
 0-10 VTACاغلب برای مسـیرهای با حجم ترافیک و سـرعت باال ،در
حالیکـه  0-6 VTACبرای مسـیرهای درون شـهری و حومه شـهري
اسـتفاده میشـود .ایـن نوع روسـازی بـه دلیل رفتـار مکانیکـی خوبی که
در سـطوح صـدای پاییـن به نمایش گذاشـته اند ،باعث گرديـده به عنوان
بـی صداترین سـطوح از میان انواع روسـازیها مطـرح گردند.
مزیـت اصلـی این رویه نیـاز آن به هزینههـای اولیه و نگهداری زمسـتانه
کمتر در مقایسـه با آسـفالت متخلخل میباشـد .سـطوح صدای ناشـی از
تمـاس السـتیک خودروهـا بـا ایـن نوع روسـازی به ميـزان  3تا  5دسـي
بـل كمتـر از بتن آسـفالتی متراکـم و نیمه متراکم اسـت که مقـدار آن به
بزرگترین اندازه سـنگدانهها وابسـته اسـت.
2

 -6-6بتن آسفالتی فوق نازک ()UTLAC
بتـن آسـفالتی فـوق نـازک ،یک نوع آسـفالت گـرم با ضخامـت  10تا 20
ميليمتـر اسـت .قبـل از اجرای سـطح آسـفالتی یک الیه ضخیـم از پلیمر
قیرامولسـیون اصلاح شـده بـر روی سـطح جاده پخش شـده ،سـپس بر
روی آن ترکیـب آسـفالت گـرم با دانه بندی بـاز اجرا میگردد .امولسـیون
قیر شکسـته نشـده ،تمـام فضای خالی بـه جز منافذ قسـمت فوقاني اليه
رويـه را پـر کـرده كـه ایـن روش پرکردن منافـذ ،نقـش مهميدرعملکرد
روسـازی عهده دار اسـت .منحنی خمیدگی آسـفالت گـرم معموال منقطع
و بزرگتریـن انـدازه الـک بـرای دانه بنـدی این نوع آسـفالت بيـن 5تا 11
ميليمتر میباشـد.
در صـورت كاربـرد مقاديـر كمـياز بيندر برای باز گذاشـتن منافذ قسـمت
باالیـی رویـه ،کاهـش صـدا در مقایسـه با بتـن آسـفالتی در حـدود 3-2
دسـی بل اسـت.
3

شكل  - 4ساختمان آسفالت متخلخل دو اليه اي
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 -4-6آسفالت با استخوان بندی سنگدانه ای ()SMA
اسـتفاده از روسـازیهای آسـفالتي با اسـتخوان بندي سـنگدانه اي جهت
روسـازی سـطح راههـای بـا ترافیـک سـنگین در دهـه اخیر با رشـد قابل
توجهـي روبـرو بـوده اسـت .دالیـل ایـن اشـتیاق عبارتنـد از :دوام بـاال،
مقاومـت قابل قبـول در برابر تغییر شـکلهای دایمی ،ایجـاد راحتی برای
سرنشـینان و نهایتا سـطح صدای نسـبت ًا پایین در مقایسـه با بتن آسفالتی
متراکم.
 SMAیـک ترکیـب منقطـع بـا اسـتخوان بندی سـنگدانه ای اسـت که
سـنگدانههای درشـت بـا قيـر ماسـتیک ،فیلـر و ریـز دانـه پر شـده اند و
در مقایسـه بـا آسـفالت متراکـم ،دارای فضـای خالی باالیی در سـاختمان
سـنگدانه بـوده و ضخامت آن در حالت عـادی بین  15تا  45ميليمتر تغییر
میکنـد SMA .شـبیه آسـفالت متخلخـل بوده بـا اين تفاوت كه سـطح
فضـای خالـی باقـی مانـده پـس از اضافـه کـردن ماسـتیک به سـنگدانه
1

 -7اصول كاهش صداي روسازي
نتایـج تحقیقـات صـورت گرفته بر سـطوح صدای انـواع روسـازیها و به
ازای سـرعت  90کیلومتـر بر سـاعت در فاصله  15متر از خـط مرکزی راه
را میتـوان بطـور خالصه چنین بيـان نمود:
 )1روسـازي آسـفالتي بـا منحنـی دانه بندي بـاز و سـنگدانههاي كوچك،
)1. Stone mastic Asphalt (SMA
)2. Very Thin Asphalt Concrete (VTAC
)3. Ultra Thin Layer Asphalt concrete (UTLAC

بـي صداترين نوع روسـازي ميباشـد.
 )2طبـق بررسـیهای انجام شـده ،حداکثر نوسـانات سـطوح فشـار برای
یـک نـوع روسـازی مشـخص ،مقدار  9دسـی بل میباشـد.
 )3حداکثـر اختلاف بین بي صداترين و پر صدا ترين روسـازي در شـرایط
مشـابه ،به  14دسـی بل محدود میگردد.
 )4كاربـرد دانـه بندي با مشـخصات ابعـاد بزرگتر از  20ميليمتر به سـمت
افزايـش صدا ميـل ميكند.
 )5كاربـرد دانـه بنـدي با مشـخصات ابعاد كمتـر از  10ميليمتـر تمايل به
كاهش صـدا دارد.
 )6تخلخـل روسـازي ،باعـث كاهـش اثـرات آيروديناميـك صـداي بـا
فركانـس بـاالي  1500هرتـز ميشـود.
 )7سـطح يك روسـازي االسـتيك و ارتجاعي ،اثرات ضربه و سـاير منابع
مكانيكي را كاهـش ميدهد.
 )8میـزان تأثیـر بافـت داخلی (الیـه در تماس با اسـاس) نسـبت به بافت
بیرونـی (الیـه تماسـی بـا سـطح السـتیک) در کاهـش صـدای تولیدی
همـواره دارای نتایـج بهتری میباشـد.
 -8صـدای تولیـدی ناشـی از عبـور خودروهـا در معابـر اصلی بافت
اطـراف حـرم مطهـر امام رضـا (ع)
شـهر مشـهد ،شـهری با پهنه اي حدود  20هزار كيلومتر مربع ،در شـمال
خاوري اسـتان خراسـان قرار دارد که بر اسـاس آخرین سرشـماری دارای
جمعیتی نزدیک به  2/5میلیون نفر اسـت .این شـهر به واسطه وجود جاذبه
معنـوی خـود ،حرم مطهـر امام رضا ،هشـتمین امام شـیعیان ،دارای حجم
بـاالی سـفر در طول سـال از اقصی نقاط ایـران و جهان میباشـد .میزان
اهمیـت این سـفرها به گونه ای سـت که این شـهر را به عنـوان پایتخت
معنـوی ایـران و دومیـن کالن شـهر مذهبـی دنیـا نـام گـذاری کرده اند.
از آنجـا کـه مهمتریـن عامـل جذب سـفر در مشـهد وجود بـارگاه معنوی
امـام هشـتم میباشـد ،بافـت مرکـزی شـهر که محـدوده حـرم مطهر به
شـمار مـیرود ،جـز مناطـق بـا تولیـد و جذب سـفر باال بـه شـمار آمده و
نقش آن به عنوان مقصد اصلی اکثر سـفرهای منتهی به شـهر مشـهد پر
رنـگ میگـردد .وجـود کاربریهای مسـکونی و هتلهای بـزرگ موجود
در ایـن بافـت ،نیـاز به وجود تامیـن آرامش روانی سـاکنین و مسـافران را
پـر اهمیـت جلوه میدهـد .لذا در ادامه به بررسـی صدای تولیدی ناشـی از
عبـور خودروها بر سـطح سـواره رو معابـر اصلی بافت اطـراف حرم مطهر
شـامل خیابانهای امام رضا ،شـیرازی ،طبرسـی و نواب صفوی (شـکل)5
و مقایسـه آن بـا میـزان مجـاز آیین نامههای معتبر پرداخته شـده اسـت.
مراحـل کلی برداشـت و محاسـبه میزان صـدای تولیدی را میتـوان در 5
گام زیـر خالصه نمود:
 .1تعیین درجه راه
 .2برداشت میزان صدای موجود در معبر ناشی از عبور خودروها
 .3تخمیـن میـزان صدای تولیدی ناشـی از تردد خودروها بر اسـاس حجم
و نـوع ترافیک عبوری
 .4بررسی معایب و اثرات منفی ناشی از صدای تولیدی
 .5مشـخص نمـودن کاربریهای اطراف معبر و میـزان کاهش یا افزایش
صدای تولیدی ایـن کاربریها
بـه علت عـدم در دسـترس بودن تجهیـزات برداشـت صـدای تولیدی در
شـهر مشـهد ،در ایـن مطالعه تنها به محاسـبه میـزان صـدای تولیدی بر
اسـاس ترافیـک عبـوری تاریخ  20مهرماه ( 1389برداشـت شـده توسـط
حـوزه مطالعـات و برنامهریزی سـازمان حمل و نقل و ترافیک شـهرداری
مشـهد) و مـدل سـازی و تخمین آن با کمـک نرم افـزار  1TNMپرداخته
شـده و در نهایـت بـا مقادیـر مجـاز آییـن نامـه اشـتو مـورد مقایسـه قرار
گرفتـه اسـت کـه نتایـج آن در جدول  1قابل مشـاهده میباشـد.
)1. Traffic Noise Model (FHWA Software

شكل  -5موقعیت معابر مورد بررسی

(الف)

(ب)
شکل -6نمایش محیط نرم افزار TNMهنگام :الف -ورود اطالعات و مدل سازی؛ ب -خروجی نرم افزار
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سواری

موتورسیکلت

ون و مینی بوس

53 2100

اتوبوس و کامیون

مسیر شماره
( 2خیابان
امام رضا
8651
حد فاصل
چهارراه دانش
تا حرم مطهر)

70/3 530

593

70

مسیر شماره
( 3خیابان
نواب صفوی
71/1 691 156 2867 13051
حد فاصل
میدان توحید
تا حرم مطهر)

مسیر شماره
( 4خیابان
طبرسی حد
61 3272 10065
فاصل میدان
گمنام تا حرم
مطهر)

70/1 485

63/8

63/5

64/4

نوع کاربری خیابان

مسیر شماره
( 1خیابان
آزادی حد
58 1857 10680
فاصل
چهارراه شهدا
تا حرم مطهر)

LNight Leq

E

E

E

میزان صدای مجاز (دسی بل)

حجم عبوری از معبر
(خودرو در روز)

صدای تولیدی
(دسی بل)

51

51

51

-6نتيجهگيري
هـدف اصلـی ایـن مطالعـه بررسـی صـدای تولیدی بـر روی روسـازیها
ناشـی از تـردد خودروها و بررسـی میـزان تأثیر پارامترهـای مختلف بر آن
بوده اسـت.
در میـان عوامـل مختلـف ،انتخـاب نـوع روسـازی مهمتریـن پارامتـر در
کاهـش میـزان صـدای تولیـدی میباشـد .برخـی از روسـازیها همچون
آسـفالت متخلخـل ،روسـازی دو الیـه آسـفالت متخلخـل ،آسـفالت بـا
اسـتخوان بنـدی سـنگدانه ای ،بتن آسـفالتی خیلی نازک و بتن آسـفالتی
فـوق نازک دارای تأثیر بسـزایی در کاهش سـطوح صدا معرفی شـدند که
در صـورت انتخـاب و نگهـداری صحیـح میتـوان تا حدود  8دسـی بل از
میزان صدای تولید ناشـی از تردد خودروها بر روی آن کاسـت .از آنجا که
یـکای مورد اسـتفاده برای سـطوح صدای تولیدی واحـدی بر پایه لگاریتم
میباشـد ،کوچکتریـن تغییـر در آن توسـط گـوش انسـان قابـل درک و
تشـخیص میباشـد .مطابـق بـا اسـتاندارد جهاني ،آسـفالت بـا دانه بندي
بـاز 1بـه عنـوان بي صداتريـن روسـازي رايـج مـورد اسـتفاده ميباشـد.
طبق محاسـبات انجام شـده صـدای معابر اطراف حرم مطهـر امام رضا(ع)
کـه در ایـن مقالـه مورد بررسـی قرار گرفته اند حدود  20دسـی بل بیشـتر
از مقـدار مجـاز آیین نامه ای میباشـند کـه این میـزان دارای اثرات منفی
بسـیاری بـر آرامـش روانـی کاربران و سـکنه آنها میباشـد .ایـن میزان
افزایشـی صـدای تولیـدی را بـا اسـتفاده از تغییـر نـوع روسـازی ،کاشـت
درختان ،اسـتفاده از عایقهـای صوتی و ...میتوان تا حـدودی کاهش داد.
 -7مراجع

64/7
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جدول  -3صدای تولیدی ناشی از تردد خودروها بر روسازی معابر بافت اطراف حرم مطهر

نمودار -3میزان صدای تولیدی در معابر اطراف حرم مطهر (محاسبه شده بر اساس حجم عبوری)
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حائلهـای صوتـی ،کاهـش میـزان تـردد و نهایتـا تغییـر نـوع روسـازی
مطابـق مـوارد معرفی شـده میباشـد.

مطابـق نتایـج نمایـش داده شـده در جـدول  3و نمـودار  ،3میـزان صدای
تولیـدی در کلیـه معابـر مـورد مطالعه در حدود  19تا  20دسـی بل بیشـتر
از مقادیـر مجـاز آییـن نامه میباشـد که ایـن مقـدار افزایش ،باعـث بروز
ناراحتـی و تنشهـای عصبـی قابـل توجهـی در کاربـران معابـر مذکـور
کـه راننـدگان نیـز جزئـی از آنـان میباشـد ،میگـردد .نتیجـه ایـن امر را
میتـوان در پدیـدار گشـتن چهـره ای نامناسـب ،عصبانیـت و در نهایـت
حـرکات ناگهانـی و بینظمیترافیـک عبـوری مشـاهده نمـود.
از جملـه روشهـای کاهنده صدای تولیـدی در معابر جهت بهبود وضعیت
صـدای تولیـدی بـر حسـب درجـه اهمیـت ،کاشـت درختـان ،اسـتفاده از

1. National Cooperative Highway Research Program, Relationship Between Pavement Surface Texture and Highway Traffic Noise, NCHRP Synthesis 268, Transportation Research Board, National Research Council, Washington, D. C. , September 1998
2. Teets, M. K. (Ed.), Highway Statistics 1995, Report No. FHWA-PL-96-017, U. S.
DOT, Federal Highway Administration, Washington, DC, November 1996.
3. Anderson, G. S. , L. N. Miller and J. R. Shadley, Fundamentals and Abatement of
Highway Traffic Noise, National Highway Institute, Federal Highway Administration, Washington, D. C. , June 1973.
4. Hibbs, B. O. and R. M. Larson, Tire Pavement Noise and Safety Performance,
FHWA, Final Report, FHWA-SA-96-068, May 1996.
5. Nillsson, N-A. , O. Bennerhult, and S. Soderqvist, "External Tire/Road Noise: Its
Generation and Reduction", Inter-Noise 80, Miami, Florida, December 8-10, 1980
6. National Bureau of Standards, Truck Noise-I, Peak A-weighted Sound Levels Due to
Truck Tires, Report OSTONA 71-9, U. S. DOT, Washington, D. C. , September 1970.
7. Hamet , J. F. , M. Berengier and M. Jacques, "Acoustic Performances of Pervious
Surfaces", Proceedings of the International Tire/Noise Conference 1990
8. Brite/Euram Project BE 3415, State-of-the-Art Report and Recommendations for
Practice and Further Developments, Contract No.: BREU-CT90-0331, October 1994.
9. Bernhard, Robert, Wayson, Roger L. , an Introduction to Tire/Pavement Noise of
Asphalt Pavement.
10. Kuemmel, D. A. , J. R. Jaeckel and A. Satanovsky, Noise, Safety and Winter
Maintenance Characteristics of Pavement Surface Texture in Wisconsin Department
of Transportation, Final Report, 1997.
11. Sandberg, U. , Design and Maintenance of Low Noise Road Surfacing, Proceedings, of the Third International Symposium on Pavement Surface Characteristics,
Christchurch, New Zealand, September 3-4, 1996.
12. Dutch Innovation Program on Noise Reduction – IPG – Scientific Strategy Document – November 2005, DWW-2005-070, DWW, Delft, the Netherlands.
13. CROW – Het wegdekgecorrigeerd op akoestischeeigenschappen. Publicatie 133,
January 1999. CROW, Ede, the Netherlands.
14. CROW – De method Cwegdek 2002 voorverkersgeluid. Publicatie 200, April
2004. CROW, Ede, the Netherlands.
15. "Porous Asphalt", PIARC TC on flexible roads and on surface characteristics,
PIARC, 1993.
16. CROW –website Stiller Verkeer: http://www. stillerverkeer. nl
17. "Heavy Duty Surfaces: The Arguments for SMA", EAPA, 1998.
18. Highway Noise Fundamentals, Noise Fundamentals Training Document. , FederalHighway Administration, US Department of Transportation, September 1980.

1.open-graded

مقاله | عمومی
گامی به سوی دولت الکترونیک

وقتی فناوری ،بساط کاغذها را بر می چیند
امير طالبيان | مسوول حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي

مقدمه
در دهههـاي گذشـته بوروكراسـي پيچيـده سـازمانها ،داراي آنچنـان
قـوام و تعصبـي بـود كـه خدشـه بـه آن امـري مذمـوم و بعضـا ناممكـن
تلقـي ميشـد .در چنيـن فضايي انديشـه خلـق سـازمانهاي الكترونيكي
بي شـباهت بـه رويا نبـود .اما در عصر حاضر تغييرات شـگرف سـازمانها
و پيشـرفتهاي غيـر قابـل تصـور تكنولـوژي ارتباطـي ،اطالعاتـي و نيـز
فراگيـر شـدن شـبكههاي رايانـه اي در سـازمانها و حتـي منـازل و از
سـوي ديگـر ناكارآمـدي سـازمانهاي سـنتي در پاسـخگويي بـه ايـن
تحوالت ،موجب كمرنگ شـدن حكومت اداري سـازمانها (بوروكراسـي)
و حكم فرمايي نتوكراسـي (حكومت شـبكهها بر سـازمانها) شـده اسـت.
حـال ديگـر ،ايده سـازمانهاي الكترونيكي نـه تنها رنگ واقعيـت به خود
گرفتـه اسـت ،بلكـه ضرورتي انـكار ناپذير در سـازمانهاي سـده بيسـت

ويكميمحسـوب مي شـود .امروزه بسـياري از كاركنان در منازل خود و از
طريق شـبكههاي اطالعاتـي و ارتباطي همچون :اينترنـت ،پيجر ،فاكس،
ويدئوكنفرانـس و ...خدمـات خـود را بـه سازمانهايشـان ارایـه ميدهنـد.
همچنين سـازمانهاي 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 ميكنند و دسـت به
كارهـاي بـزرگ ميزنند.
مزايايسازمانهايالكترونيكي
 -1سـرعت باال در پاسـخگويي به نيازهاي مشـتريان و انطباق با تغييرات
محيطي.
 -2انعطاف پذيري فوق العاده
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 -3كاهـش هزينههـا از طريـق كاهـش كاغذ بـازي ،دوباره كاريهـا ،تردد
كاركنـان و هزينههاي پرسـنلي.
-4كيفيتوتسهيالتبيشتربراي مشتريانوامكاندريافتخدماتدرهر زمان.
 -5بهبود شاخص بهره وري در مقياس فردي ،سازماني و اجتماعي.
 -6استقالل بيشتر كاركنان در انجام امور.
 -7افزايـش سـودهي بـا توجـه بـه كاهـش هزينههـا و از سـوي ديگـر
افزايـش كارايـي در سـازمان.
بـدون شـك همگان ايـن بـاور را پذيرفته اند كه شـرايط كسـب و كار در
ي دچار تغييرات شـگرف و دگرگونيهاي
سـازمانهاي سـده بيسـت و يكم 
اساسـي شـده اسـت .امـروزه سـازمانها جهـت موفقيـت در عرصـه پـر
رقابـت جهانـي ميبايسـت ،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 تكنولوژيهاي اطالعاتي و ارتباطي موجب شـده اسـت شـرايط
الزم جهـت كار در فضـاي الكترونيكي به راحتي فراهم شـود .پس يكي از
جايگزينهايي كه سـازمانها 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 سـازمانها 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 بعض ًا منفـي كه ممكن
اسـت در اثـر ايجاد سـازمانهاي الكترونيكي بر سـازمانها تحميل شـود،
امـري عبـث و بي حاصل اسـت.
سـازمان نظـام مهندسـي سـاختمان خراسـان رضـوي در جهـت تبديـل
شـدن به سـازمان الكترونيكي در راسـتاي ارایه خدمات مطلـوب و كارآمد
الكترونيكـي بـه اعضاي خود مطالعات گسـترده اي را در جهت شناسـايي
فرايندهـاي سـازماني در حوزههـاي مختلـف كاري از سـال  88در دسـتور
كار خـود قـرار داده اسـت در ايـن خصوص از ابتداي سـال  1391سـامانه
جامـع مكاتبـات اداري الكترونيكـي سـازمان با توجـه به مكانيـزه نمودن
تماميمكاتبـات در سـازمان و دفاتـر نمايندگـي نظام مهندسـي در سـطح
اسـتان بـه بهرهبـرداري رسـيد .در اين سـامانه كليه مكاتبات بين پرسـنل
و نمايندگيهـا در سـطح اسـتان بهصـورت مكانيـزه صـورت ميپذيـرد 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 ميباشـد.
كاربـران محتـرم ميتوانند در صورت ثبت نامه خود در سـازمان و داشـتن
كـد رهگيري نسـبت به پيگيري نامه خود در سـازمان اقـدام فرمايند.
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يكـي ديگـر از خدماتـي كـه سـازمان در جهـت تبديل شـدن به سـازمان
الكترونيكـي در راسـتاي ارایـه خدمـات الكترونيكـي بـه اعضـاي خـود

راه انـدازي نمـوده اسـت پذيـرش الكترونيكـي اعضـاء در سـازمان نظـام
مهندسـي سـاختمان خراسـان رضوي ميباشـد نرم افزار مورد اشـاره شده
از آبـان مـاه  1391به صورت رسـميراه اندازي گرديد طراحي سـامانه ذكر
شـده بـه اين صورت ميباشـد كـه از ابتدا تـا انتهاي درخواسـت عضويت
در سـازمان بهصـورت مكانيـزه صـورت ميپذيـرد.
متقاضـي عضويـت در سـازمان ابتـدا درخواسـت عضويـت خـود را بـه
همـراه مـدارك تحصيلـي بـه صـورت الكترونيكي براي سـازمان ارسـال
مينمايـد پـس از تاييـد مـدارك فوق توسـط سـازمان مرحله بعـدي ثبت
نـام متقاضـي فعال ميگـردد كه متقاضي بـا ورود بـه كارتابل خـود ادامه
فراينـد ثبـت نـام را تكميل نموده و نسـبت بـه پرداخت حـق عضويت به
صـورت الكترونيكـي اقـدام مينمايد و پس از ارسـال فـرم الكترونيكي به
سـازمان و بررسـي اطالعات ،شـماره عضويـت به وي اختصـاص مييابد
كـه بـه صـورت پيام كوتاه بـه عضو محترم ارسـال ميگـردد همچنين در
كارتابـل ايشـان ثبت ميگـردد كليه فرايندهاي صـورت پذيرفتـه از ابتدا تا
انتهـاي عضويـت يك فرد در سـازمان به صـورت كامال مكانيـزه صورت
ميپذيـرد كـه ايـن امر موجب مديريـت بهينه در امور و همچنين سـرعت
در عمـل و رفـاه و ارایـه خدمـات مطلوب به اعضاي محترم سـازمان نظام
مهندسي سـاختمان اسـتان ميباشد.

قابـل ذكـر ميباشـد بـا توجـه بـه مطالعـات صـورت پذيرفتـه شـده در
سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان اسـتان توليد و اجـراي نـرم افزارهاي
الكترونيكـي ديگر بـراي حوزههاي مختلف سـازمان در مرحله اقدام جهت
ارایـه خدمات مطلوب به اعضاء محترم سـازمان ميباشـد كـه در آينده اي
نزديـك ايـن خدمـات الكترونيكـي بـه اعضـاي سـازمان نظام مهندسـي
سـاختمان در سـطح اسـتان ارایـه ميگردد.
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.

93

مقاله | عمومی

كاربرد آمار در ساختوساز
محمد حسين خامنه باقري | مشاور سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي و مدرس دانشكده فني مشهد

مقدمه:
علـم آمـار داراي تعاريف مختلفي اسـت .آنچه كه در اين تعاريف مشـترك
بـوده و آن را بعنـوان تعريـف كلّي علـم آمارميتوان پذيرفت عبارت اسـت
از:
تعريـف علـم آمـار :علـم جمـع آوري اطالعـات و تحليـل آنهـارا بـراي
دريافـت نتايـج معتبرعلـم آمـار گويند.
علـم آمـار بـا تعريـف فـوق در كليـه ابعاد يـك جامعـه نقش اساسـي ايفا
ميكنـد .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.
ساختوسـازها يكـي از اهـداف جوامـع بشـري ميباشـدبراي تحقـق اين
مهـم نيـاز بـه برنامـه جامعي بـوده كه آمـار يكـي از ابزارهاي كليـدي آن
ميباشـد.
در اين ياداشـت به بخش كوچكي از ساختوساز(سـاختمانهاي مسكوني)
در يـك محدوده خاص يعني اسـتان خراسـان رضوي از ديـد آمار پرداخته
ميشـود .اميـد اسـت ايـن مقالـه آغـاز گـر تدويـن برنامـه جامعـي براي
ساختوسـاز در ايـن خطه باشـد.
بـا آرزوي اينكـه روزي فرا رسـد که علـم آمار و كاربـرد آن مانند خواندن و
نوشـتن يكـي از ضروريات جوامع پويا بشـري گردد.
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آمار پروانههاي صادره در سال 1390
در ايـن ياداشـت آمـار پروانههـاي صـادره سـال  1390جمـع آوري،
اندازه گـذاري ،تنظيـم ،تلخيص و گروه بندي شـده اسـت .در ادامه تحليلي
مختصـر بـر دادههـا انجـام خواهـد گرفت.
پيشبيني،بـرآورد بـراي آينـده ،تصميم گيري مناسـب و تهيـه برنامههاي
جامـع با بـزرگان اين رشـته خواهد بود كه برايشـان آرزوي توفيـق داريم.
 -1جمع آوري دادههاي آماري:
 :1-1آمارهـاي مربـوط بـه تعـداد و متـراژ زيـر بنـاي پروانههـا ،اصلاح
پروانههـا و توسـعه بناهـاي صـادره سـال  1390در مناطـق  13گانـه
شـهرداري مشـهد مقـدس و آمـار پروژههائي كه ملزم به داشـتن سـازنده
(مجـري ذي صالح) ميباشـند 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  33سـازمان
گردآوري شـده اسـت.
ايـن آمـار پس از تنظيم و گروه بنـدي در نمودارهـاي  1 -15ارایه گرديده
است.
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)5(

)1(

)6(

)2(

)7(

)3(

)8(

)4(

()15

 :1-2نمـودار ( )16آمـار پروانههـاي صادره سـال  1390خـارج از محدوده
را نشـان ميدهد.

()9

آمار ساخت وسازهای خارج از محدوده

نوع پروانه پروانه احداث اصالح پروانهها توسعه بنا
بنا
متراژ5،134،454 m2

699،608
جدول ()1

جمع

6،167،655 333،593

()16

 :1-3نمودار( )17آمار پروانههاي صادره سـال  1390شهرسـتانهاي اسـتان
خراسـان رضوي را نشان ميدهد.

()10

()17

 :1-4درنمودار 18متراژ و درصد پروانههاي صادره در شهرك هاي جديد
گلبهار و بينالود ارایه شده است.
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()14

()18

 -2تحليل دادههاي آماري:
تحليـل دادههـاي آمـاري بـاال را ميتـوان در چند بعـد انجـام داد كه ذيالً
بـه چند مورد اشـاره ميشـود.
 :2-1بررسـي تعـداد و متـراژ پروانههاي صادره در مشـهد و شهرسـتانها و
مقايسـه آنها بـا آمار مهندسـان ناظر
 :2-2آمـار مهندسـان ناظـري كه در شـهر مشـهد پروانـه اشـتغال دارند.
(نمودارهـاي19و)20
آمار مهندسان ناظردارای پروانه اشتغال به تفکیک تخصص و پایه

()21

()19

()22

مهندسان ناظر

پايه1

پايه2

پايه3

جمع

ظرفيت (متر مربع)

16،000

12،000

8،000

5،616،000

تعداد (نفر)

()20

اگـر ظرفيت مهندسـان عمـران را در پايههـاي 1و 2و 3ملاك ارجاع كار
فـرض كنيم كل ظرفيت مهندسـان ناظر عمران در مشـهد مطابق جدول
زير خواهـد بود.
مهندسان ناظر
عمران
تعداد(نفر)

ظرفيت(مترمربع)

پايه 1

پايه2

پايه 3

جمع

1134

1274

1666

4074

12،000 16،000
(جدول)2

8،000

89

182

جدول ()3

251

522

با توجه به جداول  2و  3كل ظرفيت مهندسان عمران استان برابر است با:
 52/376/000مترمربع
اگـر فـرض شـود ايـن ظرفيت بايـد در سـه سـال متوالي مـورد اسـتفاده
قرارگيـرد بـا توجـه بـه نمـودار ( )25و جدول4

46،760،000

 :2 -3نمودارهـاي  21و  22و جـدول  3تعداد و ظرفيت مهندسـان عمران
شهرسـتانها را نشان ميدهد.

()25
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سال

جمع تعداد
پروانههاي صادره

درصد تغييرات
نسبت به سال مبنا
1388

1388

1389

مجموع سال

1390

7،837

5،490

5،335

18،662

0

-42

-42

-

(جدول  )4آمار سال  1390تا  90/12/8می باشد

ميتـوان نتيجـه گرفت تعداد پروانههاي صـادره در سـال  1390تقريب ًا 84
درصد ميانگين سـه سـال متوالي ميباشد.
توجـه :بعلـت در دسـترس نبودن آمار و متـراژ پروانهها ،اصلاح پروانهها و
توسـعه بناهاي سـالهاي 1388و  1389نميتوان تحليل دقيقي از اين سـه
سـال ارایه نمود .لذا فرض شـد سـال  1390ميانگين سـه سـال گذشـته
باشـد ،پـس در سـه سـال بطـور تقريـب  18،500،000مترمربع (بـا توجه
بـه جـدول )1پروانـه صـادر شـده اسـت .در صورتي كـه ظرفيـت عمران
46،760،000مترمربـع (بـا توجـه به جدول )2بوده اسـت .پس در اين سـه
سـال فقـط از  40درصـد ظرفيت مهندسـان عمراني كه در شـهر مشـهد
پروانه اشـتغال دارند اسـتفاده شـده است.
بنابرايـن در حـال حاضر بايـد  60درصد ظرفيت مهندسـان عمـران خالي
باشـد .حـال اگر فرض شـود ظرفيت مهندسـان عمران اسـتفاده شـده در
پايـان سـال  1391جايگزين ظرفيت اسـتفاده شـده در سـال  1388گردد
همـواره بـه ميـزان  60درصـد ظرفيت عمـران خالي خواهـد بود.
نكتـه مهـم ديگـري كـه بايد بـه آن اشـاره نمـود ،هر سـاله متراژ نسـبت ًا
زيـادي در نتيجـه وروديهاي جديـد و ارتقاء پايهها به ظرفيت مهندسـان
عمـران افـزوده ميشـود .ايـن متـراژ بـراي سـال  90در جدول شـماره 5
درج شـده است.
وروديهاي جديد

*ارتقاء پايه
 3به  2 2به1

نفر

675

متراژ 5،400،000

-

-

-

-

(جدول )5
*دسترسي به آمار و متراژ ارتقاء پايهها ميسر نگرديد.

درگذشته گان
پايه1

پايه2

1

-

24،000

-

پايه3
3

48،000

جمع5،328،000 :

اين متراژتقريبا 10درصد ظرفيت عمران استان در سال  1390ميباشد.
اگـر تصـور شـود سـالهاي آتي نيز بـا همين ميـزان به ظرفيت مهندسـان
عمـران افـزوده شـود الزم اسـت ساختوسـازها نيـز هر سـاله بـا در صد
معيني افزايـش يابد.
 :2-4آمـار تعـداد پروانههـاي صـادره در سـال های  86و  87و ( 88ايـن
آمارهـا در مقالـه نگاهـي بـه آمار ساختوسـازهاي شـهري در سـالهاي
اخيـر كـه در نشـريه شـماره 33و  34بهمـن و اسـفند  88توسـط نگارنده
ارایـه شـده اسـت) نشـان ميدهـد از سـال  86تـا  89هـر سـاله ميـزان
ساختوسـازها رونـد نزولي داشـته كه در ذیل علل كاهش ساختوسـازها
ارایه شـده اسـت.
 -3علـل كاهش ساختوسـازها :عوامل كاهش ساخت و سـازها بشـرح
زير ميباشـد:
 :3-1بروكراسي سخت اداري براي اخذ پروانه و پايان كار (تا قبل از سال )1391
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 :3-2بـاال بـودن هزينههـاي اخـذ پروانـه ،مهندسـان ناظـر ،مجـري
ذي صلاح ،بيمـه (بدون ارایه خدمات) ،آتش نشـاني ،آموزش پـرورش و...
 :3-3نبود بانكهاي اطالعاتي مورد نياز مالكان
 :3-4عـدم وجـود تسـهيالت بانكـي بـراي سـاخت (بجـز حالت سـپرده
گذاريهـا در بانك مسـكن جهت سـاخت و خريـد ،كه در ايـن حالت هم
سـقف وام تعيين شـده بسـيار ناچيز ميباشـد).
 :3-5جذب سـرمايهها توسـط بانك ها از قبيل سـپرده گذاري بلند مدت،
اوراق مشـاركت و خريد سكه و.....
 :3-6نبـود اطمينـان از امـكان فروش و سـود دهي مناسـب پـس از اتمام
پروژه.
 :3-7مشكل تهيه مصالح و تجهيزات در طول اجراي پروژه
 :3-8عدم ثبات در بازار مصالح و نوسانات آن
 -4تاثيرات سوء حاصل از كاهش ساختوسازها:
ذي ً
ال به تاثيرات سوء ناشي از كاهش ساختوساز اشاره شده است:
 :4-1انحرافات اخالقي و اجتماعي جامعه كارگري در اثر بيكاري
 :4-2كاهش گردش پول در بازار
 :4-3كاهـش توليـد مصالح و اقالم سـاختماني( ،اثر ايـن كاهش در مقاله
« سـهم توليد در ساختوسـازها » به قلم نويسـنده در نشـريه طاق شماره
 60و  61خرداد  91درج شـده اسـت)
 :4 -4كاهش واردات
 :4-5جذب منابع مالي در بخشهاي غير مولد
 :4-6كاهش درآمد ارگانهاي دخيل در ساختوساز
 :4-7عدم نوسازي بافتهاي فرسوده
 :4-8عدم نوسازي ساختمانهاي غير مقاوم در برابر حوادث طبيعي
 :4-9عدم تمايل عوامل اجرائي به افزايش مهارتها
 :4-10بـاال رفتـن نقدينگي در جامعـه كه اين امر باعث تورم خواهد شـد.
 :4-11رو آوردن مالـكان سـاختمانهاي قديمـي بـه ساختوسـازهای
مشـاركتي بـا اشـخاص غيـر فني و سـودجو كـه اغلـب اين مشـاركتها با
مشـكالت فنـي و حقوقي همـراه بوده كـه پرونده آنهـا در مراجع قضائي
در حـال پيگيري اسـت.
 -5چند راهكار براي رونق بخشيدن به ساختوسازها:
 :5-1ايجـاد مديريـت واحـدو جامـع ساختوسـاز بطوريكه ايـن مديريت
وظايـف كنتـرل ،بازرسـي و نظارت بـر ساختوسـازها را عهـده دار گردد.
بـا ايجـاد ايـن مديريـت وظايـف ارگانهـاي مختلـف ماننـد شـهرداري،
آتش نشـاني ،اسـتاندارد ،شـركتهاي آب ،بـرق و گاز بـه مديريـت جامـع
ساختوسـاز واگـذار خواهـد شـد.
 :5-2بخشـودگي  50تـا  40درصـد عـوارض پروانـه سـاختماني توسـط
شـهرداري كـه بـا اعمـال ايـن بخشـودگي و افزايـش تعـداد پروانههـاي
صـادره درآمـد الزم تسـهيل خواهـد شـد.
 :5-3ايجاد بانك سرمايه گذاران مطمئن جهت ساختوسازهاي مشاركتي
 :5-4جلوگيري از ساختوسازهاي غير مجاز و حاشيه شهر
 :5-5ارایه تسـهيالت بانكـي حداقل  50درصد هزينههاي ساختوسـاز با
بهره پاييـن و بازپرداخت طوالني
 :5-6ايجاد بانك اطالعاتي عوامل اجرائي و نظارتي و درج سوابق حرفه اي آنها
 :5-7تثبيت قيمتها براي يك مدت مشخص
 :5-8ارایـه مشـوقهاي مـادي بـراي ساختوسـازهایي كـه ضوابـط
شهرسـازي و مقـررات ملّـي را رعايـت نماينـد.
نتيجهگيري:
بـا عنايت بـه موارد فـوق در صورتيكه مقوله ساختوسـاز رونق گيرد كليه
اقشـار جامعـه بـه نوعـي از آثار مثبـت آن بهرهمنـد خواهند شـد و اقتصاد
كشـور متحول خواهد گرديد.

خبر ویـژه | توسط دو پژوهشگر كشورمان صورت گرفت

اختراعشاخصمقاومتساختماندربرابرزمینلرزه

دو پژوهشـگر كشـورمان براي نخسـتين بـار در جهان موفق بـه ثبت ایده
اختراعی تعیین شـاخص مقاومت یک سـاختمان دربرابر زمین لرزه شـدند.
پیمـان برادریزدچیـان وعادل رحیمـی در خصوص اهميـت و ضرورت اين
طـرح آورده انـد :در میهـن عزیزمـان ایران تاکنـون مطالعات ارزشـمندی
درزمینـه مقاومـت سـاختمان ونـوع بکارگیـری مصالـح وشـیوههای
مقاومسـازی صورت گرفته اسـت و مهندسـان مرتبط با صنعت سـاختمان
بـا بهرهمنـدی از دانـش جهانی و به روز سـعی بر ارتقای کیفی سـازههای
تولیـدی خـود دارند.امـا ازآنجـا کـه عرصـه گسـترده فاکتورهـای مؤثـر
برمقاومت سـاختمان بسـیار متنوع می باشـند و ازآنجا که تاکنون معیاری
واحـد بـرای تعریفی جامع از مقاومت لرزه ای یک سـاختمان با اسـتفاده از
فاکتورهای علمی وفنی موجود ارايه نشـده اسـت شـاخص میزان مقاومت
یک سـاختمان دربرابـر زلزله میتواند تمامی فاکتورهـای مؤثر در مقاومت
یـک سـازه را جمع بنـدی نموده ومیـزان واقعـی مقاومت یک سـاختمان
دربرابرزلزلـه را نشـان دهد.
از مزایـای ایـن اختـراع مـي تـوان بـه آگاهـی رسـانی خریـداران و یـا
اجاره کننـدگان واحدهـای سـاختمانی از میـزان مقاومـت سـاختمان مورد
نظرشـان دربرابـر زمین لـرزه ،ترویج فرهنگ مقاومسـازی از طریق اطالع
رسـانی عمومـی و تمایل روانی افراد به سـکونت در واحدهای سـاختمانی
دارای شـاخص مقاومـت زلزلـه بـا ارزش گذاری باال ،تشـویق سـازندگان
به بهرهمندی سازههایشـان از شـاخص میـزان مقاومت سـاختمان دربرابر
زلزلـه وتولیـد سـاختمانهای بـا کیفیـت ،تشـویق سـاکنان واحدهـای

سـاختمانی از پیش سـاخته شـده کـم مقاوم به بهـره گیری از شـیوههای
علمی مقاومسـازی ،ایجاد اطمینان خاطردر سـاکنان واحدهای سـاختمانی
کـه براسـاس ایـن شـاخص مقـاوم ارزیابی شـده انـد ،پیشـگیری آگاهانه
از خسـارت های مـادی و معنـوی زمیـن لرزههـای احتمالـی و کارآفرینی
ودرآمدزایـی اشـاره نمود.
اين دو پژوهشـگر كشـورمان پيشـنهاد كرده انـد به منظور تجاریسـازی
ايـن اختـراع و بـرای ارزشـیابی مقاومـت یـک سـاختمان در برابـر زلزلـه
وارزش گـذاری ایـن مقاومـت براسـاس شـاخص مقاومـت لـرزه ای
اختـراع بايـد چنـد مرحلـه را به ترتیـب انجـام داد :مرحله نخسـت تدوین
اسـتاندارد ملـی و بینالمللی برای شـاخص میزان مقاومت یک سـاختمان
دربرابـر زمیـن لرزه بـا اسـتفاده از گروهی ازمتخصصان سـایزموتکتونیک،
عمران،سـازه،پی،زمین شناسـی،جوش،ژئوتکنیک ،مقاومسـازی و بازرسی
فنـی در دوشـاخه سـازههای از پیـش سـاخته شـده وسـازههای درحـال
سـاخت اسـت.در مرحلـه ديگـر بايـد ازسـاختمانهای درحـال سـاخت
بازرسـی فنـی دوره ای صورت گيرد تـا ميزان رعایت معیارهای اسـتاندارد
ملـی تدویـن شـده بررسـي شـود و باالخـره آنكـه پـس از اتمـام انجـام
بازرسـیهای فنـی گواهینامه رتبـه بندی میـزان مقاومت آن سـاختمان در
برابـر زلزلـه صـادر و آن شـاخص بـرروی پیکره سـاختمان نصب شـده و
درصـورت هماهنگـی بـا شـهرداری ونظام مهندسـی سـاختمان اين رتبه
بنـدی سـاختمان درگواهینامـه پایـان کار ذكر شـود.
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رئیس جمهور در مراسم افتتاح طرحهای عمرانی خراسان رضوی:
دشمنان کوچک تر از آنند که به ساحت ملت بزرگ ایران توهین کنند
رئیس جمهور با بیان اینکه تحریم و فشـارهای دشـمنان فرصت مناسـبی
اسـت تـا اقتصـاد کشـور از وابسـتگی بـه درآمـد نفـت رهـا شـود ،اظهار
داشـت :دشـمنان خیـال مـی کنند بـا اسـتفاده از تحریم نفت مـی توانند
ملـت ایـران بـه زانـو درآورنـد ،در حالیکـه کوچـک تـر از آن هسـتند که
بتواننـد به سـاحت ملـت بزرگ ایـران توهیـن کنند.
بـه گزارش پایگاه اطالع رسـانی وزارت کشـور ،دکتر محمـود احمدی نژاد
در مراسـم افتتـاح طرحهـای عمرانـی اسـتان خراسـان رضـوی گفـت:
اجـرای برنامـه اقتصـاد بـدون نفـت نیازمند هـم افزایی وتالش همـه قوا،
مسـووالن و مدیران کشـور اسـت و همه باید دسـت به دسـت هم یکبار
بـرای همیشـه وابسـتگی به درآمـد نفت رااز اقتصاد کشـور کنـار بگذاریم.
وی تصریـح کـرد :بایـد کشـور را بگونـه ای اداره کنیم کـه درآن فاصله
طبقاتی ،نابسامانی و فقر وجود نداشته باشد و عدالت در این سرزمین
جاری و سـاری باشد.
دکتـر احمـدی نـژاد خاطر نشـان کـرد :در  200سـال اخیر هرگاه کسـی
افقهـا آرمانهـای بلنـدی را بـرای پیشـرفت این سـرزمین تبییـن کرده
اسـت ،همـواره عـده ای در داخـل پیدا میشـدند که آیه یـأس و ناامیدی
را بـرای ملـت زمزمـه میکردند در حالی کـه ملت ایران همه اسـتعدادها و
امکانـات الزم را بـرای پیشـرفت در همه ابعاد دراختیـار دارد.
رئیـس جمهور کشـورمان در بخش دیگری از سـخنان خـود با بیان اینکه
بایـد بـا سـرعت ایـران را بسـازیم ،بـا اشـاره به لـزوم توجه بـه دوبخش
سـرمایه گذاریهـا و زیرسـاختها در این عرصـه اظهار داشـت :باید هرچه
زودتـر پروژههـای زیربنایی که پایه زندگی اسـت را تکمیـل کنیم و در این
راسـتا بایـد همه دسـت در دسـت هم ،بـه تحقق این هـدف کمک کنند.
وی افـزود :ایـران کشـوری اسـت که سـالیانه میتوانـد  200میلیـارد دالر
صنعـت غیـر نفتـی داشـته باشـد و میتوانیـم بـه صادرکننـده مهمـی در
زمینههـای صنعتـی و معدنـی و محصوالت کشـاورزی تبدیل شـویم که
ایـن نیـز نیازمنـد کمـک همـه جانبـه و همت بلند اسـت.
رئیـس جمهـور اظهار داشـت :طـی دولتهای نهم و دهم هر سـال بطور
متوسـط  125کیلومتـر آزادراه در کشـور به بهره برداری رسـیده و امسـال
هـم  270کیلومتـر دیگر در دسـت احداث اسـت کـه با احتسـاب این رقم
ً
عملا طی هشـت سـال فعالیت ایـن دولت هر سـال بطور متوسـط 145
کیلومتر آزادراه در کشـور ایجاد شـده که اقدامی ارزشـمند اسـت.
رئیـس قـوه مجریـه همچنین با تاکیـد بر اینکـه هیچ کمبـودی در زمینه
نیروی انسـانی در کشـور وجـود ندارد ،گفـت :امروز انـواع تخصصها در
ایـران در باالترین سـطح وجود دارد و متخصصان کشـورمان قادرند تمام
تجهیـزات مـورد نیاز کشـور را تولید کنند.
وی تاکید کرد :برای اولین بار تعداد واحدهای مسکونی موجود در
کشـور از تعداد خانوارهای موجود در کشـور بیشـتر اسـت و این کار
بـزرگ بـرای اولین بـار اتفاق افتاده اسـت؛ البتـه هنوز تا رسـیدن به نقطه
مطلـوب فاصلـه وجـود دارد و باید تالش شـود کـه توزیع ایـن واحدها در
سـطح خانواره و کشـور متوازن و یکسـان باشد.
دکتـر احمـدی نـژاد ادامـه داد :زمانی کار تکمیل میشـود که هـر خانواده
مالـک یـک واحـد مسـکونی باشـد تـا بدینوسـیله سـکوی اولیـه بـرای
حرکتهـای اجتماعـی را در اختیـار داشـته باشـد.
دکتـر احمـدی نـژاد در ادامـه سـخنان خود با اشـاره بـه جایگاه خراسـان
رضوی در سـطح کشـور اظهار داشـت :اسـتان خراسـان رضوی در زمینه
عمـران و آبادانـی ودیگـر عرصههـای رشـد بسـیار خوبـی داشـته اسـت،
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ویژگـی مهـم صنعت خراسـان رضوی در زمینـه عمران و آبادانـی و دیگر
عرصهها رشـد بسـیار خوبی داشـته اسـت ،ویژگی مهم صنعت خراسـان
رضـوی ایـن اسـت که صنعت آن توسـط مردم پایـه گذاری شـده و امروز
ایـن اسـتان رتبـه چهـارم را از نظـر صنعـت در کشـور دارد ولـی به لحاظ
اسـتعداد شایسـته اسـت که رتبه اول را کسـب کند و این نیازمند همکاری
و همدلـی همگان اسـت.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی:
آسـتان قـدس رضـوی همـواره آمـاده خدمـت رسـانی بـه زائـران و
عالقمنـدان حـرم مطهرحضـرت امـام رضـا(ع) اسـت
رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامل سـازمان اقتصـادی رضوی در حاشـیه
مراسـم افتتاح آزادراه کنارگذرشـمالی مشهد به تشـریح جزییات این پروژه
پرداخت.
مهنـدس مهـدی عزیزیـان درگفت وگـو باخبرنـگار پایگاه اطالع رسـانی
آسـتان قـدس رضوی گفت :ایـن آزادراه با مشـارکت  50درصدی آسـتان
قـدس رضـوی و بانـک ملی ایـران و  50درصدی وزارت راه و شهرسـازی
بـه طـول  72کیلومتـر و عرض  45متـر در دوباند رفت و برگشـت احداث
گردیده اسـت .
وی تصریـح کـرد :آزادراه شـمالی مشـهد دارای  17متـر جزیـره میانی6 ،
تقاطـع غیر همسـطح 40 ،دسـتگاه پل خـاص و  235دسـتگاه پلهای 2
تـا  8متـری بصـورت چند منظـوره احداث گردیده اسـت.
وی اظهـار داشـت :بـرای احـداث ایـن پـروژه یـک میلیون تن آسـفالت،
 240هـزار متـر مکعـب بتـن 8 ،میلیون متـر مکعب عملیـات خاکبرداری
و  10میلیـون متـر مکعـب نیز عملیـات خاکریـزی صورت گرفته اسـت.
عزیزیـان بـا بیـان اینکه آزادراه شـمالی مشـهد می توانـد از بـار ترافیکی
شـهر بـه شـدت بکاهد ،اظهـار داشـت :جلوگیـری از تصادفات جـاده ای
و آلودگیهـای زیسـت محیطـی با جـدا کـردن بارهای ترانزیتی از سـطح
شـهر کـه در نهایـت به رفـاه حال زائـران و مجـاوران بارگاه منـور رضوی
مـی انجامـد ،هدف عمـده ایجـاد ایـن آزادراه  72کیلومتری بوده اسـت.
وی در پایـان خاطـر نشـان کـرد :مجموعه آسـتان قدس رضـوی همواره
از تمامـی امکانـات و ظرفیتهای خـود در جهت خدمت رسـانی به زائران
حـرم مطهر امام رضا(ع) اسـتفاده کرده اسـت.
بهره برداری از کنارگذرشمالی مشهد با حضور رئیس جمهور
باحضـور رئیـس جمهـور ،وزیر راه و شهرسـازی ،قائم مقام آسـتان قدس
رضـوی ،مدیرعامـل بانـک ملـی ایـران و مدیرعامـل سـازمان اقتصادی
آسـتان قدس رضوی و مسـووالن اسـتان بهره برداری از کنارگذرشـمالی
مشـهد آغاز شد.
ایـن گـذرگاه که با هزینـه ای بالغ بر یک هـزار و  850میلیـارد ريال یکی
از پروژههـای مهـم مهرماندگار اسـت که بدلیل کاهش ترافیک سـنگین،
آلودگـی صوتـی و آلودگی زیسـت محیطی نقش بسـزایی در شـریانهای
ترافیکی شـهرمقدس مشـهد اساسـی ایفا خواهد نمود.
این آزادراه توسـط شـرکت مسـکن و عمران قدس رضوی و با همکاری
بالغ بر  1000نفر نیروی متخصص و سـاده و  400دسـتگاه ماشـین آالت
سـنگین و سـبک ،در قالب چهارکارگاه عملیاتی احداث گردیده 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 لطفيزاده 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 گزارشهـاي الزم مبنـي بـر ايجـاد كارگـروه صـادرات خدمات فني
و مهندسـي سـاختمان ،نسـبت بـه معرفـي توانمنديهـاي تخصصي بيش
از  250هـزار مهنـدس در سراسـر كشـور در  7رشـته 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،
پروانههـاي 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.
همچنيـن در ايـن جلسـه كاظمـي قمـي ضمـن ارايـه گزارشـی از
سـرمایه گذاری دولـت در کشـور عـراق گفت :شـركت بلند پايـه موفق به
عقـد قـراردارد براي سـاخت دو اسـتاديوم ورزشـي به ظرفيـت  20 ،000و
 60 ،000نفـر شـده اسـت.
دسـتيار ويـژه اقتصادي وزيـر امور خارجه گفت :شـركت كيسـون در حال
پيگيـري بحـث مربوط به اقدامـات اخذ قرارداد سـاخت مسـكن به ميزان
 3ميليـارد دالر در عراق اسـت.
تغییـر  58درصـدی اعضای هیات مدیرههای سـازمان نظام مهندسـی
ساختمان کشور
معاون امور مسـکن و سـاختمان وزارت راه و شهرسـازی در جمع اعضای
هیـات مدیره سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان خراسـان رضـوی گفت:
طبق بررسـیهای انجام شـده در ششـمین دوره انتخابات نظام مهندسـی
سـاختمان کشـور 58 ،درصـد اعضـای هیـات مدیـره ایـن سـازمان در
اسـتانهای مختلـف تغییر کـرده اند.
بـه گـزارش روابـط عمومي سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان خراسـان
رضـوي مهنـدس ابوالفضل صومعـه لو افـزود :در این دوره انتخابـات افراد
اجرایی رای کمی آورده اند و عمدتا اسـتادان دانشـگاه و کسـانی که پروانه
اشـتغال نداشـته انـد در انتخابات برگزیده شـده اند.
وی بـا اشـاره بـه افزایـش مشـارکت در ششـمین دوره انتخابـات نظـام
مهندسـی سـاختمان کشـور ،افزود :در این دوره از انتخابات در اسـتانهای
تهـران و البـرز در مجمـوع  10هزار نفر شـرکت کـرده انـد در حالیکه در
دوره قبـل تعـداد شـرکت کنندگان در دو اسـتان مزبور شـش هـزار و 400
نفر بوده اسـت.
وی برگزاری ششـمین دوره انتخابات نظام مهندسـی کشـور را به صورت
دیجیتـال و در قالـب نـرم افـزار مربوطـه بـه رغـم مخالفتهایـی کـه در
ایـن زمینـه وجود داشـت یکـی از اقدامـات مهم عنـوان کرد و افـزود :این
انتخابـات در  24اسـتان کشـور بـه صـورت همزمـان و در قالب نـرم افزار
مربوطـه برگـزار شـد و فقـط در سـه اسـتان بـه دالیـل کمبـود امکانـات
نرم افزار پیاده سـازی نشـد و شـمارش آرا به صورت دسـتی انجام گرفت.
معـاون امـور مسـکن و سـاختمان وزارت راه و شهرسـازی در ادامه اصالح
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آيیـن نامـه مقـررات ملـی سـاختمان و بازنگـری گرایشـات در برخـی از
رشـتههای دانشـگاهی مرتبـط با سـاختمان در کمیسـیون هـم ارزی را از
اقدامـات در حـال اجـرا عنـوان کرد.
مهنـدس صومعـه لو با اشـاره به اجرای پروژههای مسـکن مهر در سـطح
کشـور گفـت :اقدامات مسـکن مهـر تبلور تمـام تجربـه  40سـاله وزارت
مسـکن می باشد.
وی در پایـان خواسـتار نهادینـه شـدن جایـگاه نظـام مهندسـی و ارزش
خدمات نظام مهندسـی در سـطح کشـور شـد و گفت :رضایت مردمی در
ایـن راسـتا باید مـورد توجـه ویژه قرار داشـته باشـد.
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان خراسـان رضـوی نیـز طـی
سـخنانی در ایـن جلسـه گفـت :ششـمین دوره انتخابـات نظام مهندسـی
در اسـتان خراسـان رضوی ،بدنبال تمهیدات انجام شـده با شـان و شـکوه
خاصـی برگزار شـد.
مهنـدس محمدرضـا اخـوان عبداللهیـان افـزود :در ایـن انتخابـات تمامی
اعضـای هیـات مدیـره انتخـاب شـدند و ایـن امـر یـک ارزیابی خـوب و
نشـان دهنـده دیـدگاه مثبت مهندسـان بـه اعضای هیـات مدیره اسـت.
وی تاسـیس و راه انـدازی دفتـر ارتبـاط بـا نمایندگان مجلس در سـازمان
نظـام مهندسـی خراسـان رضـوی را یکـی از اقدامـات مهم عنـوان کرد و
افـزود :از طریـق تقویـت ارتبـاط بـا نمایندگان مجلـس می تـوان جایگاه
نظام مهندسـی در کشـور را ارتقـا داد.
وی تاسـیس هیـات مذهبـی مهندسـین ،دفتـر انجمـن مهندسـین خیر و
همچنیـن تاسـیس دفتر سـتاد بازسـازی عتبـات وعالیـات در بخش فنی
و مهندسـی را از دیگـر اقدامـات منحصـر به فرد سـازمان نظام مهندسـی
سـاختمان خراسـان رضوی عنـوان کرد.
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی خراسـان رضوی بـه اين نكته نيز اشـاره
كـرد کـه این سـازمان در اجرای مقررات ملی سـاختمان سـه سـال اسـت
کـه رتبـه برتـر را در سـطح سـازمانهای نظـام مهندسـی کشـور کسـب
میکنـد.
مهنـدس اخـوان تشـکیل شـورای مشـورتی را از دیگـر اقدامات سـازمان
نظام مهندسـی سـاختمان خراسـان رضوی برای اولین بار در کشـور ذکر
کـرد و افـزود :در ایـن راسـتا گـروه مشـورتی متشـکل از مدیـران سـابق
سـازمان نظـام مهندسـی و اعضـای برجسـته هیـات مدیـره و نمایندگان
مجلـس از طریـق هـم اندیشـی مسـايل و چالشـها را مـورد بررسـی قرار
مـی دهند.
وی همچنیـن واگـذاری صـدور پروانه سـاختمان به دفاتر نظام مهندسـی
از سـوی شـهرداری مشـهد را اقدامی منحصر به فرد دانسـت که در هیچ
جای کشـور انجام نمیشـود.
وی بـا بیـان اینکـه هـم اکنـون در  20شهرسـتان اسـتان خراسـان
رضـوی دفتـر نمایندگـی نظـام مهندسـی دایـر اسـت ،افـزود :هـر یک از
ایـن شهرسـتانها بودجـه مخصـوص و ردیـف هزینـه مشـخص دارند و
عملکردهـا مـورد ارزیابـی قـرار میگیـرد.
در ایـن جلسـه هر یـک از اعضـای هیات مدیره سـازمان نظام مهندسـی
سـاختمان خراسان رضوی مشـکالت و چالشـهای مربوطه را بیان کردند.
وضعیـت متالطـم قیمتهـای مـواد اولیـه در ساختوسـازها و گرایـش
بـه اسـتفاده از آهن آالت غیر اسـتاندارد و دسـت سـاز ،جایگاه مهندسـان
ناظـر در اجـرای مقـررات شـیوه نامـه مـاده  33و صالحیت مهندسـان در
حوزههای مختلف و همچنین نقش مهندسـان ترافیک در رفع مشـکالت
ترافیـک شـهرها از جملـه مباحثـی بود که از سـوی اعضای هیـات مدیره
سـازمان نظـام مهندسـی خراسـان رضوی در این جلسـه مطرح شـد.
در ایـن 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 امامهادی (ع)
بـه پـاس یادبود لـوح تقدیری را با حضور معاون امور مسـکن و سـاختمان
وزارت راه و شهرسـازی به مهندس اخوان رئیس سـازمان نظام مهندسـی
خراسـان رضـوی نقدیم کرد.
گفتنـی اسـت مهنـدس صومعه لو معاون امور مسـکن و سـاختمان وزارت
راه و شهرسـازی بـه اتفاق هیـات همراه پیش از این جلسـه از روند اجرای
پروژههـای مسـکن مهر گلبهار و مهرگان شهرسـتان مشـهد بازدید کرد.
نخسـتين همايـش ادواري رؤسـاي شـوراهاي انتظامـي سـازمان نظـام
مهندسـي سـاختمان اسـتانها درمشـهد
نخســتين همايــش ادواري رؤســاي شــوراهاي انتظامــي ســازمان نظــام
مهندســي ســاختمان اســتانهاي كشــور بــه ميزبانــي ســازمان نظــام
مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي  20مهرمــاه امســال در تــاالر بنياد
پژوهشــهاي اســامي 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 علاوه بـر بررسـي و تصويب كليـات نظامنامه
دادرسـي شـوراي انتظامـي ،عمـده تريـن مسـايل مبتالبه حقوقـي» فني
شـوراهاي انتظامـي كل كشـور بررسـي ،نقطـه نظـرات اسـتانها 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 نشسـتهاي ادواري معضالت و مشـكالت موجود در
حـوزه انتظامـي سـازمانهاي نظـام مهندسـي سـاختمان مرتفـع و از اين
طريـق زمينـه رشـد و ارتقـاي صنعت سـاختمان فراهـم آيد.
برپایـی همایـش آموزشـی «تاسیسـات مکانیکـی سـاختمانهای
بلندمرتبـه»
بـه همـت مديريـت آمـوزش سـازمان نظـام مهندسـي اسـتان و بـا
همكاري موسسـه دانش گسـتران همایش آموزشی«تاسیسـات مکانیکی
سـاختمانهای بلندمرتبـه»  13مهـر مـاه سـال جـاری در سـالن همایش
دانشـکده مهندسـی دانشـگاه فردوسـی مشـهد برگزار شـد.
در ایـن همایـش کـه بـا حضـور  175نفـر از مهندسـان عمـران ،بـرق و
مکانیـک ،مدیـران و کارشناسـان عالقـه مند برگـزار گردیـد گواهی مورد
تایید شـورای فنی اسـتانداری خراسـان رضوی و سـازمان نظام مهندسـی
سـاختمان خراسـان رضـوی (امتیـاز تمدید) ارایه شـد.
مدرسـان ایـن همایش مهندس کاشـانی حصـار و مهندس فرشـیدیان فر
بـا توجـه بـه رشـد روزافـزون بلنـد مرتبـه سـازي در مشـهد و اسـتان و
حساسـيت مسـایل مربوط به طراحي و اجراي تاسيسات مكانيكي اينگونه
سـاختمانها بطـور مبسـوط به توضيـح مـوارد پرداختند.
در پایـان ایـن همایـش آزمونـی بهمنظـور ارایـه گواهینامـه مـورد تاییـد
شـورای فنـی اسـتانداری خراسـان رضـوی و سـازمان نظـام مهندسـی
سـاختمان خراسـان رضـوی برگـزار شـد.
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همایشآموزشی«مبحثسوممقرراتملیساختمان»
همایـش آموزشـی«مبحث سـوم مقـررات ملـی سـاختمان» در راسـتاي
تقويـم آموزشـي سـازمان نظـام مهندسـی و بـا توجـه به اهميت مسـایل
مربـوط بـه ايمنـي سـاختمانها در برابـر حريق 16شـهریور ماه در سـالن
همایـش شـرکت پخـش فرآوردههای نفتـی با حضـور حـدود  200نفر از
مهندسـان عمران ،معماری ،برق و مکانیک ،مدیران و کارشناسـان عالقه
منـد برگزار شـد.
در ایـن همایـش گواهـی مـورد تاییـد شـورای فنی اسـتانداری خراسـان
رضوی و گواهی مورد تایید سـازمان نظام مهندسـی اسـتان (امتیاز تمدید
بـرای تمـام گروهها) ارایه شـد.
مهنـدس جلیلـی مهر و مهندس موسـوی مدرسـان از اسـتادان برجسـته
نظام مهندسـی سـاختمان و دانشـگاه آزاد اسلامی مدرسـان این همایش
بودند.
شـایان ذکـر اسـت در پایان این نشسـت آزمونی بهمنظور ارایـه گواهینامه
مـورد تاییـد شـورای فنـی اسـتانداری خراسـان رضـوی و سـازمان نظـام
مهندسـی سـاختمان خراسـان رضوی اعضای نظام مهندسـی سـاختمان
خراسـان رضوی برگزار شـد.
برگزاري نخسـتین همایش آسیب شناسی مهندسـی ارزش در صنعت
ساختمان
نخسـتین همایش آسـیب شناسـی مهندسـی ارزش در صنعت سـاختمان
بـا حضـور بیش از  200نفر از اعضای نظام مهندسـی سـاختمان خراسـان
رضوی در مشـهد برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومي سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان خراسـان
رضـوي ایـن همایـش یـک روزه بـا همـکاری سـازمان نظـام مهندسـی
سـاختمان خراسـان رضوی و سـازمان بسـیج مهندسین اسـتان در مشهد
برگزار شـد.
معـاون امـور عمرانـی اسـتانداری خراسـان رضوی طـي سـخنانی در این
همایـش گفـت :مهندسـی ارزش یـک اصـل مهـم و ارزشـی در صنعـت
سـاختمان و سـایر بخشها اسـت و فرهنگ به کارگیـری آن باید نهادینه
شود.
مهندس حسـن واحـدی افزود :بکارگیـری اصول مهندسـی ارزش نه تنها
باعـث کاهـش هزینههـا و افزایـش پول میشـود بلکه ظرفیـت و کیفیت
عملکـرد را بـا تغییـر در نگـرش و طراحی ،ارتقا و بهبود می بخشـد.
وی ضمن قدردانی از برگزار کنندگان همایش آسـیب شناسـی مهندسـی
ارزش ،افزود :امید اسـت همه مهندسـان اسـتان خراسـان رضوی اصول و
به کارگیری مهندسـی ارزش را سـرلوحه کارشـان قرار دهند.
واحـدی توجـه به مدیریـت حرفه ای سـاختمان را مـورد تاکید قـرار داد و
افـزود :منظـور از مدیریت حرفه ای مدیریت عمومی نیسـت بلکه مدیریت
سـاخت در اجـرا اسـت و ایـن مدیریـت را باید همه مهندسـان سـاختمان
فراگرفته و بـه کار برند.
معـاون امـور عمرانـی اسـتانداری خراسـان رضـوی در ادامـه گفـت :بـه
کارگیـری اصـول مهندسـی ارزش کـه در قوانیـن نظـام مهندسـی وجود
دارد ،مزایـا و فوایـد بسـیاری به لحـاظ ارتقای بهـره وری ،ایمنی و کاهش
هزینههـا در بـردارد.
وی بـا ذکـر مثالـی در ایـن زمینـه افـزود :در حـال حاضـر در کشـورهای
مختلـف دنیـا بهویژه آسـیای شـرقی برجهای زیادی سـاخته میشـود اما
یکـی از نگرشهـای مهندسـی ارزش در سـاخت ایـن برجهـا این اسـت
کـه هـر طبقه ای که سـاخته میشـود از آن بهره برداری شـده و عملیات
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سـاختمانی در طبقـات بـاال ادامه مـی یابد.
وی ادامـه داد :امـا تفکر حاکم در برج سـازی کشـور ما این اسـت که تمام
طبقـات را می سـازیم و پس از اینکه عملیات سـاخت پایـان یافت به طور
کلـی آن را بهـره بـرداری میکنیـم که این امـر کاهش کارایـی و افزایش
هزینههـا را در بر دارد.
مسـوول برگـزاری همايـش آسـیب شناسـی مهندسـی ارزش با اشـاره به
اهـداف برگـزاری این همايش گفـت :به کارگیری اصول مهندسـی ارزش
نقـش مهمـی در صرفهجویـی هزینهها و باال بـردن بهـره وری و راندمان
کاری در بخشهـای مختلف دارد.
مهنـدس محمـد روحانـی افـزود :مهندسـی ارزش سالهاسـت کـه در دنیا
از طریـق بـه کارگیـری خالقیـت و طراحـی در بخشهـای مختلف مانند
سـاختمان ،صنایـع مهندسـی ،حمـل ونقـل ،صنایـع غذایـی ،ترافیـک و
راهسـازی کاربـرد دارد.
وی بـا بیـان اینکه مهندسـی ارزش یک نگاه بهره ور در طراحی و سـاخت
اسـت ،افـزود :به طـور مثال یک واحد سـاختمانی  70متری ممکن اسـت
از نـگاه بقیـه  100متر به نظر برسـد و برعکس آن ،یـک خانه  100متری
کوچکتر به نظر رسـد که نقش مهندسـی ارزش در طراحی و سـاخت این
واحدها مهم اسـت.
مسـوول سـازمان بسـیج نظام مهندسـی خراسـان رضوی بی انگیزگی در
بخـش دولتـی را یکـی از عوامـل بـی توجهی بـه مهندسـی ارزش عنوان
کـرد و افـزود :مهندسـی ارزش را کسـانی رعایـت میکنند که بـرای آنان
منافـع داشـته باشـد و در بخـش دولتـی چـون هزینههـا مطرح نیسـت و
همچنیـن اجـرای قوانین دشـوار اسـت ،مهندسـی ارزش فعلا جایگاهی
ندارد.
ایران باالترین شاخص زلزله در دنیا را دارد
رئیـس کارگـروه بینالمللـی مهندسـی ارزش  ICIDبـا تشـریح مباحث
مربـوط به مهندسـی ارزش در ایـن همایش گفت :هم اکنون ایـران با 70
نفـر فـوت بـه ازای یک میلیون نفـر جمعیت در سـال ،باالترین شـاخص
زلزله در سـطح دنیـا را دارد.
دکتـر کامـران امامی افزود :شـاخص زلزله یعنی تعداد افرادی که در سـال
بـر اثر زلزله نسـبت به جمعیت آن کشـور فـوت میکنند.
وی خاطـر نشـان کـرد :پس از ایران افغانسـتان بـا  20نفر فوت در سـال،
دومیـن کشـور بـه لحـاظ شـاخص زلزله در جهان شـناخته شـده اسـت و
کشـور ترکیـه بـا  18نفر فوت بـه ازای یک میلیون نفر جمعیـت ،در مرتبه
سـوم قرار دارد.
بـه گفتـه وی ،هـم اکنون ایـران  100برابر شـاخص زلزله در ژاپـن را دارد
در حالیکـه پتانسـیل زلزلـه در کشـوری مثل ژاپـن خیلی بیشـتر از ایران
است.
امامـی خاطـر نشـان کرد :در حـال حاضـر  10میلیون نفـر از هموطنان ما
در سراسـر کشـور در بافت فرسوده ساکن هسـتند و با رخ دادن یک زلزله،
عواقـب شـدیدی متوجه این افراد اسـت.
وی با اشـاره به اصول مهندسـی ارزش در صنعت سـاختمان گفت :نهادینه
شـدن مهندسـی ارزش در ساختمان و سـایر بخشها موجب افزایش بهره
وری و ارتقـای ایمنـی شـده و از سـوی دیگـر کاهش چشـمگیر هزینهها
را بدنبال دارد.
وی تصریـح کـرد :در حقیقـت رعایت اصـول مهندسـی ارزش تنها پول و
کاهـش هزینه را در برندارد بلکه مسـاله نجات جان انسـانها مطرح اسـت
و باید در صنعت سـاختمان الزامیشـود.
رئیـس کارگـروه بینالمللـی مهندسـی ارزش  ICIDدر ادامـه گفـت:
مهندسـی ارزش یـک فعالیـت بین رشـته ای و یـک کار تیمـی ،خالقانه،
نظامنـد و هـم افزایـی اسـت کـه ضمن حفـظ کیفیـت و کارکـرد ،هزینه

اجـرای پروژههـا را  25تـا  35درصـد کاهـش میدهـد.
امامـی نهادینـه کـردن مهندسـی ارزش در شـرایط فعلـی کشـور را مورد
تاکیـد قـرار داد و افـزود :در شـرایط کنونـی مـا مـی توانسـتیم  40تا 100
میلیـارد دالر از طریـق مهندسـی ارزش در کشـور صرفهجویی در هزینهها
داشـته باشـیم در حالیکـه از ایـن بابت تاکنون حدود سـه تا چهـار میلیارد
دالر صرفهجویـی داریـم.
وی پیشـینه مهندسـی ارزش در دنیا را مربوط به کشـور آمریکا عنوان کرد
و افـزود 40 :سـال طول کشـید تـا آمریکا توانسـت مهندسـی ارزش را در
بخشهـای مختلـف صنایع خـود نهادینه کند.
وی در پایـان گفـت :مهندسـی ارزش که هم اکنون قانون و دسـتورالعمل
آن وجـود دارد بایـد از طریـق ایجـاد شـناخت ،فراگیری دانـش و تکرار آن
به فرهنـگ و تغییر تبدیل شـود.
شعبه صندوق ضمانت صادرات ايران در مشهد راه اندازي مي شود
معـاون سـرمايه گـذاري و امور كارگزاريهـاي 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
پروژههـاي 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 شـركتهاي پيمانـكاري سـاختماني و تاسيسـاتي،
توليدكننـدگان مصالح سـاختماني در نمايشـگاههاي اختصاصي جمهوري
اسلامي 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 پروژههـاي خدمـات فني و مهندسـي در خارج از كشـور شـد.
موحـد افـزود :صنـدوق ضمانـت صـادرات ايـران ،ضمـن تاميـن مالـي
پروژههـاي قابـل تعريـف ،مـي توانـد نسـبت بـه پوشـش ريسـكهاي
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 شـركتهاي پيمانكاري در كشـورهاي سـوريه ،عراق،
افغانسـتان و جمهوريهـاي آسـياي ميانـه احـداث پروژههاي راهسـازي،
سـاختماني را در دسـت اجرا دارند.
به گفته وي سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان خراسـان رضوي با داشتن
 20هزار مهندس داراي پروانه اشتغال در هفت رشته ساختماني آماده است،
بـا اعزام مهندسـان ،پروژههايي را در كشـورهاي همجوار به اجـرا در آورد.
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رویـدادهـا
در ايـن جلسـه در خصـوص همكاريهاي آتـي تصميماتي اتخـاذ و مقرر
شـد كـه توافق نامـه اي مشـتمل بـر همكاريهـاي متقابل تنظيـم و در
حضـور مديـر عامـل صندوق ضمانـت صادرات كشـور منعقد شـود.
کیفیتمتفاوتساختوسازدراستانها
در اسـتانهای قزویـن ،فـارس ،خراسـان رضـوی و یکی دو اسـتان دیگر
سـاختمانها و پروژههـای ساختوسـاز بـا کیفیـت عالـی و مطابـق بـا
اسـتاندارد سـاخته میشـود.
نائـب رئیـس اول سـازمان نظـام مهندسـی تاکیـد مي گويـد :اسـتفاده از
بتنهـای دسـت سـاز در محـل ممنوع مي باشـد امـا اجرای ایـن موضوع
در اسـتانهای مختلـف متفاوت اسـت.
علـی فـرج زادههـا تاکیـد مـي كنـد :اسـتفاده از بتنهای دسـت سـاز در
محـل ممنـوع مي باشـد امـا اجرای ایـن موضـوع در اسـتانهای مختلف
متفـاوت اسـت .وی اضافـه می کند«:تعداد زیادی از اسـتانهای کشـور با
نظـارت مسـتقیمی کـه انجام مـی دهند با مـوارد تخلف برخـورد میکنند
امـا شـاهد هسـتیم اسـتانهای دیگـر بـه دلیـل ناهماهنگی دسـتگاهها،
توجـه ای بـه این موضـوع ندارند
علـی فـرج زادههـا مـي گويد :قانـون و مقررات کامال مشـخص اسـت اما
بـدون همـکاری و تعامـل دسـتگاهها نمی تـوان در بحث استانداردسـازی
سـاختمانها وارد شـد چراکه امکان تخلف از قوانین وجود خواهد داشـت.
وی با اشـاره به  4دسـتگاه تأثیرگذار در ساختوسـاز خاطر نشـان مي كند:
معاونـت عمرانی اسـتانداریها ،شـهرداریها ،ادارات کل راه و شهرسـازی
اسـتانها و سـازمان نظام مهندسـی  4دسـتگاه مهـم در امر ساختوسـاز
هسـتند کـه نبـود تعامـل هـر کـدام از ایـن دسـتگاهها میتوانـد خللی در
استانداردسـازی سـاختمانها بوجود بیاورد.
وی همـکاری چنـد اسـتان را در ایـن امـر مناسـب و برتـر توصیـف کرده
و اظهـار مـي دارد :اسـتانهای قزویـن ،فـارس ،خراسـان رضـوی و یکی
دو اسـتان دیگـر بـه دلیـل همیـن هماهنگیهایی کـه بین دسـتگاههای
ذیربـط وجـود دارد وضعیـت بسـیار خوبـی دارند و شـاهد این هسـتیم که
سـاختمانها و پروژههـای ساختوسـاز ایـن اسـتانها بـا کیفیـت عالی و
مطابـق با استانداردسـازی سـاخته میشـود ،در سـایر اسـتانهای کشـور
وضعیـت بطور نسـبی مناسـب می باشـد.
فـرج زادههـا تاکیـد مي كند :عالوه بـر این که در بعضی مناطـق با رعایت
نشـدن استاندارد مواجه هسـتیم اما کیفیت استانداردسـازی طی سالهای
اخیـر بـا نمـودار صعـودی مواجـه بـوده اسـت .وی تصریح مي كنـد :طی
ایـن سـالها نمـودار مـا نشـان میدهـد کـه با توجـه بـه اجـرای قوانین
استانداردسـازی ،ساختوسـازها بـا کیفیـت خوبـی انجـام میشـود اما در
حـد ایده ال نیسـت.
وی همچنیـن در خصـوص پروژههای مسـکن مهر و تأثیـر گرانی مصالح
در ایـن واحدهـا مـي گويـد :متولـی واحدهـای مسـکن مهـر بـر عهـده
وزارت راه و شهرسـازی اسـت و بـر کیفیـت مصالـح سـاختمانی در ایـن
پروژههـا تأکیـد شـده اسـت امـا آنچـه بـرای مـا اهمیـت دارد این اسـت
کـه سـازمان نظام مهندسـی نظـارت خـود را براسـاس کیفیت اسـتاندارد
مصالـح سـاختمانی انجـام میدهـد و هـر جـا الزم باشـد براسـاس قانون
عمـل خواهـد کـرد و مرجـع ما در ایـن امور اجـرای کامل مـاده  34قانون
و رعایـت مقـررات ملـی سـاختمان بطـور کامل می باشـد.
ورود ساختمان سازها به بازار ارز
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شـدید بـازار ارز و سـکه گفت :بخش قابـل توجهی از سـرمایههای بخش
خصوصـی از بخشهـای تولیـدی و مسـکن خـارج شـده و در بخشهای
سـوداگری و داللی ارز و سـکه وارد شـده است.
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان کشـور گفـت :سـرمایههای
بخش سـاختمان وارد داللی در بازار ارز و سـکه شـده و این بخش را دچار
مشـکالت جدی کرده اسـت.
سـید مهدیهاشـمی در خصـوص علل نوسـانات شـدید بـازار ارز و سـکه
گفـت :بخش قابل توجهی از سـرمایههای بخـش خصوصی از بخشهای
تولیـدی و مسـکن خـارج شـده و در بخشهای سـوداگری و داللـی ارز و
سکه وارد شـده است.
رئیس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان کشـور اظهار داشـت :برای حل
ایـن مشـکل بایـد سـود آوری بخشـهای تولیـدی و بخـش ساختوسـاز
مسـکن را افزایـش دهیم تا سـود منطقـی در این بخش رایج شـود تا این
سـرمایهها بـه بخشهـای داللی و سـوداگری سـوق پیـدا نکند.
هاشـمی تاکیـد کـرد :تا امـروز سیاسـتهای دولت بـرای تنظیم بـازار ارز
و سـکه کار سـاز نبـوده و دولـت بایـد به این بخـش توجه بیشـتری کند.
وی ایجـاد چالـش در بـازار ارز را خیانـت خواند و ادامه داد :این اسـتدالل را
کـه دولـت به دلیل اهـداف سیاسـی بهصورت عمـدي در بـازار ارز چالش
ایجـاد کرده قبـول ندارم.
نايب قهرماني تيم دارت بانوان استان در مسابقات کشوري
تيم دارت بانوان خراسان رضوي نايب قهرمان مسابقات قهرماني کشور شد.
در پايـان ايـن رقابتهاكـه بـا حضـور  22تيم در بخـش بانـوان و  29تيم
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 بهدسـت آورد.
اعضـاي تيـم دارت بانوان خراسـان رضـوي را وجيهه عربي ،زهرا سـادات
نيکهاشـمي ،زهـرا يزدانخـواه و رويا شـافعي به مربيگري و سرپرسـتي
وجيهـه عربـي و اعضاي تيم دارت آقايان اسـتان را محمدمهـدي دهقان،
سـعيد رجايي ،مجيد لقمانيطوس و حسـين صداقتينسـب تشـکيل دادند
و پوريـا جاويـدي بـه عنوان مربي و مسـعود قاسـمي به عنوان سرپرسـت
در کنـار اين تيم حضور داشـتند.
شـايان ذكر اسـت آقای حسـین صداقتی نسب در اسـفند ماه سال گذشته
از سـوي کانون پایش وضعیت دانشـگاه شـریف وابسـته به معاونت علمی
و فنـاوری ریاسـت جمهـوری در انتخـاب دومیـن دوره مهندس برجسـته
بعنـوان مهندس ماهر کشـور معرفی شـد.
ملاک انتخاب مهندس ماهر داشـتن  10سـال سـابقه در زمینـه مراقبت
وضعیـت تجهیزات دوار می باشـد.
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جدول رشتهها و شیفتهای رشتههای ورزشی نیم سال دوم 1391
كميته ورزش سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي جدول«رشتهها و شیفتهای رشتههای ورزشی نیم سال دوم  1391را اعالم كرد.
بـر اسـاس اعلام اين كميته عالقه مندان رشـتههاي شـنا ،فوتسـال ،والیبال ،بسـکتبال ،تیرانـدازی با کمان ،تیرانـدازی با تفنگ ،پینگ پنگ و شـطرنج
مـي تواننـد در دو گـروه آقايان و خانمها با شـماره تلفن  7015407کمیتـه ورزش حاصل كنند.

رديف

“رشتهها و شیفتهای رشتههای ورزشی “نیم سال دوم”1391

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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روز

رشته

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

16 -17:30

شنا

سهشنبه

چهارشنبه

21-22:30

پنجشنبه

جمعه

21-22:30

(آقایان)
شنا

9-12

(خانمها)

20:30-22

فوتسال

(آقایان)

22-23:30
22-23:30

والیبال

(آقایان)

20-21:30

بسکتبال

19-20:30
20:30-22

17-18:30

(خانمها)

16-17:30

تیراندازیباتفنگ(آقایان
وخانمها)
(آقایان)

پینگپنگ

17-18:30

17-18:30

تیراندازیباکمان

پینگپنگ

11:30-13

20-21:30

(آقایان)

تیراندازی با کمان (آقایان)

20:30-22

18-19:30

16-17:30
18-19:30

16-17:30
18 -19:30
14-16:30

(خانمها)
شطرنج

(آقایان و خانمها)

10:30-12

صدور پروانه ساختمانیدرمشهد
رئیس کمیسـیون برنامهوبودجه شـورای اسلامی شهر مشـهد گفت :در
 3ماهـه اول سـال  2 ،91هزار و  617پروانه صادر شـده اسـت.
اسـماعیل مفیدی در جلسـه شـورای اسلامی شـهر مشـهد اظهـار کرد:
متوسـط درآمـد شـهرداری بـه ازای هر متـر مربـع  83تومان بوده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه زیربنـای مجمـوع پروانهها تصریـح کـرد :در مجموع 2
میلیـون و  372هـزار و  679متـر مربع اسـت که از این مقـدار  1میلیون و
 554هـزار و  866متـر آن مشـمول عـوارض میشـود.
وي ادامـه داد :در ایـن مقـدار در بخـش مسـکونی  50درصـد در زیربنـا و
 31درصـد در تعـداد افزایـش داشـتهایم کـه نشـان از رونق تجـارت دارد.
مفیـدی مجمـوع درآمدهای شـهرداری از پروانه مسـکونی را  10میلیارد و
 651میلیـون تومـان اعلام و اظهـار کرد :ایـن درآمدهـا در بخش تجدید
بنـا  617میلیـون تومان ،اصالحیـه پروانه  5میلیـارد و  344میلیون تومان،
در تمدیـد پروانـه  244میلیـون تومـان و در تجدیـد پروانـه  462میلیـون
تومـان بوده اسـت.
وی بـه درآمدهـای حاصلـه بـرای شـهرداری در مقوله مکانهـای اقامتی
اشـاره و تاکیـد کـرد :درآمـد شـهرداری در بخـش تجدید بنـای اقامتی در
حـدود  177میلیـون تومـان ،در اصالحیه پروانه اقامتـی  75میلیون تومان،
در پـروژه صنعتـی  51میلیون تومان و در احداث بنـای اداری  171میلیون
تومـان بـوده اسـت .رئیـس کمیسـیون برنامـه و بودجه شـورای اسلامی
شـهر مشـهد ادامـه داد :درآمد از کمیسـیون ماده  100حاصـل از جریمهها
سـال  90بـه مبلـغ  2میلیـارد تومـان در  91به میـزان  18میلیـارد و 900
میلیـون تومـان بوده اسـت بـا این تفـاوت که جریمه سـال 90بـه مبلغ 6
میلیـون تومـان و در سـال 91به مبلـغ 3میلیـون و  700هزار تومـان بوده
است.
مفیـدی بـا بیـان اینکـه درآمـد پارکینگهـا بـرای احـداث پارکینگهای
جدیـد میشـود بیان کـرد :درآمد شـهرداری از پارکینگها در سـال  90به
میـزان  4میلیـارد و  177میلیـون تومـان بوده که در سـال  91به  8میلیارد
و  400میلیون تومان رسـیده اسـت.
احتمالتوقفنوسازیبافتفرسودهمشهد
شـهردار مشـهد بـا اشـاره به هزینه سـه هـزار میلیـارد تومان در نوسـازی
بافـت فرسـوده ،اجـرای کامل ایـن پـروژه را نیازمند  8هزار میلیـارد تومان
اعتبار دیگر دانسـت.
محمـد پژمـان اظهـار کـرد :یکـی از معضلات اجرای پـروژه نوسـازی و
بهسـازی بافت فرسـوده مشـهد ،تامین منابع ملی اسـت .وی با بیان اینکه
تامیـن منابـع مالی این پـروژه بر منابع دولتی متمرکز نبوده اسـت ،تصریح
کـرد :در سـرعت بخشـی بـه ایـن پروژههـا ،از منابـع مردمـی ،بانکها و
سـایر سـاز و کارهـای شـناخته شـده اسـتفاده شـده امـا افزایش سـرعت
نوسـازی بافت فرسـوده نیازمند حمایت بیشـتری اسـت.
پژمان در خصوص پیشـرفت فیزیکی نوسـازی و بهسـازی بافت فرسـوده
مشـهد گفـت :در حال حاضر این پـروژه  50درصد پیشـرفت فیزیکی دارد
و در بخـش تملـک نیز این مقدار  65درصد اسـت .وی بیـان کرد :تاکنون
بـرای اجـرای ایـن پـروژه سـه هـزار میلیـارد تومان اعتبـار هزینه شـده و
بـرای اجـرای کامـل آن  8هـزار میلیارد تومان دیگر نیاز اسـت کـه در این
راه دولـت نیـز میتوانـد کمک کند.
شـهردار مشـهد عنوان کرد :امیدواریم آغاز فعالیت اسـتاندار جدید خراسان
رضوی با حضور و بازدید از بافت فرسـوده شـهر مشـهد باعث تسـریع این
پروژه باشد.
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در بازدید گروه شهرداری مبارکه اصفهان از غرفه شهرداری مشهد:
مشهد به شهری پیشرو تبدیل شده است
گـروه شـهرداری مبارکه اصفهان از غرفه شـهرداری مشـهد بازدید کردند
و مشـهد را شهری پیشـرو در کشور دانستند.
جوانمـردی یکـی از کارشناسـان ایـن گـروه بـه تغییرات شـهر مشـهد در
طـی چنـد سـال اخیر اشـاره کـرد و گفت :در گذشـته وقتي به مشـهد که
شـهر امـام رضا(ع) اسـت سـفر میکردیم تغییـرات ملموسـی در آن دیده
نمیشـد امـا در طـی چند سـال اخیر بـا اجـرای پروژههای بزرگ شـهری
همچـون بهرهبرداری از قطارشـهری و سـاخت تقاطعهای غیرهمسـطح
مشـهد بسـیار پیشـرفت کرده است.
وی زیباسـازی شـهری و نصـب المانهـای مختلـف را از دیگـر کارهای
بـزرگ انجـام گرفتـه در مشـهد خوانـد و خاطرنشـان کـرد :مشـهد بـا
طراحیهایـی کـه در حوزهایالمانهـای شـهری داشـته از نظـر زیبایـی
بصـری حتـی از شـهرداری اصفهان هم پیشـگامتر بـوده و بـه الگویی در
ایـران و حتـی برخـی از کشـورهای دیگـر تبدیل شـده اسـت.
جوانمـردی به سـاخت پروژههای حمل و نقلی اشـاره کرد و افـزود :عالوه
بـر پروژههـای عمرانـی کـه چهـره دیگـری بـه مشـهد بخشـیده ،حمل
و نقـل و ترافیـک ایـن شـهر نیـز نسـبت بـه گذشـته بـه واسـطه احداث
بزرگراههـا و تقاطعهـای جدیـد روانتـر شـده اسـت.
بـه گفته وی مشـهد در جهتی گام برداشـته اسـت کـه امروزه تـا حدودی
محیطی مناسـب و در شـان زائران بـارگاه ملکوتی امامرضـا(ع) را به وجود
آورده است.
تسریع روند نوسازی بافت فرسوده مشهد با حمایت دولت
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امیداوریـم بـا هماهنگـی و همدلی مجموعه دسـتگاههای اجرایی ذیربط و
شـهرداری بتوانیم اجرای پروژههای نوسـازی بافت فرسـوده شـهر مشهد
را در قالب تشـکیل کمیته کاری سـرعت بخشیم.
اسـتاندار خراسـانرضوی بر نقش حمایتی دولت در راسـتای تسـریع روند
نوسـازی بافت فرسـوده شهر مشـهد تاکید کرد.
بـه گـزارش پایـگاه اطالعرسـانی شـهرداری مشـهد ،محمـد حسـین
فروزانمهـر در بازدیـد از بافـت فرسـوده اطـراف حرممطهر رضـوی ،پروژه
مجـد و چنـد پروژه شـهری دیگر که با حضور شـهردار و فرمانـدار و دیگر
مسـووالن شـهری بـود ،گفت :یکـی از مواردی کـه امـروز در بازدید مورد
توجـه قـرار گرفـت تلاش در راسـتاي تسـریع در رونـد بازسـازی بافـت
فرسـوده اطـراف حرممطهـر رضوی اسـت.
وی تصریـح کرد :در حال حاضر  28شـهر اسـتان خراسـان رضـوی دارای
بافت فرسـوده اسـت که نیاز به نوسـازی و بهسـازی دارد.
اسـتاندار خراسـان رضـوی ادامـه داد :در کالنشـهر مشـهد نیـز بالـغ بـر
 2200هکتار بافت فرسـوده شناسـایی شـده که  366هکتار از آن درحوزه
پیرامونـی حـرم مطهـر رضوی قـرار گرفته اسـت.
فروزانمهـر در خصـوص مشـکالت موجود در راه نوسـازی بافت فرسـوده
مشـهد بیـان کـرد :عمده مشـکل تسـریع این پـروژه تامین منابـع مالی و
تملـک اراضی اسـت کـه امیدواریم بتوانیـم در قالب پیگیریهـا این مهم
را حـل کنیم.
وی ادامـه داد :همچنیـن در مصوبـات سـفرهای دولت به اسـتان تکالیفی
بـرای برخـی از دسـتگاههای اجرایـی و بانک مرکزی محول شـده اسـت
کـه در اولین فرصـت پیگیری خواهد شـد.
اسـتاندار خراسـان رضوی در خصوص نقـش دولت در تسـریع اجرای این
پـروژه گفـت :دولت میتوانـد در این پروژه نقش حمایتی و تسـهیلکننده

ایفا کند.
فروزانمهـر بیـان کـرد :طبـق برنامهریـزی صـورت گرفتـه قـرار اسـت
دولـت در بخـش تامیـن درصـدی از نـرخ کارمزد و سـود تسـهیالتی که
بـه سـرمایهگذار ارايـه میشـود همیـاری کنـد کـه ایـن مهم نیـز یکی از
موضوعاتـی اسـت کـه پیگیـری خواهد شـد.
وی گفـت :همچنیـن مشـارکت مـردم و سـرمایهگذاران در اجـرای ایـن
پـروژه نیـز میتوانـد کلیـد حـل این مشـکل باشـد.
اسـتاندار خراسـان رضوی در ادامه خاطرنشـان کرد :امیداوریم با هماهنگی
و همدلی مجموعه دسـتگاههای اجرایی ذیربط و شـهرداری بتوانیم اجرای
پروژههای نوسـازی بافت فرسـوده شـهر مشـهد را در قالب تشکیل کمیته
کاری سرعت بخشیم.
فروزانمهـر تصریـح کـرد :همچنیـن انتظار اسـت اجـرای پروژه نوسـازی
بافـت فرسـوده اطراف حـرم مطهر رضوی متناسـب با الگویهـای ایرانی
و اسلامی باشد.
افتتاحبزرگترینپارکینگطبقاتیکشوردرمشهد
بزرگتریـن پارکینـگ طبقاتی کشـور با نام«آسـمان» در هسـته مرکزی
شـهر مشـهد (میدان  17شـهریور) افتتاح شـد.
به گزارش پایگاه اطالعرسـانی شـهرداری مشـهد ،به دلیل اینکه امسـال،
سـال نهضت پارکینگسـازی در مشـهد نامگذاری شـده ،این پارکینگ با
ظرفیـت  2100جـای پـارک 18 ،آبـان ماه گذشـته در میدان  17شـهریور
افتتاح شد.
پارکینـگ طبقاتی«آسـمان» بـا مسـاحتی بالغ بـر  7000مترمربـع ،در 18
طبقـه اسـت کـه طی نظر کارشناسـان نیـاز پارکینـگ در هسـته مرکزی
شـهر را تـا حد بسـیار زیـادی کاهش خواهـد داد.
گفتنی اسـت این پارکینـگ دارای امکانات رفاهی زیادی مانند شـهربازی،
رسـتوران ،فسـتفود و  700مرکز خرید نیز اسـت.
 1262مورد تخلف ساختمانی در منطقه شناسایی شد
شـهردار منطقـه  5مشـهد گفـت 1262 :مـورد تخلـف سـاختمانی در این
منطقـه شناسـایی و از ادامـه کار آنهـا جلوگیری شـده اسـت.
به گزارش پایگاه اطالعرسـانی شـهرداری مشـهد ،سـید حسـن حسـینی
افـزود :بـرای  786مـورد از ایـن تخلفـات سـاختمانی اخطاریه صادر شـده
است.
وی اظهـار کـرد :با پیگیری و تالش شـبانهروزی اداره مهندسـی و نظارت
بـر ساختوسـازهای شـهرداری منطقـه  502 ،5واحد غیرمجاز شناسـایی
و پلمپ شـده است.
شـهردار منطقـه  5مشـهد گفـت :جمـعآوری  119مـورد ابـزار و مصالـح،
جمـعآوری  32مـورد دیوار و پی غیرمجاز و پیگیـری  366فقره رفع پلمب
از طریـق مراجـع قضایـی از دیگـر اقدامات صورت گرفته اسـت.
بـه گفتـه وی  81مـورد ابالغ آرا کمیسـیون مـاده  ،100اجـرای  12حکم
قلـع بنـا ،کنتـرل مـوارد مغایر بـا پروانه به تعـداد  177مورد و رسـیدگی به
 123مـورد مشـرفیت و نیـز از دیگـر اقدامـات صورت گرفتـه در منطقه 5
میباشد.
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تشریح اقدامات وزارت راه وشهرسازی
قائـم مقـام وزیـر در امـور بین الملل در سـخنرانی خود در نشسـت مجمع
شـهری جهـان در ناپل ایتالیـا ،برنامههای جمهوری اسلامی ایـران را در
حوزه شهرسـازی و مسـکن مهـر ارايه کرد.
دبیـر کمیتـه ملی اسـکان بشـر در خصوص ایـن اجالس گفت :هر سـال
ارگانهـای دولتـی در نمایشـگاه این مجمع غرفه داشـتند ولی امسـال در
این نمایشـگاه غرفهای نداشـتیم.
جمشـید نـور صالحـی بـا بیـان اینکـه بایـد در طـرح حمایتـی دولتـی در
مسـکن مهـر چهـار میلیون واحد مسـکونی سـاخته شـود ،گفـت :بیش از
یـک میلیـون واحـد تاکنـون واگذار شـده و تـا پایان امسـال و سـال آینده
مابقـی واحدهـا واگذار میشـود.
قائـم مقـام وزیـر راه در امـور بینالملـل از واگـذاری بیش از یـک میلیون
واحـد مسـکن مهر تاکنـون در کشـور خبـر داد .همچنین قائم مقـام وزیر
راه در امـور بیـن الملـل و دبیـر کمیتـه ملی اسـکان بشـر با جـان کلوس،
معـاون دبیـر کل سـازمان ملل و مدیر اجرایی برنامه اسـکان بشـر دیدار و
بر توسـعه همکاری بین وزارت راه شهرسـازی ایران و اسـکان بشـر ملل
متحد تأکید شـد.
در ایـن دیـدار جـان کلـوس جـان باختـن هموطنـان در حادثـه زلزلـه
آذربایجـان شـرقی را تسـلیت گفـت و همچنین بر گسـترش همـکاری از
طریـق دفتـر کاهـش آثـار بالیـای اسـکان بشـر در تهـران اشـاره شـد.
وجود  400هزار مسکن مازاد در کشور
وزیر راه و شهرسـازی گفت :با توجه به سرشـماری نفوس و مسـکن400 ،
هـزار واحد مسـکونی بیش از تعداد جمعیت خانوارها در ایـران وجود دارد.
علـی نیکـزاد در مراسـم افتتـاح کارخانـه فـوالد سـیرجان اظهـار داشـت:
تالش مسـووالن اسـتان کرمـان در زمینه سـاخت پروژههای شهرسـازی
قابل تقدیر اسـت .وی با نگاهی اجمالی به جمعیت کشـور در سرشـماری
نفـوس و مسـکن افـزود :در سـال  85آمـار سرشـماری  5 .17میلیون نفر
خانـوار شـهری و روسـتایی بـود کـه در آن زمـان  5 .16میلیـون واحـد
مسـکونی وجود داشـت.
نیکـزاد افـزود :سـالهای  85تـا  90نیز از نظر هرم سـنی در بحـث ازدواج
خانـواده و مسـکن در کشـور پـر متقاضـی بودهانـد .وی تصریـح کـرد :در
سـال گذشـته  2 .21میلیـون خانـوار و  6 .21میلیـون واحـد مسـکونی در
کشـور وجود داشـته که این امر نشـان میدهد  400هزار واحد مسـکونی
بیشـتر از خانوارها در کشـور احداث شـده اسـت.
نیکـزاد خاطرنشـان کـرد :بـا توجه به سرشـماریهای سـال  90هر سـال
بـه طور متوسـط  510هزار واحد مسـکونی سـاخته شـده که ایـن رقم در
سـالهای  85تـا  90بـه ازای هر سـال  820هزار واحد مسـکونی سـاخته
شـده اسـت .وزیر راه و شهرسـازی اذعان داشـت :در اسـتان کرمـان 300
هزار واحد مسـکونی ،شـهری و روسـتایی ،بافت فرسـوده ،زلزلـه در دولت
نهم و دهم سـاخته شـده اسـت کـه از این تعـداد  90هـزار واحد تکمیل و
تحویل شـده است.
نیازکشورفقطمسکنمهرنیست
رئیـس کمیسـیون عمـران مجلـس بـا بـا بیـان اینکـه مجلـس بـا
قانونگذاریهـای مناسـب توانسـته اسـت تحـوالت عمـدهای را در بخش
مسـکن ایجـاد کند .افزود :تمام نیاز ما مسـکن مهر نیسـت و انبوهسـازان
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تـوان باالیـی در بخـش مسـکن دارنـد تا بـا بهکارگیـری ایـن ظرفیتها
از هزینههـای فزاینـده ناشـی از زلزلـه و تخریـب بافتهـای فرسـوده در
قسـمتهای مختلـف کشـور جلوگیـری شـود.
علیاکبـر آقایـی مغانجوقـی در همایـش انتخابـات نظام مهندسـی گفت:
قانـون نظام مهندسـی در اصالحات و آییننامههـای بعدی آن بهخصوص
قوانینـی کـه در مجلس بهمنظـور سـاماندهی و حمایت از تولیـد و عرضه
مسـکن ارايـه شـد و تالشهایـی که وزارت مسـکن و کمیسـیون عمران
مجلـس بـه انجـام رسـاند ،حاکـی از آن اسـت کـه بتوانیـم در چارچـوب
قانـون الزاماتـی را در بخش سـاختمان برای دولت تعریـف کنیم تا بتوانیم
مرجعیـت نظـام مهندسـی را روزبـهروز عملیاتیتر کنیم.
نماینـده مـردم سـلماس در مجلـس شـورای اسلامی تصریـح کـرد :تـا
بـه امـروز قانـون ،آییننامههـا و مصوبـات مجلـس در بخـش سـاختمان
پیشـرفتهای قابـل قبولـی در عرصـه مسـکن و نظام مهندسـی داشـته
کـه در جامعـه عملیاتـی شـده اسـت .رئیـس کمیسـیون عمـران مجلس
بـا بیـان اینکـه علیرغـم مصوبـات قانونـی و تشـکیالتی هنوز بـا جامعه
بینالمللـی فاصلـه داریـم ،افـزود :شـاید دلیـل این مشـکل آن اسـت که
هنـوز نتوانسـتهایم مصوبـات قانونـی را در جامعـه محقـق کنیـم .هر چند
در بخـش سـاختمان و تحقیقات مسـکن کارهای خوبی به انجام رسـیده،
ولـی در زلزلـه آذربایجـان مشـخص شـد ساختوسـاز در بخش مسـکن
کشـور دچـار مشـکالتی اسـت .وی بـا توجـه بـه زلزلهخیـز بودن کشـور
تاکیـد کـرد :مجلـس و تشـکیالت صنفـی سـاختمان توانسـتهاند الگویی
را تعریـف کننـد تا بتواند جلوی اتالف سـرمایه انسـانی و مـادی را بگیرد.
ایـن نماینـده مجلـس نهـم بـا یـادآوری اینکه مـا بهعنـوان قانونگـذار و
فعـاالن صنـف بایـد تحوالتـی را در بخش سـاختمان ایجاد کنیـم ،افزود:
کمیسـیون عمـران مجلس آمادگـی دارد تا مـوارد پیشـنهادی را بهعنوان
الیحـه و طـرح در مجلـس بـه تصویـب برسـاند تـا از الزامـات قانونـی
برخـوردار شـود .آقایـی مغانجوقـی با اشـاره به اینکـه در زلزلـه اخیر مرکز
تحقیقـات سـاختمان اقدامات اساسـیرا انجـام داد ،تصریح کـرد :در زمینه
اسـتاندارد مصالح ،زمینشناسـی و زلزلهشناسـی اختراعات خوبی در کشور
داریـم کـه با صرف هزینهای نسـبت به نصب سیسـتمهای هشـداردهنده
زلزلهشناسـی میتوانیـم کل کشـور را پوشـش دهیـم.
رئیـس کمیسـیون عمـران مجلـس نهـم بـا یـادآوری اینکـه طـول عمر
سـاختمانها در ایـران بـا سـایر کشـورهای جهان قابل مقایسـه نیسـت،
تاکیـد کـرد :اتلاف هزینهها و سـرمایهها در بخش سـاختمان و مسـکن
بایـد بـا کمـک مقـررات موجـود و تصویـب قوانیـن جدیـد و بـا توجه به
توانمندیهـای بـاالی نیروهـای خالقـی کـه داریـم ،کاهـش یابـد و
بدینگونـه نسـبت بـه رفـع مشـکالت بخـش مسـکن اقـدام کنیم.
وي افـزود :شـرط اول موفقیت اسـتفاده از تمامی ظرفیتهـا ،حفظ اتحاد،
اتفاقنظـر و اسـتفاده از دانـش روز در صنعـت سـاختمان اسـت .وی بـا
یـادآوری اینکـه بخشهای صنفـی ،قانونگذاری و وزارت راه و شهرسـازی
بایـد نسـبت بـه فعالیتهـای بخـش صنعـت احسـاس مسـوولیت کنند،
افـزود :دولت سیسـتم کنترلـیدر خـود دارد که نمیتواند به طور وسـیع در
بخش سـاختمان وارد عمل شـود ،امـا مجلس میتواند بـا تصویب قوانین
منابعـی را بـرای آن تعریف کند.
وي با بیان اینکه بيش از  ۹۵درصد سـرمایههای بخش سـاختمان مربوط
بـه بخـش خصوصی اسـت ،تصریـح کـرد :بخش خصوصـی بایـد بتواند
ایدههایـی را بـه مجلـس و دولـت بدهـد و الزاماتـی را بـرای بخـش اجرا
بهوجـود بیـاورد تا دیگر کشـورمان هزینههایی نظیر زلزلههـای آذربایجان
را متحمـل نشـود .آقایـی مغانجوقـی یـادآور شـد :بخـش خصوصـی باید
مجلـس را در بخـش قانونگذاری و نظارت یاری دهد تا بتوانیم کل کشـور
را زيـر پوشـش سیسـتمهای نظارتی قـرار دهیم.
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رئیـس کمیسـیون عمران با اشـاره بـه عملکرد مثبـت دولت گفـت :تمام
نیـاز ما مسـکن مهر نیسـت و انبوهسـازان تـوان باالیی در بخش مسـکن
دارنـد تـا بـا بهکارگیـری ایـن ظرفیتهـا از هزینههـای فزاینـده ناشـی
از زلزلـه و تخریـب بافتهـای فرسـوده در قسـمتهای مختلـف کشـور
جلوگیـری شـود .وی بـا بیـان اینکـه تحمـل زلزلـهای باالتر از  ۶ریشـتر
در کشـور سـخت خواهـد بـود ،تصریـح کرد :مجلس بـا قانـون حمایت از
تولیـد و عرضـه مسـکن توانسـته اسـت الزاماتی را بـه دولـت دیکته کند،
امـا فعاالن بخش مسـکن و نظام مهندسـی عاملان اجرایی ایـن قوانین
هستند .
آقایـی مغانجوقـی در ادامـه افـزود :دقت در نظـارت و بهکارگیـری مصالح
مطلـوب ساختوسـاز و اجـرای صحیح قوانین معماری و شهرسـازی همه
در کنـار هـم باعـث خواهـد شـد تا از اتلاف هزینههـای انسـانی و مادی
جلوگیـری شـود .نماینـده مـردم سـلماس ادامـه داد :هدف مجلـس ارايه
قانونهایـی در راسـتاي رفع نقایص در بخشهای سـاختمانی اسـت و در
دوره جدید مجلس امیدوار اسـت با اسـتفاده از نیروهای فعـال و قانونمدار
و ظرفیـت همـه اعضا ،بخش مسـکن بتواند دوره جدید خـود را با موفقیت
بـه پایان برسـاند تا افرادی کاردان در بخش مسـکن کشـور بـه کار گرفته
شوند.
نظرمجلسدربارهقیمتمسکنمهر
رئیس کمیسـیون عمران مجلس شـورای اسلامی گفـت :افزایش قیمت
مسـکن مهـر تأثیـر صددرصـدی بـر بـازار مسـکن و قیمـت تمـام شـده
سـاخت آن دارد.
علـی اکبـر آقایی بـا بیان اینکـه افزایش قیمت مسـکن تأثیر بسـیاری در
افزایـش قیمت مسـکن در بازار داخلـی دارد افزود :افزایش قیمت مسـکن
مهر موجب افزایش قیمت تمام شـده سـاخت مسـکن در کشـور میشود.
وی ادامـه داد :تاکنـون هیـچ افزایش قیمتی در بخش مسـکن مهر اعالم
نشـده و متـری بیـن  300تـا  330هزارتومان به فروش میرسـد.
رئیـس کمیسـیون عمران با اشـاره بـه اینکه خروج بـازار مسـکن از رکود
نیازمند تزریق تسـهیالت بیشـتر اسـت افزود :در حال حاضـر قدرت خرید
مـردم بـرای مسـکن نسـبت به گذشـته بسـیار کاهش پیـدا کرده اسـت.
آقایـی در ادامـه اظهـار داشـت :کمبود عرضه مسـکن و مقاومـت افزایش
قیمتهـا نسـبت به درآمـد خانوارها بر رکود بازار مسـکن تأثیرگذار اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بخشـی از وضعیت تورم و رکود بازار مسـکن ناشـی از
مشـکالت و رکود اقتصادی جامعه اسـت افزود :در صورتی که تسـهیالت
بیشـتر بـه این بـازار تزریـق کنیم بازار مسـکن رونـق میگیـرد .آقایی در
ادامـه افـزود :بـرای رونـق بازار مسـکن ابتـدا باید اقتصـاد جامعـه و درآمد
هزینههـای خانوارهـا با یکدیگر هماهنگ شـود.
رئیـس کمیسـیون عمـران مجلـس در ادامه گفت :کنتـرل تـورم زایی در
داخـل بخـش قابـل توجهـی از رکـود مسـکن را برطـرف میکنـد .آقایی
خاطرنشـان کـرد :تنظیم تـورم اقتصاد جامعه موجب افزایـش درآمد جامعه
و ارزش پـول در کشـور میشـود .وی در خصوص افزایش قیمت مسـکن
مهـر گفـت :در صورتی که مسـکن مهر بـدون ابالغ مصوبه در شـهرهای
جدیـد افزایش یابد غیرقانونی اسـت و نمایندگان کمیسـیون عمران پیگیر
ایـن افزایش قیمت میشـوند.
تولید کاشی به روش خشک
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برای نخستین بار در کشور کاشی به روش خشک در یزد تولید شد.
تولیـد کاشـی بـه روش خشـک یکـی از روشهـای مـدرن تولیـد ایـن

محصـول در دنیاسـت که در ایـن روش چون مرحله دوغاب سـازی حذف
میشـود در مصـرف آب ،بـرق و گاز صرفهجویـی میشـود .زارع رئیـس
سـازمان صنعـت ،معـدن و تجارت اسـتان یزد گفـت :صرفهجویـی آب تا
 90درصـد و گاز و بـرق تـا  70درصـد در ایـن روش ،قیمـت تمـام شـده
کاشـی و سـرامیک را تـا  20درصـد کاهـش میدهـد و این امـر منجر به
افزایـش قـدرت رقابـت در بازارهـای جهانی خواهد شـد.
هـم اکنـون سـه واحد تولیدی کاشـی و سـرامیک در اسـتان یزد بخشـی
از تولیـد خـود را بـا ایـن روش انجام مـی دهند .در این سـه واحد سـاالنه
هفـت میلیون مترمربع کاشـی تولید میشـود .اسـتان یزد با تولید سـاالنه
 170میلیون مترمربع کاشـی و سـرامیک نخسـتین تولید کننده کاشـی و
سـرامیک در ایـران به شـمار میرود .هـم اکنون  44کارخانه تولید کاشـی
و سـرامیک در شهرسـتانهای میبد ،اردکان ،صدوق و مهریز در اسـتان یزد
فعال اسـت که در این بخش برای  15هزار نفر شـغل فراهم شـده اسـت.
ایـران با تولید سـاالنه  400میلیون مترمربع کاشـی و سـرامیک چهارمین
کشـور جهـان در تولیـد ایـن محصـوالت بـه شـمار مـیرود .سـاالنه 16
درصد از تولیدات کاشـی و سـرامیک ایران به کشـورهای عراق ،افغانستان
و کشـورهای آسـیای میانه صـادر میشـود .رئیس سـازمان صنعت،معدن
و تجـارت اسـتان یـزد گفـت :تا یکسـال آینـده اولیـن واحد تولید کاشـی
و سـرامیک کـه تمـام محصـول خـود را به روش خشـک تولیـد میکند،
در یـزد راه انـدازی میشـود کـه ایـن واحـد سـاالنه ظرفیت تولید هشـت
میلیـون مترمربـع کاشـی را دارد .برای راه اندازی ایـن واحد که از مصوبات
سـفر هیئت دولت به اسـتان یزد اسـت 500 ،میلیارد ریال سـرمایه گذاری
شـده است.
تولید دیوار حصار کم حجم
طـرح دیوارهـای حصـار کم حجـم و دو رو نمـا با حذف فونداسـیون یکی
از طرحهـای ارايـه شـده بـه مرحله نهایی سـومین جشـنواره ملـی علم تا
عمل اسـت.
ابراهیـم نباتـی در خصوص تولید دیوارهای حصار کـم حجم گفت :کاربرد
ایـن بلوک در احـداث دیوارهای مختلف باکاربریهای متفاوت اسـت .وی
بـا بیـان اینکه از این محصول میتـوان در دیوار حصار منـازل ،کارخانهها،
پارکهـا و باغهـا اسـتفاده کـرد ،افـزود :به دلیـل خاصیت تسـلیح پذیری
ایـن محصول بـرای اسـتفاده در دیوارهای باربر در سـاختمانهای ویاليی
یـک طبقه تـا چهار طبقه نیـز میتوان ایـن محصول را بـه کار برد.
ایـن مبتکـر قمـی بـا اشـاره بـه اینکه احـداث ایـن دیـوار هزینهکمـی در
مقایسـه با موارد مشـابه دارد ،خاطرنشـان کرد :در احداث دیوارهای حصار
وزن ،مقاومـت خـاک و هزینههـای زیرسـازی از اهمیت زیـادی برخوردار
اسـت و بـا اسـتفاده از ایـن محصـول میتـوان دیـواری بـا عـرض  14و
ارتفـاع چهار متـر را احـداث کرد.
وی گفـت :نما کاری و نما سـازی ،تنوع پذیری بسـیار بـاال از نظر طراحی
و معمـاری شـامل شکسـتگیها در نما و رخ و همچنیـن بهکارگیری رنگ
در نمـا کاری از خصوصیـات بـارز ایـن محصول اسـت .گفتنی اسـت این
طـرح بـه عنـوان  40طـرح برگزیده اسـتان قم به سـومین جشـنواره ملی
علم تـا عمل راه یافته اسـت.
ساختدرهایساختمانیپالستیکی
درهای سـاختمانی پالستیکی تقویت شـده با الیاف شیشه ای در کرمانشاه
تولید شد.
بـه گفتـه رئیس پـارک علم و فـن آوری کرمانشـاه از این طـرح می توان
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برای درهای سـاختمانی ،بیمارسـتانی و ورزشـگاهی اسـتفاده کـرد .بادکو
افـزود :درهـای موجـود در بـازار از جنسهـای مختلفـی سـاخته شـده اند
و بـه مـرور زمـان بـا رطوبـت و یـا تمـاس بـا آب فرسـوده میشـوند که
درنمونه جدید این مشـکالت رفع شـده اسـت .فرشـید محجوب سـازنده
ایـن نمونـه جدید هم گفـت :درهای فایبر گالس ضد آب و عایق هسـتند
ودارای زیبایـی فـوق العاده بـوده و در عین حال با وجـود وزن پایین دارای
مقاومـت فیزیکـی باال می باشـد.
ایـن مخترع کرمانشـاهی افـزود :جلوگیری از قطع درختـان و حفظ محیط
زیسـت از اصلیتریـن و بارزتریـن اهدافـی اسـت کـه در مسـیر سـاخت
درهای سـاختمانی پالسـتیکی تقویت شـده مـورد توجه قـرار گرفت .وی
بـا بیـان اینکـه این طرح هیچگونـه نمونه داخلـی و خارجی نـدارد و برای
پیشـبرد اهـداف نیازمنـد حمایتهـای معنـوی اسـت گفـت :سـاخت این
نمونـه را از سـال  88آغـاز کـردم و سـال  91موفـق بـه عقـد قـرار داد بـا
دانشـگاه علوم پزشـکی شدم.
ایران رتبه چهارم رشد دانش بتن در جهان
دبیـر انجمـن بتـن گفـت :امـروزه در بخشهـای مختلف عمرانی کشـور
اعم از سـد ،پل ،جاده سـازی ،وسـاختمان سـازی نگران کمبود متخصص
در زمینـه بتـن نیسـتیم زیرا به لحاظ رشـد دانـش بتن جزو  4کشـور برتر
دنیا هستیم.
جاویـد خطیبـی طالقانـی در گفتوگو با شـبکه اطالع رسـانی سـاختمان
ایـران (شاسـا) افزود :امروزه کشـور ما به لحاظ دارا بـودن تعداد متخصص
بتـن درسـطح خاورمیانـه در رده اول قرار گرفته اسـت به گونـه اي که بالغ
بـر  20هـزار نفـر متخصـص در زمینه بتـن در کشـور فعالیت دارنـد که از
ایـن تعـداد یک هـزار نفـر در مقاطع دکتری بـه طور کاملا تخصصی در
حـوزه بتـن فعالیـت میکننـد در حالـی که  10سـال پیش تعـداد مهندس
بتـن در کشـور بـه  500نفر هم نمی رسـید.
وی تصریـح کـرد :هـر چنـد کشـورهای همسـایه بـه لحـاظ دارا بـودن
متخصـص فقیرنـد و سـایر کشـورها مشـکالت مربوط بـه دانـش بتن را
بـرای آنهـا حـل میکننـد امـا امـروزه کشـور مـا بـه لحـاظ دانـش بتن
خودکفا شـده اسـت.
برتری تهران درالمپیک شهرها
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در ششـمین نشسـت مجمـع شـهری جهـان کـه شـهريورماه امسـال در
ناپـل ایتالیـا برگزارشـد ،شـهرداری تهـران در کانـون توجـه قـرار گرفت،
چنانچه«تهـران» و«ویـن»  ۲پایـگاه اصلی انتقال تجـارب موفق مدیریت
شـهری سـازمان ملـل شـدند و قائـم مقـام دبیر کل سـازمان ملـل متحد
نیـز اعلام کـرد ،تهران توانسـته از فرصتها خوب اسـتفاده کنـد و جوایز
بینالمللـی اخذ شـده توسـط مدیریت شـهری تهران را مویـد این موضوع
دانست.
این نشسـت همچنین دسـت آوردهـای ارزنـدهای نیز برای کشـورمان به
دنبـال داشـت کـه انتخاب تهـران بـه عنوان«مرکـز بینالمللـی مطالعات
آینـده پژوهـی شـهرهای آسـیا و اقیانوسـیه» را میتـوان از جملـه ایـن
دسـتاوردها دانسـت .در ششـمین نشسـت مجمـع شـهری جهـان ،دکتـر
محمد باقر قالیباف شـهردار تهران در راس هیئتی هشـت نفره متشـکل از
نایب رئیس شـورای اسلامی شـهر و برخی مدیران شـهری حضور یافت
و شـهرداری تهـران علاوه بـر حضـور فعـال در بخشهـای مختلف این
مجمـع ،در نمایشـگاهی کـه به مـوازات آن برگزار شـد ۶ ،پـروژه منتخب
زیسـت محیطـی ،فرهنگـی اجتماعـی و عمرانـی خـود را در معـرض دید

بازدیـد کنندگان قـرار داد.
در غرفـه تهـران نمـادی از چنارسـتان خیابـان حضـرت ولیعصـر (عـج)
طراحـی و در آن پیشـرفتهای شـش سـال گذشـته مدیریـت شـهری
پایتخـت در حوزههـای حمـل و نقـل و ترافیک ،شهرسـازی ،زیباسـازی،
خدمـات شـهری و اجتماعـی و فرهنگـی بـه نمایش گذاشـته شـد و این
غرفـه توانسـت بازدیدکنندگان بسـیاری را بـه خود جلب کنـد و تهران در
کنـار جهـان شـهرهایی همچـون نیویورک بدرخشـد.
امضا تفاهم نامه همکاری بین شـهرداری تهران و مرکز اسـکان بشـر
ملل متحد
در ایـن نشسـت کـه با حضور شـهرداران و نمایندگان بیـش از  ۱۰۰کالن
شـهر جهـان برگـزار شـد ،تفاهـم نامه همـکاری بین مرکز اسـکان بشـر
ملـل متحـد و شـهرداری تهـران بـه امضاء رسـید کـه هـدف از امضا این
تفاهـم نامـه ارايـه چارچوب برای همکاری مرکز اسـکان بشـر ملل متحد
و شـهرداری تهـران در زمینـه تولیـد و توسـعه دانـش مدیریـت شـهری،
ظرفیـت سـازی و نوآوریهـا اعالم شـد.
تهیـه گـزارش از وضعیـت شـهرهای ایـران بـرای سـال  ،۲۰۱۳برگزاری
کنفرانـس بینالمللـی برنامهریـزی بـرای پیشـرفت عدالـت در شـهرها،
ایجـاد رصـد خانه شـهری ،تاسـیس مرکز منطقـهای آمـوزش و پژوهش
در تهـران ،تدویـن اسـتراتژی و سیاسـت راهبری مدیریت شـهری ،ایجاد
مراکـز آمـوزش کلیـدی بـا هـدف توسـعه مشـارکت مـردم در مسـایل
برنامهریـزی شـهری و ...نیـز از دیگـر مـوارد ایـن تفاهـم نامـه بود.
تهران میزبان اجالس جهانی انرژی سازمان ملل متحد
یکی دیگر از دسـتاوردهای ششـمین نشسـت مجمع شـهری جهان برای
کشـورمان ایـن بود کـه میزبانی اجلاس جهانی انـرژی سـازمان ملل به
شـهر تهـران واگذار شـد و قائـم مقام دبیر کل سـازمان ملل لـوح میزبانی
ایـن اجلاس را بـه تهران اعطا کـرد .این همایش قرار اسـت اواخر آذر ماه
در تهـران برگـزار شـود کـه به گفته مسـووالن سـازمان ملل بیـش از ۳۰
کشـور در سـطح وزیر و شـهردار در این مراسـم شـرکت میکنند.
رونمایی از اطلس خلیج فارس و تهیه اطلس خاورمیانه توسط ایران
در حالیکـه در برخـی اخبـار آمـده بـود یونسـکو در بعضی انتشـارات خود
اقـدام بـه حـذف نام فـارس از عنـوان خلیـج فارس کـرده ،انتشـار اطلس
خلیـج فارس از سـوی سـازمان ملل متحـد از اهمیت ویژهای برای کشـور
و مـردم مـا برخـوردار بـود و عمال نام خلیج همیشـگی فارس تثبیت شـد.
ایـن اطلـس کـه بـا مشـارکت سـازمان ملـل متحد تهیه شـده ،مشـتمل
بـر اطالعـات جغرافیایـی توسـعه و زیسـت محیطـی خلیـج فارس اسـت
کـه بـا حضور قائـم مقام دبیـرکل سـازمان ملل متحـد و شـهردار تهران،
در حاشـیه ششـمین نشسـت مجمع شـهری جهان رونمایی شـد .شهردار
تهـران نیـز در مراسـم رونمایـی از ایـن اطلـس ،خلیـج همیشـگی فارس
را گهـواره تمدنـی دانسـت کـه از قدمـت باالیـی برخـوردار اسـت و اولین
تمدنهـای بشـری در ایـن محـدوده شـکل گرفته اسـت.
دیدار شهردار تهران با مدیران شهری سایر کشورها
در حاشـیه برگـزاری ایـن نشسـت جهانـی ،شـهردار تهران بـا چهرههای
توگو داشـت
مهـم و شـهرداران کالن شـهرهای جهـان نیـز دیـدار و گف 
تـا ضمـن اسـتفاده از تجربیات مدیریت شـهری در سـایر کشـورها زمینه
همکاریهـای بیشـتر و تعامـل با کالن شـهرهای جهان فراهم شـود .در
ایـن راسـتا دکتـر محمـد باقـر قالیبـاف ،بـا قدیـر توپـاش ،رئیـس مجمع
شـهرداران جهـان و شـهردار اسـتانبول نیـز دیـدار و گفتوگو کـرد که در
ایـن دیـدار دو طـرف با تاکیـد بر توسـعه همکاریهای تهران و اسـتانبول
و مجمـع شـهرداران جهـان بـر به کارگیـری همـه ظرفیتها بـرای حل
مسـایل شـهری کشـورهای مختلف تاکیـد کردند.
119

رویـدادهـا
در ایـن مالقـات مسـایل شـهروندان کشـور سـوریه بـه عنـوان یکـی از
موضوعـات اصلـی مـورد بحث قرار گرفـت و دو طرف بر لزوم حل سـریع
مشـکالت شـهروندان سـوریه از روشهای مسـالمت آمیـز و در چارچوب
اراده مـردم ایـن کشـور و محکومیت فعالیـت گروههای تروریسـتی تاکید
کردنـد .شـهردار تهران نیز در ایـن مالقات با بیان اینکـه امریکا باید بداند
مسـاله سـوریه راهحل نظامـی ندارد تاکید کـرد :آنچه در سـوریه به عنوان
یـک اصـل باید مورد توجـه قرار گیرد اراده مردم این کشـور اسـت و همه
مـا وظیفـه داریم در براي حل مشـکالت همسـایگان به ويژه کشـورهای
اسلامی بـا تمام تـوان وارد عرصه شـویم .در ایـن میان نیـز بازنده اصلی
در مسـایل سـوریه رژیم صهیونیستی است.
مجمـع شـهرداران جهـان کـه از سـوی سـازمان ملـل برای رسـیدگی به
مشـکل شهرنشـینی و تأثیر آن بر جوامع ،شـهرها ،اقتصاد ،تغییرات آب و
هوایی و سیاسـتها ایجاد شـد و از سـال  ۲۰۰۲تاکنون هرساله در یکی از
شـهرهای جهـان برگزار میشـود ،کانونـی مهم برای تصمیـم گیریهای
حـوزه مدیریت شـهری اسـت که شـهرداری تهران در ششـمین نشسـت
ایـن مجمـع توانسـت ضمن معرفـی اقدامات صـورت گرفتـه در پایتخت،
زمینـه همکاریهـای بیشـتر بـا دیگر شـهرهای جهـان را فراهم سـازد و
همچنیـن دسـتاروهای ارزندهای برای کشـورمان به ارمغـان بیاورد.
قانونجدیددریـافتمالیـاتازمسـکن
رئیـس کل امور مالیاتی کشـور گفت :مالکان خانهها و امالک اسـتیجاری
مشـمول پرداخت مالیات به این سـازمان هستند.
علـی عسـکری افـزود :سـازمان امـور مالیاتـی بـرای دریافـت مالیـات بر
سـرقفلی مغازههـا و اجاره خانههـا مالکان را می شناسـد .وی ادامه داد :اگر
ملکی اجاره داده شـود از مسـتاجر آن مالیات طلب نمیشـود و مالک باید
مالیـات پرداخـت کنـد .معاون وزیـر امور اقتصـادی و دارایـی در خصوص
دریافـت مالیات مشـاغل نیز گفت :مالیات مشـاغل از فـردی که فعالیت و
شـغلی دارد دریافت میشـود.
پیاده سازی طرح جامع مالیاتی مشکل تر از الکترونیکی کردن بانکها
رئیـس کل سـازمان امور مالیاتی گفت :پیاده سـازی طـرح جامع مالیاتی از
اواخر سـال جاری آغاز و تا دو سـال آینده ادامه خواهد داشـت .وی با بیان
آن کـه ،اجـرای این طرح بسـیار پیچیده بـوده و پیاده سـازی آن بزرگ تر
و وسـیع تر از الکترونیکی کردن سیسـتمهای بانکی اسـت ،اظهار داشـت:
با این بسترسـازی از دو سـال آینده بسـیاری از مشـکالت دریافت مالیات
رفع میشـود.
وی ،بسـیاری از ضعفهای نظام مالیاتی را اطالع رسـانی و فرهنگ سازی
عنـوان کـرد و گفـت :بـا اجـرای طـرح جامـع مالیاتـی شـیوههای مالیات
سـتانی از مـودی و ممیـز محـوری خـارج خواهـد شـد ،زیرا ایـن روش به
اعتمـاد مـودی و ممیـزی صدمه وارد میکنـد .معاون وزیر امـور اقتصادی
و دارایـی تاکیـد کـرد :در نظـام جدید طـرح جامع ،رابطه مـودی و ممیز به
طـور تقریبـی از بیـن رفتـه ،مگر این کـه نیاز به رسـیدگی میدانـی وجود
داشـته باشـد که البته شـیوه این گونه رسـیدگی نیز متفاوت شـده اسـت.
بـه گفتـه عسـکری ،در نظام جدیـد مالیاتی خـود اظهار مـودی از اهمیت
ویـژه ای برخوردار اسـت.
ساخت پمپ آب کولر بدون نیاز به برق
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مبتکـر کشـورمان موفق به طراحی و سـاخت پمپ آب کولر بـدون نیاز به

مصرف برق و سـرمای شـدیدتر شد.
محسـن فلکـی مبتکر پمـپ آب کولر بدون نیاز به مصرف برق و سـرمای
شـدیدتر گفـت :پمپهای قدیـم100 ،وات مصـرف برق داشـتند ولی این
پمـپ  2وات مصـرف بـرق دارد و تولیـد سـرمای بیشـتری میکنـد .وی
گفـت :مقدار آب دهی آن نسـبت بـه هر منطقهای قابل تنظیم اسـت ،هر
چـه دور کولر بیشـتر شـود مقدار آبدهی آن نیز بیشـتر میشـود.
فلکـی تصریـح کـرد :ایـن پمپ بـه صـورت مکانیکی سـاخته شـده و به
صـورت غیرمسـتقیم به نیـرو تبدیـل و از موتور انـرژی دریافت میشـود.
ایـن مبتکـر اظهـار کـرد :وقتـی موتـور میچرخـد بـا اسـتفاده از حرکـت
موتـور ،نیـرو برعکس شـده و به سـمت محفظه آب فرسـتاده میشـود و
روی پوشـالها آب پمپـاژ میشـود.
صدور سند مالکیت تکبرگی در کشور
معـاون قـوه قضاییـه از صدور  2میلیون سـند مالکیت تکبرگ در کشـور
خبر داد.
احمـد تویسـرکانی در اینبـاره تصریح کـرد :تاکنون حدود  2میلیون سـند
مالکیت تکبرگی به شـکل ماشـینی و در سیسـتم کاداسـتر به متقاضیان
تحویـل داده شـده اسـت کـه در سیاسـت آتـی سـازمان این اسـت که به
سـرعت کلیه اسـناد مالکیت دفترچهای سـابق از مردم اخذ و سند مالکیت
جدیـد بـه آنهـا تحویـل داده شـود .وی همچنیـن با اشـاره بـه راهاندازی
سیسـتم مکانیـزه ثبـت اختراعـات ادامـه داد :با گذشـت حـدود دو مـاه از
راهانـدازی ایـن سـامانه ،حـدود هـزار و  218اظهارنامه ثبت اختـراع و 905
اظهارنامـه طـرح صنعتـی از طریق شـبکه پذیرفته شـده و بـدون مراجعه
متقاضیـان مورد رسـیدگی و بررسـی قرار گرفته اسـت.
همچنیـن در زمینـه ثبـت شـرکتهای تجاری و موسسـات غیـر تجاری
هـم سـامانههایی را طراحـی کردهایـم کـه پذیـرش ثبـت شـرکتها بدون
مراجعه حضوری باشـد .از ابتدای سـال  91این کار اجرایی شـده و تاکنون
 713مـورد ثبـت شـرکت از طریـق شـبکه پذیـرش شـده اسـت و امکان
اسـتفاده از بانک شناسـه اشـخاص در سـازمان هم برای اشـخاص فراهم
شـده اسـت که ظرف همین مـدت کوتاه  5هـزار و  500اسـتعالم به نحو
الکترونیکی به متقاضیان پاسـخ داده شـده اسـت.
رئیـس سـازمان ثبـت اسـناد و املاک کشـور افـزود :در سـال  1390بـا
بررسـی دقیـق فرآیندهـای ثبـت شـرکتهای تجـاری در این سـازمان و
تطبیـق آن بـا قوانیـن و مقـررات از جملـه قانون تجـارت ،قانون اساسـی
و عمومـات قانونـی کـه در ایـن زمینـه بـود و بـا بخشـنامهای کـه صادر
شـد ،از پذیـرش ثبـت شـرکتها بـه وسـیله افـرادی که فاقـد صالحیت
قانونـی بودنـد ،جلوگیری شـد که این اقـدام به همراه مکانیـزه کردن ثبت
شـرکتها باعـث ایجـاد نظـم بهتـر و سـاماندهی مطلـوب در ایـن حوزه
شـده است.
معـاون قـوه قضاییه اظهار کـرد :در چهار ماهه امسـال در مقایسـه ابتدای
سـال  90نزدیـک به  30درصد کاهش ثبت شـرکت به وسـیله اشـخاص
فاقد صالحیت داشـتهایم .تویسـرکانی درباره طرح کاداستر نیز خاطرنشان
کرد :در حوزه توسـعه کاداسـتر در کشـور اقدامات بسیار گسـتردهای انجام
دادهایـم .بـر ایـن اسـاس تـا پایان سـال  1388حـدود  450هـزار هکتار از
اراضـی شـهری کاداسـتر شـده بـود که ایـن رقم تا پایـان سـال  1389به
بیـش از  900هـزار هکتـار رسـید و در حـال حاضـر ایـن میـزان در حوزه
کاداسـتر شـهری و روسـتایی از رقم  1میلیون و  600هزار هکتار گذشـته
و در حـوزه کاداسـتر غیـر شـهری و منابع طبیعی نیز  30میلیـون هکتار از
اراضی دولتی طی یک سـال گذشـته در سیسـتم کاداسـتر وارد شده است.
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه اقدامات انجـام شـده در حوزه عملکـرد دفاتر

121

رویـدادهـا
اسـناد رسـمی گفـت :حجم عظیـم اوراقی که بـا عنوان فرم مصـوب و به
عنـوان اوراق بهـادار ایجاد بوروکراسـی و رویـه زاید در سـازمان و در دفاتر
رسـمی کـرده بود ،مـورد بازنگری قرار گرفت و امسـال  30مـورد از فرمها
را از رده اوراق بهـادار خـارج کردیم.
کاهشعمرساختمانبازلزلههایضعیف
سرپرسـت مرکـز تحقیقـات راه ،مسـکن و شهرسـازی با بیـان اینکه عمر
سـاختمانهای نوسـاز در ایـران  50تا  60سـال هدفگذاری شـده اسـت،
گفـت :هـر زمیـن لـرزه با شـدت کم 20 ،تـا  30درصـد عمر سـاختمان را
کاهـش میدهد.
سـید محمـود فاطمـی عقـدا در خصـوص مقاومـت واحدهـای نوسـاز در
مقابـل زلزلـه ،اظهار داشـت :براسـاس مبنـای طـرح زلزله در ایـران ،یک
واحـد نوسـاز بایـد  6ریشـتر را تحمـل کند که البتـه این میانگین اسـت و
زلزلـه میتوانـد در نقـاط مختلـف ،متفاوت باشـد.
وي بـا بیـان اینکه عمر سـاختمانهای مسـکونی در کشـور مـا  50تا 60
سـال هـدف گـذاری میشـود ،گفـت :ملاک مـا این اسـت که بـه طور
متوسـط دو نسـل بتواننـد از ایـن خانهها اسـتفاده کنند.
وی در خصوص اینکه متوسـط عمر سـاختمان در ایران کمتر از کشورهای
پیشـرفته در دنیا اسـت ،بیان کرد :کشـورهای اروپایی شـرایط لرزه خیزی
ندارنـد ،زیـرا هـر زلزله ای کـه اتفاق می افتـد عمر سـاختمان را  20تا 30
درصـد کاهـش میدهد و ریـز ترک و شـکافهایی در آن ایجـاد میکند.
فاطمـی عقدا افزود :کافی اسـت که یک سـاختمان در یـک دوره 3 ،زلزله
کـم قـدرت را تحمـل کنـد تـا عمـر آن کاهـش یابد امـا در اروپا مشـکل
زلزلـه نیسـت و حتـی در شـهر مسـکو در روسـیه سـاختمانیهایی با عمر
 700سـال وجود دارد.
منفعتشهرداریازتخلفاتساختمانی
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رئیس شـورای مرکزی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان کشـور گفت:
تامیـن  50درصـدی بودجـه شـهرداری از تخلفـات بـه معنـای پذیـرش
تخلفات سـاختمانی اسـت.
سـید مهدیهاشـمی در نخستین همایش ملی مسـايل حقوقی در صنعت
سـاختمان کـه در هتـل المپیـک تهران برگزارشـد بـا بیان اینکه مسـايل
حقوقـی صنعـت سـاختمان باید هرچه سـریعتر در دسـتور کار قـرار بگیرد
گفـت :بـرای هـر پدیـده ای کـه در جامعـه بـه وجـود مـی آیـد بایسـتی
قوانینـی تعریف شـود.
وی بـا ابـراز تاسـف از برگـزاری دیـر هنـگام همایـش 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 اینکه بایـد با همفکـری و همدلی قوانین
ومقـررات را بـه روز کنیـم افـزود :علـی رغـم تالشهـای صـورت گرفته
قوانیـن امـا تـا کنـون پاسـخگو ی نیازهـا ومطالبات نبوده اسـت.
شناسنامهفنیساختمانهمچنانبدونمهرتایید
رئیس شـورای مرکزی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان کشـور با بیان
اینکـه در بحـث رسـیدگی به تخلفات سـاخت وسـاز نهایتا مهنـدس ناظر
محکـوم میشـود گفـت :در نبـود پروانـه سـاخت فقـدان مجـری وطراح
ذی صلاح مهنـدس ناظـر مقصـر نخواهـد بـود .وی بـا اشـاره بـه اینکه
ناظـر سـاختمان دسـتگاه اجرایی نیسـت افـزود :تنها رعایت اصـول مبانی
کار وظیفـه مهنـدس ناظـر بـه شـمار میرود.هاشـمی با اشـاره بـه اینکه
 50درصـد از منابـع بودجـه شـهرداری از محل تخلفات سـاختمانی تامین

میشـود افزود :تامیـن  50درصدی بودجه شـهرداری از تخلفات به معنای
پذیرش تخلفات سـاختمانی اسـت.
رئیس شـورای مرکزی سـازمان نظام مهندسـی ساختمان کشـور با اشاره
بـه تصویـب قانـون مربـوط به شناسـنامه فنـی سـاختمان اظهار داشـت:
بـا تصویـب ایـن قانـون در حـال حاضـر در بسـیاری از مناطـق صـدور
شناسـنامه فنـی در دسـتور کار قـرار نگرفتـه اسـت .وی با بیـان اینکه در
حـال حاضربـرای تمامـی ابـزار و تجهیـزات مصرفـی خانوارها شناسـنامه
صادر میشـود افزود :متاسـفانه شناسـنامه فنی سـاختمانی کـه مهمترین
سـرمایه کشـور بـه شـمار مـیرود با وجـود ابالغیههـای متعهـد هیچگاه
مطالبه نمیشـود.
هاشـمی در ادامـه تصریـح کـرد :بـا وجود اینکه شـرط صـدور پایـان کار
تحویـل شناسـنامه فنـی اسـت اما این امـر مهم از سـوی شـهرداری اجرا
نمیشـود به گونـه اي که تاکنـون در هیچ کدام از پایانکارهای سـاختمان
کالن شـهر تهران این شناسـنامه مطالبه نشـده اسـت.
کمک ربات مورچه ای به زلزله زدگان
مبتکـر تبریزی ربات  6پا مورچه مانندی سـاخته اسـت که امـکان عبور از
موانـع و پیـدا کردن افـراد زنده زیر آوار را دارا می باشـد.
ایـن ربـات قابلیـت عبـور از مناطـق صعـب العبـور از جمله در شناسـایی
مصدومـان زیـرآوار در زلزلههـا و میـن یابـی دارد .فتحـی پور سـازنده این
ربـات گفـت :در طراحی و سـاخت این ربات از سـاختمان و عملکرد پاهای
مورچـه الگو گرفته شـده اسـت و هـزار و  800گـرم وزن دارد.
ایـن ربـات طـی چهار سـال با  70میلیـون ریـال هزینه طراحی و سـاخته
شـده اسـت کـه در صورت تولیـد انبوه آن هزینه سـاخت آن بـه  15تا 20
میلیـون ریال کاهش مـی یابد.
ایـن ربـات مورچـه ای بـه شـماره  74270در ثبـت شـرکتها و مالکیتهای
صنعتی ثبت شـده اسـت.
ساخت مسکن یک متری!
یـک معمـار آلمانی خانـه اي متحـرک را طراحی کـرده که اگر چه شـاید
راه حل کاربردی برای خانهدار شـدن نباشـد اما شـاید حداقل چند سـاعتی
خوابیـدن در آن ،رویای خانهدار شـدن را از سـر بپراند.
ایـده ایـن معمار بـرای طراحی این اتاقـک یک متر مربعی ،خانـهای بوده
کـه بتوانيـد در و پنجـره آن را بـه هر سـو بـاز کنيد و در هر جـا و با هر كه
مي خواهيد همسـایه شويد!
چین پایتخت کنگورامیسازد
کنگـو و چین قراردادهایی به ارزش  975میلیون یورو در راسـتای پیشـبرد
پـروژه بازسـازی برازاویـل ،پایتخت جمهـوری دموکراتیک کنگـو به امضا
رساندند.
ایـن قراردادهـا در دومیـن روز از سـفر سـه روزه هویـی لیانگیـو ،معـاون
نخسـت وزیـر چیـن بـه کنگـو بـه امضـا رسـید .بیشـتر هزینههـای این
پـروژه صـرف بازسـازی قسـمتهای شـرقی پایتخـت خواهد شـد که در
پـی انفجـار یک انبار مهمات متحمل آسـیبهای جدی و کشـته و زخمی
شـدن  2600نفـر بیخانمانـی  17000نفر شـد.
سـرهنگ ژان بامانیـکا کـه مسـوولیت نظـارت بر این پـروژه را بـر عهده
دارد ،گفـت :عملیـات پاکسـازی ایـن منطقه آسـیب دیده بـه خوبی پیش
مـیرود و  80درصـد ایـن عملیـات بـه پایان رسـیده اسـت .همچنین 54
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میلیـون یـورو از ایـن توافقنامـه صـرف توسـعه شـبکه مخابـرات و 60
میلیـون یـورو صرف سـاخت یک جاده در شـمال این کشـور خواهد شـد.
ابداعنگهبانبرای پنجرههایباز
یـک موسسـه فنـاوری در آلمـان اقـدام بـه ارايه يک حسـگر بـرای قاب
پنجـره کـرده که بدون سـیم کشـیهای متـداول و باطری کاربـر را متوجه
بازمانـدن پنجـره میکند.
اگـر فرامـوش کـرده باشـید پنجـره خانـه را هنـگام تـرک خانـه ببندید و
زمانـی کـه در محـل کار خود هسـتید یـک طوفـان ناگهانی از راه برسـد،
وقتـی از راه مـی رسـید بـا تبعـات ناگـوار آن رو بـه رو می شـويد .یک راه
بـرای جلوگیری از این تبعات اسـتفاده از حسـگرهای ارتباطی روی پنجره
اسـت کـه بـه طـور طبیعی ایـن امـر نیازمنـد سـیم کشـی الکترونیکی و
اسـتفاده از باطـری یـا برق خواهـد بود.
اما یک سیسـتم پنجره جدید که توسـط موسسه آی سـی فرانهوفر ،آلمان
ابـداع شـده بـه هیچ گونه سـیم کشـی و باطـری نیاز نـدارد؛ چـرا که این
دسـتگاه قـدرت خود را از محیـط اطرافش دریافت میکند .این سیسـتم با
ترکیب یک حسـگر میدان مغناطیسـی سـه بعدی به اندازه ناخن دسـت،
براسـاس محصولی شـناخته شـده به اسـمهالین وان ( )HallinOneکار
میکنـد ،ایـن محصول پیـش از ایـن نیز در ماشـینهای لباسشـویی برای
تعییـن محل دقیق اسـتوانه مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت.
ایـن حسـگر که در چارچـوب داخلی پنجره قـرار دارد ،قادر اسـت تغییرات
را در زاویه و جایگاه آهنربای متحرک را در قسـمت قاب پنجره تشـخیص
دهـد .بـرای مثال ،وقتی پنجـره قفل میشـود این آهنربـا حرکت میکند
و حسـگر آن را تشـخیص میدهـد .ایـن حسـگر همچنیـن میتواند بین
پنجـره ای کـه قفل شـده و پنجره ای که بسـته شـده تمایز قايل شـود.
چارچـوب این پنجـره همچنین دربرگیرنده یک مسـیر فرکانـس رادیویی
از یـک دسـتگاه رادیـو و یـک کنترل کننده میکرو اسـت .ایـن امر موجب
میشـود کـه دسـتگاه بتوانـد وضعیت حسـگر را به دامنـه بـردی از  20تا
 30متـر مخابـره کند .این سـیگنال در نهایت توسـط یک ایسـتگاه مجهز
بـه اینترنـت چون یـک رایانه ،یک تلفن همـراه یا یک جعبـه کنترل چند
منظـوره دریافت میشـود.
اگرچـه درمیـان راه ،ایـن سـیگنال میتوانـد توسـط مسـیرهای فرکانس
رادیویـی بـا یـک یـا چنـد چارچـوب پنجـره دیگر مرتبط شـود .براسـاس
ایـن روش ،مادامـی کـه پنجرهها بیش از  30متر ازیکدیگر فاصله نداشـته
باشـند یـک ایسـتگاه واحـد میتوانـد چندین پنجـره را کنترل کنـد .برای
مثـال موسسـه فرانهوفـر اظهـار داشـته اسـت کـه کارکنـان امنیتـی می
تواننـد بـدون ترک میز پذیرش و محلی که در آن مسـتقر هسـتند ،از این
فنـاوری بـرای بررسـی پنجرههـای ادارات اسـتفاده کنند.
جـدا از حسـگر ،آهن ربا و فرکانس رادیویی ،هرکـدام از چارچوبهای پنجره
دربرگیرنـده یـک مولد برقی حرارتی از یک سـلول خورشـیدی اسـت .این
سـلول خورشـیدی قـدرت را بـرای ابزارهـای الکترونیکـی ایـن سیسـتم
فراهـم میکنـد .اگرچه سیسـتم نگهبـان پنجره هنـوز در مرحله سـاخت
نمونه اولیه اسـت ،اما این موسسـه و شـرکای تولید کننده آن انتظار دارند
تا پایان سـال سـاخت آن را آغـاز کنند.
چینیها؛انگلیسراکپیکردند
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محلـه حومـه رودخانـه تایمـز در کشـور چیـن بـه نحـوی خـارق العـاده
بازسـازی شـده اسـت.
چینیهـا کـه عـادت دارنـد از روی همـه چیـز کپـی کننـد در یکـی از

شـاهکارهای خـود تکـه ای از انگلسـتان را در شـهر شـانگهای بازسـازی
کـرده انـد .بخشـی از رودخانـه تایمـز در محله ای حومه شـهر شـانگهای
بـرای بازدیـد جهانگـردان بازسـازی شـده اسـت کـه چنـدان بـا اصل آن
تفاوتی نـدارد.
«جیمـز هـو» رئیـس شـرکت عمرانیهانـگ سـازنده ایـن محلـه در
گفت وگـو بـا رویتـرز هـدف از ایـن پـروژه را سـرگرم کـردن شـهروندان
و جـذب جهانگـردان عنـوان میکنـد .ایـن محله آنقـدر شـبیه اصل خود
سـاخته شـده است که شکایت شـهروندان انگلیسـی برای کپی برداری از
سـاختمانهای آن را در بـر داشـته اسـت.
افزایش ساخت مساجد در آمریکا
سـاخت مسـجد در آمریـکا درحالـی کـه دولت آن کشـور بر طبل اسلام
هراسـی میکوبـد در یـک دهه گذشـته  74درصد رشـد داشـته اسـت.
درحالی که رشـد اسلام در آمریکا دولت این کشـور را نگران کرده اسـت
تعداد مسـاجد در این کشـور در  11سـال گذشـته رشـد قابل مالحظهای
داشـته اسـت .رسـانههای آمریکایـی درحالـی این خبـر را منتشـر کردهاند
کـه گروههـای مسـیحی و یهـودی افراطـی از چنیـن آمارهایـی چنـدان
خوشـحال نیستند.
در همیـن حـال آمارها نشـانه عالقه به اسلام در میـان آمریکاییها رو به
رشـد اسـت .در سـال  1381در آمریکا  1209مسـجد به ثبت رسـیده بود
درحالی که در سـال گذشـته این تعداد به  2106مسـجد ارتقا یافته اسـت.
مرکـز تحقیقـات دینی در آمریکا میگوید آمار سـاخت مسـاجد با توجه به
وضعیـت جمعیتـی در ایـن کشـور روند رو به رشـدی داشـته و باید منتظر
افزایش بیش از پیش مسـاجد در آمریکا باشـیم.
درحـال حاضـر بیشـترین تعـداد مسـاجد در  10ایالـت آمریـکا متمرکـز
شـدهاند کـه نیویـورک بـا  257مسـجد در صـدر قـرار دارد .پـس از آن،
کالیفرنیـا بـا  ،246تگزاس بـا  ،166فلوریدا با  ،118ایلنیویز و نیوجرسـی با
 ،109پنسـیلوانا بـا  ،99میشـیگان جوریـا و ویرجینیا هر کدام بـا  69 ،77و
 62مسـجد در مکانهـای بعـدی قـرار دارنـد.
گرانبهاترینخانهسیاردنیا
بزرگتریـن اتوبـوس جهـان کـه ارزش آن بـه  1/2میلیون پوند میرسـد،
علاوه بـر آنکه بسـیار لوکـس ،شـیک و راحت اسـت حتی بـرای پارک
اتومبیـل شـخصی صاحبـش گاراژی منحصر به فـرد دارد.
ایـن اتوبـوس  40فوتـی ( 12/20متـری) دارای یک محفظـه مخفی برای
پـارک یـک اتومبیـل فـراری اسـت .درون اتوبوس با وسـایل لوکسـی به
عنـوان وسـایل زندگی از جمله ،ماشـین ظرفشـویی ،مایکروویـو ،یخچال
فریـزر ،تلویزیـون بـزرگ صوتـی دالبی و وسـایل بازی مجهز اسـت.
درون اين اتوبوس کام ً
ال مبله ،میتواند پاسـخگوی یک خانواده باشـد،چرا
کـه بـه حمـام و دیگـر امکانات اولیـه زندگی نیز مجهز شـده اسـت .گاراژ
مخفـی ایـن اتوبـوس بـا فشـار یـک دکمـه گشـوده میشـود و اتومبیـل
میتواند به راحتی در آن جای گیرد .سـازندگان این اتوبوس ،آن را وسـیله
نقلیه منحصر به فردی میدانند که تاکنون نظیرش سـاخته نشـده اسـت.
میراثگرانبهایبرترینمهندسجهان
بیـش از  23هـزار اثـر از فرانـک لویـد رایـت ،مهنـدس و طـراح بـزرگ
آمریکایـی از جملـه طراحیهـا ،ماکتهـا ،دستنوشـتهها ،عکسهـا و
دیگـر اسـناد وی به دانشـگاه کلمبیا و مـوزه هنرهای معاصـر در نیویورک
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منتقل شـد.
ایـن انتقـال از آغـاز سـال جدید میلادی آغاز خواهد شـد و از اواخر سـال
آینـده ایـن آثـار به منظـور دسترسـی محققان ،اسـتادان و دانشـجویان در
دسـترس قـرار خواهـد گرفـت .سـازمان فرانـک لویـد رایـت ،هـدف این
سـازمان از اهـدای این میـراث عظیم را خدمـت به جامعه حفاظـت از آثار
و در دسـت بـودن ایـن مجموعـه عنوان کرده اسـت.
وی دربـاره انتخـاب دانشـگاه کلمبیـا و مـوزه معاصـر نیویورک بـه عنوان
مکانـی بـرای حفـظ و نگهـداری از ایـن آثـار ،اعالم کـرد :ایـن دو گزینه
بهتریـن گزینـه بـرای ما بوده اسـت .وی همچنین از آمادگی این سـازمان
بـرای کمکهـای جانبی دیگر به دانشـگاه کلمبیا و مـوزه هنرهای معاصر
سـخن گفت.
فرانـک لویـد رایـت کـه در سـال  1959میلادی درگذشـت ،علاوه بـر
نوشـتن بیش از  20کتاب گرانبها ،طراحی  141سـاختمان ،اداره ،مدرسـه،
کتابخانـه ،پـل و مـوزه را بـر عهـده داشـته اسـت .از جمله آثار مهـم وی،
میتـوان بـه معبد یونیتی ،خانه آبشـار ،خانـه روبی و مرکـز مردمی مارین
اشـاره کـرد .گفتنی اسـت ،کاخ مروارید در مهرشـهر کرج نیـز از جمله آثار
او بـه حسـاب میآید.
احداثسازگارترینبنایمحیطزیستی
ایـن بنا از انرژی برق تولید شـده توسـط صفحههای خورشـیدی اسـتفاده
میکنـد و بخشـی از ایـن انـرژی را نیـز بـرای مواقـع اضطـراری ذخیـره
میکنـد .ذخیـره سـازی انـرژی توسـط لولههـای زمیـن گرمایـی انجـام
میشـود.
شـرکت آلمانـی« زیمنـس» بنایـی سـاخته کـه بـه اعتقـاد سـازندگان،
پیشـرفتهترین و سـازگارترین سـاختمان بـرای محیـط زیسـت در جهـان
ا ست .
سـاختمان شیشهای«کریسـتال» ،که در نزدیکی پـارک المپیک لندن قرار
دارد  ۶۵درصـد کمتـر از دیگـر سـاختمانها آلودگی ایجـاد میکند .این بنا
از انرژی برق تولید شـده توسـط صفحههای خورشـیدی اسـتفاده میکند
و بخشـی از ایـن انـرژی را نیـز بـرای مواقـع اضطـراری ذخیـره میکنـد.
ذخیره سـازی انـرژی توسـط لولههای زمیـن گرمایی انجام میشـود.
هتیهارتمـن ،معمـار میگویـد «:ايـن سـاختمان دارای لولههـای انـرژی
اسـت کـه برخـی از آنها تا  ۱۵۰متـر عمـق دارد و از دماهای مختلف زیر
زمیـن و درون سـاختمان بهره میبرد .این بسـتگی به فصـل دارد ».درون
سـاختمان کریسـتال ،نمایشـگاهی برای کشـف گرایشهـا و چالشهایی
کـه شـهرهای کنونی با آن مواجهند ،برپا شـده اسـت.
خانمهارتمـن ،معمـار می افزایـد :بسـیاری از افراد میگویند کـه برجهای
شیشـهای مردهاند ولی اکنون راههای بسـیاری هسـت .شیشـه برای تولید
انـرژی بسـیار مفید اسـت و میتوان یک سـاختمان شیشـهای کـه انرژی
بسـیار کم مصرف میکند سـاخت .مشـکل مصـرف زیاد انـرژی در زمان
سـاخت شیشـه ،سلول خورشـیدی و سیسـتم گرمازمینی اسـت .ما اکنون
بـر روی هزینـه چرخـه زندگـی در سـاختمانها کار میکنیـم و ایـن قدم
بعدی ماست.
شیشـه بـا یـک الیـه ویـژه و یـک سیسـتم کنتـرل مرکـزی کـه باعث
حرکـت پنجرههـا میشـود ،پوشـیده شـده اسـت.
خانه ای با مصرف انرژی صفر
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محققـان اقـدام به سـاخت یک خانه در حومه شـهری در آمریـکا کرده اند
کـه انـرژی مصرفـی خود را بـرای تمـام تجهیـزات خانه تولیـد میکند و

قـرار اسـت مصرف انرژی صفر داشـته باشـد.
معمـوال سـاخت یـک خانـه در حومه شـهر نیـازی بـه مراسـم افتتاحیه با
تشـریفات نـدارد امـا به تازگـی یک خانـه در مریلند آمریکا برای موسسـه
ملی اسـتاندارد و فناوری وزارت بازرگانی آمریکا سـاخته شـده که ظاهری
شـبيه سـایر خانهها دارد اما هدف از سـاخت این خانه فراهم کردن زمینه
بـرای آزمایش سیسـتمهای صرفـه جو در انـرژی و انرژیهـای جایگزین
در مـواد و طراحی بوده اسـت.
در نتیجه این تحقیقات تسـهیالت آزمایشـی و مسـکونی با مصرف انرژی
صفر سـاخته شـده که قرار اسـت ظرف یک سـال میزان انـرژی مصرفی
یـک خانـواده چهار نفـره را تأمین کند .این خانه با اسـتانداردهای شـورای
ساختوسـاز سـبز در آمریـکا و بـا تجهیزات و مـواد داخلـی در دو طبقه با
چهـار اتـاق خـواب ،دو سـرویس بهداشـتی سـاخته شـده کـه دربرگیرنده
ابزارهایـی اسـت که به طـور اقتصادی از انرژی اسـتفاده میکند .سیسـتم
گـرم کـن آب در ایـن خانـه بـا انـرژی خورشـیدی صـورت میگیـرد و
سیسـتمهای فتوولتائیـک برای تولیـد انرژی بـه کار میرود.
در طـول یـک سـال فعالیت ایـن خانه که قرار اسـت مصـرف انرژی صفر
داشـته باشـد ،کسـی نبایـد وارد آن شـود ،اگرچـه چراغهـای ایـن خانه در
سـاعتهای مشـخصی روشـن مانـده و تجهیـزات گـرم کـردن آب فعـال
خواهـد بـود .ابزارهـای کوچکی کـه گرما و رطوبت را برای شـبیه سـازی
حضـور انسـان منتشـر میکننـد نیـز در این خانه تعبیه شـده اسـت.
سیسـتمهای فتوولتائیـک در صورت مسـاعد بودن هوا بـرای تأمین انرژی
نـور و تجهیـزات خانه بـه کار میرود .زمانـی که این نوع انـرژی نیاز خانه
را تأمیـن نکنـد ،الکتریسـیته از شـبکه بـه کار گرفتـه میشـود .اطالعات
ایـن تأسیسـات به طور آنالین منتشـر میشـود تا سـایر محققـان بتوانند
پیشـرفتهای آن را دنبال کنند.
ضد زلزله کردن پلها با مواد هوشمند
تیـم تحقیقاتـی دانشـگاه نـوادا به سرپرسـتی پروفسور«سـعید سـعیدی»
موفـق به تولید مواد هوشـمندی شـده اسـت کـه به مقاومسـازی پلهای
قدیمـی و سـاخت پلهـای مقـاوم در برابـر زمیـن لرزههـای پـر قـدرت
کمـک میکند.
در طـول دو دهـه گذشـته فعالیتهـای لـرزه اي در سراسـر جهـان بـا
افزایـش چشـمگیری مواجـه بوده و وقـوع زمین لرزههای نسـبت ًا پر قدرت
در بسـیاری از کشـورها ماننـد ژاپن ،ترکیه ،چین ،شـیلی ،تایـوان و آمریکا
باعـث سـقوط پلهـای قدیمـی و جدیـد شـده اسـت؛ بـه همیـن دلیـل
مقاومسـازی پلهـا در برابـر زلزلـه امری بسـیار ضـروری تلقی میشـود.
مقاومسـازی پلهـای موجـود و تولیـد مـواد بهبـود یافتـه بـرای سـاخت
پلهـای آینـده از جملـه راهکارهـای بـه حداقل رسـاندن انـرژی زلزله بر
روی پـل محسـوب میشـود.
اکثـر پلهـا از فـوالد و بتن سـاخته شـده اند .اگرچـه این ترکیـب مقرون
بـه صرفـه اسـت ،امـا پلهـای فـوالد -بتـن در برابـر زلزلههای قـوی با
شـدت بیـش از هفـت ریشـتر چنـدان مقاوم نیسـتند .سـتونهای مسـلح
پلهـا بـرای خنثـی کـردن انـرژی زمیـن لرزههـای پرقـدرت بـه فـوالد
و بتـن وابسـته هسـتند کـه باعـث تغییر شـکل دايمـی و آسـیب بندهای
سـتونهای پـل میشـوند.
سـعید سـعیدی ،سرپرسـت تیم تحقیقاتی گروه مهندسـی عمران دانشگاه
نـوادا ( )UNRبـا حمایـت مالـی بنیـاد ملی علوم و شـبکه شـبیه سـازی
مهندسـی زلزلـه موفـق به کشـف یـک راه حـل جدید بـرای این مسـاله
شـدند و مـواد هوشـمندی طراحـی کردنـد کـه جایگزیـن فـوالد و بتـن
در سـاخت پلهـا میشـود .اسـتفاده از آلیـاژ هوشـمند ( )SMAدر مرکـز
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رویـدادهـا
سـتونهای پـل میتوانـد شـیب سـتون را پس از تحمـل انـرژی وارده به
حداقـل برسـاند .آلیاژ تیتانیـوم نیکل یا«نیتینـول» که در این پـروژه مورد
آزمایـش قـرار گرفتـه از توانایی منحصـر به فردی حتی در بین سـایر مواد
هوشـمند برخوردار اسـت.
در حالـی کـه اکثـر مـواد هوشـمند فقـط بـه دما حسـاس هسـتند و برای
بازگشـت به شـکل اولیـه نیازمند یک منبـع گرما هسـتند«،نیتینول«رفتار
ابـر االسـتیک از خـود نشـان میدهـد و میتوانـد اسـترس اعمـال شـده
توسـط زلزلـه را جـذب و بـه راحتـی بـه شـکل اولیـه بازگـردد .محققـان
بـرای بررسـی عملکـرد پلهـای بتنی مقاوم شـده بـا تیتانیوم نیکل سـه
نـوع سـتون پل شـامل سـتونهای فوالد  -بتن سـنتی ،تیتانیـوم نیکل و
بتـن ،تیتانیوم نیل و مواد مرکب سـیمانی مهندسـی سـاز ( )ECCرا مورد
آزمایـش قـرار دادند.
نتایـج بـه دسـت آمـده از جـدول آزمـون لـرزش در خصوص سـتونهای
تیتانیوم نیکل و بتن ،تیتانیوم نیکل و مواد مرکب سـیمانی مهندسـی سـاز
( )ECCشـامل سـیمان ،ماسـه ،آب ،فیبر و مواد شـیمیایی بسـیار امیدوار
کننـده گزارش شـده اسـت .درحالی کـه هزینههای اولیه سـاخت یک پل
از تیتانیـوم نیـکل و مواد  ECCتنها سـه درصد باالتـر از پلهای معمولی
اسـت ،طـول عمـر و مقاومت این پلها بـه طور چشـمگیری افزایش پیدا
کـرده و سـرویسهای سـالیانه نیز کاهـش می یابد.
رفتـار ابراالسـتیک تیتانیـوم نیـکل بیـن  10تـا  30برابـر رفتار االسـتیک
آلیاژهـا و فلـزات عـادی ماننـد فـوالد اسـت .ایـن آلیـاژ هوشـمند کـه در
سـاخت فریمهـای عینـک و برخـی لـوازم پزشـکی اسـتفاده میشـود ،از
انعطـاف پذیـری و قـدرت خـم شـدگی باالیـی برخوردار اسـت.
کاهش دمای شهرها با پیادهروهای خنک
محققـان تلاش میکننـد بـا طراحی پوشـشهای رنگـی و تغییـر رنگ
سـنگفرشهای خیابـان ،بـه کاهـش دمای شـهرها کمـک کنند.
محققـان البراتـوار برکلـی در کالیفرنیـا تأثیـر جـذب نـور در آسـفالت و
پوشـشهای کـف خیابـان را مـورد بررسـی قـرار دادهانـد .سـنگفرش و
پوشـشهای رنگـی میتوانـد مانع از جـذب  30تا  50درصد نور خورشـید
شـوند ،درحالـی کـه آسـفالتهای تـازه تنها مانـع از جذب پنـج درصد نور
خورشـید میشـود و ایـن میـزان در آسـفالتهای قدیمیتـر حـدود  10تا
 20درصـد اسـت .محققـان در محوطـه یـک پارکینـگ بـزرگ ،چند نوع
پوشـش مختلـف با رنگهای روشـن و میـزان جذب نور خورشـید را مورد
آزمایـش قـرار دادند.
«هـال گیلبـرت» از محققـان البراتـوار برکلـی تأکیـد میکنـد :در اغلـب
موارد سـنگفرش و آسـفالت خیابانها به رنگ خاکسـتری یا سـیاه هستند
کـه باعث جذب بیشـتر نور خورشـید و به تبـع آن بازتابـش گرمای جذب
شـده در محیـط میشـود و بهتریـن راهـکار بـرای کاهش دمای شـهرها
اسـتفاده از سـنگفرشهای سـرد است.
سـنگفرشهای سـرد میتوانـد از مـواد سـنتی بـا رنگهـای روشـن و
قابلیـت بازتابـش نور خورشـید مانند سـیمان ،از پوشـشهایی با رنگهای
سـرد یـا رنـگ آمیـزی سـطح آسـفالتهای معمول بـا رنگهای روشـن
سـاخته شـوند و در ایـن بین رنگهای سـبز ،آبـی و زرد از عملکرد بهتری
بـرای جـذب کمتر نور خورشـید و خنک کـردن محیط برخوردار هسـتند.
ابداعسقفهوشمندساختمان
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گروهی از محققان در آزمایشگاهی در آمریکا اقدام به طراحی و ساخت نمونه
اولیـه یک سیسـتم سـقف و اتاق زیرشـیروانی کرده اند کـه با صرفهجویی

در انرژی در تابسـتان خانه را خنک و در زمسـتان آن را گرم نگاه میدارد.
گرمـا و سـرمای منـزل دو هزینـه بـزرگ بـرای صاحبـان خانه اسـت که
بخـش اعظـم مصرف انـرژی را به خود اختصـاص مي دهـد .محققان در
بخـش طراحـی و آزمایـش آزمایشـگاه اوک ریدج در آمریکا یک سیسـتم
سـقف و اتـاق زیرشـیروانی را آزمایش کـرده اند که به طـرز مؤثری انرژی
مصرفـی در تابسـتان و زمسـتان را کاهـش دهـد .نکته مهـم در خصوص
ایـن سیسـتم جدیـد ایـن اسـت که مـی تـوان آنـرا در رابطه با سـقفهای
موجـود بـه کار گرفت.
طراحی این سیسـتم سـقف جدیـد دربرگیرنده یک سیسـتم تهویه منفعل
اسـت کـه هوایـی را کـه داخـل خانه مـیرود از اتـاق زیر شـیروانی جذب
میکنـد و آن را وارد یـک فضـای هـوای شـیبدار بـاالی سـقف کـرده تا
بتـوان آن را بـه بـاال و بیـرون منتقل کـرد .از دیگر ویژگیهای این سـقف
ایـن اسـت کـه میتواند تشعشـع ،انتقـال گرما و عایق پوشـش داده شـده
را خنثـی و کنتـرل کنـد .ایـن عایـق قلـب این سیسـتم را تشـکیل داده و
مـی تـوان آن را میـان تیغـه اصلی اتاقک زیر شـیروانی و یا روی سیسـتم
سـقف توخالـی قـرار داد تـا مسـوول نصب مجبـور بـه از بین بـردن تیغه
قدیمی نباشـد.
گروه محققان این آزمایشـگاه اظهار داشـتند شـبیه سـازیهای کامپیوتری
نشـان میدهد سیسـتمهایی که به خوبی مهروموم نشـده و سیسـتمهای
تهویـه هوایـی که هوای تهویه شـده را بـه یک اتاق زیر شـیروانی منتقل
میکنـد میتوانـد سـاالنه بیـن  100تـا  300دالر هزینه داشـته باشـد ،اما
مهـر و مـوم کـردن ایـن اتاقـک با اسـپری فـوم میتواند بـه صرفهجویی
در هزینههـای مصرفـی منتهـی شـود؛ در حالـي كـه هزینـه ابتدایـی این
سیسـتم حدود  8هزار دالر اسـت.
در مقـام مقایسـه ،ایـن گـروه تحقیقاتـی اظهار مـی دارند که افـزودن این
سیسـتم به سـقفهای کنونی مالکان خانهها سـاالنه  100دالر صرفهجویی
در انـرژی را بـه دنبـال دارد و هزینـه نصـب و راه انـدازی اولیه بـه  2هزار
دالر کاهـش مـی یابـد .ایـن مقالـه علمی بـا عنـوان نمونه اولیـه طراحی
سـقف بـرای تنظیـم دمای خـودکار و کاهـش انتقال گرما توسـط انجمن
ملی پیمانکاران سـقف منتشـر شـده است.
امضاییکهساختمانشد
مرکـز فرهنگـی حیدر علـی اف در باکو ،مهر ماه امسـال پذیرای رئیسـان
جمهـور و مقامـات بلند پایه  10کشـور عضو سـازمان همـکاری اقتصادی
اکـو بـود کـه در دوازدهمیـن اجلاس سـران ایـن سـازمان در پایتخـت
آذربایجـان گردهم آمـده بودند.
مرکـز فرهنگـی حیـدر علـی اف ،بنـای مدرنـی اسـت کـه بـه تازگـی در
پایتخت جمهوری آذربایجان سـاخته شـده اسـت ،زاها حدیـد معمار عرب
عراقـی االصـل یکی از معروفتریـن معماران زن معاصر ،طـراح این بنای
عظیـم و دیدنـی اسـت .گفتـه میشـود ،معمـار این بنـا ،در طراحـی آن از
امضـای حیـدر علـی اف رئیس جمهـور فقید جمهـوری آذربایجـان الهام
گرفته اسـت.
زاهـا حدیـد ،ملیتی عراقی -بریتانیایـی دارد و در  31اکتبـر  1950در بغداد
به دنیا آمده اسـت .حیدر علی اف پس از  10سـال تصدی پسـت ریاسـت
جمهوری آذربایجان در سـال  2003در سـن  80سـالگی از دنیا رفت ،پس
از او پسـرش الهـام علـی اف ،رئیـس جمهـور آذربایجان شـد که ریاسـت
وی تـا بـه امروز ادامـه دارد .آذربایجان بیش از  9میلیـون نفر جمعیت دارد
و بیشـتر جمعیـت این کشـور مسـلمان شـیعه اند کـه اکثر آنها بـه زبان
ترکـی آذربایجانی حـرف می زنند.
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