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سرمقاله

سنت های نیکو را پاس بداریم

امام اولين مان در نهج البالغه خطاب به يار و سردار خودمالک اشترمیفرمایند :ای مالک
سنتهای نیکوی گذشتگان را که نسل اندر نسل بدان عمل ميکرده اند و موجبات الفت
و نزدیکی قلوب و اصالح امور مردم را فراهم میساخته ،هرگزمشكن وکاری مكن که
موجبات وهن و تضعیف این سنتهای نيكورا فراهم سازد.
گرچهازطلوعخورشیدخاتمپیامبرانوبسطمفاهیمدينمبیناسالمدرجهان 1400،سال
میگذرد اما کشورمان ایران بعنوان زادگاه یکی از کهن ترین و مترقی ترین تمدنهاي
بشري هزاره سوم عمر خود را میگذراند .نگاهی به پیشینه فرهنگی غنی این مرز و بوم،
یادآور سنتها و آیینهای زیباییست که با عمر هزاران ساله خود ریشه در عمق وجود تک
تک ما ایرانیان دارد و از آن جمله است گرامی داشتن اولین روز بهار بعنوان عید نوروز.
همه ما بیاد داریم جمالت زیبای اماممان (ره)را که ميفرمودند :اینکه در منابع دینی برای
تحویل سال شمسي دعا وارد شده و اینکه روزه اول نوروز مستحب و دارای ثواب اعالم
شده است ،همه در راستای پذیرش این رسم نیکو و سنت حسنه در دینمان است .آری
این آداب و رسوم زیبا که در بطن خودصله رحم و دید و بازدید از خویشاوندان ،گشت
وگزار و سیر وسیاحت در زمین وسیع خداوند ،خانه تکانی و بهسازی زندگی و ده ها
نکته مثبت ریز و درشت دیگر را دارد ،میبایست گرامیداشته شود و این گرامی داشت
و جشن و سرور هیچ منافاتی هم با تدین و تشرعمان ندارد ،اما آنی که باید مدنظر داشته
باشیم گزیدن راه میانه وپرهیز از هر گونه افراط و تفریط در اين گرامي داشت ها است.
نكتهديگراينكهبيایيمپايانسالراحقيقتاارزيابيازگذشتهقراردهيم،بهمهندسيارزش
ايمان داشته باشيم واينكه هرگونه بازگشت به گذشته وبازنگري در آنچه كرده ايم يقينا
بهره وري بيشترآينده را برايمان به ارمغان خواهد آورد.در آغاز این سال جديداز خداوند
روزی بخش بخواهیم سال پیش رویمان را سال تحول در همه ابعاد مادی و معنویمان قرار
دهد ،سال درس گرفتن از گذشته وگرديدن به احسن الحال در آينده و سال حرکت بر
طریق میانه پیشرفت و بهروزی .سال نوعدوستی و خدمتگذاری ،سال مسئولیت شناسی
و انجام وظیفه وسال نزديكي و محبت قلبها و دوري از هرگونه تنازع و تقابل.وبدانيم
كه موفقيتي به هيچ روي متصور نيست مگربواسطه فیض بي پایان او پس بر او توکل
میکنیم و بسوی او باز میگردیم .وما توفيقي اال باهلل عليه توكلت واليه انيب.
سردبیــــر
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سروشاندیشه
نوروز از نگاه امام خميني رحمه اهلل
امام خميني رحمه اهلل ،مردم را به جنبههاي معنوي عيد نوروز آگاه مي كردند
و مي فرمودند:
آنچه در همه اعياد ،انسان مالحظه مي كند ،همه اش مسئله ذكر و دعاست،
نماز است ،روزه است.
اين پيشواي عظيم الشأن درباره تحويل سال و دعاي ويژه آن مي فرمايد:
اميدوارم آن دعايي كه در اول سال در حال تحويل خوانده مي شود« ،يا مقلب
القلوب و االبصار؛ يا مدبر الليل و النهار ،يا محول الحول و االحوال؛ حول حالنا
الي احسن الحال» و براي ملت ما تحقق پيدا كرده است ،براي اين سال ،باالتر
از آن تحقق پيدا بكند .تمام قلوب و تمام ابصار
نوروز از ديدگاه مقام رهبري
حضرت آيت هّ
الل خامنه اي ،بر تحول دروني در آغاز هر سال تأكيد مي كنند:
تحول هر س��ال جديد شمس��ي كه مصادف با نواي تح��ول در عالم طبيعت
مي باشد ،فرصتي اس��ت براي اينكه انسان به تحول دروني خود و به اصالح
ام��ور روحي و معنوي ،فكري و مادي خود بپردازد و اين دعاي شريفي كه در
آغاز س��ال مي خوانيم ،درس همين تحول اس��ت .در اين دعا از خداي متعال

درخواست مي كنيم كه در حال ما و در وضعيت روحي و نفساني ما يك تحول
و دگرگوني مباركي ايجاد كند.
مقام رهبري ،مردم را در نوروز ،به محاس��به اعمال س��ال گذشته سفارش مي
كنند و مي فرمايد:
يكي از وظايف سال اين است كه هر كسي به حالت و حساب خود رسيدگي
كند .اين بهانه خوبي است كه انسان به پشت سر خود برگردد و غفلتهايي را
كه انجام داده اس��ت ،كوتاهيها و كارهاي ناشايستي كه از او سر زده است و
همچنين كارهاي خوب خود را يك بار مشاهده كند .همه بايد عادت كنيم كه
هر سالي كه نو مي شود ،به مناسبت اول سال ،به گذشته يك ساله خود نگاهي
بكنيم .هر يك از نقاط مثبت و منفي ،به ما پيامي مي دهند.
همچنين در عيد نوروز ،همه را به صله رحم فرامي خوانند:
عيد نوروز ،چيز خوبي اس��ت .وسيله اي اس��ت كه با آن دل ما شاد مي شود.
انسانها با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند .صله رحم و صله احباب مي كنند.
انسان بايد با ارحام صله بكند .اين ارتباط عيد نوروز است كه بسيار خوب است.
همچنين مقام رهبري ،همگان را به مردم دوستي در نوروز توصيه مي كند كه:
«در اين ايام (نوروز) به كمك مستضعفان بشتابيد .كساني كه دارند و مي توانند
جمع ًا به كساني كه ندارند و مستمندند ،كمك كنند».

سال  ،1391سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی ،سال تولید ملی
بخش مهمى از جهاد اقتصادى ،مسئلهى توليد ملى است .اگر ملت ايران با همت خود ،با عزم خود ،با آگاهى و هوشمندى خود ،با همراهى و كمك
ريزى درست بتواند مشكل توليد داخلى را حل كند و در اين ميدان پيش برود ،بدون ترديد بر چالشهائى كه دشمن آن را فراهم كرده
مسئوالن ،با برنامه ِ
است ،غلبهى كامل و جدى پيدا خواهد كرد .بنابراين مسئلهى توليد ملى ،مسئلهى مهمى است.
اگر ما توانستيم توليد داخلى را رونق ببخشيم ،مسئلهى تورم حل خواهد شد؛ مسئلهى اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلى به معناى حقيقى كلمه
استحكام پيدا خواهد كرد .اينجاست كه دشمن با مشاهدهى اين وضعيت ،مأيوس و نااميد خواهد شد .وقتى دشمن مأيوس شد ،تالش دشمن ،توطئهى
دشمن ،كيد دشمن هم تمام خواهد شد.
بخشي ازپيام نوروزي مقام معظم رهبري
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تلنگر

كامروايي در عين فقر

روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو  3پند می دهم که کامروا شوی.
اول اینکه سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری!
دوم اینکه در بهترین بستر و رختخواب جهان بخوابی
و سوم اینکه در بهترین کاخها و خانههای جهان زندگی کنی.
پس��ر لقمان گفت ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم چطور من
می توانم این کارها را انجام دهم؟
لقمان ج��واب داد :اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری هر غذایی که
میخوری طعم بهترین غذای جهان را می دهد.
اگر بیش��تر کار کنی و کمی دیرتر بخواب��ی در هر جا که خوابیده ای
احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان است.
و اگر با مردم دوستی کنی در قلب آنها جای می گیری،آنوقت بهترین
خانههای جهان مال توست.
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بهاریه

مهندس مزدا نوبری | عضو هیات علمی دانشگاه

« ای مهربان تر از برگ ،در بوسههای باران »
یادش به خیر!
همه ی این سالها تنها از سوز زمستان اندکی مانده است که آواز
پرندگان از کنار گودال باران خورده بلندمیشود.
البالی درختان پرجوانه ،چلچلهها چه هیاهویی دارند!
پیاده روها پر میشود از بس��اط ماه��ی قرمز و گلدانهای عنابی،
بنفش ،صورتی و...
سیب و انار رنگ و برق دیگری دارد در این بازار پر رونق شب عید،
در این خیابان روشن پر چراغ.
از دیوار خانهها بوی ماهی تازه پس میزند و سبزیهای معطر.
کوچهه��ا لبریز زندگی میشوند با طراوت آبی که جلوخان خانه را
خیس و تمیز کرده است.
پردههای دوباره شس��ته ،خوش قواره آویخته میشوند از پش��ت
پنجرههای بی زنگار و براق.
رخت نو ،قواره ی سال نو میشود و قلبها تپیدن دیگری دارند...
مادر ،زیر لب " بس��م اهلل " میگوید و سفره ی ترمه را میگشاید،
تنگ بلور ،آیینه ،هفت سین ،سالمتی...
لب از دعا نمیایس��تد ،خواندن " یا مقلب القلوب "میبرد ما را تا
آخرین ضربه ی زمین که بر س��ال کهنه میکوبد و بهار ،خرامان
به خانه میرسد.
پدر ،قرآن را میبوس��د ،اسکناسهای تا نخورده را به ادب از میان
ورقهایهایش میکش��یم به تبرک ای��ن نعمت بی دریغ ،نعمت
بی دریغ بهار.
برکت زمین را جش��ن میگیریم و بی دریغی آس��مان را در لطف
شکوفهها و باران.
باران که بر همه زمین میبارد ،بی هیچ محابا و بی هیچ ترتیب ،هم
به بام خانه ی من ،هم بام خانه ی تو...
شکوفهها از دمیدن بر هیچ شاخه ای چشم نمیپوشند و طراوت باد
برای تمامیبرگهای نارون و سپیدار به یک اندازه است ،به سهم
بی پایان برکت ،به اندازه عشق که بیکرانه است و ناپیدا...
بی پایانی نعمت خداوند را جشن میگیریم و نوروز را...
گش��اده دستی آس��مان را بزرگ میداریم و دستان باران را بوسه
میزنیم که بر همه زمین ،بی بهانه میبارد.
چشم بی بخل بنفشه را میستائیم که از شادمانی دمیدن نسترنها
جامه ی رنگارنگ دیگر به تن میکند و در حیرتیم از این سینه ی
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ف��راخ خاک ،که هم برای داوودیها بس��تر بلن��د دارد و هم برای
زنبقهای زرد.
چه مس��اوات حیرت انگیزی است در بهره مندی زمین از این دور
پرشوکت زمان.
ن��ه شقایقها ب��ه طراوت گله��ای چهارپر حس��ادت میکنند و
نه حس��رتی در چشمان نرگس اس��ت در شکوفایی شکوفههای
گیالس.
***
کاش ،در این خانه که به نام س��اختن و مهندس��ان آبادانی زمین
بن��ا کرده ایم ،این بهار ،زنگار بخل و حس��ادت را بش��وید چونان
شیشههای باران خورده و پاک.
کاش ،ای��ن بهار ،بادهای معط��ر که میوزند ،بوی آز و حقد را هم
بزدایند از دلها و چشمان ما.
کاش ،این بهار یادمان دهد دوس��تی را از بوسههای مهربان باران
و برگ.
کاش از خاطرمان برباید نظر تنگ را ،چونان ابر نیسان ،که گشاده
نظر هم بر دشت میبارد و هم بر کوی و برزن.
کاش از ن��وروز بیاموزیم مهر را ،یگانگی را و هم وجدان آبادانی و
ساختن را...
از یک گل بنفشه کوچک  -تنها از یک گل بنفشه  -بیاموزیم که
سهم ما ،زیبایی باغچه ای است که در آن روئیده ایم و زیبایی زمین
به حضور همه ی گلها به رونق میرسد.
کاش بدانیم که روزی مقدر ما ،به برکت اس��کناس تا نخورده ای
الی قرآن است نه به دستانی پر از طمع و نه به چشمانی دریده از
حرص و حسادت.
دستهایمان را به هم دهیم مثل دست یاس که بر بازوی کاجها
میافتد و دلهایمان را به آبادانی و ساختن صفا دهیم مثل صافی
باران ،که بر صفای دشتستانهای آباد میریزد.
پنجرههای دلمان را باز کنیم ،بوی بهار تو میزند.
پردههای طمع را پس بکشیم ،نور نعمت و برکت میتابد.
ما وارثان آبادانی زمینیم ،صدای روئیدن جوانه میآید ،بشنوید!!

بهارانه

نرم نرمک می رسد اینک بهار

شايد به جرأت بتوان گفت كشور مان
ايران به لحاظ پيش��ينه فرهنگي خود
يكي از غنيترین گنجينههاي شعرو
ادب را در جهان داراس��ت بنحوي كه
نه تنها كرسي ايران شناسي يكي از پر
رونقترین زمينههاي دانش اندوزي در
دانشگاههاي معتبر جهان است بلكه
ترجمه آثار شاعران گران سنگ ايران
به زبان هاي مختلف دنيا نيز به لحاظ
كثرت رخ��داد ،بي نظي��ر وبي بديل
اس��ت .شورواشتياق محققين خارجي
زبان ادبيات فارس��ي تا آنجاس��ت كه
حتي يكي از مشهورترین كتاب هاي
تاري��خ ادبي��ات ايران را دانش��مندي
فرانسوي بنامهانري كربن مينويسد.
حال خود ما ايرانيها به چه ميزان با اين
گنجينه ملي آشناييم و جوهر وجودمان
را از زالل اين آب سيراب ميسازيم؟
پاسخش با خودمان و ضمير درونمان.
بگذريم بهاروعيدون��وروز دراين ميان
جايگاهي ويژه داردو اديبان بس��ياري
حيات مجدد طبيعت را دستمايه خلق
آثار ماندگار خود قرارداده اند .نيكو ديده
شد درطليعه سال جديد خورشيدي و
صرفا برس��م يادكرد،بذكر دو نمونه از
اشع��ار زيباي شاع��ران قديم و جديد
بس��نده شود باشد ك��ه مفتاحي گردد
براي آشنايي با اين ميراث گرانقدر.

برآم��د ب��اد صب��ح و بوي ن��وروز
ب��ه کام دوس��تان و بخ��ت پي��روز
مبارک بادت اين س��ال و همه س��ال
هماي��ون بادت اي��ن روز و همه روز
چو آت��ش در درخ��ت افکند گلنار
دگ��ر منق��ل من��ه آت��ش ميفروز
چونرگسچشم بخت ازخواب برخاست
حس��دگو دش��منان را دي��ده بردوز
به��اري خرمس��ت اي گل کجاي��ي
ک��ه بين��ي بلب�لان را نال��ه و س��وز
جهان بي ما بس��ي بودس��ت و باشد
ب��رادر ج��ز نکــــــوناميمين��دوز
نکويي کن ک��ه دولت بيني از بخت
مب��ر فرم��ان بدگ��وي بدآم��وز
من��ه دل ب��ر س��راي عمر س��عدي
ک��ه بر گنبد نخواهد مان��د اين کوز
دريغ��ا عيش اگ��ر مرگ��ش نبودي
دري��غ آه��و اگ��ر بگذاش��تي يوز
سعدي

بوی باران ،بوی سبزه ،بوی خاک
شاخههای شسته ،باران خورده ،پاک
آسمان آبی و ابر سپيد
برگهایسبزبيد
عطر نرگس ،رقص باد
نغمه و بانگ پرستوهای شاد
خلوتگرمکبوترهایمست
نرم نرمک ميرسد اينک بهار
خوش بحال روزگار …
خوش بحال چشمهها و دشتها
خوش بحال دانهها و سبزهها
خوشبحالغنچههاینيمهباز
خوش بحال دختر ميخک که ميخندد به ناز
خوش بحال جان لبريز از شراب
خوش بحال آفتاب …
ای دل من ،گرچه در اين روزگار
جامهءرنگيننمیپوشیبهكام
بادهء رنگين نمینوشی ز جام
نقل و سبزه در ميان سفره نيست
جامت از آن میكه میبايد تهی است
ای دريغ از «تو» اگر چون گل نرقصی با نسيم
ای دريغ از «من» اگر مستم نسازد آفتاب
ای دريغ از «ما» اگر کامی نگيريم از بهار …
گر نکوبی شيشهء غم را به سنگ
هفت رنگش ميشود هفتاد رنگ …
فريدون مشيري
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گزارش دیدگاه مدیران در خصوص روز مهندس و ضرورت های مهندسی

ما بايد مدعي العموم و محور اجراي قانون و
مقررات ملي ساختمان در كشور باشيم

مهندسمحمدتقیخسروی

آنچه که در قالب این نوشتار و چند نوشتار بعد مالحظه می کنیدمتونی است که در ویژه نامه روز مهندس در روزنامه خراسان به چاپ رسید .از آنجا که این متون حاوی
نکات بسیار مهمی در باب مهندسی و مسوولیت های خطیر آن است ،نیکو دیده شد در این شماره ماهنامه نیز برای استفاده مخاطبین فرهیخته طاق درج گردد.
رئيس س��ازمان نظام مهندس��ي كشور با بيان اينكه اين سازمان ب ه عنوان بزرگترين سازمان مردم نهاد تخصصي كشور ،در افق چشمانداز ،مرجع اصلي و مورد
اعتمادترين نهاد مستقل در اين زمينه معرفي شده است ميگويد :نظام مهندسي در اين افق ،سازماني است كه در ساختمانسازي بايد سالمت و امنيت جسمي و
روحي شهروندان را تأمين كرده و با مديريت تمامي منابع و ظرفيتهاي موجود در اين بخش و تمركز بر ساختوساز مناسب با حفظ اصالت فرهنگ اسالمي و
ايراني ،نهادي پيشرو در منطقه و در ميان كشورهاي مسلمان به شمار آيد.
س��يد مهديهاشمي اضافه ميكند :س��ازمان نظام مهندسي ساختمان كشور حدود  16سال قبل با مصوبه مجلس شوراي اسالمي تاسيس شد .البته قبل از آن
هم فعاليتهايي در قالبها و عناوين مختلف انجام ميشده ،اما آنچه كه به صورت يك قانون مدون ،مصوب و هدفمند مورد توجه قرار گرفت ،به سال 1374
برميگردد.
براساس قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ،اهداف و خطمشيهايي براي تشكيل اين سازمان مشخص شد .انتظار اين بوده و هست كه اين سازمان اهداف
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پيشبيني شده
در قان��ون را ب ه
طور كامل اجرا
كن��د .در اي��ن
قانون ما بايستي
مدعيالعموم و
محور اجرا باشيم
وشرايطيفراهم
كنيم تا اين قانون از سوي همه دستگاهها رعايت شود .نخستين هدفي كه در
اين قانون مطرح شده ،تقويت ارزشهاي اس�لامي در معماري و شهرسازي
اس��ت كه متأسفانه پس از گذشت  16سال ،عملكرد قابل قبول و مورد انتظار
قانونگذار و مردم را در اين بخش شاهد نيستيم.
وي اضافه ميكند :نظام مهندسی محور و متولی اجراي مقررات ملی ساختمان
است ،اما این بحث یک حرکت جمعی محسوب میشود و همه دستگاهها با
هم فکری و همافزایی باید نسبت به ایجاد ساختار مناسب برای رعایت قانون
تالش کنند.
صرف ًا تصويب يك قانون براي تأمين اهداف مورد نظر كافي نيست .طبيعت ًا اين
قانون صرف ًا مربوط به س��ازمان نظام مهندسي نيست ،بلكه همه دستگاههاي
اجرايي در بخش صنعت ساختمان و ساختوساز را در بر ميگيرد .شهرداريها،
وزارتخانههاي س��ابق مس��كن و راه و ترابري و وزارتخانه جديد ،وزارت نيرو
و بخش خصوصي اعم از پيمانكاران ،مش��اوران و مجريان از جمله نهادها و
بخشهايي هستند كه طبق قانون وظايفي در اينباره دارند.
مهندسهاشمي تاكيد ميكند :ضرورت اصالح روشهاي ساخت و ساز از طریق
نظام مهندسی ساختمان در سراسر كشور ضروري است .سازمان نظام مهندسی
توانس��ته در س��الهای اخیر نقش خود را ایفا كند و گامهای موثری در زمینه
آموزش ،فرهنگ سازی و استحكامبخشی به بنا و ساختمانها بردارد.
قانون اس��تفاده از نظام مهندسی در ساخت و س��ازها مغفول مانده بود اما در
سالهای اخیر با اعتماد دولت و مسووالن ظرفیتهای اعمال قانون توسط این
س��ازمان افزایش یافته و این س��ازمان بیش از گذشته نقش خود را در كیفیت
ساخت و سازها ایفا میكند.
طراحی ،معماری و توجه به معماری ایرانی و اسالمی يكي از مهمترين نكاتي
اس��ت كه باید نظام مهندسی ساختمان ،معماری و شهرسازی در كشور را به
عنوان نماد هویت ،مدیریت ،فرهنگ ،اقتصاد ،امنیت ،بهداشت ،رفاه و آسایش
ملت مورد توجه قرار دهد.
شهردار مشهد نيز با بيان اهميت نقش و جايگاه مهندسي ميگويد :مهندسان
نمایندگان تام االختیار در مدیریت شهری هس��تند و انتظار ما از آنها اعمال
تمامي ضوابط و مقررات ،اعم از شهرس��ازی ،معماری ،مقررات ملی ساختمان
و ...است.
وي ميافزايد :انتظار جامعه از مهندسان و نظام مهندسی اين است که در تمامي
مراحل یک فعالیت عمرانی ،س��ازوکارهایی را مديريت کنند تا این خدمات به
اندازه کافی در دسترس کسانی که میخواهند از این خدمات استفاده کنند قرار
بگیرد و کیفیت کام ً
ال مناسب و رضایت بخشی داشته باشد و مطمئن باشند که
یک بناي با کیفیت چه در معماری و استحکام و چه کارکردهای بعدی به شرایط
مطلوبی برس��د.آنها بايد کام ً
ال مطمئن باشند که آخرین قوانین و مقررات در
ساخت و سازها و آخرین پیشرفتهای علمی در طراحیها و اجرا رعایت میشود
و این خدمات زمينه اي را فراهم میکند که وقتي از سرمایههای ملی استفاده
میکنیم بخوبی آنها را حفظ و مورد بهره برداری قرار دهيم تا بنایی با کیفیت،
مناسب ،با کارکرد خوب ،عمرطوالنی و شرایط اقتصادی فراهم شود.
مهندس پژمان در ادامه ميافزايد :ما در حال حاضر و با امكانات موجود از تمامی
ظرفیتهایی که متناسب با انتظار جامعه مهندسی است استفاده نمیکنیم از
سویی نمیتوانيم ادعا كنيم که در استفاده از مواد و مصالح بخوبی عمل كرده و از
فناوریهای جدید بهره گرفته و کارکردهای کام ً
ال مناسبی عرضه كرده ايم.واقعيت
آن است كه در بسياري موارد از این ظرفیتها به خوبی بهره برداری نمیشود .بعضی

از طراحیه��ا
ضعیف اس��ت.
باي��د م��واد و
مصالح استاندارد
در بازار به وفور و
با قیمت مناسب
عرضه شود .بايد
روشهای سنتی
احداث را كنار بگذاريم و به سمت تولیدات انبوه با استاندارهای مناسب و متنوع
حركت كنيم.
وي خاطر نشان ميكند :اگر بتوانیم جاي پاي تکنولوژیهای نوین را در ساخت
و س��ازهای موردی و انفرادی باز کنیم ،اين مس��اله ع�لاوه بر آنكه میتواند
کیفیت را ارتقاء دهد باع��ث ميشود دغدغههایی همچون كمبود نیروی کار
ماهر ،رضايت بخش نبودن نظارتها و مسايلی از این قبیل برطرف شود .مفهوم
استفاده از فناوريهاي نوین این است که در عين رعایت ضوابط و مقررات به
شکل تمام عیار ميتوانيد در زمان و در قیمت و کیفیت شرایط خیلی بهتری را
در اختیار کارفرمایان و مصرف کنندگان قرار دهید .گرچه در بعضی از فعاليتهاي
انبوه سازی شاهد تغییراتی هستيم ولی آن هم چندان چشمگير نیست و اين
مساله را هنوز جدی نگرفته ایم.
وي در ادام��ه ميگويد :وقتی مهندس��ان در فعالیتی حضور دارند بایس��تی با
اطمینان خاط��ر مطمئن باشیم که اتفاقات دیگ��ری رخ نميدهد و الاقل در
زمانی که میخواهد این اتفاق واقع شود مس��ووالن ذیربط از آن مطلع شوند.
در بحث تولید مصالح ساختمانی مرغوب ضرورت دارد همکاری بیشتری بین
نظام مهندسي و واحدهای تولید کننده بويژه مدیریت این بخش و بويژه بخش
صنایع و استاندارد توسعه یابد و به نحوی به توليدكنندگاني که مواد و مصالح
مرغوب تر و استاندارد تر تولید میکنند کمک شود.
وي اضافه ميكند :با توجه به هدفمند شدن یارانهها امروز ديگر برای بسیاری از
واحدهای سنتی مقرون به صرفه نیست که کاالهای سنتی قبلی را تولید کنند و
جاي دارد که استفاده از اینگونه مواد و مصالح پیشرفته ترویج شود.
رئيس سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي نيز خاطر نشان كرد :مهمترین
موضوع��ي که باي��د مدنظر قرار گيرد بحث تكنولوژیه��ای نوین در صنعت
ساختمان است که بايد زمینههای آن بطور كامل در تمامي استانها بويژه توجه
به امر آموزش و آشنائي بيشتر مهندسان فراهم شود.يكي از مهمترین وظیفه ای
که به عهده ماست تدبیر کردن در این بخش است.
وي افزود :آنچه جامعه مهندس��ی کش��ور به آن نیاز بيش��تري دارد همدلی،
صمیمیت ،وحدت و ظهور اخالق حرفه ای و مهندسی در تمام موضوعات است.
در خصوص مس��ئوليت ناظران نيز اشاره كرد هر اتفاقی كه در پروسه ساخت
میافتد مهندس ناظر را مقصر ميدانند؛ مگر فقط مهندس ناظر ساختمان را
میسازد؟ مهندس ناظر ممکن است یکی از ارکان اجراي ساخت و ساز باشد
ولي دالیل مختلفی ممکن است در این اتفاق موثر باشد عواملی همچون نبود
کارگران ،مجری ذیصالح یا س��ازنده ذیصالح .گاهي عده اي ميپرسند چرا
مهندس ناظر استاندارد بودن و يا نبودن مصالح را در کارگاه نظارت نمیکند.
اتفاق ًا باید بس��تر مناس��ب برای نظ��ارت مهندس ناظر فراه��م شود و كنترل
نظارت بر اس��تانداردهاي مصالح بر عهده دس��تگاههاي ديگر است .مهندس
اخوان پیش��نهاد كرد با توجه به شرایط موجود در جامعه و پیشرفت نظامهاي
مهندسی در عرصههای مختلف ،نظام مهندسی استانها تعامل بيشتري را با قوه
قضائیه داشته باشند .وي افزود :در این شرایط باید وظایف و جایگاه خود نظام
مهندسی برایشان کام ً
ال تفهیم شود و این مساله خیلی هم تأثیر گذار خواهد
بود .بطور مثال در سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوي کارگروه رسانه
دادگس��تری تشکیل شده است و بس��ياري از موضوعاتی که ما از طریق صدا
وس��یما نمیتوانیم آنها را برنامه ریزی کنیم ،از این مس��ير پيگيري ميشود.
تا در صورت بروز يك اتفاق ،مشكالت مهندسي در بخشی که متناسب شأن
آنهاست رعایت شده و مسايلشان مورد بررسی قرار بگیرد.
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گفتوگو وظایف مهندسان در قبال جامعه چیست؟

رفتارصادقانه،خدمتعالمانه،اجرتمنصفانه

جواد صبوحی | مهندس محمدتقی خسروی

اشاره:
مهندسی در کنار فعالیتهای حرفه ای دیگر شأن و جایگاهی دارد که به مرور
زمان و در سایه تدبیر ،تالش و همت بزرگان و پیشکسوتان آن محقق گردیده
است.درخت تناور مهندسی نیز از گزند آفات و بالیای مختلفی که آن را تهدید
میکند مصون نیس��ت.برای رشد و بالندگی این درخت تنومند به اندیشه ای
متعالی و همتی واال نیاز است .باور و اندیشه ای که بتواند ضمن تعالی جایگاه
مهندسی در کشور زمینههای توسعه کشور را در شئون مختلف فراهم سازد.
• برای مهندسی ارزش قایل شویم
مهن��دس محمدرضا رئیس��ی عضو
هیئت مدیره شورای مرکزی سازمان
نظام مهندس��ی س��اختمان کش��ور
ارتقای جایگاه مهندس��ی را منوط به
شناخت قدر و ارزش مهندسي دانست
كه باید در خود مهندسان ایجاد شود.
به اعتقاد وی این خود مهندس است
که باید ارزش مهندس بودن را درک
کند؛ اگر خود او برای مهندس��ی اش
ارزش قایل ش��د بعد میتواند انتظار
داشت��ه باشد که جامعه نیز برای وی
ارزش قای��ل ش��ود .ارزش او در این اس��ت که مطالبی که در علم مهندس��ی
فراگرفته است را رعایت کند.
رئیسی اضافه میکند :میتوان مهندسان پیشکسوتی را در جامعه سراغ گرفت
که دارای جایگاه مناسبی هستند و مردم از آنها بخوبی یاد میکند؛ احترام به
این افراد ربطی به فعالیت كاري آنها در دوره زمانی خاصی ندارد؛ دلیل احترام
مردم به آنها برای این است که او به عنوان عضوی از جامعه برای مهندس
10

بودن��ش ارزش قای��ل شده و تالش کرده اس��ت كه تعهدات خ��ود را به نحو
مطل��وب انجام دهد .وقتی فردی با عنوان مهندس در جامعه شناخته شد باید
با کارفرمایش بخوبی تعامل داشته باشد تا بتواند درجهت رعايت مقررات ملي
فرهنگ سازي نمايد و كيفيت را در اجرا پروژه توجيه نمايد و صرفا درگيرمسايل
مادي نباشد كه كار را با پولش مقایسه كند و اينكه كسي بگوید به اندازه پولی
که به من داده میشود کار میکنم تفکر غلطی اس��ت .وقتی تعهدی را برای
انجام کاری قبول میکنیم دیگر نمیتوانیم بگوییم که چون اجرت کمتری را
دریافت میکنیم تعهد کمتری نیز در قبال این وظیفه بر عهده داریم و باید این
تعهد را به نحو احسن انجام دهيم .در چنین شرایطی است که جامعه از چنین
مهندسی خرسند است.
باید وضعیت ارائه خدمات مهندس��ي بگون��ه ای باشد که اگر گفته شد جهت
س��اخت و س��از دیگر نیازی به امضا مهندس نیس��ت ،مالکان خود به دنبال
مهندس بروند ،آنجاست که اثربخش بوده ایم و میتوانیم بگوییم وظیفه مان
را در قبال جامعه انجام داده ایم.
وی با بیان خدمات قابل مالحظه و موثری که مهندس��ان و بویژه مهندسان
رشته عمران در عمران و آبادانی کشور انجام داده اند میگوید :در شهر میتوان
به مواردی از مهندسی شهری برخورد کرد كه نياز به فرهنگ سازي و تعامل
ویژه با جامعه دارد.
• خود را پایبند شهرها کرده ایم
رئیسی که  35سال در حوزه مهندسی عمران فعالیت دارد در ادامه خاطر نشان
میکند :فعاليت ما مهندسان عمران فقط منحصر به ساخت ساختمان در شهرها
نيست بلكه اعظم کار ما ساختن تونلها ،خطوط انتقال ،سدها ،راهها ،آزاد راهها،
خطوط راه آهن و ....است .ودر يك كالم فعاليت ما در جهت آباداني كشور است
خواه در داخل شهرها باشد خواه در خارج شهرها.
اما متاسفانه درحال حاضر وضعیت بگونه ای است که وقتی کارگاهی عمرانی
خارج شهر تش��کیل میشود برای حضور مهندس در آن منطقه با مشکالت

مختلفیمواجهیم.
وی در همین خصوص اضافه میکند :در گذشته کار مهندس��ی در شهر را به
مهندسان معمار سپرده بودیم و معماران نیز با توجه به توانمندیهای خود در
ارایه طرحها و نظارتهای خویش موفق بودند ولی امروز رغبت انجام کارها در
خارج از شهر کم شده است .در حرفه پزشکی فرد باید دو سال در نقاط محروم
فعالیت حرفه ای اش را دنبال کند اما در مهندسی این مساله جا نیفتاده است
و بس��یاری از شهرهای اس��تان و شهرهای زیر  25هزار نفرجمعيت از نعمت
راهنمای��ی مهن��دس بی بهره اند و برنامه ریزان ما بای��د در برنامه ریزیهای
آتی خود به این مهم توجه کنند .باید بتوانیم توزیع مهندس��ان را در شهرهای
خود متعادل کنیم هرگاه در این زمینه توفیق کسب کردیم میتوانیم خدمات
مهندس��ی را به تمامیجامعه ارایه کنیم و در این شرایط حرمت مهندس نیز
افزایش خواهد کرد.
مهندس رئیس��ی یادآور شد :اگر جامعه مهندس��ی بتواند خودپاالیشی و خود
نظارتی داشته باشد کار مهمیکرده است و میتواند جایگاه فعلی خود را ارتقا
دهد .زمانی که توانستیم بركارخود نظارت و کنترل داشته باشيم و به تعهدات
خ��ود عمل نمائيم به وظیفه شرعی و حرفه اي خود عمل کرده ایم و جایگاه
مهندسي را نيز ارتقا داده ایم.
• رابطه اخالق و ارتقای جایگاه مهندسی
مهندس مهدی درهمی مدیر عامل
شرکت سپاد و استاد دانشگاه ارتقای
جایگاه مهندسی را با ایجاد و ارتقای
اخ�لاق مهندس��ی پیون��د میزند و
میگوید :تعام�لات یک مهندس را
میتوان به س��ه شاخه تقسیم نمود؛
تعامالت او با ه��م حرفه ایهایش،
تعامل وی با سازمان نظام مهندسی
و تعام��ل او ب��ا جامعه.یک مهندس
خوب در ارتباط با سایر مهندسان باید
اخالقی را رعایت کند که در بسیاری
از موارد به آن بی توجهی میشود .مث ً
ال رعایت ظرفیت و صالحیت هر مهندس
و آنچه در پروانه اشتغال وی ذکر میشود اخالقی اس��ت که باید رعایت شود؛
معنای آن این است که یک مهندس در رشته ای که دارای صالحیت نیست
نباید دخالت کند .حتی اگر یک مهندس عمران احساس میکند که میتواند
طرحهای معماری خوبی نیز ارایه دهد حق ندارد بطور رسمی اقدام به طراحی
کند چون این صالحیت به لحاظ حرفه ای به گروه دیگری از مهندسان واگذار
شده است .بنابر این رعایت این صالحیتها منجر به این میشود تا دیگران نیز
باور کنند که این صالحیتها واقعی است در حالی که اگر خود مهندسان در کار
یکدیگر دخالت کنند تلقی عموم جامعه این خواهد بود که این صالحیتها مبتنی
بر پایههای علمی نیست.
• حرمت امامزاده را متولی نگاه میدارد
درهم��ی با ذکر ای��ن که حرمت امامزاده را متولی آن ن��گاه میدارد میگوید:
اگر خود مهندسان نسبت به ظرفیتها و صالحیتهای رسمی و قانونی خویش
بی دقتی کنند طبع ًا جامعه نیز بر این باور خواهد بود که این موضوعات ،مباحث
کم پایه ای است و آن وقت نسبت به جامعه مهندسی بی اعتماد میشوند .از
سوی دیگر مهندسان ما باید این موضوع را مد نظر قرار دهند که کار همکاران
خود را بدون دلیل به زیر س��وال نبرند و انتقادات بی مورد نکنند .امروز کمتر
مهندسی را میتوان سراغ گرفت که وقتی از کنار ساختمانی عبور میکند شروع
به ایراد گرفتن از آن بنا نکند شاید به این دلیل که میخواهد خود را از دیگران
آگاه تر نش��ان دهد یا به این وس��یله بازاریابی کند.این موضوع با نقد س��ازنده
متفاوت اس��ت.همکاران ما باید یاد بگیرند که حرمت یکدیگر را بخوبی نگاه
دارند .وی در ادامه به چگونگی ارتباط بین مهندسان و سازمان نظام مهندسی

اشاره میکند .به اعتقاد درهمی این ارتباط باید بر مبنای فضای پرسشگری و
پاس��خ دهی مد نظر قرار گیرد .وی اضافه میکند :مهندس خوب کسی است
که نسبت به نظام مهندسی هم پرسشگر و هم پاسخگو باشد؛ یعنی مطالبات
خود را از مجاری صحیح خود با س��ازمان نظام مهندس��ی در میان بگذارد و
آنه��ا را پیگیری کند .این مجاری شامل گروههای تخصصی ،هیأت مدیره،
کمیسیونها ،کارگروهها و حتی شورای انتظامی هستند .بنابراین اعضای نظام
مهندسی باید نسبت به این سازمان موضع پرسشگری داشته باشند .اتخاذ این
موضع ،سازمان را به تالش و فعالیت وادارمیکند و این تالش به نفع سازمان
و اعضای آن خواهد بود .در مقابل نیز اعضای سازمان باید نسبت به سازمان
پاسخگو باشند یعنی وقتی سازمان از آنها میخواهد گزارشی از فعالیتهای خود
تحویل دهند آنها نیز باید این پاسخ را ارایه دهند .این رفتار باعث تقویت نظام
مهندس��ی میشود چون اطالعات و مستندات نظام مهندسی تقویت میشود
و این س��ازمان در جلسات خود در اس��تانداری ،شهرداری ،شورای شهر دارای
اطالعات کاملی خواهد بود و با کمک آنها میتواند نقش خود را بخوبی ایفا
کند ،برعکس اگر اعضاء به خواس��تههای سازمان پاسخ ندهند این سازمان به
تدریج تضعیف شده و نمیتواند از حقوق آنها به نحو مطلوب دفاع کند.
• کلید واژههای اخالقی
درهمی مهمترین شکل ارتباط مهندس را ارتباط و تعامل وی با جامعه میداند
و اضاف��ه میکند :اخالقی ک��ه باید بین مهندس و جامعه وجود داشته باشد را
میتوان در سه کلید واژه خالصه کرد؛ رفتار صادقانه ،خدمت عالمانه و اجرت
منصفانه .اگر یک مهندس این س��ه اصل را رعایت کند عم ً
ال توانس��ته است
رابطه خوبی با جامعه ایجاد کند و جامعه نیز متقاب ً
ال رابطه س��ازنده ای با وی
خواهد داشت.اگر این موضوع به مشی عمومی مهندسان تبدیل شود این رابطه
نیز به رابطه ای عمومی تبدیل میگردد؛ یعنی جایگاه مناسبی برای مهندسان
ایجاد میشود.وی در توضیح این سه واژه میگوید :رفتار صادقانه یعنی رفتاری
که مهندس در تعامل با متقاضی خدمات مهندس��ی برقرار میکند و در آن از
بزرگنمایی ،س��وء اس��تفاده و باالخره از آگاهی نداشتن آحاد جامعه نسبت به
دایره علوم مهندسی پرهیز میکند .در رفتار صادقانه مهندس دانش خود را در
اختیار طرف مقابلش قرار میدهد و نه در مقابل وی .خدمت عالمانه نیز به این
معناست که آگاهی و بهره گیری از دانش روز مهندسی که تنها با تالش علمی
و مطالعه و حضور در کنفرانسهای علمی محقق میشود برای یک مهندس
ض��رورت دارد؛ اگر یک مهندس آگاهی از دان��ش روز را مبنای کار خود قرار
دهد آنگاه خدمت وی میتواند منجر به خدمتی عالمانه و مبتنی بر دانش روز
شود .یک فرد در جامعه وقتی بداند که مهندسی که برای او کار کرده است از
آخرین دستاوردهای علمی برای خدمت خود استفاده کرده است حس اعتماد
و عالقه اش نسبت به وی جلب میشود و بر عکس اگر بداند آن مهندس از
تکنیکهای قدیمی و ناکارآمد و پرهزینه بهره میگیرد اعتمادش از او س��لب
میش��ود.در مورد اجرت منصفانه باید گفت حق الزحمه باید در حد تعرفههای
مصوب باشد و از زیاده خواهی و صورتحساب سازی پرهیز شود .همکاران ما
باید بیاموزند که به اجرت منصفانه و حالل خود قناعت کنند نه آنکه کاری کنند
که متقاضی مجبور به پرداختهای اضافه شود.
• قانونی برای مردم
مهندس حسین کامران پیشکسوت
رشت��ه عم��ران و رئیس س��ه دوره
س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان
خراسان رضوی نیز با بیان این نکته
یک��ی از منابع اصلی ث��روت ملی در
کش��ور ساختمان و س��ایر ابنیههای
زیربنایی اس��ت میگوی��د :تدوین و
اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل
ساختمان یکی از دستاوردهای بزرگ
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کش��ور پس از انقالب اسالمی بودهاست .اگر نگاهی به اهداف تدوین شده در
قانون نظام مهندس��ی بیندازیم خواهیم دید که هدف اساس��ی حمایت از این
قانون حفظ جان ،مال و تامین رفاه و آس��ایش مردم و نیز حفظ و حراس��ت از
ثروت ملی بودهاس��ت .آنچه که عالوه بر این هدف مدنظر بودهاست عالوه بر
شرح خدمات مهندس��ی برای سازندگان ،ایجاد بسترها و ابزارهای الزم برای
رسیدن به اهداف الزم همه ابزاری برای رسیدن به هدف اصلی است.
وی اضافه میکند :در طی  15س��ال گذشته با توجه به حجم سنگین وظایف
تعریف شده در قانون و آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندس��ی تالش بسیار
گسترده ای توسط هیئت مدیرههای سازمانهای نظام مهندسی کشور و شورای
مرکزی سازمان نظام مهندسی و وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و کشور و
نیز استانداریها ،شهرداریها و سایر ادارات ذیربط از حیث تدوین دستورالعملها
و ایجاد تشکلها و شرح خدمات و ...صورت گرفته است تا آنجا که امروز شاهد
شفافیت شرح وظایف و حقوق متخصصان و دست اندرکاران ساخت و ساز و
بهره برداران از س��اختمانها از مرحله ایده و طرح اولیه تا صدور شناسنامه فنی
هستیم که تمامی بسترهای الزم برای اجرای آن دیده شده است.
• مردم و حقوق آنها
وی با تبیین این مهم که مخاطب اصلی قانون و هدف از تدوین و اجرای آن
مردم و بهره برداران از نعمات این قانون اند میگوید :مردم نیز باید به موازات
اقداماتی که نظامهای مهندسی انجام داده اند به حقوق خود آشنا شوند تا پس
از آن پیگیر حقوق خود باشند .متاسفانه در این مساله در سالهای گذشته خأل
داشته ایم و آنگونه که الزم بوده در س��طح افکار عمومی اطالع رس��انی الزم
صورت نگرفته است گرچه به مناسبتهای مختلف همچون بروز بالیای طبیعی
این موضوعات بیش از سایر مواقع مطرح شده است اما پس از مدتی این اطالع
رس��انی و تبیین موضوع به صورت الزم انجام نگرفته است .چه بسا یک فرد
در جامعه و یا خانواده برای خرید یک وس��یله کوچک ممکن است به چندین
خیابان و فروشگاه مراجعه کند تا بتواند کاالی مطلوب خود را با بهای مناسب
خریداری کند اما در خرید یک آپارتمان مس��کونی این حساسیت الزم وجود
ندارد و صرف ًا با یک مراجعه به مراجعی که ممکن است تخصص الزم را ندارند
توافقی صورت گیرد و بخش عمده ای از دارایی و ثروت آنها به هدر رفته و
آسایش و آرامش امنیت به زیر سوال برود.
مهندس کامران ادامه میدهد :خوشبختانه نظام مهندسی و جامعه مهندسی اعم
از طراح و سازنده همگی پیگیر رعایت اصول شهرسازی ،معماری و سازههای
مقاوم در برابر زلزله ،نماها و مبلمانهای شهری و فضاهای داخلی بمنظور تامین
آرامش و آس��ایش مردم میباشند .انتظاری که از مردم در این خصوص وجود
دارد این است که آنها نیز از تخصص متخصصان سازمانهای نظام مهندسی
استفاده کنند.حداقل انتظاری که از جامعه و مردم در این خصوص وجود دارد
این است که کار را به دست کاردان بسپارند و در پی آن ،کار و خدمات مطلوب
را نیز از آنها مطالبه کنند.قطع ًا هرگاه مردم مش��کل خود را مطرح کرده اند
سازمان نظام مهندسی با تمام توان وارد میدان شده و خواسته آنها را اجابت
کرده است .وی با اشاره به گسترش کیفی سازی در کشور خاطر نشان میکند:
خوشبختانه دورههای عمر مفید  20تا  30ساله ساختمانها به اتمام رسیده است
و امروزه میتوان ساختمانهایی را شاهد بود که با عمر مفید  100سال ساخته
میشون��د و این موضوع اهمی��ت توجه مردم و بهره ب��رداران را به بنایی که
میسازند و یا خریداری میکنند چند برابر افزایش میدهد .دورانی که عده ای
به استفاده از جامعه متخصصان رغبتی نشان نمیدادند به پایان رسیده است و
ساز و کارهای مناسب همچون دفاتر مهندسی ،شرکتهای حقیقی و حقوقی،
طراحی ،اجرا و انواع زمینههای مرتبط با ساخت و مصالح استاندارد و سبک و
کارخانهها در کشور راه افتاده است و قطعا امروز مردم باید درپی کار و کیفیت
بهتر در ساخت و ساز باشند.
• ضرورتی به نام اطالع رسانی
وی ضرورت اطالع رسانی سازمان نظام مهندسی به مردم را یاد آور میشود و
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میگوید :این سازمان باید بخشی از وقت ،جهت گیری ،هدف و حتی هزینههای
مرتبط با این موضوع را صرف اطالع رسانی و آگاهی دادن به عامه مردم جامعه
از طریق رسانههای عمومی و برگزاری میزگردهای تخصصی کنند .مردم در
قبال وجهی که به مهندس��ان و نظام مهندسی پرداخت میکنند باید بصورت
ملموس از خدماتی که به آنان عرضه میشود مطلع شوند.
وی در ادام��ه میافزاید :باید برای شناس��نامه فنی و ملک��ی اهمیت ویژه ای
قایل شد و جایگاه این شناسنامه برای مالکان بگونه ای ارتقاء پیدا کند که در
معامالت برای آنها به عن��وان ارزش افزوده مورد توجه قرار گیرد.شاید الزم
باشد از سوی دولت و مجلس و نهادهای مسوول در این خصوص کمک گرفته
شود تا شناسنامه فنی جزء الینفک اسناد معامالتی ملک ساخته شده باشد .در
این صورت است که تفاوت محسوسی بین زمین قولنامه ای با زمینی که دارای
س��ند شش دانگ است احساس میشود؛ البته باید سازوکارهای مناسب برای
هر چه بهتر تنظیم کردن شناس��نامه فنی از سوی سازمانهای نظام مهندسی
مورد توجه قرار گیرد.
وی میگوی��د :اگر دفاتر مهندس��ی بگونه ای در س��طح شه��ر و محالت و
بلوکهای مشخص توزیع شوند تا هم دسترسی مالکان و اهالی محل به این
دفاتر سریع باشد و هم دسترسی به سازمان نظام مهندسی نیز به عنوان ناظر
عالیه بر عملکرد این دفاتر س��اده تر باشد میتوان شاهد نتایج بهتری در این
خصوص بود به عبارت دیگر باید در هر نقطه شهر دفاتر مهندسی مشخصی
ک��ه تمام یا بخش��ی از اعضاء در آن حضور دایم دارن��د وجود داشته باشد تا از
این طریق تمام تحوالت س��اخت و س��از را در آن محله زیر نظر قرار دهند و
س��پس این رخدادها و تحوالت را کنترل و گزارش آن را به نهادهای کنترل
کننده مثل س��ازمان نظام مهندس��ی و شهرداری ارایه دهند.مردم نیز در این
شرایط احس��اس خواهند کرد پولی را که بابت نظارت پرداخت کرده اند موثر
واقع خواهد شد.مهندس کام��ران در خصوص شخصیتهای حقیقی مجریان
ذی صالح نیز گفت :بهتر است این شخصیتها به شخصیتهای حقوقی تبدیل
شوند و قطع ًا چون شخصیت حقوقی به فرد مرتبط نمیشود تضامین الزم را
نیز برای دوره تضمین بهتر خواهند داشت؛ ضمن آنکه همین افراد به مخاطبان
حقوقی مردم تبدیل خواهند شد و این مساله اعتماد عمومی را افزایش خواهد
داد.وی با اشاره به نحوه نظارت مهندسان بر پروژههای بزرگ گفت :متاسفانه
هنوز نیز در نظارت اینگونه پروژهها از سویی دفاتر مهندسی وارد عمل میشوند
و از س��ویی خدمات نظارت کارگاهی به مشاوران واجد شرایط واگذار میشود.
این نکته از معضالتی است که هنوز حل نشده و باید تدابیری اندیشیده شود تا
شخصیتهای حقیقی و حقوقی در همان محل پروژه و با یک سیستم نظارتی
حاضر در محل پروژه بتواند نظارت کار را انجام دهند .این موضوع میتواند از
طریق افزایش ظرفیت نظارتی افراد شاغل در آن دفتر و یا مشاور تعریف شود
و یا با مکانیزمهای دیگری این نقیصه را حل کرد.

گفتوگو معماری و شهرسازی در کشور متولی ندارد

ساختمان هاییکهقدمیکشند؛آرامشیکهتهمیکشد

مهندسمحمدتقیخسروی

چیزی مثل یک اشاره:
غرب و انگارههای غربی همه چیز شرق را نشانه رفته است؛ از باورها و اعتقاداتی
که ریشه در باورهای ژرف پدران دود چراغ خورده مان داشتند تا شیوه نشستن
و ایستادن و خوردن و آشامیدنمان.از آرامش دیرپای شهرهایمان که به یکباره
ته کشیدند گرفته تا ستونها و ساختمانهایی که در غربت درختان سبز کوچه
پس کوچههایمان قد کشیدند.اینک ما مانده ایم و اندک میراث به جای مانده از
گذشته؛ بادگیرهای گلین ،بازارهای کهنه اما آرامش بخش و....
معماران امروز از آفتی میگویند که به جان معماری افتاده است؛ آفتی که اگر
قدری دیر به خود بجنبیم ریشههای فرهنگی مان را نیز از میان خواهند برد و
اینهمه وظیفه مهندسان معمار ما را بیش از گذشته کرده است.
• معماری؛ تفکر آرام یا آشفته

مهن��دس محمدرضا محس��نین از
پیش کس��وتان رشته معم��اری در
پاس��خ به اینکه مردم از معماری چه
میخواهند؟ میگوید :یک معماری
منطقی ،منظ��م و آرامش بخش که
زندگ��ی آنها را راحت ت��ر و آرام تر
نماید و از آنجا که میدانیم معماری
آیین��ه و تجلی گاه تفک��رات و آداب
و رس��وم و احساسات و گرایشهای

روحی و روانی و مادی مردم هر زمان و مکان خاص میباشد پس اگر آشفتگی
و یا برعکس نظم و هماهنگی در معماری دوره ای میبینیم نش��ان از تفکر
آشفته و یا تفکر آرام آن دوره است.
وی اضافه میکند :امروزه با این همه بمبارانهای ذهنی که از طریق رسانههای
نمایش��ی (رادیو ،تلویزیون ،ماهواره و جراید و تبلیغ��ات نوشتاری و تصویری
خارجی و داخلی) و مش��کالت عملی س��اخت و ساز از قبیل (محدودیتهای
ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی و بهینه سازی انرژی و آتش نشانی
و غیره) و مش��کالت دخالتهای سلیقه ای و مالی کارفرمایان آیا یک معمار
میتواند تمرکز ذهنی خود را حفظ نموده و با توجه به هویتهای اس�لامی و
ملی و تاریخی و فرهنگی خود طراحی خالقانه ای را به ثمر رسانده و تکمیل
و اجرا نماید؟ آیا با این همه ضایعات و پریشانیهای فرهنگی غربی و خارجی
و گاه داخلی که مدام بر تمرکز و تفکر یک معمار شلیک میشود میتوان به
یک هماهنگی و آرامش طراحی معماری دس��ت یافت؟ تازه اگر فرض کنیم
ک��ه قهرمانی وجود داشته باشد که در این فرآیند موفق گردد آیا با یک پروژه
میتوان تمام شهر را سامان داد؟ قطعا نمیتوان.
• عوامل موثر در یک بنای ساختمانی
مهندس محسنین در ادامه به عواملی اشاره میکند که در فرآیند به ثمر رسیدن
یک اثر معماری و یک بنای ساختمانی نقش اساسی دارند:
وی ای��ن عوامل را کارفرما (صاحب��کار) اعم از بخش دولتی و یا خصوصی -
متولی مالی پروژه؛ طراحان و مهندسان و علوم وفنون تخصصی و تجربه الزم؛
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ضوابط و مقررات و محدودیتهای شهرسازی و اقلیمی و باالخره نیروی کار
و مصالح اس��تاندارد و فناوری س��اخت ذکر میکند و میگوید :هر کدام از این
عوامل میتوانند در تعالی و نتیجه کار موثر باشند ،اما متأسفانه عم ً
ال متولی و
مخاطب و جوابگوی عتاب جامعه فقط معماران و مهندسان میباشند.
مهندس محسنین اضافه میکند :برخی از کارفرمایان اعم از بخش عمومی و
خصوصی به جای فراهم کردن زمینههای تش��ویقی و آرامش برای طراحان،
(که باعث باال رفتن کیفیت کار میگردد) با منقبض کردن فضای کاری و به
وجودآوردن رقابت در تقلیل حق الزحمه ،و دخالتهای مس��تمر در طراحی ،و
ابراز سلیقهها ،فضای مواج و عصبی برای آنها به وجود میآورند.
عالوه بر این ضوابط و مقررات ،نیز متأسفانه به غیر از بخشهایی که موجب
هماهنگی میباشند در اکثر اوقات باعث بازدارندگی کیفی کار شده و بیش��تر،
گرایش کمی و مالی داشته و محدودیتهای آن ،باعث از چارچوب خارج شدن
جزییات تکمیلی یک اثر معماری میشود .و مجموعه طراحی یک پروژه را از
نظم هماهنگی خود خارج کرده و متزلزل مینماید.
وی ادامه میدهد :نیروی کار و فناوری ساخت و مصالح استاندارد و مقاوم نیز
علیرغم زحماتی که اخیراً دست اندرکاران ،متقبل شده اند که در جای خود قابل
تقدیر است متأسفانه پروسه آن تاکنون تکمیل نشده که هم پرسنل کارآمد و
هم مجموعه کانال سیستم ساخت وساز ،سکتهها و خألهایی دارد که نظم و
انتظام س��اختار یک پروژه را منقطع میس��ازد و در تکمیل منطقی کار ،دست
اندازهایی را باعث میگردد.
وی تصریح میکند :اگر جامعه توقع دارد که معماری و ساخت و ساز شهری
در مقیاس ملی از این پریشانی خارج گشته و به سوی یک معماری با هویت
و منطبق با فرهنگ اس�لامی و ایرانی و شایسته زمان ،حرکت کند این مهم
یک عزم ملی و عمومی را می طلبد که ارگانهای با امکانات ،در موقعیتهای
کارفرمایی و یا مس��وولیتی ،از قبیل شهرداریها ،مس��کن و شهرس��ازیها و
بخشهای متعدد و متنوعی که در امر ساخت و ساز سهیم هستند با تعامل و
همفکری و مشارکت واقعی ،دور یک میز بنشینند و برای چنین امر مهمی که
فرهنگ زندگی و فرهنگ تاریخی این سرزمین میباشد برنامه ریزی نمایند .در
این راستا زیر ساختهای الزم از قبیل گروههای مطالعه و تحقیق از صاحبان
عل��م و تجربه برای پیدا کردن هویت فرهنگی و تدوین منش��ور عملی جامع
معماری امروزی ضروری میباشد که بتوان در قالب این منشور در زمینههای
مختلف مرتبط ،چارچوبهای با هویت و پایدار که در مقابل تغییرات و تحوالت
اجتماعی و اثرات فرهنگهای بیگانه اس��توار باش��د تهیه و با در نظر گرفتن
ظرفیتهای اجرایی زمان و مکان ،زمانبندی کنند تا راهکاری متین و با ارزش
برای جوانان این رشته بس��تری محکم ساخته و از این حالت مواج و متغیر و
لغزنده ذهنی خارج شویم.
• استخوان معماري ما از اين آشفتگي ميشكند
به اعتقاد مهندس مزدا نوبری استاد
دانش��گاه و عضو گ��روه تخصصی
معم��اری س��ازمان نظام مهندس��ی
ساختمان خراس��ان رضوی وضعیت
معماری در مشهد به شدت از نداشتن
وح��دت رویه متوليان آن رنج میبرد
و اين آشفتگي استخوانهاي معماري
ما را ميشكند.وی میگوید :متاسفانه
نهاده��ای مس��ئولی که قرار اس��ت
مدیریت این حوزه را عهده دار شوند،
انسجام ،هماهنگي و نگاه واحدی به
موض��وع و دامنههاي آن ندارند .توجه كنيم كه وقت��ی در اين حوزه از واژه و
مفهوم مدیریت استفاده میکنیم صرف ًا ذهن خود را به مدیریت شهری معطوف
نکنیم ،بلکه مدیریت این عرصه به عهده تمامی کسانی است که متولی موضوع
معماری اند؛ مهندسان معماري در این فرآیند يكي از جدیترین و شاخصترین
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نقشها را بر عهده دارند.در حال حاضر هيچ نش��اني ازاین وحدت رویه وجود
ندارد؛ امروز ما در نظامهای آموزشی و آكادميك معماري موضوعاتی را مطرح
میکنیم و به دانشجويان ميآموزيم و دانش آموختگان اين رشته را روانه جامعه
ميكنيم كه اين آموختهها كمترين سنخيت و هماهنگي را با نيازها ،پرسشها
و مس��ائل بازار حرفه اي كار ندارند ،بماند كه خ��ود مراكز آكادميك معماري
نيز داراي مباني گوناگون و نگرشهاي شديدا متفاوتي در س��اختار آموزشي با
يكديگرهستند.

دردناك تر آنكه وقت��ي اين فارغ التحصيالن ،وارد جامعه حرفه اي ميشوند،
گستره اي آشفته و هزار سويه را در مقابل خود ميبينند ،از يك سو نظامهاي
صنفي و مهندس��ان معمار با سابقه ،دغدغهها و بايدهايي را براي مسير آنها
تعريف ميكنند كه اين مسير با آنچه حوزههاي قانون گزار و متولي ضابطه اي
معماري طلب مينمايد كامال متفاوت است ،سازمان نظام مهندسي ساختمان،
مهن��دس معمار را ملزم به پاس��خگويي به پرس��شهايي ميكند كه همان
پرسشها در حوزه شهرداريها به گونه اي ديگر و با معياري ديگر بايد پاسخ
گفته شود ،گاه تاويل و برداشت از يك مرجع ضابطه اي در رشته مهندس��ي
معماري توسط دو نهاد مسئول به دو گونه كامال متفاوت ميرسد .تحليل و نگاه
به مباحث سوم و چهارم مقررات ملي ساختمان كه يك سند الزم االجراست،
تنها مشتي نمونه اين خروار است.
از طرف ديگر و البته بسيار خطرناك نظام سرمايه و تمنيات زودگذر آن است
كه با حرفه معماري ارتباطي ناگسستني يافته و در كل ساز و آهنگ جداي خود
را ميزند ،مطالبات عرصه سرمايه اين روزها گاه تا نفي مطلق تمامي ضابطهها
و قوانين و حتي بنيانهاي بديهي دانش معماري پيش ميرود.
او ادامه ميدهد كه اين بستر ناهمگون باعث ميشود تا هر يك از مهندسان
معمار يا به بخشي از اين پرسشها پاسخ دهند و يا به هر كدام پاسخي ناقص
و نيم��ه كاره را آماده كنند و بدي��ن ترتيب معماري امروز اين شهر ،در نهايت
تبديل به پديده اي ميشود كه از درون با خويش تناقضهاي بسيار دارد و اين
تناقض ضرباتي كشنده و خطرناك را بر پيكر و سيماي شهر ميكوبد ،ضرباتي
كه اگر به هوش نباشيم و به هنگام دست بكار نشويم ،ذات سردرگم و بيمار
اين معماري بر روح و روان استفاده كنندگان آنها ،سايه اي اسارت بار خواهد
انداخت.
مهندس مزدا نوبري ادامه ميدهد كه امروزه بخش سرمايه با نگاهي سطحي و
زودگذر ،هم معماري را به اسارت نگرشهاي مقطعي خود درآورده است و هم
بر پويايي و چابكي اقتصادي خويش ضربه ميزند ،بي گمان اقتصاد و شادابي
س��رشار آن يكي از مولفههاي موثر در معماري است ،ولي امروز به جاي تاثير
يك اقتصاد پويا بر معماري شاهد تصميم گيري شتابزده سرمايه هستيم كه اين
دو بسيار با هم متفاوتند ونبايد با يكديگر اشتباه شوند .او ميگويد اگر معماري
و مهندسان معمار به خود نيايند و كمر از خدمت سرمايه و پاسخهاي زودگذر
آن برندارند ،معماري مش��هد كه در نسل سوم خود با پتانسيلها ،استعدادها و
آموزشهاي اصولي و خوبي رشد يافته بود ،به سرعت دچار جوانمرگي خواهد شد.
وي نس��ل سوم معماري مش��هد را حاصل تجارب ارزشمند مهندسان معمار

پيشين اين شهر دانسته و ضمن اعتقاد به توان و استعداد آن ،نگران از خشكي
و هرز رفتن اين نهال و جوانه تازه است.
مهندس نوبري در بيان راهكارهاي پيشنهادي خود در اين خصوص ميگويد:
بايد هرچه س��ريعتر سه عرصه دانش��گاه و نظام آموزشي ،بخش حكمراني و
مديريت شهري نظير شهرداري ،سازمان نظام مهندسي ،مسكن و شهرسازي و
در نهايت جامعه صنفي و حرفه اي مهندسي در كنار يكديگر بنشينند و به نيازها
و محدوديتهاي هم توجه كنند و حرف يكديگر را بشنوند و با وحدت رويه و
همراهي و همدلي و هماهنگي اقدامات خود را به انجام برسانند ،وحدت رويه
در تصميماتي كه ضمانت اجرايي داشته باشند و همه متوليان اين امر خود را
موظف به رعايت آن بكنند ،او در پايان بار ديگر ميگويد اگر دستهاي هم را
نفشاريم ،استخوانهايمان از فشار تنهايي و آشفتگي خواهد شكست و معماري
متناقض و ناهماهنگ شايسته هيچ شهروندي نيست چه برسد به شهروندان و
ميهمانان شهر حضرت رضا عليه السالم.
• معماری ،رشته دشواری است
مهندس ناصر محسنی استاد دانشگاه
ب��ا نقل قولی از یک��ی از معماران و
شهرس��ازان شهیر معاصر به تشریح
وضعیت فعلی معماری حاضر پرداخته
و میگوید:
"بیکن"؛ یکی از معروفترین معماران
و شهرسازان معاصر میگوید :شکل
شهر همواره و در طول تاریخ شاخص
بی رحم درجه تمدن بشر بودهاست.
در واقع معنای این عبارت این است
که آنچه م��ا به عن��وان کالبدی در
شهر مش��اهده میکنیم آیینه تمام نمایی از طرز فکر ،رفتار و فرهنگ حاکم
بر ما ،شعور اجتماعی ،احترام متقابل ما نسبت به یکدیگر ،معیارهای زیبایی و
درک مان از زیبایی شناسی ،درکی که از حرمت گذاشتن به یکدیگر و از حس
وحدت و تجلی موضوعات درونی فرهنگی داریم است.
وی میافزاید :آینده در خصوص آنکه آنچه امروز داریم خیلی خوب و پیشرفته
تر از آنی اس��ت که قب ً
ال داشته ایم یا نه قضاوت خواهد کرد .آنچه وجود دارد
صرفنظر از آنکه زیباس��ت و یا نه ،خوب یا بد اس��ت به هیچ عنوان مربوط به
معماران نمیشود بلکه موضوعی اس��ت که به تمام جامعه ما مربوط میشود.
اصطالحی در مهندس��ی وجود دارد که میگوید کار خیلی شبیه کارفرمایش
میشود تا معمارش.
محس��نی در عین حال تصریح میکند :مسوولیت اصلی بر عهده معمار است
من میخواهم بگویم اگر بیایید و سرنوشت ساختمانها را از روی کاغذ تا آنچه
که ساخته میشود دنبال کنید خواهید دید که سرنوشت کام ً
ال متفاوتی را دارند.
اگر بخواهیم حق معماران را نقد کنیم الاقل باید آنها را روی کاغذهایش��ان
نقد کنیم چون معماران در بخش عمده محصول نهایی هیچ مشارکتی ندارند.
همه این موضوعات به این نکته بر میگردد که آموزش معماری به چه شکلی
درآمده اس��ت .معماری علیرغم اینکه رشته ساده ای به نظر میرسد اما رشته
بسیار دشواری است و کمتر از رشته پزشکی نیست و به همان میزان که برای
دانشکده پزشکی محدودیت داریم برای دانشکده معماری نیز محدودیت داریم
اما این محدودیت نادیده انگاشته شده اس��ت و در این خصوص ساده انگاری
شده اس��ت.از س��وی دیگر این موضوع به وضعیت کلی هنر و اینکه چقدر به
موضوعات فرهنگی و اجتماعی و نیز نسبت به مسایل فردی خود اهمیت قایلیم
بر میگردد.
مهندس محسنی اضافه میکند :معماری با ثروت و پول نیز رابطه دارد وقتی
از ابتدای چهار راه س��جاد تا بلوار فردوسی عبور میکنید نمایشگاهی از انواع
س��اختمانها را شاهد خواهید بود که با آنکه بهترین مشاوران آنها را طراحی
کرده اند اما هیچگونه تجانس��ی با هم ندارند؛ هر یک از آنها به تنهایی زیبا
هستند اما این ناهمگونی الگویی برای سایر نقاط شهر محسوب میشود .گناه

این موضوع را نباید به حساب مردم نوشت.
این مس��اله به تمامی جامعه بر میگردد که ام��روزه دچار بیماری جدی شده
اس��ت و آن ترجیح منافع شخصی به منافع عمومی است چنین جامعه ای رو
به اضمحالل خواهد رفت .این موضوع در معماری نیز وجود دارد اگر از منظر
هنری و از نگاه یک معمار به موضوع نگاه کنیم باید به این نکته اذعان کنیم
که معماری مشهد پیشرفت قابل مالحظه ای داشتهاست .قب ً
ال ما در این شهر
معماران بسیار محدودی را در اختیار داشتیم که کارهای بسیار خوب و جذابی
نی��ز ارایه میدادند امروزه نیز وقتی به نمای س��اختمانها نگاه میکنید متوجه
میشوید که اتفاق قابل قبولی در این عرصه رخ داده است و بی انصافی است
که گمان کنیم هیچگونه تغییری رخ نداده است البته طبیعی است که به دلیل
تعدد این فعالیتها گاهی شاهد نقایصی نیز در این میان باشیم.
• معماری ،متولی ندارد
وی تاکید میکند :ما در حال تجربه سبکی از معماری با فناوریهای نو هستیم
دنیا این نوع تجربیات را طی کرده و به کناری گذاشته است و ما حتی با فرض
این مساله یعنی کهنه شدن آن در دنیا باید این مسیر را طی کنیم و البته کمی
هدایت شده تر این گام را برداریم این مساله به این نکته بستگی دارد که مرکز
تحقیقات معماری و شهرس��ازی را تاسیس کنیم.اشکال کار در این است که
معماری و شهرسازی را در کشور به رسمیت نمیشناسیم ،معماری و شهرسازی
در کشور متولی ندارد.
وی میگوید :س��بکی معماری در اروپا با عنوان باروک وجود دارد که حتی به
طبیعت هم قالب میزند نمونه اش اینکه حتی شکل درختان جنگل را نیز به
شکل مکعب س��اخته اند .باروک هنری در عرض ،نمایشی و هنر فئودالهای
شهری شده و اشراف فئودال اس��ت؛ یعنی وقتی آن روستاییان و فئودالها به
شهر می آیند و شهری میشوند و هنر را رقم میزنند محصولش خلق چنین
هنری است اما رنسانس مربوط به خانوادههایی است که سالها هنر را دوست
داشته و فهم معنوی دارند.
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گفتوگو این گره کور باالخره کی باز می شود؟

جواد صبوحی | مهندس محمد تقی خسروی

رفع مشکل ترافیک مستلزم طرحی جامع و پایدار

اشاره:
از آن روزی که اولین اتومبیل پا روی سنگفرشهای بلدیه تهران گذاشت چند
دهه بیشتر نمیگذرد اما هنوز به درستی نمیدانیم از روزی که دغدغه آدمهای
شهرهامان ب��ا حضور این آهنهای متحرک و پر هیاه��و رقم زده شد چقدر
میگذرد.سرمان را که باال آوردیم منحنیهای مرگ و میر ناشی از سکتههای
قلبی و بیماریهای تنفس��ی را نشانمان دادند.کارشناس��ان و صاحبنظران با
ترسیم معضالت شهرنش��يني و دالیل بروز ترافیکهای قفل شده پایمان را
به نشس��تها و همایش��های متعدد باز کردند اما این قفل عجیب باز شدنی
نبود.تدابیری همچ��ون ایجاد تقاطعهای غیر هم س��طح ،راه اندازی خطوط
مترو ،اتوبوسهاي تندرو ،افزایش پارکینگها در شرایطی اتخاذ میگردید که
شرکتهای خودرو ساز سیل تولیدات خود را روانه خیابانهایی میکردند که هیچ
یک گنجایش ظرفیتی اینچنینی را نداشت و امروز باز هم ترافیک یک معضل
اس��ت معضلی که به نظر میرس��د رفع آن نیاز به تفکری مهندسی شده دارد
تفکری که میتواند از نگاه نکته سنج مهندسان ترافيك نشات گرفته و بارور
شود.روز مهندس بهانه ای اس��ت تا ضمن نگاهی به این موضوع تدابیری که
میتواند از سوی جامعه مهندسی برای حل آن مدنظر قرار گیرد را مورد تورق
قرار داد:
• معضلی که نمیتوان پنهانش کرد
مهندس رامین آهویی استاد دانشگاه
و عضو هیئت مدیره س��ازمان نظام
مهندسی ساختمان خراسان رضوی
مش��کل ترافیک و حم��ل و نقل در
کالنش��هرها را یک��ی از مهمترین
مشکالت مدیریت شهری میداند و
میگوید :دامنه ظهور مشکل ترافیک
بگونه ای است که برای عامه مردم
قابل لمس است و برای شناسایی آن
نیازی به مطالعه و تحقیق نیس��ت.
برای حل هر مساله ای باید به شکل
مهندس��ی به آن نگریست یعنی عوامل ایجاد آن راشناسایی نمود و نسبت به
اصالح آن اقدام کرد.
وی میگوید :مش��کالت ترافیکی را میتوان از چند منظر مورد بررس��ی قرار
داد؛ یک بخش از این مشکالت به عامل مهندسی ،بخش دیگر به فرهنگ و
مجموعه رفتارهای موجود در میان مردم و بخشی از آن نیز به اعمال قانون بر
میگردد و این عوامل اثربخش��ی ترافیک را تعریف میکند .در هر یک از این
حوزهها مشکالت و چالشهایی وجود دارد.
مهندس آهویی با تبیین این نکته که حل مشکل ترافیک مستلزم طرحی جامع
و پایداردر این خصوص اس��ت ،اضاف��ه میکند :برخورد ما با ترافیک موضعی
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است؛ یعنی روزی گمان میکنیم برای حل این معضل باید خیابانها را تعریض
کنیم ،روزی دیگر تقاطعهای غیر هم سطح احداث را توسعه میدهیم ،روزی
نیز تصور میکنیم که باید شبکه حمل و نقل عمومیرا گسترش دهیم .روزی
هم گمان میکنیم که باید ایمن س��ازی معابر پی��اده را در اولویت قرار دهیم،
گاهی نیز مردم را تشویق به استفاده از دوچرخه میکنیم و در نبود طرحی جامع
در زمینه حمل ونقل ،این اقدامات با تغییر مدیریت شهری تغییر میکند .گرچه
در برنامه ریزی بعضی متغیرها و عواملی وجود دارد که خارج از حوزه اختیارات
و کنترل مدیریت شهری است که از آن جمله میتوان به تولید خودرو و تعیین
بهای سوخت اشاره کرد لیکن با این وجود هنوز عوامل زیادی وجود دارد که در
اختیار مدیریت شهری جهت برنامه ریزی است.
وی ب��ا تاکید مجدد ب��ر اینکه حل معضل ترافیک مس��تلزم طرح جامعی در
خصوص حمل و نقل اس��ت میگوید :نمیدانم قرار اس��ت به کجا برسیم؛ اما
در ه��ر صورت چاره ای جز تغییر رویکرد(رفتار) مردم و اینکه گرایش آنها را
از حمل و نقل شخصی به حمل و نقل عمومیتغییر دهیم نداریم ،این موضوع
بیش از  5دهه در بسیاری از کشورهای دنیا تجربه شده وما نیز چاره ای جز این
راهکار برای حل مشکل در کوتاه مدت نداریم.
وی تصریح میکند :در شهر مش��هد بالغ بر  500ه��زار خودروی شخصی و
حدود  2500دستگاه اتوبوس واحد وجود دارد که روزانه کمتر از 2000دستگاه
آن فعال است.از سویی نیز سفر با اتوبوس در حال حاضر منوط به صرف زمان
زیادی است و عالوه بر آن وضعیت داخل اتوبوسها چندان مناسب نیست به
همین دلیل استفاده از این وسیله برای عامه مردم چندان رایج نیست.
مهندس آهویی در ادامه با اشاره به اینکه در بخش مهندسی نیز کاربریهای
شهری به درستی در سطح شهرتوزیع نشده است در تشریح این مهم میگوید:
در مناطقی همچون احمد آباد شاهد تراکم تجاری و درمانی هستیم که مشکالت
بسیاری را برای مردم به وجود میآورد .در بخش فرهنگی نیز هنوز تا رسیدن
به وضعیت مطلوب با مشکالت زیادی مواجهیم؛ هنوز برخی از فرهیختگان ما
وقتی جریمه ای صورت میگیرد بجای پذیرش ،اصالح رفتار خود وتش��کر از
پلیس ،به دنبال حذف آن هس��تند غافل از آنکه اعمال جریمهها نوعی اعمال
قانون اس��ت و در جهت اصالح رفتارهای اجتماعی باید آن را پذیرفت .هنوز
بخش��ی از مردم نس��بت به عواقب تخلفاتیکه شاید روزان��ه دهها بار مرتکب
میشوند کم توجهی میکنند .استفاده از وسیله نقلیه تک سرنشین و عواقبی که
این امر به لحاظ افزایش تراکم معابر،کاهش ایمنی،افزایش آلودگی هوا وسایر
ضایعات دارد نیز از مس��ائل فرهنگی اس��ت که باید بدان توجه بیشتری شود.
دراین شرایط وضعیت اعمال قانون نیز با دشواری همراه اس��ت.گاهی شرایط
بگونه ای اس��ت که ارتکاب یک تخلف اجتناب ناپذیر است برای مثال راننده
ای که برای انجام کاری ضروری چاره ای جز پارک دوبل در محدوده ای که
خبری از پارکینگ نیست ندارد چه کاری جز تخلف از قانون میتواند انجام دهد
ودر این شرایط آیا اعمال قانون میتواندوضعیت را بهبود مییابد ویا باعث ایجاد
تنش در روابط بین مردم و پلیس میشود؟

• یک موقعیت منحصر به فرد

مهندس علیرض��ا منصوریان مدیر
پروژه خط 2قطار شهری مش��هد و
عضو هیئ��ت مدیره س��ازمان نظام
مهندسی ساختمان خراسان رضوی
نیز با اش��اره به بازنگری طرح جامع
ترافیکی در مش��هد میگوید :از آنجا
که این طرح بخشی از طرح تفصیلی
اس��ت که در حال انجام است ادغام
ای��ن دو با ه��م موقعی��ت منحصر
بف��ردی را در موضوع ترافیک ایجاد
کرده اس��ت که در کن��ار موضوعات
شهرسازی بتواند باالترین بهره وری و اثربخشی الزم را به دست آورد.
وی معتقد اس��ت مهمترین خواس��ته در خصوص ترافیک این است که طرح
جامع با شعار توس��عه حمل و نقل محور مدنظر قرار گیرد چون در شهرهای
بزرگی چون مشهد ،یکی از بزرگترین دغدغههای شهروندان ،زائران و مسافران
موضوع جابجاییهای آنهاست که به معضالت اجتماعی ،خانوادگی و شغلی
آنها تبدیل میشود .بنابراین سرمایه گذاری در این بخش تنها منحصر به این
دیدگاه که مثال یک س��فر با نرخی مناسب و معقول انجام پذیرد نیست؛ بلکه
هدف این است که این فرد آمادگی الزم را برای انجام کاربعدی و یا قبلی اش
از دست نمیدهد و به توانش افزوده میشود.
وی اضافه میکند :مهمترین موضوعی که در این زمینه مطرح اس��ت نگرش
صحیح به اجرای هم زمان خطوط مترویی است و اثربخشی این مساله نیز به
این مقوله بستگی دارد که این خطوط بتواند در فاصله زمانی اندکی نسبت به
یکدیگر به بهره برداری برسد تا بتواند به نیازهای جامعه و توقع سفر مسافران
پاسخ دهد.
وی یکی دیگر از راهکارهای حل مش��کل ترافیک در شهرهایی چون مشهد
را حذف رفت و آمدهای مازاد میداند و میگوید :باید با ترکیب و یا تخصیص
تراکمها درفضاهاي مجموعههای ایستگاهی ( )TODاز حجم ترافیک کاست؛
وقتی مجتمعهای ایستگاهی به معنای واقعی خود شکل بگیرد شهروندان با
نی��از کمتری به حمل و نقل میتوانند نیازهای روزم��ره خود را انجام دهند و
انتظ��اری که از بازنگری طرح جامع میرود این اس��ت که این اتفاق در طرح
جامع رخ داده باشد.
• ترافیک و سازمان نظام مهندسی
مهندس مهدی نقیبی از پیشکسوتان
ترافی��ک نیز ب��ا بیان اینک��ه رشته
ترافیک یک��ی از هفت رشته اصلی
نظام مهندس��ی اس��ت و رسالت آن
این اس��ت تا بتواند خدمات مطلوبی
را در این حیطه عرضه کند میگوید:
فعالیتهایی که این مجموعه توانسته
اس��ت در این خصوص انجام دهد را
میتوان در چهار محور تقسیم بندی
نمود؛ نخست برنامه کنترل طرحها
و نظارت بر ساختمانها و مستحدثات
که نقشی در تولید و جذب سفرها و در نتیجه در میزان ترافیک شبکه خیابانی
دارند.
وی کنترل پارکینگها را از جمله اقدامات انجام گرفته در این خصوص میداند
و معتقد است این موضوع نیز میتواند در جمع آوری پارکینگهای حاشیه ای
و نیز برطرف نمودن معضل تنگناهای خیابانی کمک شایان توجهی کند وی
میافزاید :راهکار دیگری که در این خصوص دنبال میشود از طریق برگزاری
نشس��تهای حرفه ای ساالنه ای است که در بیست و ششم آذرماه هر سال

در روز حمل و نقل انجام میپذیرد و این مقوله در طی این نشستها و با ارایه
مقاالت حرفه ای دنبال میشود .ضمن آنکه این موضوع با برگزاری نشستهای
آموزشی در طی سال به منظورآگاهی بخشی به مسووالن و شهروندان و نیز
کارشناس��ان پیگیری میشود .مهندس نقیبی درج مقاالت هدایتی و انتقادی
مختلف بویژه در نشریه طاق را نیز از جمله راهکارهایی میداند که از طریق آن
ضمن آگاهی بخشی به مخاطبان زمینههای حل این معضل بررسی و به دست
اندرکاران و نیز مخاطبان منتقل شود را ذکر نمود.
وی در خصوص چگونگی حضور سازمان نظام مهندسی در مراکز تصمیم گیری
ترافیک نیز میگوید :این مهم از طریق حضور مس��تقیم نماینده ای از گروه
تخصصی ترافیک سازمان نظام مهندس��ی در کمیسیونهای تصمیم گیری
مانند شورای همتا (شورای هماهنگی ترافیک استان) ،حضور مستقیم و یا غیر
مستقیم کارشناسان ترافیک در کمیسیونهای شهرسازی همچون کمیسیون
ماده  5و کمیسیون طرحهای جامع تفصیلی و کمیسیونهای ترافیک شهرداری
مشهد دنبال میشود .عالوه بر این میتوان به حضور نمایندگان سازمان نظام
مهندسی در همایشهای تخصصی ترافیک کشور اشاره نمود؛ این حضور گاه به
دلیل شنیدن نظرات دیگران و گاه با هدف ارایه مقاالت صورت میگیرد.
• نظام مهندسی؛ بازوی مشورتی سازمان ترافیک
و اما ،دکترس��یدمهدی امامیمیبدی
مدیر عامل سازمان ترافیک مشهد با
مقایسه روند فعالیتهای سازمان نظام
مهندسی نسبت به گذشته این فرآیند
را مثبت ارزیابی کرده و میگوید :در
سازمان نظام مهندسی رشته ترافیک
در کنار کمیسیونهای تخصصی مثل
نقشه برداری و کمیتههای فنی و یا
کارگروههای تخصصی آن یکی از
فعالترین رشتههایی است که پس از
تهران در ایران وجود دارد .س��ازمان
نظام مهندس��ی استان به عنوان مجموعه ای مردم نهاد نظرات مناسبی را در
سالهای گذشته در خصوص ترافیک ارایه کرده است گرچه راه برای پیشرفت
بیش��تر هنوز باقی اس��ت و ما به عنوان یکی از متولیان ترافیک در طرحها و
مطالعات مایلیم اینگونه مجموعهها به عنوان بازوان مش��ورتی که دستی نیز
بر آتش دارند ما را در این راس��تا بیش از گذشته یاری دهند و یا دیدگاههای
پیشنهادی و یا انتقادی آنها بیشتر گسترش یابد و ما را برای هرچه بهتر شدن
تصمیمات و طرحهایمان کمک کند.
وی به ارتباط مناس��ب خود با سازمان نظام مهندس��ی اشاره میکند و یادآور
میشود :این تعامالت باعث شده است که مهندسان این سازمان نظرات خود را
بصورت مستقیم به سازمان ترافیک اعالم کنند البته در طرحهای کالن انتظار
این است که سازمان نظام مهندسی بیشتر وارد میدان شود .این سازمان همراه
با هماهنگی س��ازمان ترافیک نماینده ای از سوی کمیته تخصصی کارگروه
تخصصی ترافیک معرفی کرده اس��ت و این نماین��ده در کمیته شورای فنی
ترافیک سازمان ترافیک حضور دارد .در این شورا افراد برجسته و خبره ای حضور
دارند که نظرات خود را در خصوص طرحهای جامع شهری ارایه میدهند و این
فرصتی است که برای سازمان نظام مهندسی فراهم آمده است.
درراه ای��ن تعام��ل چالش جدی دیده نمیشود و ما با رئیس س��ازمان که فرد
فرهیخته ای اس��ت جلسات متعددی داشته ایم و اگر چالشی نیز وجود داشته
باشد با دیدی مثبت به آن نگاه میکنیم تا آنکه نتیجه رویارویی با این چالشها
برخورداری از شهری بهتر باشد.
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گفتوگو به بهانه صدور بیمه جامع خدمات مهندسان

جواد صبوحی | مهندس محمد تقی خسروی

بیمه جامع خدمات مهندسی؛ فرصتی دوباره برای مهندسان

اشاره:
احساس امنیت حرفه ای و اعتماد به ادامه فرآیند حرفه ای نخستین انتظاری
اس��ت که دس��ت اندکاران در هر حرفه ای از آن طلب میکنند .حوادث ناشی
از حین کار دغدغه ای اس��ت که هر از گاه ذهنها را به خود مشغول میکند.
در این میان بیمههای مسوولیت و بیمههای جامعی که بتواند به این دغدغهها
پایان دهد نقش موثری در بهبود شرایط کار و نیز فراهم س��اختن زمینههای
اس��تمرار فعالیتهای حرفه ای دارد.صدور بیمه نامه جامع خدمات مهندسین را
نیز باید گام نوینی در راستای این مهم دانست .آنچه تقدیم حضورتان میشود
نگاهی کارشناسانه دارد به چگونگی تصویب این بیمه نامه و پیامدهای مثبت
آن:
• طرحی آماده شده برای اجرا
مهندس محم��د جواد آف��اق عضو
هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی
ساختمان خراسان رضوی در خصوص
ص��دور بیمه نام��ه جام��ع خدمات
مهندس��ان میگوید :حوادثی که در
حین اجرای نظارت برای مهندسان
به وجود میآید الزام ًا به دلیل قصور
آنها نیس��ت ام��ا در عی��ن حال بر
اس��اس قانون پس از ب��روز حادثه و
حوادث در حین کار مهندس��انی که
کار نظارت بر عملیات ساخت و ساز
را عهده دار بوده اند مسوول شناخته میشوند.مث ً
ال با وجود آنکه مهندسان در
برخی از حوادث نظیر گازگرفتگی نقشی نداشته اند اما مسوول شناخته شده و
تحت پیگرد قرار گرفته اند .حمایتهای بیمه ای میتواند از مهندسان ناظر در
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چنین شرایطی حمایت کند.البته ما اصرار داریم مهندسان وظایف خود را به نحو
مطلوب انجام دهند و در حین نظارت در ساخت و ساز کنترلهایی هم از سوی
بیمه و هم از س��وی کارشناس��ان ما انجام میشود تا اگر پس از بهره برداری
حادثه ای رخ دهد بیمه پاسخگوی خسارات به وجود آمده باشد.
وی خاطر نش��ان میکند :یکی از وظایف س��ازمان نظام مهندسی حمایت از
مهندس��ان اس��ت تا بتوانند به وجود امنیت شغلی خود اعتماد کنند .بر اساس
اجرای وظیفه ای که بر عهده این س��ازمان گذاشته شده است هیئت مدیره و
رئیس این سازمان معتقدند که باید ابزارهای این مهم را برای مهندسانی که در
جامعه مشغول کار هستند تامین نمود .یکی از این ابزارها تضمین ایمنی برای
مهندسانی است که در حوزه نظارت ساختمانها فعالیت دارند .به همین منظور
در اوایل دوره ابتدایی خدمت اعضای فعلی هیئت مدیره قرار شد مهندس��انی
که نظارت خود را به حد قابل قبول انجام میدهند چنانچه مواردی برای آنها
در خصوص سازه و یا ساخت و ساز به وجود آمد در برابر حوادث و مواردی که
ب��رای آنها رخ میدهد بیمه شوند .بنابر این مطالعاتی در این خصوص انجام
گرفت و پس از ارایه نظر کارشناس��ان مختل��ف و مذاکره با بیمههای ایران و
بیمههای دولتی ،پیش نویس بیمه نامه جامع و کاملی که بتواند مهندسان را
در هن��گام بروز حادثه تح��ت پوشش قرار دهد تهیه گردید و پس از مطالعات
فراوان این قرار داد با بیمه ایران منعقد شد .وی خاطر نشان کرد :در حال حاضر
سیستم رایانه ای این مهم آماده و نهایی شده است و امیدواریم همزمان با روز
مهندس این بیمه فعال شود.
• فرصتی برای بروز خالقیت
براتعلی بابایی مشاور بیمه ی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
در خصوص اهمیت صدور بیمه نامه جامع خدمات مهندس��ان میگوید :کلیه
اشخ��اص عالوه بر مس��وولیت مدنی ک��ه در قبال رفتار خ��ود دارند در قبال
فعالیتهای حرفه ای و تخصصی خود نیز مسوول اند؛ پزشکان ،مهندسان ،وکال،

کارگزاران و حس��ابداران و ...نیز جزو افرادی هس��تند که در حرفههای خاص
اشتغال دارند و باید پاس��خگوی رفتار خود در این خصوص باشند.یعنی وقتی
مهندسی ،کار طراحی ،محاسبه و نظارت را انجام میدهد ممکن است به دلیل
تقصی��ر غیر عمدی که ایجاد میکند صدماتی جان��ی و یا مالی را بر دیگران
وارد کند .اگر ریس��ک این مساله در حدی باشد که بیمه بتواند پاسخگوی آن
باش��د و یا تمهیدات الزم را برای آن
بیاندیش��د میتوان انتظار داشت که
خالقیت مهندس بیشتر در کار وی
جلوه کند .او در این شرایط دست به
نوآوری و خالقیت بیش��تری خواهد
زد و میداند ک��ه این خالقیت وی
در کیفیت ساختمان نیز تاثیر خواهد
گذاش��ت و ارزش اف��زوده مضاعفی
را برای اس��تفاده کنندگان و مالکان
ایج��اد خواهد ک��رد .وی با تاکید بر
اینکه یک��ی از بهترین مکانیزمهای
انتقال ریس��ک ،بیمه اس��ت خاطر نش��ان میکند وقتی بیمه به عنوان یکی
از مکانیزمهای انتقال ریس��ک تعریف میشود یعنی این مس��وولیت ناشی از
قصور غیر عمدی به شخصی حقوقی به نام شرکت بیمه منتقل میشود تا اگر
صدماتی ناش��ی از عملکرد مهندس در طی زمان متوجه افراد جامعه شد این
شخصیت حقوقی از سوی مهندس بتواند خسارات وارد شده را جبران کند.این
مساله استمرار فعالیت مهندس را در پی خواهد داشت و ضمن آن باعث حفظ
ثروته��ای ملی برای جامعه خواهد شد و از س��ویی شهروندان نیز در هنگام
ایجاد خسارت میدانند مجموعه ای قدرتمند به نام صنعت بیمه وجود دارد که
زیانهای آنها را جبران میکند.
وی اضافه میکند :سازمان نظام مهندسی به استناد بند ت از ماده  50آئین نامه
اجرایی قانون نظام مهندس��ی و کنترل ساختمان مکلف است مجموعه ای از
امکانات رفاهی و حمایتی را در اختیار جامعه مهندسی قرار دهد .این امکانات
در قالب حمایتهای بیمه ای ،مالی و یا حقوقی قابل تعبیر است .سازمان نظام
مهندسی با این رس��الت که بر عهده آن گذاشته شده است شرایطی را ایجاد
نموده اس��ت تا برای نخستین بار در کش��ور تمامیاعضای تحت پوشش آن
بتوانند از این خدمات استفاده کنند.با این اقدام فرهنگ سازی بسیار مثبتی در
بین مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی استان اتفاق میافتد و برای اولین
بار بسیاری از مهندسانی که تاکنون حتی یک بیمه نامه حرفه ای را خریداری
نک��رده اند ،اقدام به خرید یک بیمه نامه حرفه ای برای کار خود خواهند کرد.

این اقدام آشتی بین جامعه مهندس��ی با بیمههای مرتبط با حرفه آنها ایجاد
میکند و اگر این آشتی همراه با تعهدات خوبی باشد با میل و رغبت از سوی
جامعه مهندسی دنبال میشود و در سالهای آتی جامعه مهندسی با میل فردی
نسبت به خرید بیمه نامههای مورد نیاز اقدام خواهند کرد.
• ارتقای کیفیت ساخت و سازها
س��يد محم��د ناصر مبرقع��ي مدير
بيمه ايران اس��تان خراسان رضوي،
ضمن تبريك روز مهندس به جامعه
تالشگر و ارزشمند مهندسي ،رياست
س��ازمان و اعضاي محت��رم هيئت
رئيسه نظام مهندسي به انعقاد تفاهم
نامه اي كه با پيشنهاد و پيگيريهاي
سازمان نظام مهندسي استان صورت
پذيرفت اش��اره مينماي��د و اضافه
ميكند :چارچوب اين تفاهم نامه كه
با هماهنگي مديريت بيمههاي مسئوليت و مهندسي بيمه ايران طراحي گرديده
اس��ت مبتني بر رعايت شرايطي است كه در آن قيد شده و با تأكيد بر رعايت
ضوابط فني حاكم بر صنعت ساختمان بويژه مقررات ملي ساختمان و مقرراتي
است كه مربوط به آئين نامههاي مرتبط با ايمني و استحكام بناست.
بر همين اس��اس قرار اس��ت تا مس��ئوليت مدني حرفه اي مهندسان فعال و
عضو سازمان نظام مهندس��ي در رشتههاي عمران ،معماري ،برق ،مكانيك،
تأسيسات و نقشه برداري ،ناظران گازرساني كه هر يك از موارد مزبور ميتواند
در حوزههاي سه گانه " طراحي ،محاسبه ،نظارت " فعاليت كنند تحت پوشش
بيمه قرار گيرند.
اين پوشش بيمه اي براي پاسخگويي به خسارات مالي و جاني احتمالي ناشي
از احراز خطاي غير عمدي است كه متوجه بيمه گذار گردد و مالك احراز اين
مس��ئوليت مراجع ذيربط داراي صالحيت از جمله مراجع قضايي و فني نظام
مهندسي ميباشد.
وي ميافزايد ضريب موفقيت اين طرح در بستر زمان منوط به اين است كه
سازمان محترم نظام مهندسي با همين جد ّيت موضوع توسعه و تعميم پوشش
بيمه را براي جامعه هدف كه مهندس��ان محترم ميباشند را تداوم بخش��د و
مجريان محترم طرح نيز مش��اركت تعداد قابل توجهي از نمايندگان و شبكه
فروش بيمه را در ادامه كار مورد توجه قرار دهند.
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گزارش

بــاز هـم اول ش��دیـم

طاق؛ نام برتر هجدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها

مهندس محمدتقی خسروی

ماهنام��ه " طاق "؛ عن��وان برتر هجدهمین جش��نواره مطبوعات و
خبرگزاریها را به خود اختصاص داد.
" طاق "؛ نش��ریه تخصصی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی
با بهره مندی از تجارب متخصصان و کارشناسان دو حوزه مهندسی
و رس��انه؛ به محملی پویا ،توانمند و در عین حال هدفمند در عرصه
اطالع رس��انی تبدیل گردیده؛ بگونه ای که در مدت زمان اندکی که
از عمر کوتاه آن می گذرد توانسته است در مصاف با برترین روزنامه
نگاران و متخصصان دانش ارتباطات عناوین ارزشمندی را از آن خود
کند.
کسب رتبه نخس��ت دربخش مقاالت تخصصي با ارایه مقاله " گود
یا گور" اثر ارزشمن��د مهندس مهدی وکیلی و مهندس محمد تقی
خس��روی در جش��نواره هجدهم مطبوعات و خبرگزاریها تازهترین
عنواني اس��ت كه " طاق " به آن دس��ت يافته است.قبل ازاين طاق
در بررسي نشريات نظامهاي مهندسي موفق به كسب عنوان ماهنامه
برتر شده بود.
هجدهمی��ن دوره هجدهمین جش��نواره مطبوع��ات ،خبرگزاریها
و پایگاههای اینترنتی که امس��ال برای نخس��تين بار از نمایش��گاه
مطبوعات تفکیک شده بود با شعار "ترویج و نهادینه کردن فرهنگ
اصیل اسالمی و بسط و گسترش روزنامهنگاری حرفهای" در  5بخش
خبرگزاریها ،مطبوعات کش��وری ،مطبوعات اس��تانی ،پایگاههای
اطالعرسانی اینترنتی و بخش ویژه برگزار شد.
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در اين رقابت  14هزار و  20اثر كه در فاصله زماني اول فروردین  89تا
اول مهر  90منتشر شده بودند مورد قضاوت  90داور قرار گرفتند.
به گفته مس��ووالن اين جش��نواره یکی از نتایج برگزاری جش��نواره
مطبوعات هویتیابی روزنامهنگاران و خبرنگاران کشور و بيانگر اثبات
این واقعیت اس��ت که خبرنگاران به عنوان قهرمانان اطالعرس��انی
دارای جایگاه و هویت مستقل حرفهای هستند.
جش��نواره امسال نسبت به هفده دوره پيش از آن با اقبال بسيار زياد
روزنامه نگاران مواجه گرديد كه به باور مس��ووالن يكي از داليل آن
را مي توان در فضای رقابتی بیشتری دانست كه در عرصه کار حرفه
ای روزنامه نگاری حاکم است.
داوری آثار ارس��ال شده به جش��نواره امس��ال با انتخ��اب داوراني از
ميان سرشناسترین ،باسابقهترین و علمیترین چهرههای رسانهای
کشور و بر اساس شیوهنامه و دستگاه سنجشی مدون صورت گرفته
است.دكتركاظم معتمدنژاد ،علیاكبر اشعری ،دكترامیر محبیان،دكتر
محمده��ادی همای��ون ،دكترمحمدمه��دی فرقانی ،بی��ژن مقدم،
دكترامیدعلی مس��عودی ،ساسان والیزاده و رضا مقدسی داوري آثار
اين دوره را عهده دار بودند.
در پاي��ان اين رقابت به رتبهه��ای اول هر بخش پنج میلیون تومان
جایزه نقدی و بورسیه تحصیل در دانشكده خبر خبرگزاری جمهوری
اسالمی در مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد اعطا گرديد ضمن آنكه
برگزیدگان در اولویت اعزام به تورهای رسانهای خارجی قرار گرفتند.
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واکاوی پرونده ریزش ديواره گود برداريها در مشهد

گــود يا گـور؟ .. .مقصرکیست؟
مهندس مهدی وکیلی | سردبیر ماهنامه طاق و کارشناس رسمی دادگستری
مهندس محمدتقی خسروی | مدیر اجرایی ماهنامه طاق و کارشناس رسمی نظام مهندسی ساختمان

باز هم اول شديم
جشنواره مطبوعات برای بسیاری از روزنامه نگاران ضمن آنكه مجالی است برای رقابت با صاحبان این حرفه  ،فرصتی است برای محك زدن توانایی های حرفه
ای آنان .بهانه ای اس��ت تا واژگان و مفاهیم قد كش��یده ازافق س��طر های ردیف شده صفحات یكبار دیگر به درون ذهن ها جاری شوند .اما جشنواره هجدهم
مطبوعات برای ما بویژه پس از كس��ب رتبه برتر برای ماهنامه طاق ارگان رس��می سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی  ،بیش از سایر تحوالت و
رخدادهایی كه در سال جاری پشت سر گذاشتیم حایز اهمیت بود .كسب رتبه نخست آنهم در رقابت با بهترین های مطبوعات كشور برگ افتخارآمیزی است كه
برای " طاق " و دست اندركاران آن به یادگار خواهد ماند .اهمیت این مقاله كه به واكاوی پرونده ریزش دیواره های گودبرداری ها در مشهد می پردازد ما را بر
آن داشت تا یكبار دیگر آنرا تقدیم خوانندگان گرامی كنیم:
چيزي به جاي اشاره:
زمين آنقدر براي بلعيدن قربانيانش عجله دارد كه جوياي نام و نشان آنها نشود.چهرههاي خاكي؛ چشمهاي پر غبار و قلبهايي خاموش كه ديگر با ضرباهنگ اميد هم بيدارشان
نمي توان كرد ،همه روي شانههاي سنگ و خاك آرام گرفته اند.آهن است و آه و خشتهاي كبود و خونابههاي نقش گرفته بر دل زمين؛ قربانياني كه نه با سرانگشتان سرنوشت
كه با هجاي فاحش ديگري رنگ خون گرفته اند ،مرداني كه دلشان را به جاي پاي تعهد ديگران در سنگفرش زمين خوش كرده بودند و به يكباره غافل از معامله پر سود برخي؛
مات معماي روزگار خويش شدند.
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تلنگر حادثه
افزايش ارزش افزوده زمين و مسكن در كالنشهرهايي همچون تهران و مشهد خواه ناخواه پاي سرمايه گذاران متعدد را به بخش زمين و مسكن باز كرده است؛ چنانكه در دو
سال اخیر ،وقوع حوادث ناشی از گودبرداری غیراصولی تا حد قابل توجهی رشد داشتهاست .سنگيني خروارها خاك و نخاله و ضربات مدام آنها كافي است تا وسعت و آمارتلفات
ناشي از حوادث متاثر از گودبرداري ساختمانهاي فرسوده نيز افزايش يابد.
عالوه براین وجود زمینها ،معابر کوچک و باریک نیز كافي است تا ریسک ریزش ساختمانهای جانبی را در چنين حوادثي افزايش دهد.
در اين ميان گودبرداريهاي غير اصولي پس از تخريب ساختمانهاي فرسوده هر از گاه حوادث ناخوشايندي را رقم زده است كه ضمن بروز خسارات مالي فراوان ،ممكن است
اعتبار و وجهه حرفه مهندسي را نيز نزد افكار عمومي به زير سوال برد.
متاسفانه بسياري از كار فرمايان هنوز تصور مي كنند كه به كارگيري تمهيدات ايمني الزم در گودبرداري هزينه و زمان بيهوده اي را به كار تحميل مي كند ،در حاليكه گودبرداري
اصو ًال جزو كارهاي پيچيده و بسيار خطرناك مهندسي محسوب مي شود و بويژه در گودهاي با عمق زيادتر نيازمند بررسيهاي همه جانبه ،دقت و نظارت و در نهايت صرف
وقت و هزينه قابل مالحظه اي است تا جان و مال مردم از اين طريق به خطر نيفتد .در غير اينصورت عدم آشنايي با اصول فني ،سهل انگاري و يا سودجويي غيرمسووالنه
خود حوادثي جبران ناپذير را در پي خواهد داشت.
ریزش دیوارههای گود ،عالوه بر عامل نوع و خصوصیات فیزیکی خاک (تراکم کم و عدم چسبندگی دانههای خاک) ،می تواند ناشی از عوامل خارجی همچون ارتعاشات ناشی
از حرکت وس��ايل نقلیه س��نگین در معابر عمومی مجاور گود؛ ارتعاشات ناشی از زلزله و حرکات زمین ،نزدیک شدن بیش از حد وسايل نقلیه موتوری و ماشین آالت سنگین
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ساختمانی به لبه گود و در نتیجه وارد آمدن فشار بیش از حد به دیواره و يا بارندگی
شدید و رطوبت بیش از حد دیوارهها باشد.
پيشگيري از وقوع چنين حوادثي در وهله نخست مستلزم وجود آیین نامه اي اجباری
در جامعه فنی و اجرایی صنعت ساختمان ،برای پیشگیری از چنین سوانحی در کشور
است.كارشناسان مي گويند حال كه بستر چنين آيين نامه اي فراهم نيست بكارگيري
تمهيداتي همچون طراحی س��ازههای نگهبان موقت م��ي تواند ضمن جلوگیری از
ریزش دیوارههای گود ،از رانش خاک و حرکت افقی دیوارههای گود جلوگيري كند.
س��ازه نگهبان برای دیوارههای گود ،موضوعی اس��ت ضروری که رعایت آن الزامی
اس��ت ،مگر آنکه توجیه فنی و مس��تند بر عدم نیاز به آن از طرف کارشناسان حرفه
ای ارايه شود.
با اينحال متاسفانه تنها تعداد معدودي از گودبرداریهای ساختمانی دارای سازه نگهبان
هستند که اکثراً برای وظیفه ای که به عهده آنها واگذار شده کافی نبوده و از شرایط
ایمنی و ایستادگی الزم برخوردار نیستند ،البته برخی از آنها نیز دارای مزایا و محاسن
شناخته شده ای هستند.
نيم نگاهي به اخبار منتش��ر شده در زمينه گودبرداريهاي غير اصولي در بسياري از
شهرهاي بزرگ كشور و حوادثي كه به همين ديل رخ داده اهميت توجه بيش از پيش

به اين موضوع را دو چندان مي كند.به همين دليل است كه نقش سازمانهاي نظارتي
براي برخورد با متخلفان در اين زمينه آشكار شده و چاره انديشي سريعتر از سوي آنان
را طلب مي كند.
عواملي همچون نامناس��ب بودن فونداسیون ساختمانها؛ فرونشست ساختمانها به
عل��ت وجود قنوات یا چاههای قدیم��ی؛ ریزش دیوارهای جانبی ملک مجاور هنگام
تخریب س��اختمانهای فرسوده؛ ریزش دیواره چاهها؛ برداشتن دیوارهای باربر جهت
تغییرات در معماری س��اختمان؛ ریزش باران بر روی سقف ساختمانهای متروکه و
قدیمی؛ فرس��ودگی س��اختمان و عدم ایس��تایی الزم در برابر بارهای مرده و زنده و
باالخره گودبرداری غیر اصولی و بدون توجه به ضوابط و عدم نظارت کافی مهندسین
ناظر از عوامل مؤثري بوده اند كه در بروز حادثه آوار دخيل بوده اند.
نمونه اي از يك واقعيت تلخ
حادثه اي كه هشتم شهريور ماه سالجاري و در پي گودبرداري ريزش ديوار پروژه اي
در بلوار فردوس��ي مشهد رخ داد (به دليل ارتفاع قابل توجه ديواره گودو حجم ريزش
خ��اك ديواره ي گود) جان دو نفر از پرس��نل كارگاهي را گرف��ت را مي توان نمونه
ملموسي از واقعيت تلخي دانست كه هر از گاه به دليل عدم رعايت نكات اصولي در
اين خصوص رخ مي دهد.
در نگاه اول به اين حادثه مش��خص شد كه در سه طرف ديواره گود عمليات مهار و
پايدار س��ازي انجام شده اما ديواره چهارم كه باالي آن رامپ عبور كاميونها به داخل
گود نيز بوده (و علی القاعده تمهیدات بیشتری را جهت پایداری نیاز داشته) مهار نشده
و به همين دليل اين اتفاق ناگوار بوجود آمده اس��ت .همچنين مشخص شد عليرغم
گذشت ماهها از شروع عمليات خاكبرداري ،هنوز مالك پروژه كه قصد احداث پروژه
اي تجاري را داشته ،اقدام به اخذ پروانه ننموده و پروژه بدون پروانه ساختماني در حال
انجام بودهاست.
چه مي شود كرد؟
به نظر مي رس��د براي آنكه بتوان تحليل صحي��ح و جامعي از اين حادثه و
حوادث مشابه ارايه نمود كافي است اين مهم را با طرح چند پرسش اساسي
و روشنگرانه و سپس پاسخ به آن مورد مداقه و موشكافي قرار داد:
 -1زم��ان ص��دور پروانه س��اختماني چه موقعي اس��ت و آي��ا تخريب و
گودبرداري را هم شامل مي شود يا خير؟
ماده  100قانون شهرداريها (الحاقي :)1345/11/27
مالكين اراضي و امالك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني
يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.
بند  11از مصوبه  71/8/19شوراي عالي اداري:
چنانچه پروانه به منظور احداث بنا صادر شود و در صورت وجود بناي قديمي قبل از
انجام عمليات ساختماني ،تخريب بنا زير نظر مهندس ناظر الزامي است.
بند  14از مصوبه  71/8/19شوراي عالي اداري:
مالك مكلف اس��ت در هنگام پي كني و گودبرداري كليه اقدامات ايمني را زير نظر
مهندس ناظر به عمل آورد و اگر در اثر سهل انگاري خساراتي به مالكين مجاور وارد
شود و يا حادثه اي رخ دهد كليه مسووليتها متوجه مالك خواهد بود.
توضيح :همانگونه كه مشاهده مي شود هر گونه ا قدام عمراني و حتي تفكيك اراضي
نياز به اخذ پروانه دارد لذا بديهي است تخريب و گود برداري كه حساسترين مراحل
ساختماني مي باشند مي بايست بعد از صدور پروانه انجام شوند تا مهندس ناظر كه
شروع كار او از زمان صدور پروانه مي باشد بعنوان مسوول نظارت بر اين مراحل وجود
داشته باشد.
 -2زمان دريافت وجه عوارض صدور پروانه توس��ط شهرداري منطقه چه
زماني است؟
مصوبه  /1655دش مورخ  71/8/19شوراي عالي اداري بند دوم:
* شهرداريها موظفند بر اساس مراحل ذيل نسبت به صدور شناسنامه ساختمان كه
حاوي پروانه گواهي عدم خالف و گواهي پايان ساختمان می باشد اقدام و به متقاضي
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تسليمنمايند:
ال��ف) حداكثر ظ��رف مدت هفت روز پس از دريافت مدارك الزم شامل درخواس��ت
پروانه ،نقش��ه محل وقوع ملك ،فتوكپي مدارك مالكيت رسمي ،فتوكپي شناسنامه
ذينفع (مالك يا مالكين) و در صورت مراجعه وكيل مالك ،فتوكپي وكالتنامه ،از محل
بازديد و گزارش وضعيت موجود مالك را برای درج در پرونده تنظيم و با تعيين ضوابط
شهرسازي حاكم بر ملك (شامل نوع كاربري ،ميزان تراكم مجاز ،تعداد طبقات ،حدود
تعريض و غيره) آمادگي تحويل نقشههاي معماري و محاسباتي را به متقاضي ابالغ
نمايند در غير اين صورت الزم است علت عدم آمادگي تحويل نقشهها را كتب ًا به ذينفع
اعالم نمايند.
ب) حداكثر ظرف مدت پنج روز پس از دريافت نقش��ههاي مربوطه با رعايت ضوابط
اعالم شده در بند الف و نيز مفاده ماده  17نظام مهندس��ي س��اختمان نسبت به ارایه
كليه برگهاي پرداخت عوارض و ساير حقوق قانوني متعلقه به ملك مورد تقاضا اقدام
نمايند.
ج) حدكث��ر ظرف مدت دو روز پس از پرداخت و تس��ليم قبوض عوارض فوق الذكر
نسبت به صدور شناسنامه ساختمان كه حاوي پروانه ساختمان می باشد اقدام نمايند.
تبصره :شهرداريها موظفند به تدريج زمان مصروفه مراحل صدور پروانه ساختمان را از
 14روز به حداكثر  7روز تقليل دهند.
توضيح :در بسياري پروژهها بویژه پروژههاي بزرگ ،برخي مناطق شهرداري بر خالف
مصوبه فوق اقدام به اخذ عوارض صدور پروانه يا علي الحساب آن در همان مرحله اول
ميكنند .طوالني شدن حصول توافق مالي با مالكين در بعضي موارد و پرداخت مبالغ
كالن قابل توجه به شهرداري منطقه در بعضي موارد ديگر باعث مي شود تا مالكين به
خود اجازه دهند قبل از صدور پروانه اقدام به تخريب و گود برداري نمايند و از كارشان
توسط شهرداري ممانعتي بعمل نيايد .طبيعي است عدم حضور مهندس ناظر مسوول
و عدم تهيه طرح حفاظت ساختمانهاي مجاور و تصويب آن در نظام مهندسي كه از
الزامات صدور پروانه است ،باعث بسياري از حوادث ناگوار مي شود.

بديهي اس��ت كه اقدام عملي براي جلوگيري منحصراً بعهده شهرداري مي باشد كه
نحوه انجام آن در تبصره  7ماده  100قانون شهرداريها بيان شده است.
 -4اگر در پروژه اي عالوه بر كارفرما ،پيمانكار (مجري) ،مشاور (دستگاه
نظارت يا مهندسان ناظر) وجود داشته باشند ،در حوادثي نظير گودبرداري
فوق ،مسووليت با كيست؟
ماده  ،21شرايط عمومي پيمان:
حفاظت كارگاه و شخص ثالث  -بيمه  -مراقبتهاي الزم
الف)پيمان��كار از روز تحوي��ل گرفتن اراضي و تش��كيل كارگاه تا روز تحويل موقت
عمليات موضوع پيمان مسوول حفظ و نگهداري ماشين آالت و تأسيسات و مصالح
و اراضي و راهها و ابنيه اي كه تحت نظر و مراقبت او قرار دارد می باشد و به همين
منظور اقدامات الزم را براي نگهداري و حفاظت كليه اشياء و تأسيس��ات موجود در
داخل كارگاه در مقابل عوارض جوي و طغيان آب رودخانهها و سرقت و حريق و غيره
بعمل مي آورد .همچنين پيمانكار در حدود قانون حفاظت فني مسوول خسارات وارده
به شخص ثالث در محوطه كارگاه می باشد و در هر حال كارفرما در اين صورت هيچ

 -3اگر مالك قب��ل از اخذ پروانه اقدام به تخريب و گودبرداري كند چه
نهادي بايد از كار او جلوگيري نمايد؟ و بطور كلي چه نهاد يا نهادهايي عهده
دار نظارت بر ساخت و سازها هستند؟
 ماده  100قانون شهرداريها:شهرداري مي تواند از عمليات س��اختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد
پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور
واقع باشد ،جلوگيري نمايد.
 ذيل تبصره  7ماده  100قانون شهرداريها:مأموران شهرداري نيز مكلفند در مورد س��اختمانها نظ��ارت نمايند و هر گاه از موارد
تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان
با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي شود
و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبه جزائي
هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.
در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات س��اختماني اس��ت و دستور
شهرداري اجرا نش��ود مي تواند با استفاده از مأموران اجرائيات خود و در صورت لزوم
مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد.
 ماده  37آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي:وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمان مسكن و شهرسازي استان ،ساختمانها را رأس ًا
به صورت كنترل نمونه اي ،سرزده و موردي يا پس از دريافت شكايت مورد رسيدگي
و بازرس��ي قرار مي دهد .در صورت احراز تخلف از مقررات مذكور در مواد  34و 35
« قانون » و مواد مندرج در اين فصل ،با ذكر داليل و مس��تندات دس��تور اصالح يا
جلوگي��ري از ادامه كار را به شهرداريها و مراجع صدور پروانه س��اختماني و مهندس
مسوول نظارت ذيربط ابالغ مي نمايد.
توضيح :همانگونه كه مشاهده مي شود به دليل نبود پروانه و نبود مهندس ناظر ،تنها
نهادهايي كه مسووليت نظارت بر ساخت و سازها و پيگيري براي جلوگيري از تخلف
مالك را در احداث بناي بدون پروانه دارند شهرداري و متعاقب ًا مس��كن و شهرسازي
مي باشند.
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نوع مسووليتي بعهده ندارد.
ماده  4-4-2مبحث دوم مقررات ملي ساختمان:
رعايت اصول ايمني و حفاظت كارگاه و مسائل زيست محيطي به عهده مجري می باشد.
بند  14مصوبه شوراي عالي اداري به شرح سابق الذكر
توضيح :چنانچه پروژهها دولتي باشند (يا پروژه غير دولتي بوده لكن شرايط عمومي پيمان منضم به قرارداد طرفين باشد) مسووليت ايمني كارگاه با پيمانكار است ،همچنين
است وقتي پروژه مجري ذيصالح داشته باشد .اما اگر پروژه غير دولتي باشد و پيمانكار واجد صالحيت يا مجري ذيصالح نداشته باشد ،آنگاه مسووليتها به عهده مالك يا عوامل
اجرايي می باشد لكن مهندسان ناظر از حيث مسووليت نظارتي خود موظف به كنترل رعايت ضوابط ايمني و تذكر به مالك و سازندگان پروژه مي باشند ،لذا چنانچه در انجام
اين كنترل و نظارت قصوري صورت گيرد بدليل عدم انجام اين وظيفه قانوني درحوادث واقع شده مسووليت خواهند داشت.
 -5با فرض باال درصد تقصير مالك (سازنده) و مهندس ناظر در پروژههاي خصوصي به چه ميزاني است؟
ماده  332قانون مدني:
ً
هر گاه يكنفر سبب تلف شدن مالي را ايجاد و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسوول است نه مسبب مگر اينكه سبب اقوي باشد به نحوي كه عرفا اتالف مستند
به او باشد.
توضيح :همانگونه كه مشاهده مي شود مسووليت در درجه اول به عهده مباشر يعني عامل مستقيم و اجرايي كار است لذا شكي نيست كه مسووليت مالكين (سازندگان و
مجريان كار) بسيار بيشتر از ناظران پروژه است بلكه اگر ناظرين لزوم رعايت موارد ايمني را به سازندگان و مالكين ابالغ و اجراي آنها را كنترل نمايند ،وظيفه خود را انجام داده
اند و مسووليتي متوجه آنها نخواهد بود.
 -6چنانچه تذكرات الزم براي رعايت ضوابط ايمني از طرف مس��وولين پروژه به عوامل اجرايي ابالغ ش��ود لكن آنها خود مسائل را رعايت ننمايند ،در
صورت وقوع حادثه مسووليت با كيست؟
تبصره  2ماده  95قانون كار:
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چنانچه كارفرما يا مديران واحدهاي موضوع ماده  85اين قانون براي حفاظت فني و بهداشت كار وس��ايل و امكانات الزم را در اختيار كارگر قرار داده باشند و كارگر با وجود
آموزشهاي الزم و تذكرات قبلي بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننمايد كارفرما مسووليتي نخواهد داشت .در صورت بروز اختالف ،رأي هيئت حل
اختالف نافذ خواهد بود.
 -7اكثر گود برداريها در مجاورت ساختمانهاي قديمي و فاقد استحكام انجام مي شود چنانچه در اثر گودبرداري ساختمان قديمي دچار آسيب شده و حتي
ريزش نمايد در صورتيكه تا قبل از آن هيچگونه مشكلي نداشتهاست ،مقصر چه كسي خواهد بود؟
 شرح خدمات گروههاي مهندسي ساختمان ابالغي  1378وزارت مسكن و شهرسازي در شرح وظايف مهندس ناظر عمران: -2-1تهيه دستورالعملها و نظارت عمليات تخريب و گودبرداري بر اساس درخواست مهندس ناظر معماري:
 -2-1-1بررسي وضعيت ساختمانهاي موجود از لحاظ پايداري سازه و زمين زير پي و ساير موارد الزم الرعايه از نظر ايمني در حين تخريب و تنظيم دستورالعملهاي ضروري.
 -2-1-2بررسي وضعيت محوطه (زمين) موجود و ساختمانهاي اطراف محوطه از لحاظ پايداري سازه و زمين زيرپي و ساير موارد الزم الرعايه از نظر ايمني در حين و بعد از
خاكبرداري و تنظيم دستورالعملهاي ضروري.
-2-1-3تنظيم دستورالعملهاي تخريب و گودبرداري (حسب مورد) و همچنين مالحظات الزم الرعايه از نظر ايمني فني در تنظيم فعاليتهاي كارگاهي و ارایه آن به مهندس
ناظر معمار براي تنظيم مجوز شروع عمليات ساختماني.
 -2-1-4حضور در مواقع ضروري در محوطه ،حسب اعالم مهندس ناظر معمار و برنامه تخريب و گودبرداري براي نظارت مداوم بر عمليات تخريب و گودبرداري و صدور
دستورالعملهاي موارد و مواقع ضروري.
توضيح :همانگونه كه مشاهده مي شود و پيشتر نيز گفته شد كنترل حفاظت ساختمانهاي مجاور گود و رعايت دستورالعملهاي ايمني تخريب و گود برداري به عهده مهندس
ناظر عمران و اجراي آنها بعهده عوامل اجرايي است .حال چنانچه عوامل مسوول پروژه اقدامات فني الزم را جهت تأمين ايمني ساختمانهاي مجاور بعمل نياورند و خساراتي
به ساختمانهاي مذكور وارد شود ،مسووليت كار بعهده آنهاست ولي چنانچه اين اقدامات را بعمل آورند لكن به دليل ضعف سازه اي ساختمان مجاور خساراتي وارد گردد ،در این
صورت و از باب اتالف و تسبیب تشخيص كم و كيف و ميزان تقصير کلیه مقصرین و مسببین بعهده كارشناسان رسمي بوده و به صورت موردي تعيين مي شود.

ماهنامه طاق ارگان رس��مي س��ازمان نظام مهندسي ساختمان خراس��ان رضوي،ضمن تسليت ضايعه دلخراش
فوت اين دو عزيز را به بازماندگان و جامعه مهندسي ،از درگاه باريتعالي براي مرحومين طلب مغفرت مينمايد.
عکسها :علیرضا قربانی -محمدتقی خسروی
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به رياس��ت جمهور معرفي شدم .در حال حاضر نيز ضمن اينكه رئيس كميته
تخصصي معماري ،كميسيون انرژي و محيط زيست و كميته ورزش سازمان
نظام مهندسي ساختمان استان هستم .در شوراي مركزي نيز رئيس كميسيون
انرژي و محيط زيس��ت و دبير كميته تخصصي معماري ميباشم .يكي ديگر
از مسوولیتهای اينجانب عضويت در كميته تخصصي معماري شوراي تدوين
مقررات ملي س��اختمان و همچنين عضوي��ت در شوراي تدوين مقررات ملي
ساختمان وزارت راه و شهرسازي كشور است.

گزارش

پاسخمهندسمحمدرضااسماعيليبهپرسشياساسي

آياتماميمباحثمقرراتملی
ساختماندركشوراجراميشود؟

مهندس مهدی وکیلی

اشاره:
مقررات ملی ساختمان مجموعهای از ضوابط فنی ،اجرایی و حقوقی در طراحی،
نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب ،نوسازی ،توسعه بنا ،تعمیر
و مرمت اساسی ،تغییر کاربری و بهره برداری از ساختمان است که به منظور
تامین ایمنی ،بهره دهی مناس��ب ،آس��ایش ،بهداشت و صرفه اقتصادی تهیه
شده است.تحقق كامل اهداف ترسيم شده در اين مجموعه ميتواند به بهبود
جدي در نظام ساخت و س��از كشور فراهم گردد.اينكه جايگاه واقعي مقررات
ملي ساختمان در كشور كجاست و اينكه چقدر از اين مباحث در كشور اجرايي
شده است و پرسشهايي از اين دست را انگيزه اي براي گفت و گو با مهندس
محمد رضا اسماعيلي عضو شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان وزارت راه و
شهرسازي كشورقرار داديم كه تقديم حضورتان ميكنيم:
اجازه بدهيد براي ش��روع اين گفت و گو كمياز خودتان ،تحصيالت،
سوابقاجراييومسووليتهاياجراييتانبشنويم.
در ابتدا جای دارد از جنابعالي و همكاران محترم تان در نش��ريه طاق ،و كليه
اعضای سازمان نظام مهندسي ساختمان تشکر کنم و كسب مقام نخست در
هجدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها را تبريك بگويم.
من دانش آموخته رشته معماري در س��ال  1360هس��تم .كار حرفه اي ام را
در زمان جنگ تحميلي و در فاصله بین س��الهاي  63-61دراداره ساختمان
ژاندارم��ري وقت به عنوان افس��ر وظيفه ش��روع كردم و پ��س از آن بمدت
بيس��ت سال به عنوان مدير عامل شركت ساختماني ثامن به اجراي كارهاي
مختلفي در مناطق مختلف مشهد و استان پرداختم و بسياري از ساختمانهاي
مسكوني مشهد را ساختم .از ابتداي تأسيس سازمان نظام مهندسي ساختمان
ني��ز همكاري نزدیکی در گروه تخصصي معماري -نظ��ارت عاليه داشته ام.
همچنين از زمان شكل گيري دفاتر مهندسي به عنوان مسوول دفتر مهندسي
در خدمت شهروندان مش��هد بوده ام و با توجه به اين كه در بطن كار اجرايي
بودم با لطف و اعتماد همكاران در دو دوره گذشته به عنوان عضو هيئت مديره
و نايب رئيس سازمان و همچنين عضوشوراي مركزي سازمان كشور مشغول
به خدمت هستم .ضمن اينكه در دوره اول به عنوان دبير اول شوراي مركزي
و در اي��ن دوره به عنوان يكي از س��ه نفر كانديداي رياس��ت شوراي مركزي
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آقاي مهندس؛ به نظر ش��ما جايگاه مقررات ملي س��اختمان در كشور
كجاست؟
همانطور كه مستحضريد مقررات ملي ساختمان مجموعه اي از ضوابط فني،
اجرايي و حقوقي و رعايت آن در طراحي ،نظارت و اجراي كليه مراحل اجراي
ساختمان است كه به منظور تأمين ايمني ،بهره دهي مناسب ،آسايش ،بهداشت
و حرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع ميشود و فرق آن با استانداردهاي مصالح
ساختماني آيين نامههاي فني و نشريات سازمان برنامه و بودجه الزاميبودن،
اختصاري بودن و سازگار بودن آن با شرايط كشور از جنبههاي مختلف از جمله
اقليم ،توان اقتصادي ،و كيفيت و كمييت مصالح س��اختماني و نيروي انساني
ماهر ميباشد.
اين مقررات چه مباحثي را در بر میگیرد و درصد اجرایي شدن آنها در
كشور به چه ميزان است؟ اص ً
ال آيا از وضعيت موجود رضايت داريد؟
مباحث مقررات ملي س��اختمان در حال حاضر شامل بيس��ت مبحث است و
مهمترین آن در خصوص چهار رشته معماري ،س��اختمان ،مكانيك و برق و
ديگر مباحث از جمله مصالح س��اختماني ،ايمن��ي و حفاظت كار در حين اجرا
عالي��م و تابلوها ،صرفه جويي در مصرف انرژي و هم چنين نظامهاي اداري
ميباشد.
در رابطه با درصد اجرايي شدن آن بايس��تي به عرض برس��انم كه در مباحث
مختلف متفاوت ميباشد بطور مثال در رابطه با مباحث سازه اي از جمله مبحث
شش��م ،هفتم ،هشتم ،نهم ،دهم از درصد بسيار باالي اجرايي شدن برخوردار
ميباشد.
در مباحث سيزدهم تا هفدهم كه مربوط به تاسيسات برقي و مكانيكي ميباشد
شاهد حركت اجرايي تأثير گذار در ساخت و سازها ميباشيم .در مباحث چهارم،
هجده��م كه مربوط به طراحي معماري و عايق بندي و تنظيم صدا ميباشد
در ابتداي راه ميباشيم .در مبحث نوزدهم كه مربوط به صرفه جويي مصرف
انرژي در س��اختمان ميباشد اجرايي شدن صد در صد آن مش��اركت مالكان،
كمك دولت در ارایه یارانهها و كنترل اجرايي توسط نهادهاي ذيربط را ميطلبد
در عين حال موج به راه افتاده در اين خصوص بسيار اميد بخش است.
در بخ��ش نظامهای اداري كه در مبحث دوم ارایه شده اس��ت تاحدود پنجاه
درصد موفق بوده ايم ،موفقيت نهايي در اين بخش نياز به فرهنگ سازي داشته
و بازنگري در بعضي از قسمتهاي آن را ميطلبد.
نهايت ًا نقش بازرسي و كنترل كيفيت در حين اجرا در باال بردن درصد اجرايي
كليه مباحث فوق الذكر بسيار مهم ميباشد.
از نگاه آسيب شناسي به موضوع تغيير سيستم در ساخت و ساز و روي آوري
به صنعتي س��ازي و سيس��تمهاي نوين ،نگاه به س��اخت و ساز در اقليمهاي
متفاوت كشور ،مصالح نوين از جمله عايقهاي حرارتي نياز به بازنگري مباحث،
خالصه تر نمودن بعضي از مباحث و حذف توصيهها و نگاه به بايدها ،نياز به
تدوي��ن راهنماي اجراي بعضي از مباح��ث و بطور كلي به روز نمودن مباحث
از ضرورتها و تضمين در اجرايي شدن صد در صد مقررات ملي س��اختمان
ميباشد.
باتوجهبهعضويتتاندرشورايتدوينمقرراتمليساختمانمختصري
از شرح وظايف اين شورا و اعضاي آن برايمان بگوييد.

شوراي تدوين مقررات ملي س��اختمان كه از صاحبنظران رشتههاي مختلف
كشور تشكيل شده است وظيفه نظارت و هماهنگي بين مباحث از حيث شكل،
ادبي��ات ،واژه پ��ردازي ،حدود و دامنه كاربرد كه در مباحث جديد و يا بازنگري
مباحث كه توسط كميتههاي تخصصي ارایه ميگردد را بعهده دارد.
الزم بذكر است كه پيش نوين هر مبحث ابتدا توسط كليه اعضا مطالعه ،بررسي
و در جلس��ه رسميشورا و با حضور نماينده يا نمايندگان كميته تخصصي كه
برای دفاع از پيش نويس در جلسه حضور دارند بررسي و نهايت ًا در انتها نسبت
به تصويب يا رد آن رأي گيري بعمل ميآيد.
شما در دوره قبل دبير اول سازمان و به نوعي جانشين رئيس سازمان بوديد.
جايگاهسازماننظاممهندسيساختمانرادركشورچگونهميبينيد؟
پاس��خ به اين س��ئوال كميمشكل اس��ت .با توجه به متفاوت بودن جمعيت
مهندس��ان كشور در سي و يك اس��تان از حيث تعداد و تخصص و با نظر به
قانون ،اعضاي هيئت مديره هر استان از  5تا  25نفر تشكيل ميشود و با توجه
به تغيير اعضاء اين هيئت مديرهها در هر سه سال نظامهاي مهندسي هر استان
عملكرد متفاوتي از حيث موفقيت در اجراي اهداف سازمان داشته اند .در عين
حال من معتقدم كه طي پانزده سال گذشته با حضور سازمان نظام مهندسي
ساختمان اكثر ساختمانها در شهرهاي كشور از حيث استحكام داراي جايگاه
بسيار خوبي ميباشند و از نظر شهرسازي ،معماري و ترافيك بايستي نقش خود
را قوي تر نمايند ،و اين امر ميسر نخواهد شد مگر با تعامل كليه نهادهاي ذيربط
در امر س��اخت و ساز كشور با سازمان نظام مهندسي ،بطور مثال با انسجام و
همدلي كه در بين اعضاء هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان
رضوي وجود دارد شاهد موفقيتهاي بسياري از جمله تعامل با مديران شهري
استان ،رسيدگي به كليه امور و نياز نمايندگيهاي سازمان در كل استان ،حضور
پر رنگ كميتههاي تخصصي در جلس��ات تخصصي سازمان ،كمك به اكثر
انجمنهاي وابس��ته به هفت رشته ساختمان واقدام در راستاي رشد وافزايش

توان آنان در رسيدن به اهداف سازمان؛ همچنين برگزاري همايشهاي متفاوت،
جدي گرفتن آموزش در راستاي ارتقاي علمياعضاء ،اقدام تدريجي با توجه به
توان س��ازمان نسبت به رفع نيازهاي رفاهي اعضاء ،حضور نمايندگان در اكثر
جلسات مديريت شهري و استانداري ،تعامل با نمايندگان شوراي اسالميشهر،
تعامل با نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ،تعامل و همكاري با مديران قوه
قضاييه در استان و در نهايت اقدام به خريد ساختمان اداري و فرهنگ سازي
در بحث شهرسازي و ساخت و سازشهري با چاپ نشريه طاق به عنوان نشريه
برتر كش��ور و خبرنامه سازمان و تعامل و همكاري با صدا و سيماي استان در
راستاي كمك به فرهنگ سازي در ميان كليه آحادجامعه هستيم كه همه اين
موارد ،س��ازمان را در رسيدن به اهداف خود ياري نموده است .ناگفته نماند با
توجه به تجربه  5دوره گذشته بازنگري در قانون و آيين نامه اجرايي تضميني
بمنظور موفقيت بيش��تر سازمان نظام مهندسي و ايفاي نقش آن در ماموريت
خود در كشور ايفا خواهد نمود.
برنامههايشورايتدوينومباحثدردستتدوينمقرراتمليدرآينده
شاملچهموضوعاتيميشوند؟
در ح��ال حاضر پيش نويس مبحث پدافند غير عامل و پيش نويس نگهداري
ساختمان بمنظور بررس��ي به اعضای شوراي تدوين تسليم شده است كه در
سه ماهه اول سال جديد مورد بررسي قرار خواهد گرفت ضمن اينكه تاكنون
بازنگري مباحث پنجم ،نوزدهم ،هفدهم ،هجدهم مورد بررسي و تصويب قرار
گرفته است و بتدريج بازنگري كليه مباحث در دستور كار ميباشد.
و حرف آخر
آرزوي موفقيت كليه مهندس��ان ساختمان كشور در ايفاي نقش خود در ارايه
خدمات مهندسي با حضور پر رنگشان بويژه هم استانيهاي عزيز را دارم و از
شما همكاران عزيز در نشريه طاق كمال تشكر را دارم.
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دل نوشته به بهانه سوم اردیبهشت ،زادروز شیخ بهایی و روز معمار

ایشطشیرینپرشوکتمن

از آن هنگام که پای در پهنه حیات می گذاریم ،معماری هست و لحظههای عمر را می گذرانیم که معماری پای در جای و استوار ایستاده است ،به سان بستر
رودخانه ای سترگ که سنگ آن از حرمت حیات و پرچین و دیوارهایش آراسته از سوسنهای رنگارنگ زیستن است.
چونان دامان گشاده ی مهربان ترین مادر جهان ،آغوشش به نفسهای بودن و ماندن فراخ است و دستان پر الفتش نوازشگر گونههای عمر که از پس هر ثانیه
می گذرانیم ،گاه پر شتاب و گاه آرام.
گاه موجیم ،خروشان از رودخانه ای سرکش و سودایی که به بیکرانه ترین دریاها می ریزد و معماری شانههایش گسترده است ،تا بستر این شور مشوش باشد.
گاه آرام ،گذر باریکه ی آبی هستیم که از برکه ای در کنار نیلوفرها می گذرد و باز معماری کف دستانش باز است تا این خیال ،خرامان بر آن بگذرد.
معماری هست ،تا آدمی حیات خویش را شماره می کند و بدینسان خلقت شکوهمند او را ذکر مکرر می کند.
معماری هست ،تا زمین در این چرخ گردون می چرخد و گرداننده آسمانها و زمین را تسبیح می گوید.
معماری هست جاودان تا بقای خاک مقدر است.
و معماران اگر “معمار” باشند ،س��بحان گوی حضور خالق هس��تی اند و س��ازندگان این بستر رودخانه عشق ،که عمر انس��ان جاری است در آن و روان است به
پهنه اش.
معماران اگر “معمار”باشند ،موظف به رعایت حق حضور انسان اند در صحیفه هستی.
معماران اگر “معمار”باشند ،یادآور ﺷﺄن مقدر آدمی اند در فردوس برین ،که جایگاه جاودان اوست.
معماران اگر “معمار”باشند ،ترانه خوانان نشاط و سربلندی اند و همرازان غمگسار دردها و رنجهای روزهایی از عمر ،در همه ی زمانها ،بر همه ی زمین.
آری! معماران ،اگر“معمار”باشند ،بلندترین غزل عشق را می سرایند بر پیشانی آسمان و " عشق اگر عشق باشد ،کار جهان این همه نیست "
***
و ما ،مردمان س��رزمین ایرانیم ،س��رزمینی که خاکش همه شریف از اندیشههای س��ترگ معماری ،آفتاب جهان تاب آخرین رسول خدا را تا عمق ذرات خود به
جان خرید و بر برکت خویش افزود به شعور و اندیشه و ایمان . ..ایمانی که بالنده شد و بلند و ماندگار شد و باقی با معمارهایی همه مومن ،همه خردمند و همه
عاشق.
ما مردمان سرزمین ایرانیم که نگین" مسجد شیخ لطف اهلل" در انگشتری بر انگشتان ماست و بانگ اذان از گلدستههای مسجدی در "یزد" به آسمان می رود
که در دل کویر و سرزمین ماست.
ما مردمان سرزمین ایرانیم که "مسجد گوهرشاد" بر شانههای این خاک روئیده است و " نقش جهان "بر سینه او نشان و مهر نهاده است.
ما مردمانی از سرزمینی هستیم که معمارانمان ،معمار بودند و معماری مان قداست حضور آدمی را بانگ می کرد در فیروزه ای کاشیهایش و انتظام بی بدیل
آجرهایش.
امروز ،روز معمار است ،بزرگداشت بزرگمردی از تبار فرزانگان زمین " ،شیخ بهایی" که چون جمع دیگری از معماران راستین این خاک ،معماریی از نظم بلند را
پی افکند و آن را تکیه گاه نفسهای آدمی ولحظههای مقدس حیات او گردانید " ،شیخ بهایی" چون دیگران بسیاری ،عاشق و شوریده ،معماریهای بی شمار
بنا نهاد و آن را جایگاه شکر حیات کرد و به پای دیوارهایش مدام می خواند:
" ای تکیه گاه و پناه غمگین ترین لحظههای پر عصمت و پر شکوه من!
ای شط شیرین پر شوکت من! * "
***
امروز ،روز معمار است و از پس غبار و دود سیاه ساختمانها ،در کوچههای دلتنگ و سرد عبوسی که می گذریم ،تنها یک پرسش گلویمان را می فشارد:
" معماری امروز ما ،چقدر معماری است؟ "
***
این روز ،بر همه معماران فرخنده باد ،اگر "معمار" باشند.
*شعری از مهدی اخوان ثالث
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تمامي خدمات مهندسی از طریق دفاتر مهندسی به
شهروندان ارایه مي شود

مهندس محمدتقی خسروی

اشاره:
برای نخستین بار در کشور سامانه یکپارچه ارايه خدمات شهرسازی در مشهد
به بهره برداری رسید.
در مراس��م بهره برداری از این س��امانه که ششم اسفندماه با حضور جمعی از
مسووالن اجرایی اس��تان در تاالر کوهسنگی مشهد برگزار شد ارایه خدمات
به دفاتر مهندسی نشانه همت و پشتکار مهندس در حیطه مسوولیت پذیری
عنوان شد و بر حضور بيش از پيش آنان در اين عرصه تاكيد شد.
بازوانتوانمندسازماننظاممهندسی

مهندس ش��رکاء در اين گردهمايي
ارای��ه خدمات به دفاتر مهندس��ی را
مره��ون تالشهاي مديران اس��تان
بویژه اس��تانداری خراس��ان رضوی،
شه��رداری و اعض��ای ش��ورای
اس�لامیشهر مش��هد ،س��ازمان
نظام مهندسی ،س��ازمان مسکن و
شهرسازی دانست و ضمن طرح اين
پرسش كه چرا انجمن دفاتر و دفاتر
مهندسی به عنوان بخش ارایه دهنده

خدمات ،دفاتر مهندسی در نظر گرفته شده است گفت :موضوع تاسیس دفاتر
مهندس��ی و انجمن دفاتر در سطح استان خراس��ان رضوی برای اولین بار در
سطح کش��ور ده س��ال قبل زمانی که مهندس فرهادی ریاست اداره نظارت
و عملکرد مهندس��ان ناظر را بر عهده داشتند و برای تاسیس چنین جایگاهی
همچنین ترغیب و تش��ویق میکردند .ماده  1قان��ون مصوب  2374شورای
اس�لامیبه صراحت تاكيد میکند انجمنهای صنفی و تشکلهای حرفه ای
ارکان بازوان توانمند سازمان نظام مهندسی میباشند.
وي خاطر نشان كرد:جایگاه قانونی دفاتر مهندسی قبل از سال  74در مصوبه
قانون نظام مهندس��ی و کنترل س��اختمان و در سال  75در مصوبه آیین نامه
اجرای��ی هیئت وزیران بطور كامل مورد تاكيد قرار گرفته بود .از س��ال 1374
موضوع ماده  9آیین نامه اجرایی و موضوع مجوز دفاتر مهندس��ی و تاس��یس
دفاتر مهندسی یا دفاتر مهندسی و اصل ماده  11آیین نامه اجرایی ،و نيز حدود
صالحیت پروانههای اشتغال به کار مهندس��ی که مجوز آنها از سوي وزارت
مسکن و شهرسازی صادر میشود تصويب شد .بنابراین امروز با بستر مهیا و
آماده قانونی و نيز حمایت شهردار و تمامیکسانی که دست اندرکار اين موضوع
بودند کلیه خدمات مهندسی و شهرسازی از طریق دفاتر مهندسی به شهروندان
ارایه خواهد شد و امیدواریم در آینده ای نزدیک از ابتدا تا انتهای امور توس��ط
دفاتر مهندسی انجام شود و روزی را شاهد باشیم که به دلیل اعتمادی که به
بخش خصوصی و دفاتر مهندسی شده است بر خود ببالیم.
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نتیجهاعتمادمسووالنبهجامعهمهندسی
رئي��س س��ازمان نظام مهندس��ي
ساختمان خراسان رضوي نيز در اين
نشست صدور پروانه ساختمان توسط
بخ��ش خصوص��ی ،و متخصصان
را موفقیت��ی دیگ��ر ب��رای جامع��ه
مهندسی اس��تان و کشور دانست و
اظهار امی��دواری کرد این حرکت به
عنوان الگویی استانی به تمامیکشور
همچ��ون تمام موضوعات در بخش
خدم��ات مهندس��ی تس��ریع یابد.
مهن��دس اخ��وان عبدالهيان ضمن
تقدیر از تالشهای شهردار ،مس��ووالن شهرداری و شورای شهر و حمایتهایی
مسکن و شهرس��ازی اس��تان گفت:اگر این مهم پس از چندین سال تحقق
مییابد نتیجه اعتماد مسووالن بویژه شهرداری به جامعه مهندسی و نيز نتیجه
حمایت و پشتیبانی س��ازمان به موجب ماده ای است که از انجمنها و دفاتر
مهندس��ی حمایت میکند و مهمتر از هم��ه تحقق اين مهم مرهون همت و
پشتکار شما در حیطه مسوولیت پذیری در این عرصه است .بنابر این وظیفه
همه ما در پاسخ به این حسن اعتماد ارایه خدمات بهتر به مردم عزیز است.
وی افزود :ضمن توافقی که با شهردار مشهد انجام گرفته مقرر گردیده است
سال  91تمامیامور بخش مهندسی از ابتدا تا انتها؛ یعنی از مرحله صدور پروانه
تا صدور شناسنامه فنی ملکی و صدور پایان کار به صورت الکترونیکی و کام ً
ال
نرم افزاری و یکپارچه انجام گيرد و این مس��اله گامیبس��یار مهم در راستای
ایجاد بانک اطالعاتی با رویکرد SEIخواهد بود .این مساله در سال  91توسط
سازمان نظام مهندسی،مسکن و شهرسازی و شهرداری و دیگر دستگاههای
متولی عملیاتی خواهد شد.
مهندسان مسوولیت کارها را بر عهده گیرند
شهردار مش��هد نیز در این نشس��ت
ضمن گرامیداشت روز مهندس این
روز را یادآور توس��عه عمران ،آبادانی
و پیش��رفت کش��ور دانست و گفت:
در ادوار مختل��ف جوام��ع بش��ری
مدیون دس��تان پر توان مهندسانی
بودهاس��ت که بمنظور ایجاد فرصت
برای خدمات ،رفاه و زندگی مناسب
مهندس��ان نقش آفرین ب��وده اند و
امروز نیز امکان رشد ،پیشرفت ،ترقی
و تکامل بدون حضور مهندس��ان و
اراده پوالدین آنها فراهم نیست.
مهن��دس پژمان گفت:از دیرباز برای انجام هر کاری بايد به دس��ت اندرکاران
آن حرف��ه برای کار کارشناس��ی و مدیریتی تکیه کنی��م و کار را به خودشان
بس��پاریم.شاید در مقطعی به دلیل کمبود تعداد مهندسان يا کم بودن تشکل
و سازماندهی مدیریتی این مهم بر عهده شهرداریها گذاشته شده ولی امروز
با وجود س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان در کشور بویژه در استان خراسان
رض��وی و برخورداری از جمعی فهیم و فک��ور برای اداره این مجموعه ،دیگر
نيازي نیس��ت شهرداری در این بخش حضور داشته باشد بنابر اين مش��تاقانه
امیدواریم مهندسان مسوولیت کارها را خود بر عهده گیرند همانگونه که ما طی
این سالها بسیاری از مسوولیتها را به خود آنها واگذار کردیم ،و از این بابت
نیز رضایت داریم .البته مشرط بر اینکه هم بر سرعت و هم بر کیفیت کار افزوده
شود و نتیجه نیز آن باشد که خدمات را با کمیت و کیفیت مناسب و به سرعت
در اختی��ار مردم عزیزمان قرار دهیم تا مردم نیز با اعتمادی جدی از این جمع
کمک بگیرند و بهترین بناهايي را احداث کنند که به لحاظ معماری ممتاز و از
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حیث ساختمانی از استحکام و ایمنی و از نظر تأمین رفاه دارای تأسیسات برقی
و مکانیکی باشد .مردم نیز جز رفاه و هزینه کردن منابع خود برای بدست آوردن
بنایی که از تمامیجهات با آن ارتباط برقرار کنند چیز دیگری نمیخواهند.
وي افزود :در گذشته تنها یک نفر به عنوان معاون شهرسازی در یک منطقه
هم��ه کاره ب��ود و باید هر گونه تاييدي از مس��یر او میگذشت ولی امروز این
موضوع از بين برداشته شده و بين نواحی شهرداري و بین افراد مختلف تقسيم
شد و امروز هم باعث خرسندي است كه دیگر این موضوع از این قفس بیرون
آمد و به بیرون از شهرداری رفت و سر جای واقعي خود يعني نظام مهندسی
که محور این حرفه است نشست.
وي خاطر نشان كرد :ما به جمع همکاران عزیز خود در این حرفه اميدواريم تا
روزی فرا برسد که تمامیامور از ابتدا تا انتهای آن دغدغه شما باشد و اینگونه
نباشد که مهندسان در بعضی موارد کم حوصله و کم دقت باشند و یا جدیت
نکنند و يا طراحیها خوب نباشد و در زمان اجرا شاهد آس��یبها و ناراحتی و
نگرانیها باشیم .عبور از مرزهای قانونی با وجود جمعی با این کثرت و کیفیت
باید همزمان به دست شما باشد.ما به توانایی و ظرفیتهای شما اعتماد کامل
داریم؛ تنها الزم است کمیحوصله بیشتر وجود داشته باشد تا تمامیاین فرآیند
نیز با تدبیر و اراده شما رقم بخورد و اینگونه نباشد که افراد به میل و س��لیقه
خود و یا بر اساس انتظارات مادی شان هر کاری بخواهند انجام دهند و دخل
و تصرفات غی��ر اصولی و خارج از اراده جمع مهندس��ی انجام دهند .شهردار
مش��هد در ادامه افزود:اینکه این مس��وولیت در اختیار شما قرار گرفته ،نشان
دهنده شفافیت کار شهرداری اس��ت.ما این سیستم را با تمامیظرفیتهای آن،
ارتباطات بس��یاری در دستگاهها با آن برقرار کردیم .چرا بایستی مهندسان ما
متفرق ،پراکنده ،انفرادی عمل كند.بايد از تجربه ،ظرفیتها و امکانات يكديگر
استفاده کنیم .در غير اينصورت وقتي فردي غیر حرفه ای به یک محیط اداری
میآید هم خودش و هم همکاران ما به زحمت میافتند .عالوه بر این چنین
مراجعاتی عالوه بر رفت و آمدهای بسیار ،اتالف وقت و استهالک نیز در پی
دارددر حالي كه شما که کام ً
ال حرفه ای هستید ميتوانيد در همان ابتدای کار
ب��ه او میگویید چه میخواهد ،چه کم دارد و چه کارهایی ميتوانيد براي وي
انجام دهید .خوشبختانه ما به مرحله ای رسیده ایم که در آن از سیستمیکارآمد،
و پیشرفته میتوان بهره برد و در آن افراد بصورت اینترنتی میتوانند بسیاری
از اطالعات و خدمات را دریافت کنند .سیستمیکه در آن ديگر ضرورتی برای
مراجعه افراد نیست .جالب است بدانید امروز ما نه تنها اطالعات شهرسازی را
در فایلها و پروندهها داریم بلکه یک نفر میتواند مجموعه ای از اطالعات را
در مورد س��وابق مقررات ملکش؛ و اینکه چقدر میتواند بسازد یا وضع موجود
ملکش چگونه اس��ت دریافت کند .حتی ام��روز تصاویر به هنگام از کل شهر
گرفته شده و به این سیستم پیوند خورده است و هر فرد میتواند در هر لحظه
در موقعیته��ای مختلف آخرین وضعیت شهر را در آنجا مش��اهده کند .وي
اضافه كرد:تقاضای من این اس��ت که در ابتدای این کار با همکاری تان این
موضوع را غنا ببخش��ید .اگر میتوانید کمک کنید تا کار کیفی تر دنبال شده،
توسعه یابد و خدمات جدیدتری ارايه شود.
ممکن است اتفاقاتی شبیه این موضوع در برخی از مناطق کشور رخ دهد ولی
به این کیفیت و با این کامل بودن وجود ندارد و امیدواریم که مردم از خدمتی
که برای آنها فراهم میشود با اعتماد به جامعه مهندسی و بمنظور رفاه مردم
و کاهش سرگردانی و اتالف وقت صورت گرفته استفاده کنند.
كار كيفي انجام دهيد
شهردارمشهدادامهداد:ماحتیسیستمهایدیگرینیزتدارکدیدهایمکهبراساس
آن از اوایل سال آینده در مرحله ارجاع کار نیز ضرورتی برای مراجعه به یک مرکز
وجودنداردوهرفردباارایهاطالعاتمیتواندتاییدشرابگیردو کارش رادنبالکند.
وي در خاتمه تاكيد كرد :نتیجه کار شما باید در مرحله نخست عمران ،آبادانی و
توسعه کمیو نیز توسعه کیفی باشد؛ ما بایستی اطمینان بدهیم که بهترین کار
مهندسی را در این شهر انجام میدهیم و خوشحال باشیم که معماری خوب،
شهرسازی مناسب ،ساختمانهای مستحکم و با کیفیت در این شهر بیش از
پیش ارایه بشود و از کار ضعیف نیز پرهیز کنیم.

روال گذشته ادامه پيدا نكند

رئيس ش��وراي شهر اس�لاميشهر
مش��هد ني��ز در اي��ن نشس��ت از
ص��دور نمادی��ن پروانه س��اختمانی
از طری��ق دفاتر خدمات مهندس��ی
ابراز خرس��ندي نم��ود و گفت :من
جزو کس��انی بودم که تأکید داشتم
بای��د از ظرفیتهای مهندس��ی بیش
از گذشته اس��تفاده کنی��م .اگر قرار
ب��ود اداره ثبت و اس��ناد تمامینقل
و انتقالها و اس��تعالمها را توس��ط
کارکنان دولتی خود پاسخ دهد شاید اين اداره یکی از معتبرترین ادارات میشد
ولی با تش��کیل دفاتر اس��ناد رس��میاین کار از طریق قانونی انجام میشود.
مهندس شی��ر محمدی گفت :شهرداریها زحمات بس��یار زیادی را در شهر
متحمل میشوند؛ زبالههای این شهر باید جمع شود ،باید از فضای سبز مراقبت
کرد و امکانات بسیاری را فراهم نمود که اگر اين نيازها تامین نشود بالفاصله
صدای اهالی کوچه و محله در خواهد آمد.
وي افزود :مش��هد در زمینه خدمات عمرانی و انجام کارهای مهندس��ی جزو
کالنش��هرهایی است که امروزه حرفی برای گفتن دارد.اما نقیصه ای که تنها
مختص شهر مش��هد نیست و در بیش��تر شهرداریها مشاهده میشود وجود
بروکراس��ی اداری و طوالنی شدن پاسخگویی به مردم در مراجعههایشان به
شهرداریهاس��ت ،این موضوع به شهردار و مدیریت شهرداری ارتباطی ندارد.از
گذشته گروهی در شهرداریها این کارها را انجام میدادند که دیپلم نداشته اند
اما به آنها میگویند آقای مهندس! و همین عده بیشترین لطمه را در انجام
کارهای مردم و پاسخگویی به آنها وارد میکنند .انتظار آن است که با محول
کردن این کار به مهندس��ان این مس��ایل از میان برود .اما اگر قرار باشد حتی
با انتقال این وظیفه به جامعه مهندسان ،روال گذشته همچنان ادامه پیدا کند
این موضوع نه خواس��ت مردم اس��ت و نه خواست کسانی که از این موضوع
دف��اع میکنند .شيرمحمدي افزود :شهرداری از چند س��ال پیش شعار صدور
پروانه س��ه روزه را میدهد اما در حال حاضر متوس��ط صدور پروانه حدود سه
ماه بطول میانجامد .انتظار آن است که این فرآیند در این دفاتر کوتاه شود اما
اگر قرار باشد همچنان این مدت زمان بطول بینجامد مردم خواهند پرسید چه
تفاوتی با گذشته است .در حال حاضر بخشی از مسایل مربوط به بحث نظارت
و بررسی تأیید نقشهها برای پایان کار یا پروانه ،به نظام مهندسی منتقل شده
است .بخشی از کار در اختیار شهرداری و بخشی نیز توسط آتش نشانی انجام
میگیرد.در عین حال مردم نس��بت به این موضوع اعتراض دارند .در صورتی
که معنی ندارد برای گرفتن یک پایان کار ،یک پای مراجعه کننده در سازمان
آتش نشانی باشد ،یک پاي آنها در سازمان نظام مهندسی و یک پای شان در
شهرداری منطقه! باید تمام کار در یک جا متمرکز باشد.
وي با اشاره به تعيين تکليف بيش از  30هزار پروانه ساختماني در کميسيون
ماده صد بيان کرد :انتظار ميرود س��ازمان نظام مهندسي به صورت سازمان
م��ردم نهاد مهندس��ي وارد عمل شده و با برخ��ورداري از حق راي در مجامع
قانون گذاري کشور در راس��تاي قانونمند کردن آرا و نظرات اين سازمان گام
بردارد.
وي همچنين افزود :انتظار داریم از این پس خود نظام مهندسی نظارت کند که
کار توسط دفاتری که وابسته به خودشان است با دقت انجام شود.
نظام مهندس��ی ظرفیت زیادی دارد .از سویی نیز نباید به پرسنلی که در این
قسمت از شهرداری هستند بيفزاييم .مقصود آن نیست که تعداد حاضر اخراج
شوند ،شهرداری کارهای زیادی دارد30 .هزار پروانه کمیسیون ماده  100منتظر
تعیین تکلی��ف وجود دارد که باید انجام شود .بس��یاری از کارهای شهرداری
توس��ط بخش خصوصی انجام میشود که این عده میتوانند در این بخشها
فعالیت کنند .ما انتظار داريم نظام مهندسی که به استناد قانون تشکیل شده،
برای عملیاتی شدن قانون نظام مهندسی تالش کند و این مهم میسر نیست

جز آنکه خود شما این کارها را بر عهده بگیرید.
راه تحقق اهداف و پیاده س��ازی قانون نظام مهندس��ی فعال بودن مهندسان
در عرصه صحنههای اجتماعی و سیاس��ی اس��ت .به هر حال اعمال قانون،
اصالحات قانون و مواردی که باید از راههای قانونی پیاده شود در گرو آن است
که جامعه مهندسی نماینده ای در مجلس شورای اسالمیداشته باشد تا برخی
از امور را با جدیت بیشتری دنبال کند.
ديگر نيازي به حضور نيست
معاون شهرسازي و معماري شهردار
مش��هد ني��ز در اين نشس��ت گفت:
همراهی با توس��عه جهانی  ITارایه
خدمت در حداق��ل زمان ممکن و با
کیفیت و شفافیت در پاسخگویی جزو
سیاس��تهای اصلی بود که در س��ال
گذشته منجر به راه اندازي سیس��تم
یکپارچه ش��د .مهندس محمدهادي
جاويد گفت :در سال گذشته توانستیم
تمامیمناطق شهرداری را با سرای 7
راه اندازی کنیم و پاسخگویی به مردم بصورت شفاف و روشن و اعالم ضابطه
خودکار انجام شود .امروز در فاز  4خدمات بخش خصوصی را تجربه میکنیم.
امروز هر شهروند از هر نقطه کش��ور با داشتن اینترنت میتواند وارد سیس��تم
ش��ود ،در شهر گردش مجازی ك��رده و در هر نقطه و روی هر ملکی کلیک
کند و از اين طريق ضوابط آن ،نحوه محاس��به ریالی و حتی عوارض نوسازی
آن در اختیارش قرار میگیرد .عالوه بر آن کلیه مصوبات شورای اسالمیشهر،
ضوابط و مقررات طرحهای جامع تفضیلی به عنوان دانشنامه در اختیار وی قرار
دارد .عالوه بر این عکس��برداری  360درجه که هر  3ماه یکبار از تمامیمعابر
سطح شهر انجام میشود فرصتی را فراهم میکند تا شهروندان بدون مراجعه
به محل و صرف ًا از طریق سیستم بتوانند وضعیت ساخت وساز آن محدوده را
مش��اهده و کنترل کنند و در صورت لزوم نسبت به خرید آن اقدام کنند .این
سیستم به ما نیز کمک میکند تا بتوانیم با توجه به تصویر برداری سه ماهه
تفاوته��ا و تغییراتی را که در س��طح شهر انجام میش��ود ممیزی کنیم و این
ممیزی نش��ان دهنده تغییرات و تخلفات احتمالی اس��ت که در ساخت و ساز
اتفاق رخ میدهد.
وي افزود :موضوع دیگر سرویس تحت وب مربوط به خدمات استعالم ادارات
اس��ت .از  22بهمن امس��ال همزمان با س��الگرد پیروزی انقالب اسالمیکار
الکترونیکی شدن سیستم استعالم در دستور کار قرار گرفت و بر این اساس از
این پس شرکتهای خدمات رسان ،مراکز ،سازمانها و دوایری که با شهرداری
ارتباط دارند نیازی به حضور برای دریافت نامه و مراجعه به شهرداری بصورت
دستی نخواهند داشت .از طریق این سیستم امکان ورود به دستگاه فراهم شده
اس��ت تا بتوان با حداقل زمان ممکن استعالم خود را انجام داده و پاسخ آن را
بصورت اتومات از ما دریافت کنند تا بدهی و یا هزینههای مربوط به ملک را به
شهرداری بصورت الکترونیکی پرداخت کنند.
وي در خصوص تولید سرویس تحت وب برای دفاتر خدمات مهندسی گفت:
از این پس تمامیتخلفات ساختمانی که در سطح شهر رخ میدهد در سیستم
ثبت میگردد و به مهندس��ی مسوول ناظر ساختمان نمره منفی تعلق خواهد
گرفت و این موضوع از سال آینده اجرایی خواهد شد.
حدود  9هزار مهندس شهر با شماره کدی که شهرداری به آنها در سیس��تم
یکپارچه ارایه کرده است میتوانند وارد سیستم تحت وب شوند و وضعیت خود
را از طریق سیستم کنترل کنند.
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سازمان نظام مهندسي به عنوان عاليترین و فراگيرترين تشكل صنفي استان
وظيفه خطيري در راستاي وظايف خود در رشد و ارتقاي صادرات خدمات فني
و مهندس��ي فني و مهندسي اس��تان بر عهده دارد و همواره كوشش و تالش
خود را معطوف به اين مهم نموده و در جلس��ات تش��كيل ش��ده در نهادها و
دستگاههاي اجرايي ذيربط حضور فعالي داشتهاست .اهميت صادرات خدمات
فني و مهندسي به دليل ماهيت ارزآوري و اشتغال آفريني و كسب مهارت در
اجراي پروژههاي بين المللي بر هيچ كس پوشيده نيس��ت و صادرات خدمات
فني و مهندس��ي درصورت ورود ج��دي بخش خصوصي و حمايتهاي ويژه
دولت كه قطعا بايد به صورت منطقي از صادركنندگان صورت گيرد ميتواند
زمينه الزم را براي رشد و بالندگي جوانان مستعد و هوشمند ايراني در بازارهاي
ه��دف فراهم كند .توجه دولت به ويژه در برنامههاي دوم و س��وم و چهارم و
پنجم توسعه به صادرات خدمات فني و مهندسي باعث رشد و ارتقاي اين حوزه
شده و در طول برنامه چهارم 25درصد رشد مس��تمر و مداوم داشته و در حال
حاضر به رقميحدود  3/5ميليارد دالر رسيده است .آمار بانك مركزي صادرات
خدمات ،ترانزيت ،حمل و نقل و خدمات فني و مهندس��ي را  9/7ميليارد دالر
در طول برنامه پنجم پيش بيني نموده كه در س��ال  89رقم به دس��ت آمده
براي صادرات خدمات فني و مهندسي  3ميليارد دالر برآورد شده است ولي با
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توجه به روند رو به رشد و جهشي صادرات خدمات فني و مهندسي در سطح
جهاني س��هم ايران از سهم جهاني قابل قبول نيست و الزم است مسووالن
مربوطه در اين خصوص تالش مضاعفي را آغاز نمايند .آمارها نشان ميدهد
كه س��هم استان خراس��ان رضوي از سهم كشوري (سه ميليارد دالر صادرات
خدمات فني و مهندسي) نيز بسيار اندك است و به  10ميليون دالر در سال نيز
نميرسد كه غالب آن توسط بنگاههاي اقتصادي بزرگ استان صورت گرفته
اس��ت .فعاليتهايي نيز به صورت پراكنده و نه س��ازمان يافته صورت گرفته
است كه شايسته توانمنديهاي بالقوه و بالفعل استان در زمينه خدمات فني و
مهندسي نيست .استان خراسان رضوي به عنوان دروازه ورود به آسياي ميانه
تواناييهاي بسيار زيادي در صادرات خدمات دارد و وجود هزاران تحصيلكرده
در رشتههاي مهندس��ي و شركتهاي توانمند ساختماني و رشتههاي متنوع
(برق -عمران -تأسيسات -طراحي -سازه -نرم افزار و ساير رشتههاي مرتبط)
و بازارهاي در دس��ترس كه همگي آنها در مرحله رشد و توس��عه و نوسازي
و بازس��ازي هس��تند فرصتهاي تجاري مطلوبي را ف��راروي فعاالن بخش
خصوصي در حوزه خدمات فني و مهندسي قرار داده و استفاده از اين فرصت
نه تنها يك وظيفه بلكه يك تكليف براي پيش��برد راهبردي توسعه صادرات
كاال و خدمات استان ميباشد .بنا به ماهيت صادرات خدمات فني و مهندسي و

ارزش افزوده نهفته اي كه در اين بخش وجود دارد و به ازاي يك دالر ارزش
افزوده صادرات كاال در اين بخش به اندازه چهار دالر ارزآوري نصيب اس��تان
مينمايد .الزم است بسترهاي الزم و اراده جدي در اين زمينه به همراه سرمايه
گذاري مناسب صورت گيرد و به همين دليل است كه حمايتهاي يارانه اي
دولت در اين بخش به  8درصد رسيده و اين در حالي است كه به صادرات كاال
حداكثر تا  4درصد يارانه تعلق ميگيرد .ابالغ آيين نامه جديد صادرات خدمات
فني و مهندسي كه طيف وسيعي از مشاغل و رستههاي شغلي بخش خدمات
را دربرميگيرد فرصت مناس��ب را براي فعاالن اين حوزه فراهم نموده اس��ت
هرچند كه آيين نامه مزبور نيز نياز به اصالحات جدي دارد تا فعاالن اقتصادي
در استانها بتوانند با آسودگي خاطر بيشتري در اين حوزه وارد شوند .با توجه
به آنچه اشاره شد و تأكيد استاندار محترم خراسان رضوي اين تشكل صنفي با
نگاه صادرات گرا و برون نگر و در راستاي سياستهاي كالن دولت تصميم به
ورود جدي در اين حوزه و سياست گزاري و تجميع فعاليتهاي پراكنده در اين
حوزه را دارد لذا اين سازمان به منظور هماهنگي و تشريك مساعي و هدايت
خدمات فني و مهندسي استان كميته اي را با حضور كارشناسان اين حوزه و
دس��تگاههاي اجرايي ذيربط ايجاد نموده و اميد دارد كه اين كميسيون بتواند
فعاليتهاي شركتهاي ذيربط را ساماندهي نموده و نهايتا به ارتقاي صادرات
غير نفتي اس��تان كمك نمايد .در دو جلس��ه برگزار شده تاكنون فعاليتهاي
اجرايي و عملياتي اين س��ازمان و برنامه قابل اجرا و با نگرش به مش��كالت
موجود موارد ذيل را ارايه مينمايد تا مورد توجه مسووالن ذيربط قرار گرفته و
ما را در انجام اين وظايف ياري نمايند.
 -1تشكيل كميته صدور خدمات فني و مهندسي با شركت رئيس سازمان نظام
مهندسي و كارشناسان ذيربط و نمايندگان دستگاههاي اجرايي مربوطه (اتاق
بازرگاني و صنايع و معادن -س��ازمان صنعت و معدن و تجارت -كارشناسان
مختلف حسب مورد -نمايندگان دستگاههاي اجرايي مربوطه حسب مورد) و
تشكيل هفته اي كميته مزبور و تدوين آيين نامه داخلي آن به منظور پيشبرد
اهداف ترسيم شده.
 -2مطالعه همه جانبه و عميق وضعيت فعلي صادرات خدمات فني و مهندسي
اس��تان و همچنين توانمنديهاي بالقوه و بالفعل به منظور دس��تيابي و اتخاذ
تصميم مناسب در بكارگيري از پتانسيلهاي موجود در قالب يك طرح جامع
مطالعاتي
 -3با عنايت به تدوين اس��تراتژي تجارت خارجي استان ،كميته تشكيل شده
سعي خود را در راستاي عملياتي نمودن اهداف ترسيم شده در سند مزبور بعمل
خواهد آورد.
 -4رشد و توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي در قالب آيين نامه اجرايي
و ارايه پيشنهادهاي خود به كميته ماده  19بمنظور هر چه بهتر اجرا شدن آيين
نامه مزبور
 -5ارزيابي منابع امكانات و ظرفيتهاي صادراتي استان به همكاري تشكلها
و شركتهاي فعال موجود در بخش صادرات خدمات فني و مهندسي
 -6تأكيد بر آموزش اعضا تحت پوشش با توجه به سرفصلهاي تعيين شده در
زمينه صادرات خدمات فني و مهندسي و چگونگي ورود به بازارهاي جهاني و
شركت در مناقصههاي بين المللي
 -7ارزيابي و شناس��ايي بازارهاي منطقه اي و فرا منطقه اي در زمينه خدمات
فني و مهندس��ي و پيگيري مناقصات بين المللي از طريق سفارت خانههاي
جمهوري اس�لاميايران در خارج از كش��ور و اطالع رساني به موقع به اعضا
بمنظور شركت در اين مناقصات
 -8تش��ويق و ترغيب اعضاي تحت پوشش به حضور در بازارهاي جهاني به

ويژه بازارهاي منطقه اي (افغانستان – آسياي ميانه)
 -9هماهنگي با استانداري محترم خراسان رضوي بمنظور حضور نماينده ثابت
سازمان نظام مهندسي استان براي شركت در جلسه كارگروه توسعه صادرات
غير نفتي استان به منظور انتقال تصميمات متخذه به اعضا و هم چنين ساير
كميس��يونهاي تشكيل شده در اس��تان در ارتباط با صادرات خدمات فني و
مهندسي
 -10ارايه مشاورههاي فني و تخصصي به صادر كنندگان خدمات و استفاده از
نقطه نظرات آنها در پيشبرد اهداف سازمان نظام مهندسي
 -11برگ��زاري همايش صادرات خدمات فني و مهندس��ي در اولين فرصت
ممكن با حضور كارشناسان استاني كش��وري و آموزش چگونگي شركت در
مناقصات بين المللي – نحوه فاينانس – ضمانت نامههاي بانكي و استفاده از
تسهيالت تخصيصي دولت در اين حوزه
 -12تدوين استراتژي صادرات خدمات فني و مهندسي در راستاي سند تجارت
خارجي استان
 -13دفاع مؤثر از حقوق صادر كنندگان خدمات فني و مهندس��ي و چگونگي
استفاده از تسهيالت تخصيصي سازمان توسعه تجارت ايران
 -14همكاري با كميته اشتغال اس��تان در زمينه بكار گيري دانش آموختگان
رشتههاي فني و مهندسي در بازارهاي هدف صادراتي بويژه بازارهاي پيراموني
و مشاركت در بازسازي و نوسازي پروژههاي ساختماني ،آب رساني ،راه سازي،
شهرسازي ،برق رساني و هتل سازي...
 -15برگزاري جلس��ات با تصميم گيرندگان خدمات فني و مهندسي در رفع
مشكالت فعاالن اين حوزه و تبادل افكار با اعضا و مسووالن سازمان توسعه
تج��ارت ،بانكها ،شركتهاي بيمه اي ،امور خارج��ه و رايزنيهاي بازرگاني
درخارج از كشور
 -16راه اندازي سايت ويژه صادرات خدمات فني و مهندسي به منظور اطالع
رساني اعضا از قوانيني و مقررات شركت در مناقصات و جذب سرمايه گذاري
 -17كمك به جذب منابع مالي و اعتباري براي اعضا به منظور تأمين نقدينگي
و سرمايه در گردش آن
 -18مشاركت در نمايشگاههاي تخصصي خارج از كشور در زمينه خدمات فني
و مهندسي و معرفي امكانات استان بصورت كاتالوگ شو ()catalog show
بروشورهاي تبليغاتي و ساير ابزارهاي تبليغاتي
 -19مشاركت فعال در هيأتهاي تجاري به خارج از كشور به منظور بازاريابي و
شناسايي پروژههاي قابل انجام
 -20جذب اعتبارات براي اعضا از محل خطوط اعتباري گشايش شده دولت
در پروژههاي خدمات فني و مهندسي در كشورهاي مختلف
 -21همكاري و هماهنگي با ساير تشكلهاي استان در زمينه صادرات خدمات
فني و مهندسي
 -22تفكيك و وجه تمايز رشتههاي مختلف شغلي س��ازمان نظام مهندسي
به منظور ارايه مش��اورههاي تخصص��ي و فني به آنها و چگونگي حضور در
بازارهاي مختلف
 -23اع��زام هيأته��اي تخصصي به خارج از كش��ور و همچني��ن دعوت از
هيأتهاي تخصصي اعم از مش��اوره اي و پيمان��كاري و نصب و راه اندازي
كارخانهها و س��اير مش��اغل مرتبط به منظور تبادل نظر و ارتقاي دانش فني
اعضا تحت پوشش
 -24انجام تحقيقات كاربردي با همكاري دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
بويژه دانش��كدههاي فني و برگزاري همايشهاي كاربردي براي دانشجويان
رشتههاي مختلف فني و مهندسي و آموزش آنها در خصوص چگونگي ورود
به بازارهاي هدف
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سفرنامه سفر نامه مالقات با بیرجند

ازپنجــــرهکویــــر...

آرش فاضل ولی پور| کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری | arash_f_v@yahoo.com
س��پیده موحد | کارشناس ارشد طراحی ش��هری | movahed.sepide@gmail.com

مرجان اشراقی | کارشناس ارشد طراحی شهری | marjan_eshraghi@yahoo.com

مقدمه
بیرجند،س��رزمینی در دل کویر،شهری که آن را نگین کویر میخوانند ،مرکز
ایالت قهستان .سرزمینی واقع در میانه دو حوزه کهن فرهنگ ایرانی :خراسان و
سیستان.مالقات با بیرجند فرصتی بود برای تجربه و کشف کیفیت زندگی در
کویر و دریافت معماری آن به مثابه ظرف زندگی .نمیدانستیم در این چند روز با
چه فضاهایی مواجه میشویم،تنها تصوراتی حاصل از دیدهها وشنیدههایمان از
معماری کویر ،را در ذهن داریم.خانههای کاه گلی،بادگیرها،ساباطها،سقفهای
گنبدی.ذهن خود را پاک میکنیم از هر آنچه میدانیم،تصور میکنیم و به آن
میاندیشیدیم تا خود کویر،خاک،فضا ،کالبد ،تاریخ،انسانها،روابط و رفتارها با ما
سخن بگویند و حقیقت وجود خویش را بر ما آشکار سازند.
بازدید از سکونتگاههای فورک،خوسف و بخشهایی از بافت تاریخی بیرجند
فرصتی مناس��ب را جهت لمس معماری و شهرس��ازی حاشیه کویر مرکزی
برخاس��ته از بس��ترهای طبیعی و جغرافیایی برای ما فراهم ساخت که در این
مجال در حد وسع به آن خواهیم پرداخت.
مالقات با بیرجند ،نگاهی به محله قدیمی چهار درخت
بافت قدیمی و تاریخی بيرجند را به دلیل فرم کلی منطبق با اقلیم و تعدد آثار
تاريخ��ي میتوان جزو بافتهاي شهری ارزشمن��د به شمار آورد .اهميت این
بافت عالوه بر وجود تك بناهاي ارزشمند ،در انس��جام و قرار گیری اين تك
بناها در كنار يكديگر و هویت آن به عنوان هسته اوليه شهر ميباشد .در حالي
كه هسته اوليه بسياري از شهرها از بين رفته یا در حال تخریب است ،محله
تاريخي چهار درخت ،سال گذشته به عنوان هسته اوليه شهر بيرجند در فهرست
آثار ملي به ثبت رسيد و عملیات حفظ و حراست از آن به صورت جدی تری
مطرح گردید .مهمترین آثار فرهنگی و تاریخی موجود در این محله را میتوان
به شرح زیر معرفی نمود:
 -1ارگ بهارس��تان (قلعه خش��تی) :این ارگ که امروزه به نام باغ زرشکی
مشهور است در س��ال  1205ه.ق در دوره زندیه ساخته شده است .مهمترین
بخش بنا کوشک آن است که در سه طبقه و به صورت هشت ضلعی ساخته
شده است .نمای خارجی این بخش دارای تزیینات آجرکاری با زرههای هندسی
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میباشد .بخش دوم قلعه دفاعی بنا است که دارای یک برج و حصار است این
بخش از خشت و گل ساخته شده است .سومین بخش حیاط اندرونی و نقشه
اطاق های دور تا دور آن است.

شماره ( :)1مسیر بازدید بناهای ثبتی و با ارزش در محله چهاردرخت بیرجند

-2مدرسهوحسینیهشوکتیه
(حسینیهامامرضا)
مدرسه یا حسینیه شوکتیه واقع
در مرکز شهر بیرجند یکی از
مهمترین و با ارزشترین بناهای
تاریخی شهر بش��مار میرود.
این بنا در س��ال (1312ه.ق)
احداث گردید ودر سال 1326
(ه.ق) پس از تاسیس مدرسه
دارالفن��ون ته��ران و رشدیه
تبریز کارب��ری آموزشی پیدا
ک��رد.از ویژگیه��ای عمده
معم��اری ای��ن بن��ا رعایت
خصای��ص معماری س��نتی
ایرانی در کل اجزای آن است.
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 -3منازل مسکونی (خانه آراسته و خانه پردلی)
دارا بودن عناصری مانند سردر ورودی ،هشتی ،داالن یا دهلیز ،حیاط مرکزی،
ای��وان ،اطاقهای متعدد در چهار طرف ،پوششهای گنبدی ،دیوارهای قطور
واستفاده از خشت و گل در ساخت بناهای مسکونی سبب گشته است که تمام
ویژگیهای خانههای سنتی کویری را از لحاظ هماهنگی و همگونی با اوضاع
جغرافیایی ،اقلیمی ،اجتماعی ،اقتصادی و اعتقادی ساکنان خود دارا باشد.
بیشتر منازل مسکونی معمو ًال همه یک نقشه دارد .اتاقها دور تا دور محوطه
ای ک��ه عموم ًا چند درخت دارد بنا شده که در میان این اتاقها همیش��ه یک
ات��اق تمیزتر و بهتر از اتاقهای دیگر وجود دارد .این اتاق معمو ًال در میانه بنا
واق��ع شده و طاقی کمان ش��کل دارد که پنجره ای تمام ارتفاع کمانی شکل
آنرا پوشانده است .سقفهای گنبدی این خانه بسیار زیباست .بعض ًا در ساختن
این سقفهای گنبدی تزئینات ساده اما در عین حال زیبا به کار رفته است که
بیانگر روح حاکم در فرهنگ و هویت مردمان این خطه اس��ت .سردر ورودی،
هشتی ،داالن یا دهلیز ،حیاط مرکزی ،ایوان ،ستونها و پنجرههایی پر از کنده
کاریهایی به س��بک اس�لامی در چهار طرف حیاط ،دیوارهای قطور خشتی
و گلی و س��کوهایی جهت نشستن در طاق نماها ،تزئیناتی مانند آجرکاری و
گچ بری فصل مشترک اکثر این بناها هستند.

 -4حمام محله چهار درخت(زور خانه پورياي ولي)
ورودي حمام با طاق كوتاه و چند پله آجري عريض ،پايين تر از سطح خيابان
قرار دارد .فضاي ورودي از طريق يك داالن به سربينه و سپس به درون بينه
راه دارد .در وسط فضاي داخلي بينه يك گودي هشتضلعي به عمق يك متر
ديده ميشود و در طاقنماها سكوهايي جهت نشستن ساخته شده است .بينه
با يك گنبد كوچك و كاله فرنگي شكل پوشش يافته است و روشنايي آن از
طريق نورگيرهايي تأمين و هواي آن تهويه ميشده است .اين حمام عليرغم
سبك معماري ويژه و استادانه خود ،هيچگونه تزئينات قابل توجهي ندارد.
-5حسینیهبهرمانبیرجند
بنای حسینیه بهرمان در دوران قاجار احداث شده است .این بنا واجد ویژگیهای
بارز معماری از جمله س��ردر ورودی با سقف کلیلی آذری دوگلویی و تزئینات
آجری زیگزاگ ،هش��تی متش��کل از پنج طاق نمای سکودار و سقف گنبدی
آذین بندی ش��ده ،رشته پلکان طراحی شده در گوشه هش��تی و طاق نماهای
سکودار با سقفهای کلیل آذری دوگلویی و طاق نماهای تزئین شده اطراف
صحن حیاط میباشد.

 -6حسینیه و مدرسه نواب بیرجند
حس��ینیه و مدرسه نواب در س��ال  1001ه.ق و در دوره شاه عباس صفوی به
صورت دو ایوانی ساخته شده است .سردر ورودی ،هشتی ،صحن ،دو ایوان و
اتاقها و پنجرههای متعدد از ویژگیهای این بنا است .مهمترین ویژگیهای
این بنا تزیینات زیبای گچبری آن است که در جای جای آن دیده میشود .این
تزیینات شامل مقرنس ،رسمی بندی ،کتیبههای گچی و گچبریهای اسلیمی
و گل و گیاه است.
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 -7مسجد جامع چهاردرخت
مسجد جامع چهار درخت در سده  6هـ.ق .و در دوران صفویه در محل میدان
چهاردرخت (قدیمی ترین میدان بیرجند) و در مجاورت مسجد عاشورابنا شده
اس��ت .این مس��جد دارای دو درب ورودی است که یک درب از محل میدان
به صحن مس��جدراه دارد و ورودی دوم که در ضلع جنوب مسجد قرار گرفته
مستقیما به شبس��تان س��توندار منتهی میشود .ورودی اول دارای تزیینات
آجرکاری بوده و س��اخت آن مربوط به اواخر دوره قاجار یا اوایل دوره پهلوی
است و ورودی دوم دارای طاق جناغی و تزیینات رسمی بندی است و به زمان
ساخت خود مسجد بر میگردد.

 -8آب انبار حاج ملک بیرجند
این بنا در خیابان مطهری و کوچه آیتی بیرجند واقع شده و از آثار اواسط دوره
قاجاریه به شمار میآید .آب انبار حاج ملک دارای راه پلهای با  84پله و محدوده
وسیعی با دو مخزن بزرگ ذخیره آب است.
-9قلعهپایینشهربیرجند
قلعه بيرجند (قلعه ته ده يا پايين شهر) ،بزرگترين و قديميترین بناي تاريخي
بیرجند به شمار ميرود و بر فراز بلندترين نقطه غربي تپه ماهورهاي شهر از
خش��ت و گل و چینه س��اخته شده است .بناي مذكور با وسعتي بالغ بر 3000
مترمربع در دوره صفويه احداث شده و مقر دفاعی و نظامی شهر بودهاست.
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انسجام و اتصال عناصر ریزدانه سکونتگاه در هماهنگی با بستر طبیعی

بافت فورگ ،شکل گیری بر اساس روابط عملکردی

مالقات با فورگ
اولین چیزی که در بازدید از این روستا جالب توجه میباشد ،همخوانی عجیب
و مثال زدنی سکونتگاه با بستر طبیعی آن است .گویی این روستا از دل خاک
برآمده و دس��ت توانای طبیعت ب��ه آن شکل و فرم داده اس��ت .قلعه فورگ
همچون پدری حمایتگر،با این روس��تا پیوندی ناگسستنی برقرار نموده است.
فرم فضاها و بناها در این روستا کام ً
ال از بستر طبیعی خود تبعیت مینماید و با
خصلتهای آن همخوان است .رنگ آن نیز همخوان با طبیعت بوده ،گویی این
طبیعت است که آنرا رنگ زده یا شاید بتوان گفت اص ً
ال رنگی به آن زده نشده
و رنگ خود را از بدو تولد همراه خود داشتهاست .پس از آنکه چشم انداز زیبا و
گویای این روستا ما را به سوی خود خواند ،روابط فضایی ،کالبدی و اجتماعی
درون آن است که با ما سخن میگوید.همسازی با بستر طبیعی سبب گشته
اس��ت تا فرم کالبدی این روستا تا حدی متفاوت از فرمهای مرسوم معماری
کویری و اقلیم گرم و خش��ک باشد .س��قفهایی که مسطح هستند و بدلیل
اقلیم کوهپایه ای و ویژگیهای بستر طبیعی فاقدسقفهای گنبدی و بادگیرها
میباشد و عموما مس��طح شکل گرفته اند.این سطوح عالوه بر ان که سقف
بنای یک خانه هستند ،نقش حیاط خانههای دیگر را نیز ایفا مینمایند به این
ترتیب فرمی پلکانی به روستا داده اند .در معابر باریک و پر پیچ و خم روستای
فورگ که به تبعیت از شرایط اقلیمی و طبیعی به این شکل درآمده اند ،ساباط
کمتر به چشم میخورد .با این وجود سادگی و بی پیرایگی در معماری ،رعایت
نیارش و پیمون و همچنین اصل اساس��ی مردم واری از ویژگیهای مشترک
این مجموعه با معماری اقلیم گرم و خشک میباشد .هرچند خانههای کاهگلی
ف��ورگ برخالف بناهای دیگر شهرهای ب��زرگ کویری از تزئینات و جزئیات
کمتری برخوردار است اما خود گویای سادگی و قناعت مردمان سخت کوش
این خطه از کویر میباشد.
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منظر،پیوند دهنده میان مردم و مکان

پیوستگی درونی میان اجزاء و عناصر سازنده ساختار

مالقات با خوسف
سکونتگاه خوسف به لحاظ مقیاس بزرگتر و پر جمعیت تر از فورگ میباشد و
به تبع آن دارای روابط اجتماعی-اقتصادی پر رنگ تر و تاثیرگذار تر میباشد.
خوس��ف را میتوان روستایی بزرگ و شاید شهری کوچک دانست .زمانی که
خوسف را از باالی مقبره ابن حسام خوسفی به نظاره مینشینیم ،ترکیب زیبای
طبیعت و س��کونتگاهی که از دل آن بر آمده است ،چشم اندازی زیبا و چشم
نواز را به وجود آورده است .رویش رنگ سبز طبیعت از دل کویر ،ترکیب آن با
سقفهای کاهگلی و گنبدهای خاکی رنگ و چشم انداز کوههای پشت آنها
جلوه ای ماورایی ،ماندگار و خاطره انگیز را رقم زده اس��ت .وجود س��قفهای
گنبدی در بناها حکایت از تفاوت بستر طبیعی و شرایط جغرافیایی آن با فورگ
و ب��ه تبع آن فرم معماریش دارد .وجود بادگیرها که به عنوان تهویه و تلطیف
کننده هوا در منازل هستند از ویژگیهای بارز منظر شهر خوسف است .سادگی
و پیچیدگی مطلق فورگ در اینجا به چش��م نمیآید و گاه و بی گاه تزیینات
جزئی در سردر و برخی قسمتهای بنا دیده میشود.در معابر باریک خوسف،
ساباطها نیز نقش��ی اصلی در سایه اندازی بر فضا بر عهده دارند .پیش خوان
ورودیها ،کلون دربها ،س��ردرها ،داالنها و هشتیها ،صمیمیت ،محرمیت
واصول معماری ایرانی را تداعی میکنند .منازل مسکونی نیز عموما درونگرا ,
حی��اط مرکزی تزئین یافته با حوض کوچک و درختان انار گرداگرد القا کننده
هویت و آرامش منازل کویری هستند.

پیوند فضای سبز و سکونتگاه -مشاهده خوسف از مقبره ابن حسام خوسفی

آرمیدن سکونتگاه در بستر طبیعت

سقف گنبدی ،بادگیر و حیاط مرکزی ،نمودهایی از معماری کویر

نمونههایی از تزیینات و اجزاء شکل دهنده معماری خانههای سنتی
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مقالهها

عمومی

دستورالعملتخریب

محمد نورافشان | رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت وبهداشت کارشمال شرق کشور

مقدمه:
هر س��ال تعداد زی��ادی از کارگران در اثر حوادث ناش��ی از کاردر کارگاههای
س��اختمانی ودر محلهای کار مهندسی راه و س��اختمان کشته و هزاران نفر
مجروح میشوند که با انجام اقدامات س��اده میتوان بسیاری از این حوادث را
پیشگیری نمود .طبق آمار سازمان بین المللی کار ،ساالنه 2میلیون نفر به علت
حوادث ناشی از کار جان خود را از دست میدهند و 270میلیون نفر دچار آسیب
میشوند و بیش از 160میلیون نفر نیز به علت قرار گرفتن در معرض عوامل
زیان آور در محیط کار به بیماری شغلی مبتال میشوند.یکی از حوادث رایجی
که در زمان احداث و اجرای س��اختمان مش��اهده میگردد وهمیشه متاسفانه
باعث از بین رفتن جان کارگران و یا ساکنین اطراف ساختمان در حال احداث
و یا اجراء میگردد در زمان تخریب اس��ت علی هذا در این مقاله س��عی شده
است که اقدامات اولیه در خصوص موضوع تخریب برای پیشگیری از حوادث
ساختمانی باز گو گردد.
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ب)بررسی ساختمانهای مجاور محلی که باید تخریب شود:
-1سازه از نظر پی،دیوارهها،سقف و...
-2قدمت و سن بنا
-3کاربری(آموزشی ،مسکونی ،تجاری،صنعتی و)....
-4اتصال به ساختمان مورد تخریب
-5تجاوزبه محدوده ملک مجاور
ج)تعیینروشتخریب:
-1به وسیله نیروی انسانی
-2به وسیله ماشین آالت ساختمانی
-3ترکیبی از دوحالت فوق

عکس از خبر گزاری مهر در خصوص حادثه ساختمان تخریب شده در سعادت آباد تهران

تعریفتخریب:
هر اقدامیکه مستلزم جدا کردن مصالح از ساختمان به منظور حذف ،نوسازی،
تعمیر ،مرمت و بازسازی تمام یا قسمتی از بنا باشد تخریب نامیده میشود

مراحلی که باید قبل از تخریب انجام داد
-1برنامه ریزی تخریب
-2بررسی ساختمانهای مجاور محلی که قرار است تخریب شود
-3تعیین روش تخریب
-4مستند سازی تخریب
الف)برنامهریزیتخریب:
*بررسی ساختمان مورد تخریب
*بررسی ساختمانها وتاسیسات مجاور
*تعیین روش تخریب
*انتخاباشخاصدارایصالحیتالزمبرایاجراونظارتبرتخریبوحملضایعات
*تدوین برنامه زمانبندی تخریب
*تدوین برنامه استفاده از مصالح ،ماشین آالت و ابزار الزم
*تامین پوششهای بیمه ای
*بودجه بندی و بر آورد مالی
*اخذ مجوزهای الزم از ادارات و مراجع ذیربط
*مستند سازی

 -4به وسیله انفجار
-5به وسیله ضربه زدن
 -6به وسیله کشیدن
د)مستندسازیتخریب:
-1موضوع
-2محل
-3وضع فعلی(عکس برداری،تهیه نقشه
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-4علت نیاز تخریب
-5مطلع نمودن همسایگان مجاور ملک
-6برنامه زمانبندی تخریب
-7هزینه تخریب
-8مجوزهای الزم برای شروع تخریب
-9مسول تخریب و مشخص کردن افراد مورد نیاز
-10حرکت عمل ماشین آالت
-11حمل نخالهها
-12مشخص کردن محل انبار ضایعات وآوارها
مخاطراتفیزیکیعملیاتتخریب:
-1سقوط از ارتفاع
-2سقوط مصالح بر روی افراد
-3ریزش ناگهانی تمام یا قسمتی از ساختمان
-4آسیبهای ناشی از ماشین آالت
-5آتش سوزی
-6انفجار
-7برق گرفتگی
-8سروصدا
-9پرتاب نخاله و ضایعات
-10سقوط شیشهها
مخاطراتشیمیاییعملیاتتخریب:
-1انواع گرد و غبارها
-2سیلیس
-3الیاف آزبست
-4آلودگی فیومها ناشی از برش آهنهای زنگ زده
مروریبرآئیننامهحفاظتیکارگاههایساختمانی(فصلتخریب):
ي از
ب شرو ع شود ،باي��د بازديد دقيق 
ت تخري 
ل از اينك ه عمليا 
م��اده  :192قب�� 
ت وجود
ل آمده و در صور 
ب بعم 
ت تخري 
ن در دس�� 
ي ساختما 
كلي ه قس��متها 
ب شمع ،سپر
ل نص 
ي از قبي 
ت احتياط 
ل ريزش ،اقداما 
ي خطرناك و قاب 
قسمتها 
ل آيد.
ن قسمتها بعم 
ت مهار آ 
ي جه 
ي موقت 
ل و ستونها 
و حاي 

ت مش��اب ه با
ب و س��اير خدما 
ن برق ،گاز ،آ 
ل از شرو ع كار ،جريا 
ماده  :193قب 
ت نياز ب ه
ن قط ع و در صور 
ي مربوط ه ب ه طور مطمئ 
ت سازمانها 
اطال ع و نظار 
ط
ي ذيرب 
ت سازمانها 
ت و نظار 
ل نيز بايد با موافق 
ن عم 
ت آنها ،اي 
ي موق 
برقرار 
ي مربوط ه انجا م گردد.
ت ايمن 
ت و مقررا 
ت كلي ه احتياطا 
و رعاي 
ب بايد كام ً
ال محصور
ت تخري 
ن در دس 
ف ساختما 
ماده  :194منطق ه خطر در اطرا 
ب گردد و از ورود افراد غيرمسئو ل ب ه منطق ه
ت خطر و هشدار دهنده نص 
و عالما 
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ل آيد.
ي بعم 
محصور شده جلوگير 

ي قرمز
ب چراغها 
ماده  :195در هنگا م شب ،مرز منطق ه محصور شده بايد با نص 
ص گردد.
گ و غيره مشخ 
ي شبرن 
ل تابلوها 
و يا عالي م مشخص ه ديگر از قبي 
ب ب ه جز
ت تخري 
ن در دس 
ي س��اختما 
ي و خروج 
ي ورود 
ماده  :196كلي ه راهها 
ن و افراد مس��ئو ل درنظر گرفت ه شده ،بايد
ي عبور و مرور كارگرا 
ي ك ه برا 
راه 
مسدود گردد.
ل از شرو ع
ي موجود در درها و پنجرهها باي��د قب 
م��اده  :197كلي ه شيش��هها 
ي انبار گردد.
ل مناسب 
ت تخريب ،درآورده شده و در مح 
عمليا 
ماده  :202از تخريب قسمتهايي از ساختمان كه باعث تخريب و ريزش ناگهاني
قسمتهاي ديگر ساختمان گردد بايد جلوگيري به عمل آيد.
ماده  :203در پايان كار روزانه ،قس��متهاي دردس��ت تخريب نبايد در شرايط
ناپايداري كه در برابر فشار باد يا ارتعاشات آسيب پذير باشند ،رها گردند.
ماده  :204مصالح و مواد حاصل از تخريب هر قسمت يا طبقه بايد به موقع به
محل مناسبي منتقل گردد و از انباشته شدن آن به ترتيبي كه مانع از انجام كار
شده و يا استحكام طبقات پايينتر را به خطر اندازد ،جلوگيري به عمل آيد.
م��اده  :205ميخهاي موج��ود در تيرها و تخته هاي حاص��ل از تخريب بايد
بالفاصله به داخل چوب فرو كوبيده و يا كشيده شوند.
م��اده  :206در ص��ورت لزوم ،جهت جلوگيري از پخش گ��رد و غبار ناشي از
تخريب ،بايد در فواصل زماني مناس��ب قسمتهاي دردست تخريب به وسيله
آب فشان مرطوب گردد.
ماده  :207كليه پرتگاهها و دهانه هاي موجود در كف طبقات و ساير قسمتها
به استثناء دهانههايي كه براي حمل و انتقال مواد و مصالح حاصل از تخريب و
يا لوازم كار مورد استفاده قرار ميگيرند ،بايد به وسيله نرده يا حفاظهاي مناسب
محصور يا پوشانده شوند.
م��اده  :208در محوطه تخري��ب بايد گذرگاههاي مطمئني براي عبور و مرور
كارگ��ران درنظر گرفته شود .اين گذرگاهها بايد روش��ن و فاقد هرگونه مانع
باشد.
ماده  :209به اس��تثناء پلكانها ،راهروها و نردبانها و درهايي كه براي اس��تفاده
كارگران بكار ميرود بايد كليه راههاي ارتباطي ديگر س��اختمان در تمام مدت
تخريب مسدودگردد.
ماده  :210در محلهاي ورود و خروج كارگران به ساختمان مورد تخريب ،بايد
راهروهاي سرپوشيده با حداقل سه متر طول و عرض نيم متر بيش از عرض
درب ورودي ساخته شود تا از سقوط مصالح بر روي آنان جلوگيري بعمل آيد.
ماده  :211مصالح س��اختماني نبايد به وسيله سقوط آزاد به خارج پرتاب شود،
مگر آنكه پرتاب از داخل كانالهاي چوبي يا فلزي انجام گيرد.
م��اده  :212كانالهاي چوبي يا فلزي ك��ه براي هدايت مصالح به خارج به كار
مي��رود چنانچه بيش از  45درجه شي��ب داشته باشد بايد از چهار طرف كام ً
ال
مس��دود باشد ،به اس��تثناي دهانه هايي كه براي ورود و خروج مصالح تعبيه
گرديده است.

م��اده  :213دهان��ه خارجي كانالهاي چوب��ي يا فلزي بايد مجه��ز به دريچه
محكميبوده و در هنگام كار به وسيله يك نفر كارگر مراقبت شود و در ساير
مواقع درب آن مسدود باشد .همچنين در ابتداي كانالهاي مزبور نيز بايد تدابير و
احتياطات الزم براي جلوگيري از سقوط اتفاقي كارگران به داخل دهانه ورودي
به كار برده شود.
ماده  :214محل نگهداري ابزار و وس��ايل س��اختماني و ساختمانهاي موقت
كارگران بايد در جايي قرار داشته باشند كه در معرض خطر ريزش و يا سقوط
مصالح و مواد حاصل از تخريب نباشند
ماده  :215ديوار يا قسمتي از ديوار كه ارتفاع آن بيش از  22برابر ضخامت آن
است ،نبايد بدون مهارهاي جانبي آزاد بماند.
م��اده  :216ب��راي خراب ك��ردن و برچيدن ديوارهاي ن��ازك و مرتفع و فاقد
استحكام كافي به طريق دستي بايد از داربست استفاده شود.
م��اده  :217در م��واردي كه دي��وار از طريق وارد آوردن نيرو و فش��ار تخريب
ميگردد ،بايد كليه كارگران و افراد از منطقه ريزش دور نگهداشته شوند.
م��اده  :218قب��ل از خراب كردن هر يك از ديواره��اي داخلي يا خارجي بايد
سوراخها و دهانههايي كه تا فاصله سه متر از محل تخريب در كف طبقه قرار
دارند ،به وسيله مصالح مقاوم به ابعاد كافي پوشانده شوند ،مگر آنكه در طبقات
پايين مطلق ًا كارگري كار نكند و يا راههاي ورود به اين طبقات قب ً
ال مس��دود
شده باشد.
ماده  :219ديوارهايي كه براي نگهداري خاك زمين يا س��اختمانهاي مجاور
ساخته شده اند ،نبايد تخريب گردند مگر آنكه قب ً
ال آن خاك برداشته شده و يا
ساختمان مربوط به وسيله شمع و سپر محافظت شده باشد.
م��اده :220در طاقهاي ضرب��ي چههنگاميكهس��وراخ درآن ايجاد ميشود و
چههنگام تخريب آن بايد آجرها و مصالح بين دو تيرآهن تا تكيه گاههاي طاق
به طور كامل برداشته شود.
م��اده :221هن��گام تخريب طاق پس از برداشتن قس��متي از طاق ،بايد روي
تيرآهن يا تيرچه ها به طور عرضي الوارهايي حداقل به ضخامت  5سانتيمتر و
به عرض  25س��انتيمتر به تعداد كافي گذارده شود تا كارگران بتوانند در روي
آنها مستقر شده و به كار خود ادامه دهند.
ماده  :222هنگام تخريب طاق ،بايد طبقه زير آن به طوري مس��دود شود كه
هيچيك از كارگران نتوانند در آن رفت و آمد كنند.
ماده  :223در صورت استفاده از جرثقيل براي پايين آوردن تيرآهنها و قطعات
فوالدي ،مقررات آيين نامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجا كردن مواد و
اشياء در كارگاهها بايد رعايت گردد.
ماده  :224پس از تخريب و برداشتن طاق اگر نصب جرثقيل ساختماني روي
تيرآهن ضروري باشد بايد قب ً
ال به وسيله الوار تمام اطراف محل نصب جرثقيل
به جز قسمتي كه براي حمل وسايل و مواد الزم باشد ،پوشانده شده و به طرز
محكم و مطمئن استقرار يابد.
ماده  :225هنگام پايين آوردن تيرآهنهاي بريده شده به وسيله جرثقيل ،براي
حفظ تعادل و جلوگيري از لنگر بار بايد از طناب هدايت كننده نيز استفاده شود.
ماده  :226از آويزان شدن كارگران به كابل دستگاههاي باالبر يا استقرار آنان
روي تيرآهنهاي در حال حمل بايد جلوگيري بعمل آيد.
ماده  :227هنگام استفاده از جرثقيل براي حمل كپسولهاي اكسيژن و استيلن
بايد از محفظه هايي استفاده شود كه اين كپسولها به طور مطمئن در آن مستقر
شده باشند.
م��اده  :228قبل از بريدن تيرآهن بايد احتياطهاي الزم به منظور جلوگيري از
نوسانات آزاد تيرآهن بعد از برش بعمل آيد تا صدمه اي به اشخاص و يا وسايل
وارد نيايد.
ماده  :229پايين آوردن تيرآهنهاي بريده شده بايد به طور آهسته انجام شود و
انداختن آنها از باال مطلق ًا ممنوع است.
م��اده :230هنگاميكهتخري��ب س��اختمان فل��زي بدوناس��تفاده ازجرثقيل
انجامميگيرد،بايدقب��ل از برداشتن تيرآهنها و س��تونهاي هر طبقه ،كف طبقه
بالفاصله زير آن با الوار پوشانيده شود.

ماده  :231دودكش��هاي بلند ،برجها و سازههاي مشابه ،نبايد از طريق انفجار
يا واژگوني تخريب شوند ،مگر آنكه قب ً
ال محدوده حفاظت شده و مطمئني با
وسعت كافي در اطراف آن درنظر گرفته شده باشد.
ماده  :232در صورتي كه قرار باشد س��ازه هاي مذكور در ماده  231به طريق
دستي تخريب گردد ،بايد از داربست استفاده شود.
ماده  :233به تناسب تخريب سازههاي مذكور ازباال به پايين سكوي داربست
نيز بايد به تدريج پايين آورده شود ،به ترتيبي كه همواره محل استقرار كارگران
مربوط��ه پايينتر از نقطه بااليي س��ازه بوده و اين اخت�لاف ارتفاع كمتر از 50
سانتيمتر و بيشتر از  150سانتيمتر نباشد.
ماده :234از ايستادن و استقرار كارگران درباالي سازههايمذكور بايدجلوگيري
بهعمل آيد.
ماده  :235مصالح حاصله از تخريب سازههاي مورد بحث بايد از داخل به پايين
ريخته شده و براي جلوگيري از تجمع مصالح بايد قب ً
ال دريچه اي در پايين ترين
قسمت سازه جهت تخليه آن ايجاد شود.
ماده :236تخليه مصالح مذكور در مادهفوق ،فقط بايد پس از توقف كار تخريب
انجام شود.
ماده  :237در صورت اس��تفاده از باالبر ،تكيه گاه آن بايد مس��تقل از داربست
باشد.

منابع:

-1آئین نامه حفاظتی کار گاههای ساختمانی
-2مقررات ملی ساختمان مبحث 12

45

مقالهها

عمومی

سرطان ريه و ساختمان

مروریبرشناختعنصررادنوپیشگیریازخطراتآن
دکتر محمد مشیری | پزشک و آسیستان سم شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر لیال اعتماد | دارو ساز و آسیستان سم شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد | etemadl861@mums.ac.ir
محمود مشیری | عضو هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی فنی ساختمان خراسان رضوی
احمد مشیری | تکنسین عمران واحد پژوهش و تحقیق شرکت ساختمانی سوترپاق

خالصه
يك بنا گذشته ازنوع كاربري ،جهت آرامش وآس��ايش بش��رابداع شده است.
انس��ان همواره در جهات افزایش کیفیت و کارائی آن تالش نموده اس��ت .از
مشكالت مهم دنيا ،ايجاد سرطان ريه در اثر گاز رادن است .ولي متاسفانه هنوز
در ايران دس��تورالعمل مشخصي در این خصوص وجود ندارد .دراين گردآوري
سعي شده اس��ت عالوه بر شناخت گاز رادن ،راه كارهاي کاهش خطرات آن
نيز ارائه گردد.
رادن ( )Raيك عنصر گازي و راديواكتيو اس��ت ،که از فروپاشی رادیوم ایجاد
میشود و در کل دنیا پراکنده است .رادن عمدتا از طريق زمين بستر ،مصالح
مصرفي دربنا ،آب مصرفي و سوخت به داخل ساختمان نشت ميكند .مهم ترین
روشهای کاهش آن در س��اختمان ،تهویه مناس��بو بهبود سیستم تهویه ای،
کاهش میزان رادن آب مصرفی ،بستن درزها و شکافهای ساختمان و طراحی
سازههایی براساس متدهای کاهنده رادن است.
بعضی مناطق ایران مانند رامس��ر براساس مطالعات متعدد دارای سطح رادن
بس��یار باال (بیش  50برابر مجاز) میباشد .میزا ن رادن در آبهای آشامیدن و
مصرفی مردم در شهرهای مختلف ایران نیز باال گزارش شده است.
در مجم��وع افزایش آگاهی جامعه مهندس��ی و ایجاد قوانین مناس��ب جهت
پیشگیری از آسیبهای این پدیده ضروری میباشد.

کلماتکلیدی:
رادن ،ساختمان ،سرطان ریه ،پیشگیری ،ایران
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مقدمه:
يك بنا گذشته ازنوع كاربري ،جهت آرامش وآس��ايش بش��رابداع شده است.
طراحي بناهابراس��اس نيازهاي روزمره ونوع كاربري آنها متفاوت است ،ولي
الزامات بهداشتي در آنها جزء الينفك طراحي و اجرا است.
طراحي و ساخت بنادرطول تاريخ تغييرات زيادي نموده وبا پيشرفت تكنولوژي
بشر همگام بودهاس��ت .تغييرطراحي تقريبا هميشه به نفع سالمت وآسايش
بشررقم خورده است ولي تغييرات مصالح ناخواسته مشكالتي را در بهره برداري
ازاين اماكن بوجودآورده كه با واكاوي مش��كالت وبيماريها دستورالعملهاي
الزم در مناطق درگير ارائه شده است .مانند زلزله ،طوفان ،آتش سوزي و...
پالن موقعيت وطراحي بنا ،براساس دستورالعملهاي رعايت حريم مكانهاي
مشكل ساز براي سالمت تعيين ميگردد وبا پيشرفت دانش بشر وآگاهيهاي
ازمخاطرات ،بناهاي منطقي تري كه بتواند بيش ازپيش ضامن سالمت استفاده
كنندگان باشد ،ساخته ايم.
از مش��كالت مه��م كل دني��ا ،ايجاد س��رطان ري��ه در اثر گاز رادن اس��ت
( .)Agency 2009; IARC 1998ولي متاسفانه هنوز در ايران دستورالعمل
مشخصي در خصوص مكانها ومصالح ناشر رادن تدوين نگرديده وچون آگاهي
عموميوحتي برخي از دست اندركاران صنعت ساختمان دراين خصوص ناچيز
است لذا رعايت بهداشت ان نيز غيرممكن گرديده.
دراين گرد آوري سعي شده است با شناخت از علل بروز سرطان ريه بوسيله
گاز رادن راهكارهاي طراحي واجرايي مطرح نيز ارائه گردد
رادن:
رادن ( )Raي��ك عنص��ر گازي ،بي رن��گ ،بي بو ،بدون طع��م وراديواكتيو
اس��ت( .)BEIR 1999اين عنصرراميتوان قات��ل خاموش ونامرئي ناميد كه
برخالف منواكسيد كربن كه مقتول خودرا بي درد راحت ميكند،اين گاز درماني
پرخرج ومرگي دردناك به همراه دارد.

رادن باعدداتمي 88جزءگروه فلزات قليائي خاكي اس��ت كه تمام ايزوتوپهاي
شناخته شده آن ناپايدارند  Ra 226كه پرتوهاي الفا س��اطع ميكند نوادگاني
مانند  Rn 222راكه داراي نيم عمري برابر 3/84روزاست وبرخالف 220 Rn
و 219 Rnكه نيم عمري بترتيب 55و 5/7ثانيه دارند ،پايداري بيشتري ازخود
نشان ميدهد(.)annonce 2008; Karimdoust 2010
طريقهانتشاررادن:
براس��اس مطالع��ات انج��ام يافت��ه مي��زان توليد رادن متناس��ب ب��ا ميزان
رادي��وم موج��ود در زمي��ن بس��تر اس��ت (چونكه ايزوت��وپ رادن بواس��طه
انتش��ار يك ذره آلف��ا ازعنصررادي��وم حاصل ميش��ود) .بطورمث��ال راديوم
درسنگهاي گرانيت بيش��تراز زمينهائي باسنگهاي رس��وبي ودگرگوني است
( .)Li; Ningappa 2008; Singh 2008از آنج��ا ك��ه راديوم در آب قابل
حل است ،توان جابجائي زيادي دارد .به همين دليل رادن را ميتوان در مناطقي
بس��يار دورتر ازمعادن اورانيوم نيز پيداكرد .البته غلظت آن در مناطق مختلف
بسته به نوع ساختار زمين فرق مينمايد وبسته به تراكم ويا نفوذ پذيري خاك،
رطوبت و ...متغيراس��ت .)Damla; Wood 2004( .بنابراين آزاد سازي رادن
بس��ته به توزيع وغلظت هسته پرتوزاي راديوم اوليه در خاك وهمچنين نفوذ
پذيري خاك اس��ت كه در اثر اختالف فش��ار (مكش) از بستر خاك به سطح
زمين وهواي آزاد نشت ميكند.
اثررادنبرسالمتيانسان:
رادن توس��ط آژانس بين المللي تحقيقات س��ر طان به عن��وان دومین عامل
س��رطان ریه پس از سيگاربراي انسان معرفي شده اس��ت و ساالنه  21هزار
مورد مرگ بدليل س��رطان ريه ناش��ي از رادن در اياالت متحده گزارش شده
اس��ت .باتوجه به اينكه اين ماده گازي اس��ت ميتواند از طريق تنفس وارد ريه
گردد وبه عنوان يك عامل س��رطان ري��ه افرادي كه با آن در تماس طوالني
هستند شناخته شده اس��ت( .)Agency 2009; Mortazavi 2005برخي
مطالعات ارتباط بين رادن ولوسميرانيز بيان كرده اند كه هنوز تائيد نشده است
( .)Agency 2009سيگار عامل تشديد كننده اثرات رادن درانسان ميباشد.
()Agency 2009; Axelson 1988
رادن توليد ذرات آلفا ميكند كه اين ذرات توسط سلولهاي تنفسي جذب ميگردد
اين ذرات ميتوانند باعث تغييراتي در س��لولهاي درخت برونش��ي وكيسههاي
هوائي گردند كه در نهايت منجربه سرطان خواهد شد()Mortazavi 2005
نرخ ريس��ك س�لامتي فردي ك��ه با رادن در ارتباط اس��ت ب��ه تجمع رادن
درهواومدت زماني كه يك شخص در معرض آن هواقرارميگيرد وابسته است
()BEIR 1999
درمطالعات جامعي در آمريكا كه توسط دكترويليام فيلد وگروهش انجام گرفته
مشخص شده است كه حتي تماس طوالني مدت با رادن درسطحي كه توسط
آژانس حفاظت محيط زيست آمريكا ( )EPAبه عنوان سطح عملكردي اعالم
شده اس��ت (( )4pic/litس��طحي كه كمتر ازآن نياز به اق��دام خاصي ندارد).
ميتواند خطر سرطان ريه را 50درصد افزايش دهد( .)Field 2001اين موضوع
توسط مطالعات اروپا وشمال آمريكا تائيد شده است
رادندرساختمان
مي��زان وغلظ��ت رادن در س��اختمان بس��ته به فصول س��ال متغير اس��ت
( )Arvela 1994; Turk 1990وعمدتا از چهار طريق به داخل س��اختمان
نشت ميكند()Agency 2009
 -1زمين بستر
 -2نوع مصالح مصرفي دربنا
-3آب مصرفي
-4سوخت
 -1زمين بستر:
بناهائي كه در زمينهاي معادن فس��فات ويا زمينهاي فسفات دار وهمچنين

زمينهاي پوشيده شده ازسنگ گرانيت ويا مكانهاي شيل زاجي كه سنگ رس
اس��ت ازپرتوزائي باالئي برخوردارند(.)Janssen 1998; Paridaens 2008
همچنين مكانهائي كه با سنگهاي دگرگوني ورسوبي كه مواد تشكيل دهنده
آنها از خرده سنگهاي فوق بوجود آمده است به نسبت تراكم سنگدانههايشان
پرتوزائي قابل مالحظه اي دارند( .)Kullab 2005اراضي مجاور معادن نفت
وگاز ( )Abo-Elmagd 2009; Al-Jarallah 2005ومع��ادن اوراني��وم
ومحلهائي كه پسماندهاي محصوالت پرتوده را دفن مينمايند نيز ازمكانهائي
اس��ت كه س��اخت وس��ازدرآنها تمهيدات ويژه اي را طلب مينمايد.وداشتن
اطالعات زمين شناختي ومكانيك خاك بايد مد نظرباشد ونيز پس ازشناخت
جنس زمين ورادن سنجي مكانها دتايلهاي دقيق اجرائي ترسيم و با وسواس
خاصي اجرا گردد.
 -2نوع مصالح مصرفي:
مصال��ح مصرف��ي مانند س��نگهاي گراني��ت ،تراورتن ،مرم��ر و ...همچنين
مصالح اوليه توليد س��يمان (كلينگر)كه ازمواد معدني متفاوت ساخته ميشود.
( )Kullab 2005سنگ گچ فسفري يكي ازمحصوالت معادن فسفات است
كه درسيمان وسيستمهاي جداكننده اس��تفاده ميگردد)Eichholz 1980(.
آجرجوش قرمزحاصل از آلومينيم وتفاله نرده سازي وغبار خاكستر ذغال سنگ
نيز ازمصالح خطرناك ميباشد)Cozmuta 2001( .
 -3آب مصرفي استفاده كنندگان بنا
اي��ن گاز به خوبي در آب حل ميشود وهرچه آب س��رد ترباشد ماندگاري اين
گاز درآن بيشتر است وبا باال رفتن دماي آب از ميزان غلظت رادن آن كاسته
ميش��ود .مقدار رادن درآب خيلي كم اس��ت( )Yu 1995ولي اگر آب راازچاه
عميق تهيه كنيم داراي تراكم باالئي از رادن است(.)Swedjemark 1987
اين آب اگر به مصرف شرب ويا پخت وپز برس��د مشكل چنداني براي انسان
ايجاد نميكند ولي در كولرهاي آبي وحمام مسئله ساز ميگردد
بررس��ي خانهه��اي فنالن��د نش��ان دادك��ه در حم��ام تراك��م رادن س��ه
مرتب��ه بيش��تر از آشپزخان��ه وچه��ل مرتب��ه بيش��تر از اطاق خواب اس��ت.
( )Bartoli 1989; Wanner 1993بررسي ديگري دركانادا نشان ميدهد كه
تراك��م رادن درهواي حمام  7دقيقه پس از باز شدن دوش آب گرم باالميرود
ول��ي پس از بس��تن دوش يك ونيم س��اعت زمان ميخواهد تاب��ه تراز اوليه
برگردد(.)Tracy 2006
 -4سوخت:
خاكسترزغال سنگ حاصل از سوخت صنايع داراي راديواكتيويته است و باعث
آلودگي محيط اطراف ميگردد )Kovler 2005(.قسمت اعظم گازرادن هنگام
پ��ردازش گاز طبيع��ي وتبديل به نفت گاز از بين مي��رود ولي باز هم به دليل
عدم تهويه تجمع قابل توجهي ازگازرادن دراثرس��وخت گاز طبيعي در منازل
را شاهديم.درمكانهائي مانند آشپزخانهها مخصوصا آشپزخانههاي عمومياگر
س��وخت گاز طبيعي بدون تهويه صورت پذيرد تراكم گازرادن قابل مالحظه
است(.)Simpson 1983
راههاي ورود رادن به ساختمان:
عمدهترین راه ورود رادن به ساختمان درزها وشكافهاي كف وديوار است كه
رادن توليد شده درزمين را به داخل بنا هدايت ميكند .زيرزمين به لحاظ تماس
ديوارها وكف بازمين تجمع بيشتري ازرادن راداراست .واين زماني كه ديوارها
باسنگ گرانيت يا تراورتن و ...نما وكفپوش شده باشد به حد اكثر خود ميرسد.
()Agency 2009
بطوركل��ي ازديادتراك��م رادن در ي��ك م��كان بس��ته به عوامل زير اس��ت:
()Agency 2009
 -1عدم تهويه مناسب با رادن توليدي درمحل
 -2بستر خاك نفوذ پذير ومتخلخل
 -3ميزان رطوبت مكان
 -4شكافهاوتركهاي كف بنا (ديوارهاوكف درزيرزمينها)
 -5مصالح مولد رادن دركف يا ديوارها مانند س��نگ گرانيت ،مرمرويا تراورتن
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()Ali; Chen; Sahoo
 -6پانلهاي گچي ساخته شده با سنگ گچ فسفري()O'Brien 1995
 -7استفاده از آب حاوي رادن در حمام ،كه بخار آب دراثر تنفس مستقيما وارد
ريه ميگردد
 -8سوختن هواي محيط دراثر بخاري ويا پخت وپز درآشپزخانهها ،مخصوصا
زماني كه رطوبت به دليل بخار آب زياد ميگردد وتهويه مناسبي هم وجود ندارد
(.)Simpson 1983
 -9در محلهائي كه ازچاه جذبي براي دفع فاضالب استفاده ميگردد ،نشت گاز
رادن درجائي از سيستم فاضالب كه سيفون اجرا نميگردد (مانند محل تخليه
فاضالب دستشوئي ،ظرفشوئي وهمچنين محل تخليه فاضالب ماشينهاي
ظرفشوييولباسشوئي)انتشارمييابد(.)Maged2005
 -10ريزغباره��ا ك��ه م��واد راديواكتي��ورا ب��ه خوبي با خود حم��ل مينمايند
()Schuttmann 1983
پيشگيري از نفوذ رادن به ساختمان (ساختمان مقاوم دربرابررادن)
راه حلهائي جهت پيشگيري نفوذ رادن به ساختمان پيشنهاد گرديده است كه
در زيربه بيان آنها ميپردازيم:
(Agency 2009; Frutos Vazquez; Hendrick 2008; Rahman
)2009; Sahoo
 .1طراحي براي كاهش شكافهاي مهم مانند دهانه چاههاي فاضالب
 .2درزبندي مناسب درديوارهاي زيرزمين وپيوستگي آنهابا دال يكپارچه كف پي
 .3پيهاي يكپارچه يك روش موثربراي كاهش ورود رادن است
 .4استفاده ازموادي كه جمع شدگي وتركهاي بتن را كاهش دهد
 .5استفاده ازيك اليه ورق پلي اتيلن درزير دال
 .6درز بندي دالها بامواد آببندي
 .7ساخت سيستم تهويه درزيردال كه بتواند رادن توليدي رابه فضاي باز بيرون
هدايت كند)Janssen 2003(.
راهكارهائي كه رادن توليدي درداخل ساختمان را كم مي كند
 -1اختالف فش��ار جزئي باعث ميشود كه رادن ازخاك به درون س��اختمان
كشيده شود .وزش باد به بدنه ساختمان وهمچنين گرم كردن داخل بنا دوعامل
مهم براي اختالف فشارند كه معموال اثردودكش ايجاد ميكند .وبه تخليه رادن
داخل ساختمان كمك ميكند)Turk 1990( .
 -2تهويه طبيعي بوسيله طراحي مناسب بنا ويا تهويه مصنوعي درمحلهائي كه
امكان تهويه طبيعي نيست ()Agency 2009
 -3آبهائيكه رادن آنها باالس��ت بايد قب��ل از ورود به كولر آبي درمحل روباز
ذخيره گردد تارادن آن تقليل يابد)Fukui 1992; Jevtic 2001(.
 -4درمكانهائ��ي كه از اس��پيلت ويا فن كوئل اس��تفاده ميگردد تجمع رادن
درمكان بسته رابايد بوسيله تهويه مناسب كم نمود ()Agency 2009
 -5آب ح��اوي رادن بايد قبل از ورود به آبگرمكن رادن زدائي گرددتا درزمان
استحمام ،رادن توسط بخارآب تنفس نگردد.
()Fukui 1992; Jevtic 2001; Swedjemark 1987
رادن در ایران
رامس��ر ،ب��ر اس��اس مطالع��ات گس��ترده انج��ام ش��ده ،آلودهتری��ن
م��کان شناخت��ه ش��ده جهان��ى از نظـ��ر گـ��از رادن اس��ت
( .)Hadad 2007; Mortazavi 2005; Mowlavi 2009در خص��وص
پرتوزائى محيطى منطقه تالش محلة رامس��ر ،دوز مؤثر س��اليانه فرد تا 132
ميلى س��يورت در س��ال گزارش شده اس��ت ،اي��ن در حالى اس��ت که بطور
ميانگين ،پرتـوگيرى س��ـاالنه در جهـان  mSv/year 4/2است .بر اسـاس
بررس��ـىهاى انجام شده به نظر مى رس��د ک��ه او ًال راديواکتيويته منطقه به
خاطر آبهاى معدنى اس��ت و ثاني ًا به سبب رخنمـون نهشـتههاى تراورتنى
است که در مظهر چش��مهها ،حاوى مقادير بااليى از توريوم و اورانيوم است.
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چنانچه آس��تانه س��رطانزايى گاز رادن و مصونيت طبيعى د ر مقابـل اشعه در
نظر گرفته نشود مى بايست نواحى با سطوح تابش باال از جمله منطقه رامسـر
خـالى از س��ـکنه گـردد و يـا الاقـل عمليات بهسازى ()Remediation
اج��را گردد ..اکثر س��اکنين محلى از تشعش��عات طبيع��ى گاز رادن نـا آگـاه
هس��ـتند و يـا حداقل از آثار و پيامدهاى زيس��ت محيطى آن بى خبر هستند
( .)Mortazavi 2005در یک بررس��ی از  14منبع آب آشامیدنی در رامسر،
اع�لام گردیدک��ه تمام موارد م��ورد مطالعه دارای غلظت باالت��ر از حد مجاز
()10kBq/m3داشته اند ( .)Mowlavi 2009همچنین درمطالعات دیگری
نش��ان داده شده اس��ت که میزان رادن طبیعی در رامسر بین  200- 55برابر
مقدار مجاز بودهاس��ت ( .)Mortazavi 2005(.)Bq/m3 3700ارتباط این
سطح باالی رادن با شیوع خام و تصحیح شده سرطان ریه در این شهر اثبات
نشده است)Mortazavi 2005( .
در یک بررس��ی برروی  206نمونه برداری از منازل در چهار شهر مختلف در
ایران (رامسر ،تهران ،بابلسر وگناباد) متوسط مقادیر رادن در منازل در این شهرها
به ترتیب  3578 Bq/mو 80و 88و 84بودهاست)Sohrabi 1988( .
در بررس��ی چشمههای آب گرم در سرئین (غرب کش��ور) با نمونه برداری از
 9چش��مه آب گرم مشخص شده اس��ت که مقدار رادن در آب این چشمهها
به طور متوس��ط برابر  132 -9/7 Bq/litاس��ت که مقدار آن بسیار پایین تر
اس��تانداردهای جهانی میباشد ولی مقدار رادن در فضاهای بس��ته موجود در
همان منطقه در اطراف چش��مهها بسیار باالتر از مقادیر استاندارد بود ه است
به طوری که کمترین آن مربوط به یک رس��توران د رآن منطقه بوده اس��ت
ک��ه دارای تهویه مناس��ب ب��وده و ( )40-30 Bq/litوبیش��ترین مربوط به
ی��ک قهوه خانه در  12مت��ری یک��ی ازچشمههابودهاس��ت ()132 Bq/lit
()Karimdoust 2010
همچنی��ن در ارزیاب��ی رادن در منازل در مهالت نش��ان داده شده اس��ت که
مق��دار رادن در این منطقه ( 480 Bq/m3که باالتر از س��طح مجاز) اس��ت
و نش��ان داده شدهاس��ت ک��ه  zeolite and bentoniteکه در مناطق
ایران به وفور یافت میشوند میتواند میزان رادن درون خانههارا کاهش دهند.
()Mortazavi 2009
در یک بررس��ی درشهر همدان میزان رادن در من��ازل از  34 Bq/mتا 364
(متوس��ط  )107.87 Bq/m3اندازه گیری شد که این مقدار  2/5برابر مقادیر
مجاز ب��رای تماس افراد در دنیا میباشد .بیش��ترین می��زان غلظت رادن در
همدان مربوط به زمستان بودهاست وکمترین مقدار مربوط به پاییز بودهاست
()Gillmore 2009
براس��اس بررسی میزان رادن در ایستگاهای متروی شهر تهران میزان رادن
در  16ایستگاه از  22ایستگاه بررسی شده و میزان آن  14/ 19 Bq/m3بوده
از مقادیر مش��ابه سایر کشورهای اروپائیی کمتر میباشد .بیشترین آن مربوط
به ایس��تگاه آزادی ( )25 Bq/m3وکمترین آن مربوط به ایس��تگاه طرشت
( )8 Bq/m3بود ه است ()Talaeepour 2006
در بررس��ی دیگری در مورد آبهای مورد اس��تفاده در شهر تهران مشخص
شده اس��ت که بر اس��اس نمونه گیری از  50چاه و  16منه از س��د کرج و 13
نمونه آب لوله کش��ی منازل شخص شده اس��ت که میزان رادن در آبهای
چاه به طور متوس��ط برابر , 11.50±46.40 Bq/Lو از آبهای سطحی برابر
 2.50±1.20 Bq/Lو در آب لوله کشی برابر  3.70±0.94 Bq/Lمیباشد
که از سطح مطلوبی برخوردار بود ه است)Alirezazadeh 2005( .
در یک بررس��ي غلظت  Ra 226در  42نمونه مربوط به  14نوع آب معدني
بطري شده موجود در بازار تهران اندازه گيري شده اس��ت .که بر اساس نتايج
به دست آمده ميزان  Ra 226را در نمونههاي آب معدني آزمايش شده ،بين
 2تا  12.3ميلي بکرل در ليتر ( )mBql-1بود (در حد کمتر از مقادیر استاندارد
جهانی)()Alirezazadeh 2005
در بررس��ی آبهای آشامیدنی در شهر مشهد مشخص شده است که حدود
75درصد نمونههای اخذ شده از ابها حاوی مقدار رادن باالتر از حد اس��تاندارد
میباش��د (متوس��ط  16.238 ± 9.322 Bq/Lو اس��تاندارد  EPAبراب��ر
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8 ) در بررس��ی دیگری در بررسی آبBinesh 2010( ) میباشد10 Bq/L
 رادن داشتند10 Bq/L  مورد ان دارای س��طح باالتر از6 چاه آب در مش��هد
، نمونه آب آشامینی38(  نمونه آب120  در یک تحقیق برروی.)Mowlavi(
 ابرده و شاندیز، نمونه آب چشمه) در مناطق زشک26  نمونه آب رود خانه و56
)11 Bq/L  نمونه دراری مقادیر باالتر از حد مج��از (باالی19 شهر مش��هد
)Binesh 2011( داشته اند یه بیشتر مربوط به زشک وابرده بودهاست
نيم نگاهي به بناهاي قديميايران
دربناهاي قديم ايران تهويه هواي زير ساختمان توسط تونلهائي به نام گربه رو
 همچنين طراحي فضاها به شكلي بود كه كوران هوا هميش��ه.انجام ميش��د
درساختمان برقراربود ودرضمن خاصيت مكش هواي درون ساختمان تازگي
.هواي داخل را ميسرميكرد
نتیجهگیری
با توجه به اهمیت خطرات گاز رادن و تدریجی بودن اثرات آن و میزان باالی
 سازندگان و دست، توجه خاص مسئولین،این گاز در کشور ما به نظر میرسد
اندرکارن ساخت و ساز بناهای عمومیو خصوصی کشور در مورد استفاده از مواد
اولیه فاقد رادن و همچنین ساخت ساختمانهای دارای تهویه مناسب ضروری
 هرچند این مهم میسر نخواهد شد مگر با طراحی قوانین و مقرراتی برابر.است
استاندارددهای روز جهانی و متناسب با وضعیت و پراکندگی جغرافیایی خاص
. و افزایش آگاهی جامعه مهندسین کشور در مورد این پدیده،ایران
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مقالهها

معماری

اکرم خراسانی | کارشناسی ارشد معماری

کنگ موزه کالبدهای آموزنده در تفسير فضاست
ايران را تمدني اس��ت ريش��ه دار ،در اعماق اعصار و قرون پيش از تاريخ كه
تاكنون برجاي مانده است .اما آنچه را كه امروز ايران ميناميم ،سرزميني است
پهناور و متنوع از اقوام ،فرهنگ و طبيعت و در برگيرنده بيش از هزاران نقطه
س��كونتگاهي .اين كميت را كيفيتي است آنچنان كه هر يك را از ديگري به
لحاظ فرهنگ ،تاريخ و جغرافيا متمايز نموده و برخي را تبديل به يك اثر شگفت
انگيز مينمايد .ازآن جمله اند :ماسوله در گيالن كندوان در آذربايجان ميمند در
كرمان و ابيانه در اصفهان.
يكي از اين س��کونتگاههاي با ارزش و داراي سابقه تاريخي و كالبد و فضاي
ارزشمند و غني روستاي كنگ يكي از ييالقات اطراف مشهد ميباشد
روستای کنگ ،يکی از سکونتگاههايی است که با الهام گرفتن از طبيعت و با
تسليم و ستيز با آن در طی قرنها و بر اساس نياز مردمان اين سکونتگاه رفته
رفته رشد کرده و در هر گام بازيهای زيبايی در تعريف و تفس��ير فضا از خود
ارائه کرده است .بازيها و درسهايی از فضا سازیهايی که شايد نمونه توصيفی
آن را تنها در تعداد محدودی از کتابهای شهرسازی و معماری میتوان يافت.
فضاهاي��ی که نمونههاي��ی از آن را حتی در شهرهای پيش��رفته و مدرن هم
نمیتوان ديد .شايد اگر در جمله ای بخواهيم فضاهای منحصر بفرد روستای
کنگ را توصيف کنيم تنها بايد گفت:
کنگ موزه کالبدهای آموزنده در تفسير فضاست.
موقعيتطبيعياثر:
روس��تاي كنگ در دامنه شمال شرقي رشته كوه بينالود اس��تقرار يافته است.
رشته كوه بينالود يكي از ارتفاعات مهم شمال خراسان است كه با جهت شمال
غربي – جنوب شرقي در غرب دره رودخانه كشف رود يا دشت مشهد قرار دارد.
كوه روخي كه روس��تاي كنگ در دامنه آن جاي گرفته يك از ارتفاعات رشته
كوه بينالود اس��ت كه بيش از  2000متر ( 2018متر) ارتفاع دارد و خط الرأس
آن حوزه آبريز رودخانه كنگ را از رودخانه زشك جدا ميكند .اين روستا در 28
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كيلومتري غرب مشهد و در ً 36ُ 19عرض و ً 59ُ 13طول جغرافيايي واقع شده
است .كنگ جزء دهستان طرقبه از بخش طرقبه و از توابع شهرستان طرقبه
شانديز ميباشد و آخرين روس��تا در محور دره رودخانه كنگ بوده و از طريق
يك جاده آسفالته به روستاي نقندر و سپس شهر طرقبه و از آنجا به شهر مشهد
مرتبط ميشود .دو جاده خاكي و كوهستاني نيز روستاي كنگ را به روستاهاي
زشك و جاغرق كه در دو دره به موازات با دره كنگ قرار دارند متصل ميكند.

-1ويژگيهایاجتماعيفرهنگيروستايكنگ:
 -1-1محله بندي و طوايف:
روس��تاي كنگ داراي  8محله اس��ت :محله باالده  -محله شفيعان  -محله
ابولون  -محله ميان ده(سادات)  -محله زيرده(ميران) -محله حشيمون -محله
س��ركمر -محله قلعه نو .همچنين اين روستا از  5طايفه هشيمون ،شفيعون،

ابيلون ،ميرون و سيد تشكيل يافته است.
 -2-1پوشش:
به علت نزديكي اين روستا با شهر و رفت و آمد زياد مردم اين روستا به شهر،
مردم كنگ در حال حاضر پوشش محلي خاصي ندارند .اما در گذشته مردمان
اين روستا دارای پوشش محلی خاصی بوده اند که نمونه البسه سنتی آنها در
تصوير مشاهده میگردد.

مقايس��ه دو نمونه روستا ،روستايي كه در زميني هموار قرار گرفته است و روستايي كه همانند كنگ در
شيب تند دامنه يك كوه قرار گرفته دارد
ماخذ :گونه شناسي مسكن روستاييي – دفتر پنجم :بافت

تصاويري از پوشاك قديم مردم كنگ

 -2ويژگيهاي بافت روستاي كنگ:
در نگاهي كلي به بافت روستاي كنگ مشاهده ميگردد بافت بسيار متراكم
اس��ت .اين تراكم از قس��مت جنوب به شمال روستا كمتر ميشود .در جنوب
روس��تا ،ساختمانها با مس��احت كمتر ،در هم پيچيده تر و متراكم تر هستند.
در شمال ،فضاها بازتر ،مس��طح تر و بيش��تر با طبيعت درگير ميشوند و كمتر
در ارتباط با شيبهاي تند قرار ميگيرند.در قسمت شمال بر خالف ساير نقاط
بافت تعداد انگشت شماري از بناها داراي حياط هستند .در اين قسمت بيشتر
با فضاهاي سبز برخورد ميكنيم و حتي اين فضاهاي سبز را در منازل نيز به
صورت باغچههايي ميبينيم .در اينجا مسئله حياط مطرح ميگردد .به صورتيكه
الگوي برونگرايي كه در جنوب روستا وجود دارد ،كنار گذاشته ميشود و با توجه
به شيب كم به س��مت درونگرايي ميرويم و حياطهاي مكرر هويدا ميگردد.
عنصري كه در پالن روس��تا در سطوح جنوبي ديده نميشد ،حال در قسمت
شمال روستا كام َ
ال به صورت عنصري خاص خودنمايي ميكند.
بط��ور كلي در روس��تاي كنگ توده و فض��ا در ارتباطي تنگاتنگ با يكديگر
هستند .بطوريكه در سطح پايين توده وجود دارد ولي در سطح باالتر اين توده
تبديل به فضايي براي واحد بااليي خود ميشود .يعني يك واحد در يك سطح
توده است و در سطح ديگر حكم فضا را دارد.
ب��ا اين ديدگاه شايد در كنگ به اندازه شمال روس��تا در جنوب نيز فضا براي
استفاده ساكنين وجود دارد وليكن اين فضاها بام واحد پايين دست و به عنوان
تراس هستند.

-1-2کمبود زمين و راهکارهای آن:
کمب��ود زمين در منطقه کنگ برای کش��اورزی ،باغداری و س��اخت و س��از
موضوعی اس��ت که شايد بتوان گفت به عنوان يکی از محدوديتهای منطقه
و محيط طبيعی به روس��تاييان تحميل گشته است .اما کنگيان راه حلیهايی
يافته اند که میتوان اين گونه بيان کرد:
-1-1-2استفاده از تراکم و تعداد طبقات باال:
در کنگ علی رغم اس��تفاده از مصالح کام ً
ال بومیو محلی و س��اخت و س��از
سنتي ،ساختمانها با تراکم بسيار زياد ساخته شده اند .بر خالف اکثر روستاهای
موج��ود که بناها به صورت يک يا دو طبقه هس��تند ،در كنگ بناهای  3و 4
طبقه بيشترين تعداد را به خود اختصاص داده اند .حتي در مقايسه با روستاهاي
مشابه همانند ابيانه يا ماسوله ميزان تراكم در روستاي كنگ نمونه اي منحصر
به فرد ميباشد.
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استفاده از ايوان ،مهتابی ،پيش ايوان و مانند آن ،راهکاری برای گسترش سطح
زير بنای مفيد خانه میباشد .اين عناصر همراه با دستکهای چوبی نگهدارنده
خود ،در بيشتر خانههای کنگ مشاهده ميگردد .بطوريکه شايد انگشت شمار
خانههايی وجود داشته باشند كه از اين عناصر استفاده نکرده باشند.

نماهايي از بناهاي  3و 4طبقه در كنگ

 -2-1-2استفاده از ايوان ،مهتابی و:...
مساحت متوسط زمين در کنگ برای ساخت خانه  40تا  50متر مربع میباشد.
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نمونههايي از ايوانهاي بيرون آمده از دل احجام

 -3-1-2استفاده از ساباط:
تعداد زيادي از خانههاي كنگ با ايجاد ساباط بر روي كوي و برزنهاي روستا،
س��طح زير بناي خود را تا مقدار زيادي گس��ترش داده اند و از اين ترفند براي
مقابله با كمبود زمين اس��تفاده كرده اند( .ميزان مودت و دوستي ساكنين يك
محله در اين مراودات اجتماعي قابل تامل است ).هنگام عبور از كوي و برزنهاي
كنگ به دفعات زياد و به ابعاد گوناگون ساباطها خودنمايي ميكنند.

خصوصي��ت بس��يار جالب و ارزشمن��دي كه نه تنها كنگ ،بلكه بس��ياري از
روس��تاهاي ايران دارا هستند ،س��ازگاري با طبيعت اطراف ميباشد .طبيعت
مش��كالت و محدوديتهايي به انس��ان ديكته ميكند و اين انسان است كه
با محدوديتها میجنگد ،يا آنها را از ميان بر میدارد يا در مقابل آنها س��ر
تسليم فرود میآورد.
مهمترين مسئله ،مسئله شيب است و كوهي سخت كه كنگ بر بستر آن بنا
شده است .در حرکت در کوچه برزنهای پر پيچ و خم روستا نمونههای زيادی از
نحوه تسليم شدن در مقابل طبيعت به چشم میخورد .آنجا که پيکره تنومند و
ستيز ناپذير کوهی سخت ،سرد وسنگی در زير پای خانه ای کوچک و کاهگلی
خودنمايی میکند و اين منظر نه به تعداد محدود بلکه به دفعات و به شکلهای
گوناگون در کنگ داستان سرايی میکند و اين نشان از هوش سرشار کنگيان
است که چگونه از سنگ و کوه به عنوان پی مستحکمیبرای خانههای خود
استفاده کرده اند.

تصاويري از تعدادي ساباط در روي كوچه برزنهاي بافت كنگ

 -4-1-2حذف عنصر حياط:
در زمينی که تنها  40تا  50متر مربع مساحت دارد مسلم ًا نمیتوان جايی برای
حياط در نظر گرفت .از اين رو در معماری کنگ به سبب محدوديت زمين و از
طرفی ساير ويژگيهای ساختاری که بافت به مسکن تحميل کرده است ،عنصر
حياط حذف شده و ساکنين روستا با ايجاد يک الگوی پلکانی از پشت بام واحد
پايين دست خود به عنوان حياط و صحن استفاده میکند .اين سبب شده است،
مسکن روستايی با فضاهای بيرون خانه ارتباط پيدا کند و فضاهای سبز و خرم
و چشم انداز زيبای باغات اطراف ،منظر بي نظيري را خلق كند.
 -5-1-2فشردگی بافت و عرض کم معابر:
در کنار عوامل باال که به س��بب محدوديت زمين بوجود آمده است ،فشردگی
بافت و عرض کم معابر نيز وجود دارد .کوچه و برزن در کنگ بسيار باريک و
کم عرض ميباشد .بطوريکه متوسط عرض کوچههای کنگ  3متر میباشد.
حال آنکه ايوانهای پيش آمده در لبه معابر اين فضاها را تنگ تر و فش��رده تر
مینمايانند .بطوريکه گاهی در حين حرکت در کوچهها آنچنان اين فضاها تنگ
میشود که منظر معبر در تاريکی فرو میرود.
 -3ويژگيهای کالبدی – فضايی روستای کنگ:
 -1-3تاثير توپوگرافی بر کالبد معماری:

پيکره تنومند و ستيز ناپذير کوهی سخت ،سرد و سنگی در زير پای خانه ای کوچک و کاهگلی
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اين همگوني با طبيعت ابعاد مختلفي را به روستا ميدهد .سازگاري با توپوگرافي
براي داشتن راههاي شرقي  -غربي تقريب ًا مسطح و راههاي شمالي  -جنوبي كه
به علت شيب زياد پله پله شده اند ،از اين گونه برخوردها با طبيعت است.

حالت پلكاني مجموعه از نظر شكلي ،فرم كوه را تداعي ميكند .به صورتيكه اگر لبه بامهاي خانهها را كه
در مقطع شمالي جنوبي ديده ميشود ،به هم متصل كنيم ،شيب تند بستر روستا در ذهن تداعي ميشود

-2-3يکپارچگیبافت:
يکی ديگر از ويژگیهای کالبدی – فضايی روستای کنگ ،وجود يکپارچگی
در بافت روس��تا میباشد .اين يکپارچگی و وحدت به سبب وجود احجام يک
شکل و يک اندازه و همچنين معماری مونوکروم و تک رنگ میباشد .كه در
ادامه به نقد آن ميپردازيم:
 -1-2-3احجام يک شکل و يک اندازه:
فرمهاي متش��ابه مکعبی ،سادگي و يكنواختي را در روستا نشان ميدهند .به
اين صورت كه تمام روستا از يك سري مكعب تشكيل شده است .تصويري
كه مخاطب از منظره باالي روس��تا مش��اهده ميكند همچون تصوير تعدادي
جعبههاي يك شكل و يك اندازه ميباشد كه بر روي هم چيده شده اند .البته
گاهي اوقات اين مكعبها به علت ضرورتهايي كه بس��تر طبيعي كوه ايجاد
كرده اس��ت چرخيده اند .كثرت و همگوني اين مكعبها و فرمهاي متش��ابه
كه اصو ًال در همه جاي كنگ ديده ميشود ،عاملي براي وحدت فرميروس��تا
است.

راههاي شرقي  -غربي تقريب ًا مسطح و راههاي شمالي  -جنوبي كه به علت شيب زياد پلكاني شده اند
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فرمهای مکعبی و پلکانی خانهها در کنگ (تصوير از قسمت باالي روستا)

 -2-2-3معماری مونوکروم
شايد مهمترین و سادهترین شيوه اي كه بتواند يك مجموعه را واحد و يكسان
نمايد ،همگوني مصالح باشد .همگوني و تشابه مصالح ميتواند يك مجموعه
كه داراي فرمهاي مختلف ميباشند را نيز يك شكل نمايد .در روستاي كنگ
به علت اينكه همه بناها از يك نوع خاك در نماسازي استفاده كرده اند ،كليه
بناها يك رنگ ميباشند.
-3-3تناليتههایتيرهوروشنمعابر
يکی از ويژگیهای اصيل روستای کنگ که در نقد آن میتوان ذکر کرد تباين
فضايی آن میباشد .به عنوان مثال پس از طی معبری تنگ ،پر پيچ و خم و با
تناليتههای تيره به سبب حضور شديد ساباطها و بالکنها ،ناگهان با گشودگی
فضايی،روشناي��ی و شکل غير خطی گره مواجه میشويم که اين ميدانچه به
عنوان يك نقطه عطف ،تاکيد يا وقفه نش��ان دهنده و متمايز كننده فضاهای
مكث و حركت روستاست .حضور و وجود همين کيفيات فضايی است که به
بافت اين روستا خوانايی و تباين فضايي داده است.
در هر لحظه در معابر کنگ تناليتههای تيره به روشن و بالعکس تبديل میشود
و اين است که بافت روستا را منحصر بفرد کرده و خوانايی آن را بيشتر میکند.
در تصاوير زير نمونههايی از اين فضاسازیها و تغيير تناليتههای معابر به نمايش
گذاشته شده است.
وجود اين عوامل در اغلب نقاط روستا تنوع شديدي از سايه روشن در سيماي
روستا به وجود ميآورد كه شايد از بزرگترين و شاخصترین خصوصيات كنگ
باشد.

تباين فضايی در معابر کنگ به سبب وجود ساباطها و بالکنهای پيش آمده

 -4-3تنوع و پويايي:
يكي از ويژگيهاي روستاي كنگ اين است كه در عين همگوني داراي تنوع
زيادي است .به اين صورت كه در قسمت جنوبي متراكم تر و در قسمت شمالي
به صورت بازتر است .در قسمت جنوبي برون گرا و در قسمت شمالي گونه اي
درونگرا ميشود .اين تنوع سهم فضاهاي سبز را نيز در روستا كم و زياد ميكند.
در قسمت جنوبي به علت كميفضا سهم فضاي سبز كمتر و در قسمت شمالي
سهم اين فضا بيشتر ميگردد.
موضوع ديگري كه به تنوع بافت و معابر كمك ميكند ،همانگونه كه گفته شد
ايجاد سايه روشنها و تناليتههاي رنگي است كه با سرپوشيده و سرباز شدن
معابر تعريف شده است.
-4ويژگيهايفضاييمعابر:
 -1-4محصوريت در معابر:
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همانگونه که گفته شد روستای کنگ ،روستايی است با تراکم و فشردگی بسيار
زياد .به طوری که عرض معابر در روستا به طور متوسط حدود  3متر میباشد .از
طرفی به سبب کمبود زمين بيشتر ابنيه با تراکمهای بسيار باال ساخته شده اند.
همانگونه كه گفته شد در اين روستا اکثر بناهای مسکونی  3يا  4طبقه ميباشند.
اين توصيفات به اين معناس��ت که در درون معابر روستای کنگ محصوريت
فضايي بسيار باال است.

محصوريت باال در بسياری از معابر روستا

 -2-4کادر کردن محيط پيرامون (آسمان و بستر کوه)
يكي از ويژگيهاي روس��تاي كنگ اين اس��ت كه از يك فضاي داخلي (مثل
فضاي داخل اتاقها و يا فضاي داخل يك معبر فش��رده) كيفيت فضايي منظر
بيرون��ي و نحوه تركيب احجام و فضاهاي معماري با كالبد طبيعت به نمايش
گذارده ميشود .ميتوان اينگونه تفسير كرد:
روستاي كنگ روستايي است كه براي ناظر وابستگيهاي زيادي ايجاد ميكند.
به عبارتي داراي نشانه گذاريهاي خاصي در سطوح مختلف است .اين نشانه
گذاريها شامل تغيير سطح  -تغيير مناظر  -تغيير فضاهاي باز به محصور و
تغيير فضاي روشن به تاريك و بالعكس ميباشد.
در روس��تاي كنگ پيش زمينه و پس زمينه در يك رابطه رفت و برگش��ت
هستند و مرتب يكي روي ديگري قرار ميگيرد .شايد يك حركت بصري نرم
و پيوسته بين پيش زمينه و پس زمينه.
در بسياری از نقاط که درون معابر روستای کنگ راه میرويم مشاهده میگردد
که چگونه در بين فش��ردگیهای خطی درون معابر ،ناگهان احجام به کناری
رفته و محيط پيرامون و بس��تر طبيعی کوه خودنمايی میکنند .همانگونه که
گفته شد يک رابطه رفت و برگش��ت از پيش زمينه به پس زمينه و بر عکس
در معابر کنگ رخ میدهد .اين گونه به نظر میرسد که گاهی حجمیخاص و
يا ايوانی بيرون زده و يا يک ساباطی عظيم الجثه قسمتی از يک منظر محيط
پيرامون را به صورت بسيار خاص و منحصربفردی در قاب کادر کرده و بيش از
پيش توجه ناظر را به آن جلب میکند .ميتوان اينگونه گفت:
کنگ يک نوسان خطی بين دو هويت طبيعت و معماری
 -3-4حضور تک درختها در معابر:
به خاطر فشردگی و تراکم بسيار زياد بافت روستاي كنگ ،بر خالف روستاهای
مسطح که اغلب فضاهای آنها با فضاهای سبز آميخته هستند ،در اين روستا
فضای سبز و درختان درون بافت ،بسيار اندک و انگشت شمار میباشد .اما در
جاهايی هر چند اندک و محدود ناگهان پس از يک معبر خطی با محصوريت
باال و جدارههای مرتفع به گشايش��گاهی میرس��يم ک��ه حضور تک درختی
کهنسال حالت فضايی خاصی را در آن نقطه القاء میکند .مکانهايی در گوشه و
کنار اين دهکده پيدا میشوند که از مزايايی برخوردارند و میتوانند در بين ساير
معابر و گرهها در درون بافت به عنوان يک نقطه عطف محسوب گردند.
باد ميوزد و گياهان خزنده انبوهي در باغات به خود ميغلطند و به اين س��و
و آن س��و ميروند .اما در پش��ت كوچه ساري قديمي ،در كنار پنجره اتاقي كه
نوركم و سكوت آنرا فرا گرفته است ،گياه ديگري به تنهايي به رشد خود ادامه
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ميدهد .از اينرو تك درختهاي درون بافت به عناصري خاطره انگيز در ذهن
تبديل ميشوند.
 -5روشهاي متداول ساخت:
 -1-5خود بسندگي در معماري:
در روستاي كنگ كليه مصالح استفاده شده در ساخت و ساز ابنيه از نوع مصالح
سنتي و محلي ميباشند .مث ً
ال چوبهايي كه در ساخت ابنيه استفاده ميگردند،
همه و همه از چوبهاي سپيداري است كه روستاييان خود آنها را ميكاشتند و
چون شاخ و برگ اين درخت كم است و تنه آن باريك و بلند و از طرفي مقاوم
ميباشد در ساخت ابنيه بسيار بكار رفته است.
از ديگر مصالح محلي،سنگهاي بزرگ معروف به « كاالر » ميباشد كه مردم
آنها را از اطرف رودخانه به محل ساخت بنا ميبردند.
خاكي كه در نماهاي كاهگلي ابنيه قديمياستفاده شده است خاك سرخ رنگي
است به نام « خاك سرخي » كه از كوه پشت روستا معروف به « تپه جنت »
آورده ميشود و داراي چسبندگي بسيار زياد ميباشد.
اليافي كه بعد از نصب پرواز و الوارهاي روي آنها روي س��قف پهن ميشود
بوتههاي محلي است به نام « چوز » يا « سو » .به اين ترتيب ديده ميشود
در گذشته كه راههاي ارتباطي مناس��بي وجود نداشتهاس��ت و مردم روس��تا
نميتوانستند مصالح بنايي را از ساير نقاط تامين كنند ،چگونه از همان مصالح
موجود در اطراف خود براي ساخت و ساز استفاده ميكردند.
به منظور پي كني و يا به عبارتي گود برداري براي س��اخت يك بنا تا جايي
زمين را حفاري ميكردند تا به زمين سخت و يا به عبارتي به كمر كوه برسند.
در پي كني و در چيدن ديوارهاي طبقه همكف روش چيدن سنگهاي محلي
بدين گونه است كه سنگهاي بزرگتر را در پايين و سنگهاي ريزتر را در قسمت
باالي پي يا ديوار ميگذاشتند .همانگونه كه گفته شد به تخته سنگهاي بزرگي
كه حدوداً ابعاد يك متر در نيم متر دارند و داراي ارتفاعي حدوداً  5-15سانتيمتر
هس��تند در اصطالح محلي كاالر گفته ميشود .در اصطالح محلي به پيها،
پاديوار گفته ميشود.
-2-5ديوارچينيطبقاتتوسط سنگ:
همانگونه كه گفته شد در معماري محلي ديوار چيني توس��ط سنگ و مالت
گل محلي انجام ميشود .در س��اخت و س��از بناهاي چند طبقه ،كليه طبقات
بجز طبقه آخر توسط سنگ،ديوار چيده ميشود و تنها در طبقه آخر از خشت
خام و اسكلت چوبي استفاده ميگردد .مث ً
ال اگر ساختماني  3طبقه است در دو
طبقه اول آن ،ديوارها توسط سنگ چيده ميشوند و كام ً
ال بابر هستند و تنها
طبقه س��وم با استفاده از اسكلت چوبي س��رپا ميشود و سپس بين شمعهاي
(ستونهاي) چوبي توسط خشت خام پر ميگردد .به اين شكل وزن بنا سبك تر
ميشود.
روش چيدن ديوار بدين گونه ميباشد كه به اندازه  20-30سانتي متر سنگها
را روي يكديگر قرار داده و سپس به ضخامت حدود  5سانتي متر از مالت گل
و يا سيمان استفاده ميكنند و دوباره به ارتفاع  20-30سانتي متر سنگچيني
صورت ميگيرد .هر گاه ارتفاع ديوار به حدود  1 – 1/5متر رسيد براي اينكه
ديوار استحكام بيشتري داشته باشد از يك رديف چوب در ديوار استفاده ميشود.
(اصطالح محلي :چوب تو ديواري)

استفاده از چوب (چوب توديواري)در مقطع ديوارها و نعل درگاه دربها و پنجرهها براي ايجاد مقاومت در
مقابل زلزله و بارهاي جانبي

در واقع ميتوان گفت اين چوبها نقش شناژ افقي را در طبقات بنا ايفا ميكنند.
ب��ه تع��داد  4يا  5قطعه الوار بلند به صورت افقي و در كنار يكديگر روي ديوار
قرار ميگيرند ،تعداد الوارها در اين قسمت بستگي به قطر الوار و از طرف ديگر
بس��تگي به ضخامت دي��وار دارد .تعداد الوارها به ان��دازه اي انتخاب ميگردد
كه ضخامت ديوار را بپوشاند .س��پس براي اينكه اين الوارها كه داراي مقطع
دايره اي هس��تند در كنار يكديگر ثابت قرار بگيرند و نلغزند تعدادي چوب به
صورت عمود به آنها ميخ ميشود .در جاهايي كه نياز به ايجاد بازشو از قبيل
درب و پنجره ميباش��د اين رديف چوبها به گونه اي قرار ميگيرند كه نقش
سرطاق درب يا پنجره را نيز ايفا كنند .در دو ديوار عمود بر هم اين چوبهاي تو
ديواري به صورت عمود بر هم قرار ميگيرند و سپس توسط ميخهاي بلندي
به يکديگر محکم میشوند.
 -3-5روش ايجاد سقف اول:
پس از اينكه ديوار طبقه همكف چيده شد و به ارتفاع مورد نظر رسيد نوبت به
ايجاد سقف طبقه همكف ميشود .در اين روش انتهاي ديوار چيني به روشي
كه قب ً
ال توضيح داده شد توس��ط چوب تو ديواري پر ميشود س��پس عمود بر
اين چوبهاي تو ديواري يك سري چوبهايي قرار ميگيرند كه آنها هم مانند
چوبهاي تو ديواري داراي مقطع دايره اي هستند .كه اگر از داخل اتاقها به سقف
نگاه شود اين چوبها به فاصله  30-50سانتي متر از يكديگر ديده ميشوند (در
اصطالح محلي به اين چوبها پرواز گفته ميشود)

پرواز نام چوبهايي كه به فاصله حدود  50سانتيمتر از يكديگر و عمود بر چوبهاي توديواري قرار ميگيرد

روي چوبه��اي پرواز معمو ًال با الوارهايي كه توس��ط نج��ار محلي برش داده
ميشود پوشانيده ميگردد كه توسط ميخ به پروازها متصل ميشود .اين چوبها
به ص��ورت عمود بر پروازها قرار ميگيرند.گاهي اوقات بخصوص در س��قف
تراسها ديده شده است كه بجاي الوار از شاخههاي نازك درختان استفاده شده
اس��ت و س��پس روي اين الوارها « چوز » يا « سو » (كه نوعي خار و خاشاك
محلي است و داراي استقامت بسيار زيادي ميباشد و به گفته معمارهاي محلي
پس از گذشت سالهاي سال سالم باقي ميماند) قرار ميگيرد .دليل قرار دادن
چوز در س��قفها اين است كه هنگام گل ريختن روي بام ،گلها از شيارهاي
كنار الوارها و پرواز به پايين نريزد.
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استفاده از چوز در روي پروازها و در طبقات فوقاني بنا براي كاهش وزن ساختمان

پ��س از قرار دادن چوز نوبت به گل ريختن روي س��قف ميشود.در اصطالح
محلي به عمل گل زدن روي تراسها و يا سقفها (زيموزدن)گفته ميشود .به
اين طريق كه خاك را كه به شكل گل در آورده اند آنقدر خاك مال ميكنند تا
سفت و محكم شود (كه در اصطالح محلي به اين گل ،غوره گل گفته ميشود)
و سپس از داخل كوچه غوره گلها را به باال و درون ساختمان پرتاب ميكنند.
(همانگونه كه گفته شد به اين عمل زيموزدن يك بنا گويند).
-4-5روش ساخت طبقه آخر:
همانگونه كه توضيح داده شد طبقه آخر توسط اسكلت چوبي (شمعهاي چوبي)
و خشت خام ساخته ميشود به اين طريق كه پس از اتمام ساير طبقات ،نجار
محل��ي شمعهاي طبقه آخر را بنا ميكن��د .روش اجراي شمعها به اين طريق
اس��ت :هنگاميكه س��قف طبقه دوم را زدند روي سقف طبقه دوم دور تا دور
چوبي قطورت��ر به نام پانعل ميگذارن��د .بايد پانعلهايي كه عمود بر همديگر
هس��تند كام ً
ال با يكديگر قفل و كالف شوند .سپس در درون پانعل حفره اي
ايجاد ميگردد كه شمعها (چوبهاي عمودي) كه داراي زائده ای در انتهاي خود
ميباشند در درون اين پانعلها قفل ميگردند .از همين روش اتصال براي اتصال
بين شمع و سرانداز نيز استفاده ميشود.
براي ايجاد استحكام بيش��تر از الوارهاي چوبي كه در اصطالح محلي بخاطر
مورد استفاده آن مهار يا مهار بند ناميده ميشود در زير تراسها استفاده ميگردد.
چوبهاي س��رانداز قوي تر از بقيه چوبها هس��تند و داراي مقاومت بيش��تري
ميباشند.
ـ فاصل��ه بين شمعها در طبقه باال را معمو ًال به گونه اي در نظر ميگيرند كه
با عرض درب و پنجرهها هماهنگ باشد و س��پس از طريق پانعل و سر انداز،
شمع را داخل آن قرار ميدادند و س��پس كم درب و پنجره را با ميخ به شمع
متصل ميكنند.
ـ طريقة چيدن خشتها در طبقه آخر به صورت مورب و يا به صورت صاف در
روي يكديگر ميباشد كه اين بستگي به نظر معمار دارد.
ـ پس از ساخت و اتمام بنا روي آن توسط كاهگل پوشانيده ميگردد .همانگونه
كه گفته شد كاهگلي كه در نماهاي روستا استفاده ميشود از خاك محلي قرمز
رنگي تشكيل شده است .به همين دليل بناهاي قديميتر رنگي مايل به قرمز
دارند كه نشان دهنده قدمت اين بناها دارد.

جدارههاي كاهگلي در نماي بناها كه با اس��تفاده از خاك محلي تهيه ميش��وند يكي از اصول معماري
بوميايران يعني خودبسندگي در معماري را به نمايش ميگذارد

کالم آخر:
نوع تفکيک فضاها و تقس��يم آنها ،نوع قرار گيری تودهها ،مصالح بکار رفته
در ساخت و ساز ،حرکت از کل به جزء و از جزء به کل ،سياليت فضايی درون
منظر کلی روس��تا و غيره و غيره همگی نياز به کار کارشناس��ی و نقد نقادانه
دقيقی دارد تا بتواند حق مطلب را در توصيف فضاهای اين شاهکار معماری ادا
کند .بطوريکه گاهی احساس میشود در نقد فضاهای اين گران ژست عظيم
معماری توسط نقشه ،اس��کيس ،عکس و کالم حق مطلب به طور کامل ادا
نمیشود.
شايد پس از مطالعه اين مقاله اينگونه تصور شود که نگارنده دنيايی و به عبارتی
فضاها و مناظری از کنگ را برای ارائه مثالهايی دست چين کرده است تا مقاله
اي ماالمال از تصاوير ارزشمندی ارائه دهد که احيان ًا بيشتر مورد توجه مخاطبين
قرار گيرد .اما هدف اين بودهاس��ت که هنر خلق فضا را در روستايی فراموش
شده به تصوير کشد .در شهرهای امروزی چيزی که مفقود گرديده است قدرت
و خالقيت در تعريف فضاست.
اکنون زمان آن رس��يده است که از هنر چيدن اجزای محيط در کنار يکديگر
تعريف روشني ترسيم و اصول آن را اعالم و نتايج آن را برای گروههای وسيعی
از مردم بيان کنيم.
کار را بايد از تحليل و شناخت کالبدهای ارزشمند آغاز کرد.
شناخت و الگويابی عناصر ارزشمندی که شايد اگر چه توسط مردم بومیخلق
گرديده اما بهترين آموزگار نسل امروزند.
شايد از ديدگاه عده ای از کارشناسان معماری و شهرسازی کالبدهايی همانند
کنگ نيازمند رسيدگی و توجه کارشناسان باشند اما از طرف ديگر اين کارشناسان
و معماران هستند که محتاج آموختن و تفسير فضاهای کنگ میباشند.
مسلم ًا وجود عناصر باارزشی همانند کنگ و آسيبها و تخريبهايي كه هر روزه و
با هر ساخت و ساز جديد بر پيكره اين گران ژست وارد ميآيد چيزی نيست که
مورد بی توجهی قرار گيرد .از اينرو اين مقاله در آينده اي نزديك و در قسمت
دوم خود به بررس��ي آس��يبهاي موجود و ارائه راهكارهاي پيشگيري از آن در
بافت كنگ ميپردازد.
آفتابی لب درگاه شماست
که اگر در بگشاييد به رفتار شما می تابد
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بررسی اختالفات آییننام ه2800
(ویرایش سوم) و دستورالعمل مقاومسازی
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چکیده
الزم به تذكر است طراحي ساختمانهاي جديد بايستي الزاما بر اساس مقررات
ملي ساختمان صورت پذيرد ولي ارزيابي وضعيت ساختمانهاي اجرا شده مي
تواند بر اساس آئين نامه بهسازي لرزه اي سازهها مورد بررسي قرار گيرد.
در این مقاله موارد اختالف آییننامه ( 2800ویرایش س��وم) با دس��تورالعمل
مقاومسازی بیان شدهاند .پس از مشخص شدن تفاوتها ،این اختالفات به سه
دسته کلی تقسیم شدهاند .با این تقسیم میتوان پارامترهایی برای هر تقسیمبندی
تعریف کرد و مقایس��ه آییننامه و دس��تورالعمل را به صورت کمیانجام داد.
وجود تفاوتهای متعدد بین آییننامه طراحی لرزهای و دستورالعمل مقاومسازی
در مواردی باعث ایجاد تناقض بین آنها میشود .به عبارت دیگر س��اختمان
طراحی شده توسط آییننامه طراحی لرزهای ،از دید دستورالعمل مقاومسازی
مردود میشود .لذا بررس��ی اختالفات آییننامه طراحی لرزهای و دستورالعمل
مقاومسازی ضروری به نظر میرسد.
کلمات کلیدی :دستورالعمل مقاومسازی  -آییننامه ( 2800ویرایش سوم)
 – 1مقدمه
در این مقاله موارد اختالفات آییننام ه طراحی لرزهای و دستورالعمل مقاومسازی
بررسی میشوند .این اختالفات شامل روشهای تحلیل ،بارگذاری زلزله ،ترکیبات
بارگذاری ،معیارهای پذیرش و تعیین مقاومت اعضا ،مدلسازی و سیستمهای

سازهای مورد قبول میشود .پس از تعیین اختالفات ،این تفاوتها به سه دسته
کلی تقسیم میشوند.
 – 2روشهای تحلیل
روشهای تحلیل قابل قبول از دید آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله
روشهای خطی استاتیکی و دینامیکی میباشد .اما در دستورالعمل مقاومسازی
روشهای غیر خطی استاتیکی و دینامیکی هم در کنار روشهای خطی استاتیکی
و دینامیکی قابل استفاده میباشند ،یعنی در واقع طبق دستورالعمل مقاومسازی
وقتی س��ازه از نظر آنالیز خطی مردود میباشد ،امکان استفاده از آنالیز دقیقتر
غیرخطی و بررسی سازه تحت آن وجود دارد.
 – 3بارگذاری زلزله
بارگذاری زلزله از دید دستورالعمل مقاومسازی و آیین نامه طراحی ساختمانها
در براب��ر زلزله متفاوت میباشد که این تفاوته��ا ناشی از حذف ضریب رفتار،
نحوه تعیین پریود س��ازه ،ضرایب نیروی زلزله و توزیع نیروی زلزله در ارتفاع
میباشد.
 – 1 – 3تعیین برش پایه
تعیین برش پایه از دید دس��تورالعمل مقاومسازی و آیین نامه طراحی متفاوت
میباشد که این تفاوت ناشی از حذف ضریب رفتار ،نحوه تعیین پریود سازه و
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ضرایب بار زلزله میباشد.
 – 1 – 1 – 3حذف ضریب رفتار
تعیین
در آیی��ن نامههای طراحی برش پای��ه زلزله به صورت
میشود و برای کل سازه یک ضریب رفتار ثابت در نظر گرفته میشود در حالی
که در دستورالعمل مقاومسازی نیروی زلزله به صورت V=C1C2C3CmABW
اعم��ال میشود و به جای ضریب رفتار موجود در محاس��به بار زلزله ضرایب
اصالحی  mبر مبنای رفتار غیرخطی هر عضو در نظر گرفته میشود و نیروی
ایجاد شده در عضو با  mبرابر ظرفیت عضو مقایسه میشود.
 – 2 – 1 – 3نحوه تعیین پریود سازه
در آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله پریود سازهها از دو روش تجربی
و تحلیلی محاس��به میشود ولی در نهایت زمان تناوب اصلی ساختمان نباید
بیشتر از  1/25برابر زمان تناوب بدست آمده از روش تجربی اختیار شود اما در
دستورالعمل مقاومس��ازی این محدودیت وجود ندارد و پریود سازه را میتوان
با اس��تفاده از روشهای تحلیلی تعیین کرد .پس زمان تناوب تعیین شده برای
ساختمان توسط آیین نامه طراحی و دستورالعمل مقاومسازی میتوانند متفاوت
از هم باشند که این تفاوت ،موجب تفاوت در ضرایب بازتاب و در نتیجه تفاوت
در بارهای زلزله میشود.
 – 3 – 1 – 3ضرایب  C1 ,C2 ,C3 ,Cmو I
طبق آییننامه طراحی برش پایه از رابطه
و طبق دستورالعمل
مقاومس��ازی برش پایه از رابط��ه  V=C1C2C3CmSaWتعیین میشود که
ضرایب موجود در تعیین برش پایه هم باعث تفاوت در بار زلزله میشوند.
 – 2 – 3توزیع نیروی زلزله در ارتفاع
توزیع نیروی زلزله در ارتفاع در روش اس��تاتیکی خطی در آیین نامه طراحی
مطاب��ق رابط��ه ( )1و با در نظ��ر گرفتن نیروی شالقی زلزل��ه  Ftدر تراز بام
برای ساختمانهای با پریود نوسان بزرگتر از 0/7ثانیه میباشد ،در حالی که در
دستورالعمل مقاومسازی نیروی شالقی حذف شده و توزیع نیروی زلزله طبقات
طبق رابطه ( )2که در آن  Kطبق رابطه ( )3است انجام میشود.
()1

()2

()3
 – 3– 3یکسانسازی برش پایه استاتیکی و دینامیکی خطی
طبق آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله باید برش پایه آنالیز دینامیکی را
با برش پایه استاتیکی خطی یکی کرد و یا حداقل تحت ضوابط خاص به 80
درصد برش پایه استاتیکی مقیاس کرد در حالی که در دستورالعمل مقاومسازی
چنین بحثی مطرح نیست.
 – 4طبقهبندی اعضا
در آیین نامههای طراحی کلیه تالشها کنترلشونده توس��ط نیرو هس��تند اما
در دس��تورالعمل مقاومس��ازی تالشها به دو گروه کنترلشونده توسط نیرو و
کنترلشونده توس��ط تغییرشکل طبقهبندی میشوند و روش کنترل اعضای
کنترلشونده توس��ط نیرو و کنترلشونده توس��ط تغییرشکل چه در روشهای
غیرخطی و چه در روشهای خطی متفاوت میباشد .در حالی که در آیین نامه
طراحی همه اعضا به یک روش طرح و کنترل میشوند.
 – 5ترکیبات بارگذاری
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ترکیبات بارگذاری مورداس��تفاده در آیین نامه طراحی س��ازههای فوالدی به
صورت زیر میباشد.
()4
()5
و ترکیبات بارگذاری مورد اس��تفاده در آیین نامه طراحی س��ازههای بتن آرمه
آمریکا ( )ACIبه صورت زیر میباشد.
()6
()7
متناظ��ر با این ترکیبات بارگذاری ترکیبات بارگذاری موجود در دس��تورالعمل
مقاومس��ازی برای تعیین نیروهای موجود در اعض��ا در روشهای خطی برای
تالشهای کنترلشونده توس��ط تغییرشکل طبق رواب��ط ( )8و ( )9و ( )10به
صورت زیر میباشد.
()8
()9
()10
برای تعیین تالشهای اعضایی که رفتار آنها کنترل شونده توسط نیرو است
 QUFباید به یکی از سه روش زیر تعیین گردد:
 – 1حداکثر تالشی که میتواند توسط سازه در عضو ایجاد گردد.
 – 2حداکث��ر تالشی که با در نظر گرفتن رفتار غیر خطی س��ازه میتواند در
عضو ایجاد گردد.
 – 3تالشهای حاصل از ترکیب بارگذاری مطابق رابطه ()11
()11
 – 6نحوه تعیین مقاومت
طبق دستورالعمل مقاومسازی مشخصات مصالح به دو دسته مشخصات کرانه
پایین و مشخصات مورد انتظار مصالح تقسیمبندی میشوند و در تعیین مقاومت
اعضای کنترلشونده توسط تغییر شکل ،QCE ،از مشخصات موردانتظار مصالح
و در تعیین مقاومت اعضای کنترلشونده توسط نیرو ،QCL ،از مشخصات کرانه
پایین مصالح مورداستفاده قرار میگیرد.
مشخصات مصالح با نمونهبرداری از مصالح و انجام آزمایش روی آنها تعیین
میشود .طبق ضوابط دستورالعمل مقاومسازی در سازههای فوالدی میتوان
مقاومت کرانه پایین فوالد را همان  Fyو مقاومت موردانتظار فوالد را 1/1 Fy
در نظر گرفت .به همین ترتیب در مورد سازههای بتنی میتوان مقاومت کرانه
پایین بتن را  ،fCمقاومت کرانه پایین میلگردها را  ،Fyمقاومت موردانتظار بتن
را  1/25 fCو مقاومت کشش��ی موردانتظار میلگردها را  1/15 Fyو مقاومت
مورد انتظار دیگر مصالح فوالدی بکار رفته در اتصال قطعات مانند میلمهارها
را  1/25 Fyدر نظر گرفت.
همچنین در محاسبه مقاومت اعضا ضرایب اطمینان موجود در دستورالعمل هم
باید یک در نظر گرفته شوند .اما در آییننامه طراحی در تعیین مقاومتها همه
جا از مقاومت مشخصه مصالح استفاده میشود و ضرایب کاهش مقاومت هم
در نظر گرفته میشوند.
 – 7معیارهای پذیرش اعضا
معی��ار پذیرش اعضا در آیین نامه طراحی برای کلیه اعضا رابطه
میباشد در حالی که در دس��تورالعمل مقاومسازی با توجه به نوع عضو معیار
پذیرش متفاوت میباشد .معیار پذیرش اعضای کنترلشونده توسط تغییرشکل

در تحلیلهای خطی بصورت
توسط نیرو بصورت

میباشد.

و برای اعضای کنترلشونده

 – 8مدلسازی
 – 1 – 8مدلسازی سازههای فوالدی
تفاوت قابل مالحظه در مدلس��ازی س��ازههای فوالدی از دید دس��تورالعمل
مقاومس��ازی نیاز به مدلسازی چش��مه اتصال و ناحیه اتصال به کمک اضافه
کردن المان چش��مه اتصال میباش��د .در حالیک��ه در آییننامههای طراحی
مدلسازی چشمه اتصال الزامینمیباشد .البته در دستورالعمل مقاومسازی هم
در صورتی که مقاومت خمشی چشمه اتصال از مقاومت خمشی تیر در ناحیه
اتصال تیر به ستون تجاوز نموده و سختی چشمه اتصال نیز حداقل  15برابر
بزرگتر از سختی تیر باشد نیاز به مدلسازی چشمه اتصال نیست.
 – 2 – 8مدلسازی سازههای بتن آرمه
تفاوت قابلمالحظه در مدلس��ازی س��ازههای بتن آرمه از دید دس��تورالعمل
مقاومسازی نحوه محاسبه سختی اعضا میباشد .طبق دستورالعمل مقاومسازی
سختی قطعات باید به کمک روشهای متداول معتبر ،با در نظر گرفتن اثرات
سختیهای محوری ،برشی و خمشی و با در نظر گرفتن اثرات ترکخوردگی
محاس��به شود .تراز تغییرشکلی که در اعضا به خاطر بار ثقلی و جانبی ایجاد
میشود نیز باید در محاسبه سختی ملحوظ گردد .در مواردی که نتوان سختی
را به روش فوق محاسبه کرد میتوان از سختیهای موثر جدول ( )1استفاده
نم��ود .پس تفاوت قابل مالحظه در لزوم در نظر گرفتن اثرات ترک خوردگی
در دستورالعمل مقاومسازی در محاسبه سختیهای اعضا میباشد در حالی که
طبق آیین نامه طراحی امکان استفاده از مقاطع ترکنخورده در تعیین سختیها
وجود دارد.
عضو

سختی
محوری

تیر غیر پیشتنیده

–––––

سختی
برشی

سختی
خمشی

0.35EcIg 0.4EcAw

تیر پیشتنیده

–––––

0.4EcAw

EcIg

ستون با بار محوری فشاری
ناشی از بار ثقلی طراحی
بزرگتر از 0.5Agfc

EcAg

0.4EcAw

0.7EcIg

ستون با بار محوری کششی
یا با بار محوری فشاری
کمتر از 0.3Agfc

EsAs

0.4EcAw

0.5EcIg

دیوار بدون ترک

EcAg

0.4EcAw

0.7EcIg

دیوار با ترک

EcAg

0.35EcIg 0.4EcAw

دال تخت غیر پیش تنیده

–––––

0.4EcAg

0.35EcIg

دال تخت پیش تنیده

–––––

0.4EcAg

0.35EcIg

جدول  :1سختیهای موثر اعضای بتنی

 – 9سیستمهای سازهای
در آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله سیستمهای سازهای مشخص با

محدودههای ارتفاعی مش��خص تعریف میشود .به عنوان نمونه سیستمهای
سازهای قاب خمشی متوسط بتن آرمه تا ارتفاع  50متر قابل استفاده میباشد
و ب��رای ارتفاعهای بلندتر از  50متر باید از سیس��تم س��ازهای قاب خمش��ی
ویژه بتن آرمه اس��تفاده کرد .در صورتیکه در دس��تورالعمل مقاومسازی چنین
محدودیتهایی وجود ندارد .از س��وی دیگر برخی از سیستمهای سازهای که
از دید آیین نامه طراحی امکان اس��تفاده از آنها وجود ندارد در دس��تورالعمل
مقاومس��ازی امکان اس��تفاده از آنها وجود دارد .به عنوان نمونه اس��تفاده از
سیستمهای سازهای :قابهای نیمه صلب فوالدی ،قابهای خمشی بتنی پیش
ساخته و قابهای خمشی دال ستونی از دید دستورالعمل قابل ارزیابی میباشد در
حالی که چنین سیستمهایی از دید آیین نامه طراحی مردود هستند.
 – 10محدوده کاربرد روشهای استاتیکی و دینامیکی خطی
مطابق آیین نامه طراحی س��اختمانها در برابر زلزله محدوده استفاده از تحلیل
خطی اس��تاتیکی حداکثر ارتفاع  50متر در مورد ساختمانهای منظم و حداکثر
ارتف��اع  18مت��ر یا  5طبق��ه در مورد س��اختمانهای نامنظم میباش��د .اما در
دستورالعمل مقاومس��ازی مالک استفاده از روش تحلیل استاتیکی خطی در
مورد س��اختمانهای منظم پریود سازه میباشد و در صورتی میتوان از تحلیل
خطی استاتیکی استفاده کرد که پریود اصلی ساختمان کمتر از  3.5TSباشد
یعنی محدوده کاربرد با توجه به نوع زمین تغییر میکند .در مورد ساختمانهای
نامنظم هم استفاده از آنالیز خطی استاتیکی مجاز نمیباشد .به همین صورت
در مورد سازههایی که دارای سیستم باربر جانبی متعامد نیستند استفاده از آنالیز
خطی استاتیکی مجاز نمیباشد.
– 11کنترلتغییرمکانهایجانبیطبقات
طبق آیین نامه طراحی تغییرمکان جانبی نسبی طبقات برای ساختمانهای با
زمان تناوب اصلی کمتر از  0/7ثانیه نباید از  0/025برابر ارتفاع طبقات و برای
س��اختمانهای با زمان تناوب اصلی بیشتر یا مس��اوی  0/7ثانیه نباید از 0/02
برابر ارتفاع طبقات تجاوز کند .در حالی که در دستورالعمل مقاومسازی ضابطه
خاصی در مورد کنترل تغییر مکان جانبی طبقات وجود ندارد.
-12نتیجهگیری
ب��ا توجه ب��ه اختالفات بیان ش��ده صرفنظر از روش تحلی��ل ،میتوان گفت
تفاوت های آییننامه  2800و دستورالعمل مقاومسازی به سه دسته طبقهبندی
میشوند:
 تفاوتهای مربوط به زمان تناوب ساختمان تفاوتهای مربوط به نوع عضو و تالش ایجاد شده در آن تفاوتهای مربوط به نوع زمین - 13مراجع

[ ]1سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،دستورالعمل بهسازی لرزهای ساختمانهای موجود (نشریه شماره
 ،)360ص  ،73-129سال .1385
[ ]2مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ،آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله(،استاندارد ،)2800-84
ویرایش.3
[ ]3جلیلی ،محمدهادی ،بررس��ی روش پارامتری مقایسه آییننامه طراحی و دستورالعمل مقاومسازی،
پایاننامه کارشناسی ارشد ،مهندسی عمران ،سازه ،دانشکده فنی دانشگاه تهران ،ص ،41-112سال .1383
[ ]4ابیانه ،عبداهلل ،مقایسه تطبیقی آییننامه طراحی و دستورالعمل مقاومسازی ،پایاننامه کارشناسی ارشد،
مهندسی عمران ،سازه ،دانشکده فنی دانشگاه تهران ،ص  ،33-94سال .1382
[ ]5فخری ،ثریا ،مقایسه آییننامه طراحی لرزهای و دستورالعمل مقاومسازی قابهای ساده مهاربندی شده،
پایاننامه کارشناسی ارشد ،مهندسی عمران ،سازه ،دانشکده فنی دانشگاه تهران ،سال .1389
[ ]6وزارت مسکن و شهرسازی ،دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان ،طرح و اجرای ساختمانهای
فوالدی (مبحث دهم مقررات ملی ساختمان) ،شهریورماه .1385
[ ]7معاون��ت برنامهری��زی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ،تفس��یر دس��تورالعمل بهس��ازی لرزهای
ساختمانهای موجود( ،ویرایش اول) ،سال .1388
[ ]8معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ،راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزهای
ساختمانهای موجود (ساختمانهای فوالدی) ،سال .1387
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مقالهها

برق

سيستمهاینظارتتصويری

علیرضا دلیری | کارشناس ارشد هوش مصنوعی | info@ariaz.ir

-1مقدمه
سيس��تمهاي نظارت تصويري از ساليان پيش به عنوان ابزاري مهم در بحث
نظارت و ايجاد امنيت مورد استفاده قرار گرفته اند .با توجه به سابقه طوالني اين
سيستمها ،تحوالت و پيشرفتهاي بسيار زيادي در اين حوزه صورت پذيرفته
است كه اطالع از روند اين پيشرفتها ،آخرين دستاوردها و تكنولوژيها ،نكات
مهم در يك سيس��تم نظارت تصويري و موارد بس��يار ديگر ميتواند كمك
شاياني به مديران و كارشناساني كه در حال انتخاب و پياده سازي يك سيستم
نظارت تصويري مينمايند ،باشد .در همين راستا در ادامه به صورت مختصر به
بخشي از مهمترین موارد اشاره ميگردد.
-2تكاملسيستمهاينظارتتصويري
سیس��تمهای نظارت تصویری در طول س��الیان مختلف دچار پیشرفتهای
شگرفی شده اند که در ادامه نسلهای مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته است.
نسل اولAnalog CCTV system using VCR :
در اي��ن سيس��تمهاCCTV ،ه��اي آنال��وگ ب��ه هم��راه  CR
V
( )Video Cassette Recorderم��ورد اس��تفاده قرار ميگرفتند كه در
واقع شامل يك سيس��تم كام�لا آنالوگ ميباشد .در سيس��تمهاي بزرگ تر
يك  Quadو يا مولتي پلكس��ر بي��ن دوربين و VCRق��رار داده ميشود.
اين سيس��تمها اين امكان را فراه��م ميآورند كه چندين دوربين برروي يك
VCRضبط شود اما این مس��اله با سرعت پايين تری امکان پذیر میباشد.
ب��راي ديدن تصاوير نيز يك مانيتور آنالوگ مورد اس��تفاده قرار ميگرفت .در
شکل زیر آرایش کلی این سیستم نشان داده شده است.

62

مشکالت این نسل را میتوان به صورت زیر خالصه نمود:
• محدودیت فاصله و کیفیت پایین تصویر برروی کابلهای کواکسیال
• محدودیت در بازنگری تصاویر ذخیره شده
• عدم قابلیت دیدن تصاویر از چند محل
نسل دومAnalog CCTV Systems using DVR :
در اي��ن سيس��تم از  )Digital Video Recorder( DVRاس��تفاده
ميشود .در  DVRنوار ويدئو توس��ط يكهارد درايو جايگزين شده اس��ت.
بنابراين نياز است كه اطالعات ويدئو ابتدا ديجيتال شده و فشرده شود و سپس
بررويهارد ذخيره سازي شود.
اكث��ر DVRها داراي چندين ورودي ميباشند كه معموال  9 ،4و يا  16تايي
آن در بازار قابل تهیه میباشد .بنابراين خود حاوي Quadو Multiplexer
نيز ميباشند.
درشکلزیر،آرایشنسلدومسیستمهاینظارتتصویرینمایشدادهشدهاست.

از جمله مزیتها و معایب این نسل ،میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
مزیتها:
• قابلیت ذخیره سازی دیجیتال تصاویر
• جستجوی تصادفی تصاویر
مشکالت:
• محدودیت فاصله و کیفیت پایین تصویر برروی کابلهای کواکسیال
• عدم قابلیت دیدن تصاویر از چند محل
نسل سومAnalog CCTV systems using network DVR :
اين سيس��تم در واقع يك سيس��تم نيمه ديجيتال بوده كه داراي يك پورت
اترنت نيز ميباشد .وقتي كه تصاوير در داخل  DVRديجيتال و فشرده شد،
ميتواند برروي شبكه كامپيوتري به يك كامپيوتر راه دور ارسال گردد .بعضي از
سيستمها هم ميتوانند تصاوير ذخيره شده و هم تصاوير زنده را نمايش دهند.
اما برخي ديگر فقط اطالعاتي كه ذخيره شده است را ميتوانند پخش نمايند.
عالوه بر اين ،برخي از سيستمها نياز به يك  Clientمخصوص براي ديدن
تصاوير دارند .اما برخي ديگر از مرورگرهاي استاندارد استفاده ميكنند .در شکل
زیر نحوه پیکربندی این سیستم نشان داده شده است.

به دور دست و از طريق يك شبكه كامپيوتري ارسال نمايند .بنابراين با استفاده از
ويدئو سرور اطالعات تصاوير به صورت زنده ميتواند به هر مكاني منتقل گردد.
با استفاده از ويدئو سرور تصوير ابتدا ديجيتال شده و به صورت تصاوير ديجيتال
برروي يك شبكه كامپيوتري ارس��ال ميگردد .يك ويدئو س��رور ميتواند تا
 30فري��م بر ثانيه را در حالت  NTSCو  25فريم برثانيه را در حالت PAL
برروي اترنت استاندارد ارسال نمايد .اين سيستم ميتواند بيش از يك ورودي
آنالوگ داشته باشد و ساير قسمتهايي مانند ديجيتال كننده تصوير ،فشرده ساز
تصوير ،وب س��رور ،رابط شبكه و سريال از قسمتهاي ديگر آن ميباشد .در
اين سيستمها از يك ويدئو سرور ،يك سوئيچ شبكه و يك كامپيوتر با نرم افزار
مديريت ويدئو استفاده ميشود .دوربين آنالوگ به ويدئو سرور متصل ميشود و
سپس ديجيتال و فشرده ميگردد .ويدئو سرور سپس به شبكه متصل شده و
اطالعات ويدئو راه با استفاده از سوئيچ شبكه به يك  PCارسال ميكند.
در شکل زیر ،نحوه استفاده از ویدئو سرور نمایش داده شده است.

از جمله مزیتها و معایب این سیستم میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
مزیتها:
• قابلیت ذخیره سازی دیجیتال تصاویر
• جستجوی تصادفی تصاویر
• قابلیت دیدن تصاویر از سراسر دنیا
نسلپنجم:
Network Video systems using network camera
 Network cameraدر واقع تركيب دوربين و كامپيوتر در داخل يك واحد
ميباشد .اين دوربينها در داخل خود ديجيتايزر و فش��رده ساز داشته و داراي
راب��ط شبكه نيز ميباشند .اين اطالعات از طريق شبكه منتقل شده و برروي
يك  PCمعمولي با يك نرم افزار مديريت ويدئو ذخيره سازي ميشود.
نحوه استفاده از دوربینهای تحت شبکه در شکل زیر نمایش داده شده است.

از جمله مزیتها و معایب این نسل میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
مزیتها:
• قابلیت ذخیره سازی دیجیتال تصاویر
• جستجوی تصادفی تصاویر
• قابلیت دیدن تصاویر از سراسر دنیا
مشکالت:
• محدودیت فاصله و کیفیت پایین تصویر برروی کابلهای کواکسیال
نسلچهارم:
Network Video Systems using Video Servers
با توجه به محدودیتهای نسل سوم ،راهکاری جدیدی به عنوان ویدئو سرور به
بازار عرضه گردید .يك مزيت بزرگ ويدئو سرور اين است كه بسيار انعطاف پذير
بوده و دوربينهاي آنالوگ فعلي ميتوانند به صورت زمان واقعي اطالعات خود را

از جمله مزیتها و معایب این سیستم میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
مزیتها:
• قابلیت ذخیره سازی دیجیتال تصاویر
• جستجوی تصادفی تصاویر
• قابلیت دیدن تصاویر از سراسر دنیا
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• قابلیت توسعه آسان
• استفاده از زیرساختهای موجود در ساختمان
-3نکاتفنی
جهت آشنایی بیش��تر ،در ادامه برخی از پارامترها و نکات فنی که در انتخاب
سیستم نظارت تصویری باید به آن توجه گردد ،آورده شده است.
قس��متهاي اصلي يك سيس��تم نظارت تصويري را ميتوان به صورت زير
تقسيم بندي نمود:
 .1دوربين
• مشخصات لنز (ميزان زوم اپتيكال ،تركيب لنزها ،سرعت لنز)
• مشخصات سنسور (ابعاد سنسور ،رزولوشن)
• مشخصات Iris
• نوع خروجي تصوير
• مشخصات ( pan-tiltسرعت گردش ،زاويه گردش)
• مشخصات محفظه (درجه حفاظت)
• سيستم تميز كننده محفظه دوربين
• ميزان سيگنال به نويز
• Automatic Gain Control
• سرعت Shutter
• كمترين نور ممكن
• قابليت ديد در شب
 .2سيستم ارسال اطالعات برروي شبكه
• استفاده از  )DVR(Digital Video Recorderتحت شبكه
• استفاده از ويدئو سرور
.3بسترشبكه
• آيا از بستر شبكه كامپيوتري موجود استفاده شود و يا يك شبكه اختصاصي؟
.4لينكهايارتباطي
• كشيدن كابل شبكه اترنت تا محل دوربينها
• استفاده از سيستم ارتباط بيسيم تا نزديكترين ساختمان داراي شبكه
• استفاده از مودمهاي xDSL
 .5نرم افزار مركزي
• مشخصات مورد نياز براي مديريت تصوير
• قابليت سازگاري و يكپارچگي با ساير قسمتهاي سيستم BMS
• قابليت سازگاري با نرم افزارهاي موجود در مجموعه (در صورت نياز)
 .6سيستم ذخيره سازي تصاوير
• ذخيره سازي توزيع شده
• ذخيره سازي مركزي
.7سيستمهايجانبي
• دكل جهت نصب دوربين
• نصب برق گير برروي دكلها
• UPS
• نحوه كابل كشي
• سيستم پخش صوت
• ميكروفن
• تامين روشنايي پايدار و كنترل پذير محل
• ساير خروجيها و وروديهاي مورد نياز
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• سيستم آشكار سازي دستكاري كابلها و يا دوربين
 .8اتاق كنترل
• امنيت فيزيكي اتاق كنترل (آتش سوزي،سرقت ،حمله و)...
• نحوه دسترسي به اتاق كنترل
• قسمت استراحت كاركنان
• سيستم ارتباطي مستقيم با قسمتهاي مختلف
• ثبت مشخصات بازديدكنندگان
• توجه به پارامترهاي ارگونوميك مانند معماري ،آرايش مانيتورها ،آرايش پانل
كنترل ،صندليها ،سيستم تهويه هوا و دما
 .9كاربران راه دور
• نرم افزارها و يا سخت افزارهاي مورد نياز براي دسترسي كاربران راه دور
در ادامه به طور مختصر به بررسي مهمترین پارامترها ميپردازيم.
 رزولوشن:رزولوشن در دوربينهاي آنالوگ به صورت خط تعريف ميشود .اين خط منظور
تع��داد خطوط افقي تصوير ميباشد كه يك رابطه مش��خص با تعداد خطوط
عمودي دارد .رزولوشن به تعداد پيكس��لها در درون سنسور دوربين بستگي
دارد .بنابراين ميتوان گفت:
خط بيشتر = رزولوشن باالتر = كيفيت تصوير بهتر.
براي اندازه گيري دقيق رزولوشن يك دوربين روشهاي مختلفي وجود دارد.
به عنوان مثال استفاده از چارتهاي مخصوص ،روش مبتني بر پهناي باند (در
اين روش پهناي باند بر روي اسيلوس��كوپ ان��دازه گيري شده و در يك عدد
مشخص ضرب ميگردد تا رزولوشن دوربين بدست آيد) از جمله اين روشها
محسوب ميگردند.
 ميزان حساسيت  /كمترين نور محيطاين پارامتر كمترين نور محيط را كه ميتوان يك تصوير قابل قبول بدس��ت
آورد ،مش��خص ميكند .بر خالف ادعاي سازندگان ،براي بدست آوردن عدد
واقعي اين پارامتر ،بايد از فرمولي كه در آن پارامترهاي مختلف دوربين لحاظ
شده است ،استفاده نمود.
 سرعت لنزاين پارامتر معموال با  F-Stopدر مشخصات دوربين نشان داده ميشود .اين
مقدار ميزاني كه  Irisدر جلوي لنز باز ميشود را مشخص ميكند .هرچه اين
مقدار بزرگ تر باشد نشان ميدهد كه ميزان باز شدن  Irisكمتر است.
 سرعت Shutter Shutterميتواند زمان شارژ شدن و رسيدن نور به  CCDرا كنترل كند.
N
استاندارد موجود  50بار در ثانيه براي  PALو  60بار در ثانيه براي  TSC
ميباشد .به عنوان مثال اگر اين سرعت به  1000بار در ثانيه برسد بدان معني
است كه نور محيط بايد  20برابر شود (.)PAL
 فاكتورهاي تاثير گذار برروي كيفيت لنزلن��ز دوربينهاي رنگي به دليل تغيير فركانس طيف رنگ ،تركيبي از لنزهاي
مختل��ف ميباشد كه بر اس��اس كاربرد انواع مختلفي از لنزه��ا به آن اضافه
ميگ��ردد .بنابراين وقت��ي از لنز صحب��ت ميشود ،منظور مجموع��ه اي از
لنزهاي مختلف همانن��د ( Focusing Lensباعث فوكوس كردن برروي
يك ش��ي ميش��ود) ( Variator Lensاندازه تصوي��ر را تغيير ميدهد)،
( Compensator Lensهنگاميك��ه از لنز تغيير اندازه دهنده اس��تفاده
ميشود از اين لنز به طور هم زمان براي تصحيح فوكوس اس��تفاده ميگردد)

و ( Relay Lensاي��ن لنز در نزديكي  CCDقرار ميگيرد و نور را برروي
آن متمركز ميكند) ميباشد .پارامترهاي زير از جمله عوامل تاثير گذار برروي
كيفيت لنز ميباشند:
• تعداد تكههاي شيشه اي كه استفاده شده است .تعداد زياد لنزها باعث باالتر
رفتن دقت و از سوي ديگر افزايش جذب سطحي نور ميشود.
• ضريب جذب شيشه .شيشههايي با كيفيت پايين نور بيشتري را جذب ميكنند.
• ن��وع پوشش .كيفيت پوشش اين لنزها نيز تاثير زي��ادي برروي كارآيي آن
دارد.
• مكانيزم .دقت و كيفيت مكانيزميكه تكههاي لنز را حركت ميدهد نيز بسيار
مهم ميباشد.
 ارسال اطالعات برروي شبكهجهت ارسال اطالعات برروي شبكه كامپيوتري از سه روش ميتوان استفاده نمود:
• دوربينهاي IP-Based
• DVR
• Video Server
در م��ورد دوربينه��اي  IP-Basedبايد گفت اي��ن دوربينها به دليل اين
كه خروجي ديجيتال و تحت شبكه دارند از مزيتهاي بس��ياري نس��بت به
دوربينهاي نسل قبلي برخوردار هستند.
DVRها نس��ل قبلي ويدئو س��رورها به شمار ميروند .اما هم اكنون با ورود
DVRهاي تحت شبكه عمال اختالف بين اين دو سيستم از بين رفته است.
در مقايسه اين دو سيستم فقط چند نكته را بايد مورد توجه قرار داد .در DVR
اطالعات به صورت محلي هم ميتواند ذخيره گردد .بنابراين در صورتي كه به
هر دليل ارتباط دوربين با مركز كنترل براي مدتي قطع گردد ،تصاوير ميتوانند
به صورت محلي ذخيره شوند اما در ويدئو س��رور اين قابليت وجود ندارد .هر
دوي اين دستگاهها بايد تصاوير آنالوگ را از ورودي گرفته ،تبديل به ديجيتال
نموده و پس از فش��رده سازي برروي شبكه ارسال نمايندDVR .ها به دليل
آن كه بايد اين تصاوير را بررويهارد نيز ذخيره سازي نمايند از قدرت پردازش
كمتري نس��بت به ويدئو س��رورها برخوردار ميباشند .اما اين مساله امروزه با
پيشرفت پردازندهها تا حدود زيادي كمرنگ شده است.
نكته ديگري كه بايد به آن توجه نمود نحوه فشرده سازي تصاوير ميباشد .هم
اكنون اس��تانداردهاي رايجي همانند  MPEG-4و  MJPEG 2000در اين
زمينه مورد استفاده قرار ميگيرد كه از جهاتي با يكديگر متفاوت ميباشند.
 شبكه مورد استفادهدو ديدگاه كلي در مورد شبكه كامپيوتري كه اطالعات دوربينها را جمع آوري
ميكند وجود دارد .يكي اس��تفاده از بستر شبكه كامپيوتري موجود و ديگري
پياده سازي يك شبكه اختصاصي.
با توجه به اين كه سيس��تم فوق ،يك سيستم امنيتي محسوب ميگردد ،بايد
شبكه اي كه براي اين كار مورد استفاده قرار ميگيرد داراي خواص زير باشد:
• از نظر امنيتي قابل اطمينان باشد.
• داراي پايداري زياد باشد.
بنابراين در صورتي كه از شبكه موجود استفاده ميگردد بايد به موارد فوق به
دقت توجه گردد.
 نرم افزار مركزينرم اف��زار مركزي از جهات گوناگون مورد توج��ه ميباشد كه مهمترین اين
پارامترها به شرح زير ميباشد:
• از امنيت بااليي برخوردار باشد.
• امكانات مديريتي و حرفه اي مربوط به نظارت تصويري را دارا باشد.
• تركيب آن با س��اير سيس��تمهاي  BMSامكان پذي��ر باشد (ترجيحا همه
سيستمها در يك نرم افزار يكپارچه شوند)
• قابليت گسترش ،حقوق و هزينههاي مربوط به آن نيز در نظر گرفته شود.

 سيستم ذخيره سازي تصاويرهمان طور كه در بخشهاي قبلي ذكر گرديد ،ذخيره سازي تصوير ميتواند به
شكلهاي مختلف صورت پذيرد .به عنوان مثال استفاده از DVRهاي محلي،
ذخيره اطالعات در اتاق كنترل ،ذخيره سازي توسط كاربران راه دور.
 نحوه كابل كشياين سيستم نياز به كابل كشيهاي مختلفي دارد همانند كابلهاي برق ،كابل
تصوير و كابل  .DATAبنابراين رعايت اس��تانداردهاي الزم در زمينه كنده
كاري ،كانال كشي ،جنس كابلها و نحوه اتصاالت ،تهيه نقشه و سادگي تعمير
و نگهداري از جمله موارد مهم در اين زمينه ميباشد.
 UPSبه دليل باال رفتن قابليت اطمينان و پايداري سيس��تم حتما بايد برق سيستم
توسط  UPSتامين گردد تا اهداف زير برآورده گردد:
• برق با كيفيت باال به تجهيزات وارد شود (جلوگيري از صدمه ديدن تجهيزات)
• در م��وارد قطع برق كه اغلب رخدادهاي خاص ني��ز در اين مواقع به وقوع
ميپيوندد ،سيستم به كار خود ادامه دهد.
 دكل جهت نصب دوربيندكلهاي نصب دوربين خود ميتواند تاثير زيادي برروي كيفيت تصاوير داشته
باشد .به عنوان مثال محل نصب دكل ،ارتفاع دكل ،ميزان لرزش دكل .بنابراين
مكان يابي دقيق دكلها و انتخاب مناس��ب ارتفاع ،جنس و شكل هندس��ي
دكلها تاثير زيادي برروي نتيجه نهايي طرح خواهد داشت.
 نصب برق گيربه دليل ارتفاع بلند دكلها نصب برق گير يكي از ضروريات اين سيستم ميباشد.
 تامين روشنايي پايداريكي از مواردي كه بايد به آن توجه گردد ،نور پردازي صحيح و مناسب محل و
كنترل روشن و خاموش كردن آن به صورت خودكار و يا توسط مركز كنترل نظارت
تصويري ميباشد .كه تمهيدات الزم در حين اجراي طرح بايد انديشيده شود.
سيستمصوتيدر صورتي كه در برخي از محلها نياز به نصب ميكروفن و يا بلندگو باشد ،بايد
اين موارد نيز در انتخاب دوربين ،ويدئو سرور و يا  DVRمورد توجه قرار گيرد.
 ساير وروديها و خروجيهادر صورتي كه در آينده نيازهايي جهت ارتباط مستقيم سيستم نظارت تصويري
با س��اير سيس��تمهاي موجود در محل وج��ود داشته باشد ،باي��د وروديها و
خروجيهاي مورد نياز را در طراحي سيس��تم لح��اظ نمود .به عنوان مثال در
صورتي كه در درب ورود خودرو يك سنس��ور القايي جهت تش��خيص وجود
خودرو نصب گردد ،ميتوان خروجي اين سنسور را به سيستم نظارت تصويري
نصب نمود تا به صورت خودكار دوربين برروي خودرو زوم نمايد.
 كاربران راه دوردر مورد كاربران راه دور ،نحوه دسترسي آنها به سيستم ،نرم افزارهايي كه بايد
مورد استفاده قرار دهند و يا استفاده از سيستمهاي متحرك همانند Laptop
و يا  ،PDAنيز بايد مشخص گردد.
مراجع:
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Herman Kruegle
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مقالهها

مکانیک

نگاهي بهمبحثهفدهممقرراتملي ساختمان
جواد اسدالهی | کارشناس مهندسی مکانیک
سيد مجيد تقوي | قائم مقام مديريت گاز سازمان
محمد علی ظفری | کارشناس مهندسی مکانیك

تامین هوای الزم برای احتراق
دس��تگاههای گازس��وز باید در محلی نصب شوند که تهویه هوا در آن محل
کام��ل باشد تا در شرایط کار معمولی آنها فرآیند احتراق رضایت بخش گاز؛
تخلیه مناسب گازهای دودکش و پایدار ماندن درجه حرارت محیط امکان پذیر
گردد.
روشهای تامین هوای الزم برای احتراق کامل وسایل گازسوز
الف) براي فضاها با درزبندي معمولي
اگر حجم فضاي محل نصب دس��تگاه گازسوز بيش از يك متر مكعب به ازاء
هر  177كيلوكالري بر س��اعت باشد فضا مناس��ب تلقي ميشود بعنوان مثال
حجم فضاي كافي جهت نصب يك بخاري خانگي با مصرف  0.6متر مكعب
برس��اعت با درنظر گرفتن ارزش حرارتي گاز طبيعي ( 27 )8117متر مكعب
ميباشد.
[ ]V =Q /177= (0.6*8117)/177=27درص��ورت كمت��ر ب��ودن حجم
فضاي نصب از مقدار ذكر شده بايس��تي هواي احتراق از فضاي مجاز مجاور
تامين گردد مشروط بر اينكه حجم فضاي نصب و فضاي مجاور مجموع ٌا بيش
از يك متر مكعب به ازاي هر  177كيلوكالري بر ساعت مصرف انرژي وسيله
گازسوز باشد .در اين حالت با ايجاد دو دهانه باز دائميبين اين دو فضا يكي به
فاصله  30سانتيمتر از سقف و ديگري به فاصله  30سانتيمتر از كف هواي مورد
نياز احتراق تامين خواهد شد در اين حالت سطح آزاد هر يك از اين دريچهها
بايد به ازاء هر  38كيلو كالري بر ساعت حداقل يك سانتي متر مربع باشد.
ولي در هر حال سطح هر يك از دريچهها نبايد كمتر از  645سانتي متر مربع
باشد.
چنانچه مجموع حجم فض��اي محل نصب و فضاي مجاور كمتر از يك متر
مكعب به ازاي هر  177كيلوكالري بر ساعت مصرف انرژي كل وسايل گازسوز
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نصب شده در اين دو فضا باشد بايس��تي ضمن ايجاد دو دهانه دائميبه شرح
فوق با ايجاد يك دريچه دائميو مستقيم به هواي آزاد در ارتفاع  30سانتي متر
به سقف كه سطح مقطع آزاد آن بيش از يك سانتي متر مربع به ازاي هر 116
كيلوكالري بر ساعت باشد هواي مورد نياز جهت احتراق را تامين نمود.
ب) براي فضاها با درزبندي هوا بند (استفاده از درب وپنجره )UPVC
چه حجم فضا كافي باشد و چه حجم آن كافي نباشد به هر حال تمام هواي
احتراق بايستي از خارج ساختمان تامين گردد .براي فضاهاي با درزبندي هوابند
به صورت زير بايستي هواي مورد نياز جهت احتراق را تامين نمود.
در اين حالت با ايجاد يك دريچه دائميدر ارتفاع  30س��انتي متر به سقف كه
سطح مقطع آزاد آن بيش از يك سانتي متر مربع به ازاي هر  116كيلوكالري
بر ساعت باشد ميتوان هواي مورد نياز جهت احتراق را تامين نمود .عالوه بر
دريچه فوق الزم اس��ت يك دهانه اضافي براي دريافت مستقيم هوا از خارج
ايجاد شود سطح آزاد اين دريچه نبايد كمتر از يك سانتي متر مربع به ازاي هر
 194كيلو كالري بر ساعت مصرف انرژي وسايل گازسوز نصب شده در محل
باشد .پس براي هر فضا با درزبندي هوابند نصب دو دريچه فوق الزامياست.
درصورت اس��تفاده از كانال س��طح مقطع كانال حداقل بايد با س��طح دريچه
دائميبرابر باشد.
درصورت تامين مكانيكي هوا (استفاده از فن و )...مقدار هوايي كه به
داخل فضا فرس��تاده ميشود دست كم بايد يك متر مكعب به ازاي هر
 355كالري بر ساعت باشد.
و در صورتی که بخواهیم هوای مورد نیاز تهویه را از طریق کانال تامین نماییم
در این صورت باید سطح مقطع کانال را با توجه به طول کانال از جدول شماره
 1محاسبه نماییم.

طولکانال
(متر)

سطحمقطعکانال(سانتیمترمربع)
یککاناله

دوکاناله

0

150

75

2

200

105

9

300

165

5

250

توضیحات
بجای کانال از دریچه
استفاده شده

135

15

350

195

24

400

220

جدول شماره 1

فاصله محل دريچههاي دائمياز انتهاي دودكشها در تراز افقي و عمودي
حداقل بايد يك متر باشد.
عالوهبرمطالبعنوانشدهدرفوقدرموردتامینهوایاحتراقالزماست
به موارد مهمیهمچون مشخصات و ضوابط مربوط به نصب دودکشها و
رعایت حداقل قطر و ارتفاع تعیین شده جهت وسایل گازسوز مختلف در
مبحثهفدهمتوجهکافینمود.
ذكر يك مثال
فرض كنيم نحوه هوارس��اني به وسايل گازس��وز نصب شده در يك آپارتمان
به مس��احت  75متر مربع مورد نظر اس��ت اين آپارتمان داراي دو اتاق خواب
يكي به مساحت  8مترمربع و ديگري به مساحت  12مترمربع است .با فرض
نصب درب و پنجره معمولي و يك بخاري ( 0.6متر مكعب بر ساعت) درهال
و پذيراي��ي و دو ع��دد بخاري در اتاق خوابها و يك اجاق گاز ( 0.7متر مكعب
بر س��اعت) و يك آبگرمكن ديواري ( 2.5متر مكعب بر ساعت) در آشپزخانه
اين واحد مسكوني به محاسبه حداقل فضاي الزم و نحوه هوارساني به آنها
ميپردازيم:
مساحت 75 :مترمربع  -حداكثر ميزان مصرف:
[ 5 ]5 = 0.6+0.6+0.6+0.7+2.5متر مكعب بر ساعت
با در نظر گرفتن ارزش حرارتي گاز طبيعي ( 8117كيلوكالري بر متر مكعب)
حداقل فضاي الزم براي اين ميزان مصرف به صورت زير محاسبه ميگردد:
5*8117=40585
40585/177=229.29
با در نظر گرفتن ارتفاع سه متر حجم فضاي اين واحد مسكوني()225=3*75

 225متر مكعب ميباشد كه از ميزان محاسبه شده در فوق كمتر است با كم كردن
فضاي حمام و دستشويي ( 30مترمكعب) فضاي مفيد در دسترس حدود 195
متر مكعب ميباشد لذا با يستي هواي مورد نياز از خارج ساختمان تامين گردد.
در م��ورد اتاق خوابه��ا حداقل فضاي مورد نياز جه��ت نصب بخاري خانگي
( 27 )(0.6*8117/177) =27متر مكعب ميباشد (بايستي يك متر مكعب
فضا به ازاي هر  177كيلوكالري بر ساعت مصرف انرژي وسيله گاز سوز وجود
داشته باشد) لذا نصب بخاري در اتاق خواب  8متري مجاز نيست()8*3=24
مگر آنكه هواي مورد نياز از فضاي مجاور تامين گردد با توجه به الزامات مطرح
شده در مبحث هفدهم جهت تامين هواي احتراق اين اتاق بايستي دو دريچه
دائمييكي به فاصله  30سانتي متر از سقف و ديگري به فاصله  30سانتي متر
از كف جهت ارتباط با فضاي مجاور تعبيه گردد مس��احت آزاد هر يك از اين
دريچهها بايس��تي حداقل يك سانتي متر مربع به ازاي هر  38كيلوكالري بر
ساعت مصرف انرژي وسيله گازسوز باشد لذا سطح آزاد هر يك از دريچهها به
صورت زير محاسبه ميگردد:

A =Q / 38
Q = 0.6 * 8117 = 4870.2
A = 4870.2 / 38 = 128.163

مالحظه ميگردد مس��احت آزاد هر يك از دريچهها بايس��تي در حدود 130
سانتي متر مربع باشد با توجه به اينكه مقدار محاسبه شده كمتر از  645سانتي
متر مربع ميباشد لذا س��طح آزاد هر يك از دريچهها را همان  645سانتيمتر
مربع در نظر ميگيريم لذا ابعاد هريك از اين دريچهها بايستي حدود 25 *26
سانتي متر در نظر گرفته شود.
در خص��وص اتاق خواب دوم با توجه ب��ه اينكه حجم فضا  36 = 3*12متر
مكعب ميباشد و از مي��زان حداقل  27مترمكعب فضاي نصب براي بخاري
بيشتر است و فضا نيز با درزبندي معمولي است نياز به نصب دريچه نميباشد.
درخصوص آشپزخانه وهال پذيرايي با كم كردن مساحت يك اتاق خواب (اتاق
خواب  8متري با اين فضا از طريق نصب دو دريچه مرتبط اس��ت) مس��احت
مفي��د  53مت��ر مربع ميباشد لذا حجم كل اين فضا  159مترمكعب اس��ت و
حداكثر ميزان مصرف  4.4مترمكعب بر ساعت و حداقل فضاي مورد نياز جهت
نصب وس��ايل گازسوز اين قسمت بر مبناي يك متر مكعب به ازاي هر 177
كيلوكالري مصرف انرژي وسايل گازسوز برابر با
[ 201.78 ]201.78 = (4.4 * 8117)/177مترمكع��ب ميباشد لذا با توجه
به كمبود فضاي نصب بايستي با نصب يك دريچه دائميبه سمت هواي آزاد
(خارج ساختمان) به فاصله  30سانتيمتر از سقف هواي مورد نياز جهت احتراق
را تامين نمود .مساحت آزاد اين دريچه بايستي حداقل يك سانتي متر مربع به
ازاي هر  116كيلوكالري بر ساعت مصرف انرژي وسايل گازسوز نصب شده در
اين فضا باشد لذا به صورت زير محاسبه ميگردد:
A=Q/116
A=(4.4*8117)/116=307.89

مالحظه ميگردد كه نصب يك دريچه مستقيم به هواي آزاد با مساحت آزاد
حداقل  308س��انتي متر مربع ضروري است .ابعاد اين دريچه بايستي حداقل
 17.55 * 17.55سانتي متر باشد.
بررسي ميزان نفوذ هوا از درز دربها و پنجرههاي معمولي
مقدار هواي نفوذي به ازاء واحد طول درز دربها و پنجرهها برحسب متر مكعب
بر ساعت در متر ( )cm/hr*mبر اساس جدول شماره  2ميباشد.
نوع درب و پنجره
درب معمولي چوبي از نظر
نفوذ مطمئن
درب معمولي چوبي از نظر
نفوذ غير مطمئن
پنجره ساده فلزي با نفوذ
معمولي

پنجره دو لنگه فلزي از نظر
نفوذ مطمئن
پنجره دو لنگه فلزي از نظر
نفوذ غير مطمئن

پنجره دو لنگه چوبي از نظر
نفوذ مطمئن
پنجره دو لنگه چوبي از نظر
نفوذ غير مطمئن

سرعت باد بر حسب كيلومتر بر ساعت
8

16

24

32

40

2.4

3.6

4.8

7.2

9.6

4.8

12.6

20.4

28.8

36.6

4.5

10

16

26

30

2

6

10

15

20

7

15

23

32

45

2

3

11

17

24

9

23

37

51

66

67

طول درز قسمت بازشو پنجره به صورت ذيل محاسبه ميگردد:

L=2Y+2X

كه در آن  xطول قسمت بازشو و  yارتفاع آن است.
بر اين اساس براي يك پنجره فلزي معمولي با سرعت باد  8كيلومتر بر ساعت
از جدول فوق ميزان نفوذ هوا به ازاء واحد طول درز [ ]4.5 cm/hr*mميباشد.
و با توجه به مبحث  17مقرارت ملي ساختمان كه حداقل حجم فضاي نصب
بخاري خانگي را  27متر مكعب در نظر گرفته و نيز مبحث  14مقررات ملي
س��اختمان كه تعداد دفعات تعويض هوا را  1.2تا  2دفعه در ساعت براي اتاق
خواب در نظر گرفته نتيجه ميگيريم كه حداقل طول درز براي اين پنجره با
فرضيات باال بايستي به صورت زير باشد:
L = (27*1.2)/4.5 = 7.2 m

ب��ا قرار دادن اين طول در رابطه  L = 2 Y + 2 Xو با فرض ارتفاع  1.5متر
پنجره داريم:
7.2 = 2 * 1.5 + 2 X
2 X = 7.2 – 3
X = 2.1 m

مالحظه ميگردد ابعاد يك پنجره فلزي معمولي در محل نصب يك بخاري
خانگي (با كاربري اتاق خواب) بايستي حداقل 2.1*1.5متر باشد( .يا مساحت
 3.15متر مربع)
نفوذهواشمشيردولبه
ب��ا توجه به مطالب عنوان ش��ده و در نظر گرفتن اين مطلب كه تامين هواي
تازه جهت ساختمان امري حياتي است و نيز اين موضوع كه صرفه جويي در
مصرف انرژي ضروري است و لزوم رعايت همزمان مباحث هفدهم و نوزدهم
مقررات ملي ساختمان حتی االمکان بایستی از نصب وسایل گازسوز گرمایشی
در فضاهای دارای درب و پنجرههای دو جداره خودداری نموده و به جای آن
از وسایل گرم کننده دیگر نظیر رادیاتور و ...استفاده نمود.
و درصورت لزوم استفاده از بخاری در این فضاها بایستی کلیه ضوابط مربوط به
تامین هوای احتراق رعایت گردد در غیر اینصورت این صرفه جویی در مصرف
انرژی نه تنها ثمره اقتصادی نخواهد داشت بلکه ممکن اس��ت باعث بوجود
آمدن فاجعه ای جبران ناپذیر گردد.

منابع:

 -1حرارت مركزي و تهويه مطبوع ستوده تهراني
 -2کتاب تاسیسات حرارتی افهال
 -3لوله کشی گاز واحد خانگی از انتشارات شرکت ملی گاز ایران
 -4سایت شرکت ملی گاز ایران
 -5مبحث هفدهم مقرارت ملی ساختمان
 -6مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان
 -7مبحث چهاردهم مقررات ملي ساختمان
 -8مقاله درب و پنجرههای ( UPVCدفتر پژوهشهای نشریه مسکن)
 -9تهويه مطبوع كرير

همایشبینالمللیمعماریوتوریسم
همایش بینالمللی معماری و توریسم با هدف ،نشان دادن راه
حلهای جایگزین برای اس��تفاده از صنعت توریسم برگزار
میشود.
آبادگران اف��ق رایا یک ارگان و نهاد غیردولتی اس��ت که
کارخود را رسمأ درسال 2011باهدف برنامه ریزی وسیاست
گذاری درزمینههای مختلف شهرس��ازی ومعماری باکمک
گرفتن ازدانش متخصصان ایرانی ش��روع کرده است .دفتر
مرکزی این مجموعه درشهر مقدس مشهد است.
رایا به عنوان یکی از پایگاههای ارتباطی در حوزههای مختلف
علمی وتحقیقاتی دربین دانش��جویان معماری وشهرس��ازی
کشورهای آسیایی شناخته شده است وبه همین منظوردرپی
برگزاری روزجهانی معماری وشهرس��ازی دراین کش��ورها
است.
ای��ن ارگان در نظردارد ،اولین همایش بین المللی معماری و
توریسم با موضوع راهکارهای مناسب برای توسعه شهرها را
در رابطه با نقش کلیدی معماری در صنعت توریسم برگزار
کند.
همایش
هدف اصلی این همایش نشان دادن راه حلهای جایگزین برای
اس��تفاده از صنعت توریسم است .این همایش بین المللی دو
روزه در تاریخ سوم و چهارم خرداد ماه  1391خواهد بود.
در این همایش به بررسی مسائلی مختلفی چون:
چگونه معماری میتواند به طور همزمان در بازسازی و رونق
یک شهر اثر داشته باشد؟
راهکارهایجایگزینفرهنگی/اجتماعیدربکارگیریمناسب
معماریدرصنعتگردشگریچیست؟
و یا اینکه تا چه حد ،برخی از پروژههای توریستی توانستهاند
به ارتقای فرهنگ بومی یک منطقه بپردازند؟
خواهند پرداخت .با توجه به پتانسیلهای شهر مشهد این شهر
مقدس،برای میزبانی و برگزاری همایش انتخاب شده است.
این شهراز نظر ،زمینههای معماری و گردشگری بستر مناسبی
برای برگزاری این گونه همایشهای میباشد.
عالقمندان،متخصصانودانشجویانمیتوانندبرایشرکتدر
این همایش و دریافت سایر اطالعات مربوط به همایش مانند؛
لیست سخنرانان مدعو به همراه پیشینه فعالیتشان ،چهارچوب
برنامه و...به وب س��ایت این ارگان " آبادگ��ران افق رایا "
مراجعهنمایید.
مهلت ثبت نام حداکثر تا تاریخ 91/2/25است.

68

مقالهها

مکانیک

طراحی خانههای زیر زمینی و بررسی تاثیرآنها
در بهینه سازی مصرف انرژی
مسعود کاوه | کارشناس ارشد تبدیل انرژی | kavehmasoud@yahoo.com

چکيده
با توجه به کاهش روز افزون سوختهای فسیلی وبا توجه به اینکه ساختمان ها
درحال حاضر 50درصد از گاز کربنیک جهان را تولید میکنند وبه پدیده گرم
ش��دن زمین دامن میزن��د ،میتوان عنوان کرد که در عصر حاضر اس��تفاده
از انرژیهای نو ،انرژیهای طبیعی وارزان قیمت س��ر لوحه بس��یاری ازمعماران
کشورهای جهان قرارگرفته وساختمانهایی با استفاده ازاین انرژیها به وجود آمده
اس��ت .مثالابنیه ای که با استفاده از انرژی خورشید شکل گرفته ویا ابنیه ای
که در داخل زمین دفن شده اندو ما در این قس��مت به تش��ریح ساختمانهای
زیرزمینی میپردازیم .قرارگیری ساختمان در داخل زمین میتواند بسیاری از
نیازهای حرارتی وبرودتی یک ساختمان رابه حداقل برساند وهمینطورنیازهای
شهری راودرحال حاضردر آمریکا بیش از سیصد مکان عمومیوساختمانهای
تج��اری وپنجاه هزار خانه شخصی وجود دارد ک��ه درداخل زمین بنا شده اند
ومانند ابنیه روی زمین دارای کارکردهای گوناگونی میباشند .باتوجه به مصرف
روزافزون انرژیهای فسیلی و کمبودآنها وهمچنین آلودگی محیط زیست ،باید
اظهار داشت که هدف از طراحی خانههای زیررزمینی این است که وابستگی
کمتر به سوختهای فسیلی داشته باشیم.
کلمات کليدی :خانههای زیررزمینی ،حرارتی ،برودتی
مقدمه
با توجه به اینکه ایران یکی از کش��ورهای معدود در جهان در زمینه طراحی
اقلیمیاست که سابقه ای بس طوالنی دارد ،ولی در حال حاضر سهم ناچیزی
در استفاده از این دانش خود دارد .در گذشته شهرها وروستاها و مراکز جمعیتی
براس��اس اقلیم آن منطقه شکل میگرفته ومن��ازل ایرانی یکی از امن ترین و
راحت ترین منازل برای ساکنان آن بوده و ساکنان آن احساس راحتی وآسایش
میکردن��د ،در صورتی که در معماری عصر حاضرای��ران ومنازل کنونی این
آسایش به چشم نمیخورد وآسایش منازل ما بیش از بیش وابسته به انرژیهای

فسیلی وبرق میباشد و متاسفانه دانش معماری سنتی خودرا که براساس اقلیم
ب��وده را فراموش کرده ایم وبه معماری نیمه م��درن روی آورده ایم ،معماری
که حتی اصول اولیه آن را نمیدانیم .در حالیکه برخی از رویکردهای مدرن در
معماری نوین کشورهای جهان برگرفته از معماری سنتی ایران میباشد.
در ارتباط با تاریخچه خانههای زیرزمینی در ایران بایداشاره کرد که این بناها
در ایران سابقه ای بس طوالنی دارند.در واقع نظام ساماندهی منازل مسکونی
سنتی ایران بر اساس حرکت آفتاب وجهت وزش باد بوده که بهترین نمونهها
را میتوان در مرکز ایران ونواحی سرد مشاهده کرد.از اولین منازلی که بصورت
ابنیه زیرزمینی بنا شده اند ،میتوان به روس��تای میمند در37کیلومتری شهر
بابک در کرمان ،روس��تای کندوان در نزدیکی شهر اسکو ویا منازل مسکونی
در شوشتر ودزفول اشاره کرد ،که قس��مت اعظمیاز بناها در داخل زمین قرار
گرفته اند.
در حال حاضر در بسیاری از کشورهای مدرن جهان به دالیل مختلف که اهم
آن بحران انرژی و ارزش باالی منابع فس��یلی که به س��بب رو به اتمام بودن
آنها میباشد ،رویک��رد طراحی بناها بصورت زیرزمینی حائز اهمیت فراوانی
قرارگرفته است .این نگرش که برگرفته از گذشته نیز میباشد ،دارای محاسن
و تاثیرات مثبت زیادی در زندگی شهری مدرن و همچنین اس��تفاده بهینه از
انرژی به سبب تعادل حرارتی زمین دارا میباشد.
ساختمان هایزیرزمینی
در واقع عوامل جوی ونوسانات درجه حرارت برساختمانهای زیرزمینی تاثربسیار
کمیدارند وپوس��ته زمین به مثابه یک عایق حرارتی ضخیم ،از انتقال حرارت
به داخل زمین جلوگیری میکند وتغیی��رات درجه حرارت از عمق 6/1متر به
بعد ثابت باقی میماند .این س��اختمانها شاید در ن��گاه اول غیر معمول بنظر
برس��ند ،اما باتوجه به محدودیتها وکمبود انرژی که وج��ود دارد ،طراحی این
س��اختمانها انتخاب خوبی میباشد .به خاطر اینکه مصرف انرژی این ابنیه و
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اتالف حرارتش بسیار کمتر از ابنیه مشابه است .ازجمله دالیل قابل قبول برای
پذیرش قرارگیری س��اختمان در داخل زمین جدا از مبحث انرژی میتوان به
مواردزیر اشاره کرد:
 -1این ابنیه مشرف به همسایه ،مناظر ،نماهای تاریخی نیستند و در واقع دید
ومنظرمنطقه را بهم نمیزنند.
 -2کاه��ش وافزای��ش دما تاثیر چندان��ی بر دمای این ابنی��ه ایجاد نمیکند
وهمواره شرایط مطلوب رادارند و هزینه گرم وسرد کردن محیط در این ابنیه
80درصدکمتر از ابنیه متعارف میباشد.
 -3کمترین آسیب به طبیعت ومحیط وارد میشود وجزئی از طبیعت محسوب
میشود.در مقایسه با ابنیه متعارف که سطح زمین را با مصالح ضد آب میپوشاند
وجلوی نفوذ آب را به زمین میگیرد ،ابنیه زیر زمینی بهتر عمل کرده زیرا سقف
این ابنیه با خاک وگیاهان پوشیده شده وآب را به زمین باز میگرداندوپوشش
گیاهی از این طریق غنی تر شده و دی اکسید کربن بیشتر را به اکسیژن تبدیل
میکند.
 -4گاهی با وجود عناصری روی زمین مانند منطقه بندی ،محوطه س��ازی،
پار کینگ ،مقررات شهر س��ازی ،عقب نش��ینی ،مسیرهای خاص و غیره که
نمیت��وان آنهارا نقض کرد و طرح را تحت شعاع قرار میدهد ،اجرای آن در
زیر زمین بهتر است.
 -5جلوگیری از لرزشهای ناخواس��ته وس��روصدای مکانهایی چون فرودگاه،
ترافیک وکارخانجاتی که سروصدای زیادی تولید میکنند و همه اینها باعث
شده تازمین گزینه خوبی برای ابنیه ای که در کنار چنین مکانهای قرار گرفته،
باشد.
 -6چون ورودیها ودسترس��یها معدود بوده وتعداد کمیاز دیوارها وپنجرهها
درمعرض دید خرابکاران و دزدان قرار دارند ،پس همین باعث امنیت بیش��تر
ساختمان میشود.
 -7بناهای که به درستی ودقیق اینگونه طراحی میشوند در مقابل باد ،باران،
آتش ،سیل و زلزله ایمن ومقاومترند.
 -8این گونه س��اختمانها بدلیل قرار گیری در داخل زمین از لحاظ نگهداری
راحت وهزینه نگهداری آن کم است.
 -9ب��ر روی این گونه ابنی��ه فضای باز ،پارکینگ وباغ میت��وان قرار داد ،به
خصوص در مراکز شهری که فضای سبز وتفریحی کم میباشد.
جزئیاتاجرایی
روش اجرای این بناها بدین صورت است که کل ساختمان را در درون زمین
قرار میدهند ،بنحوی که بام بنا حدود یک متر پائین تر از سطح زمین باشد واین
ارتفاع را با خاک زراعی پر میکنند وروی آن چمن و بوته میکارند .اگر س��ایت
شیب دار باشد درسمت جنوب شیب ساختمان را اجرا میکنند و ضلع جنوبی بنا
را از زمین بیرون قرار میدهند و بازشوها و پنجرهها را جهت نورگیری و تهویه
در این قسمت تعبیه میکنند .البته از سقف نیز جهت تامین روشنایی و تهویه
قسمتهای عقب ساختمان میتوان استفاده کرد.
در س��ایتهایی که زمین مسطح است با قرار دادن یک حرارت مرکزی(حیاط)
در وسط س��اختمان میتوان نور وحرارت خورشید و هوای تازه را به دورن بنا
انتقال داد .جهت طراحی درون س��اختمان اتاقهای اصلی مانند اتاق نشیمن،
ناهارخوری و خواب در قس��مت جنوب ساختمان ویا درقسمتی که در معرض
نور وحرارت مستقیم خورشید است ،قرار میدهند و قسمتهای دیگر ساختمان
که از اهمیت کمتری برخوردارند و نیاز به نور مستقیم آفتاب ندارند مانندحمام،
س��رویس بهداشتی ،راه پله ،انبار و گاراژ رادر پشت ساختمان قرار میدهند که
خود یک فضای حائل بین قسمت اصلی ساختمان ومحیط سرد پشت بنا ایجاد
میکند.
ابنیه زیرزمینی عملکرد بسیار خوبی در کسب وحفظ انرژی دارندزیرا نور وحرارت
را از سمت جنوب دریافت و به دلیل پوشش ضخیم زمین در اطراف خود ،این
ح��رارت را به خوب��ی در داخل بنا حفظ میکنند وب��ا بدنه ضخیم که معموال
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در س��مت جنوب وروبه آفتاب دارند و از مصالح بنایی هم س��اخته میشوند،
مانند یک منبع ذخیره حرارتی عمل کرده وحرارت را در طی روز کسب کرده
ودرطول شب حرارت را به تدریج پس میدهند که باعث اعتدال دما میشود.
در تابس��تان به دلیل اینکه حرارت خارج به سادگی به داخل بنا نفوذ نمیکند،
با ایجاد سایه بر روی پنجره جنوبی ،میتوان شرایط آسایش را بدون استفاده
ازدستگاهای برودتی تامین نمود.
از نمونه های خوب اجرا شده میتوان به ساختمان تجاری ویل ماری در مونترال
کانادا اشاره کرد که مرکز خریدی بصورت زیر زمینی است ویا طرح گسترش
موزه لور پاریس با فضای به وسعت  870هزار فوت مربع درزیرزمین که طراح
آنها آقای (آی .ام .پی) میباشد.

شکل  :1تصاویری از موزه لورپاریس

همچنین به عنوان نمونه خانه ای در س��وئیس که توس��ط کریستین سرچ و
مولر طراحی شده اس��ت .خانه ای س��اخته شده در زیر زمین که نمونه ای از
ایده ساختمانهایی است که میتوانند مطابق با شرایط زندگی و در هماهنگی
با محیط اطراف س��اخته شوند .تمام س��اختمان در زیر زمین و سازه بتنی آن
تخم مرغی شکل است .حیاط آن از پلههایی که در تخته سنگهای سراشیبی
جاسازی شده اند قابل دیدن است .باالترین قسمت مرکزی تراس که با نمایی
غیرمنظم احاطه شده به صورت پنجره بزرگی اس��ت که روشنایی را از میان
دره ای باریک در چشم انداز آلپ بازتاب میکند .حمام خانه دارای نور طبیعی
فراوان است .نورگیری این خانه بسیار بیشتر از نمونههای مشابه است و شامل
تمام امکانات عمومیاز قبیل :یک آشپزخانه کامل ،اتاق غذاخوری ،اتاق نشیمن
و سالن پذیرایی است .با ساختن خانه زیرزمینی ،تقریبا میتوان نیاز گرما و سرما
در زمستان و تابستان را برطرف کرد.

همچنین نمونه دیگر در سوئیس

شکل  :3تصاویری از خانه ای در سوئیس

نتيجهگيری
با توجه به اینکه مصرف زیادی از انرژی را ساختمانها به خود اختصاص داده اند
و به دنبال آن بحران انرژی و اتمام سوختهای فسیلی را نیز به همراه خواهد
داش��ت ،بنابراین ارائه راهکارهایی موثر بخص��وص در طراحی ابنیه به جهت
کمترین میزان اتالف انرژی در تابستان و زمستان و بیشترین استفاده از شرایط
محیطی و همچنین سازگاری با آن از اهمیت زیادی برخوردار میباشد .که یکی
از این راهکارها ،نگرش طراحی خانهها به صورت زیرزمینی میباشد .استفاده از
عمق زمین جدا از محاسن شهرسازی ،به جهت تعادل حرارتی زمین در عمق
مش��خص از اتالف انرژی در طول سال جلوگیری میکند .این گونه طراحی
جدا از اینکه ریشه در معماری سنتی دارد ،در عصر حاضر به ویژه در شهرهای
مدرن که هر متر مربع زمین از ارزش باالیی برخوردار است ،ضرورت و اهمیت
بیشتری پیدا میکند.
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مدیریت

مديريت تغييرات در پروژههاي ساختماني و عمراني

حميد شفاعي بجستاني | كارشناسيارشد مديريت پروژه | hamidshafaei@yahoo.com

مقدمه
مقاله حاضر ،چكيده يك گزارش حرفهاي از نتايج  3سال پژوهش (كد )MCD
توسط مراجع علميو دانش��گاهي و شركتهاي بزرگ و معتبر ساختماني در
انگلس��تان است .شركتهاي مذكور در سطح جهاني و در زمينههاي طراحي،
مشاوره و اجراي پروژههاي ساختماني فعاليت دارند .مشكالت ناشي از تغييرات
در پروژههاي عمراني و ساختماني ،اين گروه را برآن داشت تا ضمن بررسي و
تجزيهوتحليل نمونهها و موارد گوناگون ،يك سيس��تم و روش فرايندي براي
مديريت تغييرات بهوجود آورند .اين گزارش الگوي مناسبي براي بوميسازي
آن مطابق با شرايط محيطي و قانوني و مشخصات پروژههاي عمراني در ايران
بهدست ميدهد و بهعنوان يك پروژه تحقيقاتي براي پاياننامههاي تحصيالت
تكميلي ،ارزش كاربردي قابلتوجهي خواهد داشت.
كليات
بيترديد فعاليتهاي صنعت س��اختمان از نوع پروژهاي هستند .در اين حرفه،
واحد پايه كار پروژههاي مستقل بوده كه از نظر وسعت ،طولمدت و پيچيدگي با
هم تفاوتهايي دارند .اما برخي موارد مانند تغيير ،در تمام پروژههاي ساختماني
مشترك هس��تند .در حين اجراي يك پروژه س��اختماني و بهدليل اطالعات
ناقص ،فرضيات و تجربيات شخصي متخصصين ساختمان ،تصميمات نادرست
متع��ددي اتخاذ ميشوند .در اينصورت تغييرات و تنظيماتي در مرحله بعدي
ه��رگام از پروژه اجتنابناپذير بوده و مديريت موثر تغيير ،براي موفقيت پروژه
تعيينكننده خواهد بود .فراموش نگردد كه اگر تغييرات بهطور مناس��بي اداره
نشوند ،ميتوانند موجب تاخير در پروژه و هزينههاي اضافي شوند.
درحالحاضر يافتن يك اس��تاندارد مقبول و عموميشامل مجموعه روشهاي
مديريت جامع تغيير امكانپذير نيس��ت .معموال هر تي��م پروژه رويههاي ويژه
خ��ود را براي اداره تغييرات پ��روژه بهكار ميگيرد .اين موضوع ناكارآمديها و
نقصهايي را شامل ميشود .تاثيرگذاري ضعيف روشها ،مشكل آموزش آنها
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به كاركنان پروژه و ايجاب ايشان به بهبود مهارتهاي مديريت تغيير از پروژهاي
به پروژهاي؛ از جمله موارد نامطلوب هس��تند .مطلب حاضر حاصل پژوهشي
براي توسعه مجموعهاي از ابزار براي كمك به تيمهاي پروژه جهت مديريت
تغييرات در پروژههاي ساختماني و عمراني است .عناصر كليدي اين مجموعه
ابزار عبارتند از:
.1چارچوبتغيير
اين چارچوب يك فرايند كلي جهت درنظرگرفتن تغيير پروژه را نشان ميدهد.
از اين طريق يك روند اس��تاندارد براي اداره تغييرات در پروژههاي ساختماني
تعريف ميشود .اين فرايند بهوسيله مجموعهاي از تعاريف و دستورالعملهاي
راهنما ،پشتيباني خواهد شد.
.2ابزارپيشبينيتغيير
اين ابزار ميتواند سناريوهاي مختلف انواع تغيير را بهوسيله پيشبيني و ارزيابي
پيامدهاي آنها شبيهس��ازي كرده و مناس��بترين واكنش به رويداد تغيير را
پيشنهاد كند .اين شبيهسازي هم در مرحله برنامهريزي و هم در مرحله اجراي
پروژه قابل انجام است.
 .3ابزار جريانكار
اين ابزار به تيم پروژه كمك ميكند تا هنگام وقوع تغيير ،جريان كار را تنظيم
كن��د .همچنين به هري��ك از اعضاي تيم ياري ميدهد ت��ا تغييرات پروژه را
از طريق مقايسه ويرايشهاي مختلف جريانكار مشخص كنند .بدينترتيب
ميتوانند براساس آخرين دستورالعمل ،وظايف درست را انجام دهند.
 .4راهنماي مديريت دانش
اين راهنما به اعضاي تيم پروژه كمك ميكند تا موارد كليدي مديريت تغيير
پروژه را بشناسند و از تجربيات حاصله ،بر آموختههاي خود بيافزايند.
توجه داشته باشيد كه اين سيس��تم براي پيمانكاران پروژههاي س��اختماني و
عمراني تهيه شده تا بحث و تامل مربوط به تغيير پروژه را تسريع بخشند .البته

سازمانها ميتوانند آن را مطابق نيازهاي ويژه خود ويرايش و توسعه دهند.
ديدگاهها
تاخير در تكميل ،هزينه اضافي و معايب كيفي از مشكالت متداولي هستند كه
فرايند تحويل در صنعت ساختمان را هدف قرار ميدهند .معموال بر سر همين
قضيه ،بيشتر كارفرمايان اصلي از عملكرد پيمانكاران در خصوص تحقق هزينه
و زمان توافقشده ،برطرفس��ازي نواقص و تحويل محصول پروژه با كيفيت
الزم راضي نيستند .اين مسئله در مورد مشاوران نيز صادق است و كارفرمايان
از عملكرد آنها در ايجاد هماهنگي تيمي ،طراحي و نوآوري ،خدمات سريع و
قابل اطمينان و ارزشافزايي خشنود نيستند .تمام اين معضالت ناشي از درصد
باالي آمار تاخير در پروژه ،افزايش هزينه و نواقص كيفي هستند .عالوه برآن،
دوبارهكاريهاي حاصله نيز افزايش خواهد يافت.
در اينج��ا بايد متذكر شد كه تاخير و اضافههزين��ه ،لزوما ناشي از خطاي تيم
پروژه نيستند .در بسياري از حاالت ،تاخيرها بهواسطه تغييرات مورد نياز كارفرما
بهوجود ميآيندكه باعث تغيير مشخصات كار ميشوند .همچنين هزينههاي
اضافي ممكن اس��ت در اثر تمايل كارفرما به اس��تفاده از م��واد مرغوبتر يا
تجهيزات پيشرفتهتر جديد باشد تا محصول پروژه با كيفيتتر شود .درهرحال،
دوبارهكاري هم در مرحله طراحي و هم مراحل ساخت ،معموال همراه با اتالف
منابع است و بايد از آن اجتناب كرد.
اغلب مشكل دوبارهكاري بهخاطر مديريت ضعيف تغيير پروژه بهوجود ميآيد.
حين عمليات س��اخت پ��روژه ،تصميمات زيادي تح��ت شرايط نامعين اتخاذ
ميگردند .طراحان ،مهندس��ان و متخصصان ديگر بايد مفروضاتي را بر پايه
اطالعات موجود و تجربيات خود در نظر بگيرند .اگر يكي از مفروضات اشتباه
از آب درآيد ،برخي تصميمات بايد مورد تجديدنظر قرار گيرند .بهعبارت ديگر،
گاهي تغييرات اجتنابناپذيرند .نكته اصلي ايناست كه چگونه از پيامد منفي
تغييرات جلوگيري شود و يا ميزان آن كاهش يابد .نياز به سيستم مديريت تغيير
با توجه به ديدگاههاي ذينفعان مختلف آشكار ميشود:
* كارفرما« :ما س��اليانه صدها پروژه جديد با ابعاد متفاوت راهاندازي ميكنيم.
خيلي از آنها در زمان مشخصشده و با هزينه معين تكميل نميشوند .لذا از
اتالف منابع خود ناخشنود هستيم».
* مشاور طراحي« :در بسياري از پروژهها مجبوريم تغييرات را دير اعمال كنيم،
چون كارفرما نيز با تاخير ،تغيي��ر در نيازمنديهاي خود را اعالم ميكند .اين
باعث اتالف زمان طراحي ميشود».
* پيمان��كار« :اغلب مجبوري��م كار در كارگاه را با تاخير شروع كرده و يا حتي
دوبارهكاري كنيم ،زيرا نقشههاي تهيهشده توسط مشاوران كامل نبوده و يا با
شرايط كارگاه تناقض دارند».
* مدير پروژه« :بسياري از تاخيرات جدي در پروژه را ميتوان در برخي تاخيرات
غيرمهم رديابي كرد كه چندي قبل در زنجيره كار پروژه رخ دادهاند».
تغييراتدرپروژههايساختماني
تغيير در پروژههاي س��اختماني ،ب��ه تبديل يا اصالح شراي��ط ،مفروضات يا
نيازمنديهاي از پيشتعيينشده اطالق ميشود و عوامل دروني يا بيروني در
ايجاد آن موثرند .تغييرات مختلف ممكن اس��ت نتايج يا اثرات متفاوتي داشته
باشند .هدف از مديريت تغيير ،پيشبيني تغييرات ممكن ،تعيين تغييرات رخداده،
تهيه برنامه واكنش پيشگيرانه و تعديل تغييرات در تمام پروژه است.
انواعتغيير
در حين اجراي پروژههاي ساختماني ،دو نوع تغيير «تدريجي» و «بنياني» رخ
ميدهد .تغيير تدريجي يا افزايش��ي ،به آهستگي در طو ل زمان اتفاق ميافتد
و شدت آن كم اس��ت .ولي تغيير بنياني به ناگهاني رخ داده و اثرات چشمگير
و بزرگي دارد .تغييرات تدريجي اغلب در حين مرحله طراحي رخ ميدهند كه
تصميمات با دقت اتخاذ شده و دائما بهبود مييابند .در عوض تغييرات بنياني
اغلب در فازهاي طراحي حين كار اتفاق ميافتند.

تغييرات پروژه را ميتوان به عنوان «تغيير پيشبينيشده» و «تغيير اضطراري»
هم طبقهبندي كرد .تغيير پيشبينيشده از قبل برنامهريزي شده اس��ت و در
صورت نياز اعمال ميگردد .از س��وي ديگر ،تغييرات اضطراري خودبهخود رخ
ميدهند و پيشبيني نشدهاند .راه ديگر براي درنظر گرفتن تغيير پروژه بر اساس
نياز به تغيير اس��ت .در اين روش ،تغييرات پروژه را ميتوان به صورت «تغيير
گزينشي» و «تغيير الزم» دستهبندي نمود .يك تغيير گزينشي بدين معناست
كه ميتوان آن را بنابر اختيار اجرا كرد يا از آن چشمپوشي نمود .اما تغيير الزم
را بايد انجام داد و گزينه ديگري وجود ندارد.
عواملتغيير
عوام��ل تغيير پروژه امكان دارد ناشي از فش��ارهاي داخل يا خارج وارد بر آن
ريشه بگيرند .عوامل خارجي ميتوانند شامل اين موارد باشند :تغييرات فناوري،
تغيير در انتظارات و توقعات مشتري ،تغيير در فعاليتهاي رقبا ،تغيير در حكومت
و سياستها ،تغيير در وضعيت اقتصاد و در نهايت تغيير در آمار نفوس جامعه.
عوامل داخلي ممكن اس��ت ناشي از تغيير خطمش��ي مديريت ،تغيير اهداف
سازماني و راهبرد بلندمدت سازمان باشند.
بهطور جزييتر ،عوامل تغيير پروژه ساختماني معموال از فعاليتهاي طراحي و
ساختوساز ريشه ميگيرند .تغيير طراحي ،خطاهاي طراحي ،قسمتهاي ازقلم
افتاده و پيشرفتهاي عملياتي از عوامل مربوط به بخش طراحي پروژه هستند.
عوامل ناشي از ساختوس��از ،اغلب به شرايط نامناسب كارگاهي برميگردند
كه مانع دس��تيابي به مهارت س��اخت ،انتقال مواد و عمليات نصب ميشوند.
مشكالت طراحي و ساختماني بايد در ارتباط با چگونگي مديريت ،هماهنگي و
ارتباطات تيم بررسي شوند تا معضالت ناشي از تقسيمكار نامناسب ،برنامهريزي
ناقص و اختالل در برنامهريزي منابعانساني كاهش يابند .در جدول  1عوامل
مختلف خالصه شدهاند .توجه داشته باشيد هريك از اين عوامل يا تركيبي از
آنها ميتواند باعث تغيير در طراحي و عمليات ساختماني شود.
پيامدهايتغيير
گاه��ي برخي تغييرات منافعي براي يك پ��روژه دارند ،اما در اكثر حاالت ،اگر
بهخوبي مديريت نش��وند ،هزينه و زمان اضافي را به پروژه تحميل ميكنند.
مخارج دوبارهكاري يا بازنگري در كار ،هزينههاي اصلي ناشي از تغيير هستند.
يكي از پيامدهاي غيرضروري در انجام مجدد يك فرايند يا فعاليت ،در اثر اجراي
اوليه نادرست ناشي از خرابيها يا اختالفات ،دوبارهكاري ناميده ميشود.

o
o
o
o

عواملخارجي

oاقتصادي
oمحيطي
oفناوري
o
oقانوني
o

عواملداخلي

oسطح سازمان
•فرهنگ سازماني
•تصميمگيريغيرموثر
oسطح پروژه
•پيشرفتهاي طراحي
•عدم مهارت علمي و فني اعضاي تيم
•آبوهواي نامتعادل
•تاخير در دستورات كارفرما
•تغيير عقيده طراح
•خطاهاي طراحي
• اطالعاتناكافيدرموردشرايطمنطقهكارگاه
•پارامترهاي طراحي بازنگريشده
•تغييرات كوچك مربوط به ميدان كار
•اختالفنظر در قرارداد
•ابهام در منابع ،محدوده و اهداف پروژه

جدول  ،1عوامل تغيير در طراحي و عملياتي پروژههاي ساختماني
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گاهي هزين��ه دوبارهكاري تا  10ال��ي  15درصد كل ارزش ق��رارداد افزايش
مييابد .دوبارهكاري بهعنوان نمونهاي متداول از پيامدهاي مس��تقيم تغيير در
پروژه شناخته ميشود .عالوهبر پيامدهاي مس��تقيم ،تغييرات پروژه پيامهاي
غيرمس��تقيم نيز بههمراه دارند ك��ه درنهايت بر هزينه و برنام��ه پروژه تاثير
نامطلوب ميگذارند .در جدول  ،2برخي پيامدهاي متداول ارائه شدهاند.
فرايندمديريتتغيير
براس��اس مطالعات و پژوهشه��اي انجامگرفته ،مدل��ي عموميبراي فرايند
مديريتپروژه تعريف شده است (شكل  .)1اين مدل عموميداراي چهار مرحله
آغ��از ،تعيين و ارزيابي ،تصويب ،و اجرا و بازنگري اس��ت كه در ادامه هر يك
مورد بررسي قرار ميگيرند.
پيامدهايغيرمستقيم

•نياز به گزارش تغيير به تمام اعضاي تيم
•مشاجره و انتقاد در ميان شركاي پروژه

•كاهش بهرهوري ناش��ي از برنامهريزي مجدد ،عدم هماهنگي ،گروه
كاري نامتعادل و شتاب در كار
•تغيير در جريان نقدينگي ،هزينههاي مالي و بودجههاي تصويبي
ي خطاها و شكستها
ك هماهنگ 
•افزايش احتمال ريس 
•كاهش اخالقيات نيروي كار
•اتالف شناوريها ،و در نتيجه حساسيت بيشتر در تاخيرهاي آتي
•كار اضافه

پيامدهايمستقيم

•حذف كار
•حذف برخي از كارهاي انجامشده
•دوبارهكاري
•تغييرمشخصات
•تلفات زماني توقفات كار جهت اصالحات
•بازنگري مستندات و گزارشات
•سازماندهي مجدد برنامه و روشهاي كار جهت جبران توقفات

جدول  ،2پيامدهاي مستقيم و غيرمستقيم تغييرات در پروژههاي ساختماني

گام آغاز
اي��ن مرحله دربرگيرنده موارد بازدارندهاي اس��ت كه براي مديريت تغيير موثر
ضروري هستند .اين موارد يا نيازمنديها ،تيم پروژه را براي سهولت پاسخدهي
به تغيير ،مديريت موثر آن و تهيه برنامههاي احتمالي جهت واكنش به تغييرات
مورد انتظار ،آماده و فعال ميسازد.
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شكل  ،1فرايند عموميمديريت تغيير در پروژههاي ساختماني

گام تعيين و ارزيابي
درخالل عمليات يك پروژه ساختماني ،برخي تغييرات قابل پيشبيني هستند،
درحالي كه برخي ديگر بهطور غيرمترقبه درخواست ميشوند .هدف تيم پروژه
جستجوي فعاالنه جهت تعيين تغييرات بالقوه در كوتاهترين زمان ممكن است.
نيل به اين هدف ،با زيرنظر گرفتن تغييرات بالقوه امكانپذير است .از طرفي
وقتي يك تغيير بالقوه شناسايي شد ،براي كمك به تصميمگيري درست ،بايد
آن را ارزيابي نمود .مراحل ارزيابي شامل بررسي رويهها ،مفاهيم و انتخاب بهينه
گزينههاي تغيير است.
گامتصويب
وقتي مرحله ارزيابي به پايان رسيد ،الزمست تا توسط فردي مناسب از اعضاي
تيم (معموال مديرپروژه) تصوي��ب شود .گاهي با توجه به ماهيت تغيير ،تاييد
كارفرما نيز الزم خواهد شد .بهمنظور تصويب ،بايد افراد درگير در پروژه ،با پيامد
تغيير بر پروژه آشنا شوند .در خالل فرايند تصويب ،گاهي تكرار مراحل فرايند،
براي حل مشكل الزم مينمايد.
گام اجرا و بازنگري
پس از مرحله تصويب ،بايد به تمام اعضاي تيم كه در معرض پيامد آن تغيير
هستند ،اطالعرساني شود .در صورت لزوم ،برنامه كاري بايد تنظيم شود و تمام
اعضاي تيم برنامه جديد را بپذيرند .درنهايت ،تيم پروژه بايد بازنگريهاي الزم
را به انجام رساند تا از درسهاي آموختهشده ،كمال استفاده برده شود.
مجموعهابزارمديريتتغيير
در اين پروژه پژوهشي ،يك مجموعه ابزار مديريتتغيير توسعه داده شده است
تا كار تيم پروژه براي اجراي فرايند مديريت تغيير عموميرا تسهيل نمايد .اين
مجموعه ابزار داراي دو بخش پودمان دانش و پودمان پشتيباني است.
پودماندانش
پودمان دانش جهت تعيي��ن ،ارزيابي و تصويب تغيير بهكار ميرود .يك رابط
با نام راهنماي مديريت دانش در پودمان دانش گنجانده شده اس��ت ،كه هم
بهعنوان يك پايانه راهبر قابل استفاده است و هم ميتوان از ابزارهاي پشتيبان

آن براي بررسي و رسيدگي بهره برد.
پودمانپشتيباني
ابزارهاي پش��تيباني شامل يك ابزار پيشبيني تغيير جهت تشخيص احتمال
وق��وع تغيير و يك ابزار جريانكار جهت تش��خيص اثر تغيير بر برنامه پروژه
است .اين مجموعه ابزار ميتواند بهعنوان ابزار رابط در خالل اجراي پروژههاي
ساختماني بهكار برده شوند و بايد قابليت سازگاري با ديگر ابزارها و روشهاي
مديريتپروژه را داشته باشد.
چارچوبوابستگيتغيير
براس��اس فرايند مديريت تغيير عمومي ،يك چارچوب وابس��تگي تغيير براي
درنظرگرفتن دليل ،پيامد و مش��خصات پروژهاي تغيير توسعه داده شده است.
اين چارچوب يك ساختار استاندارد براي توانمندسازي كاربران جهت ارائه يك
گزارش توصيفي از رويداد تغيير مهيا ميس��ازد .اين چارچوب تمام موضوعات
تغيير پروژه شامل انواع تغيير ،داليل ،پيامدها و ارتباط فيمابين آنها را پوشش
ميدهد .درواقع اين چارچوب يك طبقهبندي مديريت تغيير پروژه ساختماني
را در اختيار ميگذارد.
چارچوب مذكور داراي يك س��اختار سلسلهمراتبي چهار سطحي است .سطح
اول فعاليتهاي كليدي مديريت تغيير عموميرا توصيف ميكند و سطوح 3 ،2
و  ،4تجزيه بيشتر جزئيات را نشان ميدهند (شكل  .)2هيچ مهارت ويژه يا فني
براي برقراري ارتباط با اين چارچوب و كاركردن با آن نياز نيست .عالوه برآن،
تعاريف و اصطالحات بهكار رفته در اين چارچوب ،مستقيم ًا بهوسيله ابزارهاي
پشتيباني مجموعهابزار مورد استفاده قرار گرفتهاند.

شكل  ،2نمايش سلسلهمراتبي چارچوب وابستگي تغيير

ابزارپيشبينيتغيير
اين سيستم يك ابزار پيشبيني تغيير فراهم ميآورد كه براساس رابطه متقابل
(اتكاء متقابل) بين مشخصات پروژه ،داليل تغيير و پيامدهاي آن عمل ميكند.
هدف اصلي كاربرد اين ابزار ،پيشبيني رويدادهاي تغيير در مراحل اوليه اجراي
مخرب
پروژه است تا امكان واكنشهاي مناسب جهت بهحداقل رساندن اثرات ّ
تغييرات فراهم شود .اين ابزار عالوهبر مديريت بازدارنده تغييرات ،به اعضاي تيم
در تصميمگيريهايشان هنگام بروز يك تغيير ناخواسته نيز كمك ميكند.

شكل  ،3نمودار وابستگي تغيير-دليل-پيامد

شكل  3يك نمودار وابستگي تغيير-دليل-پيامد دركنار رويداد تغيير را بهطور
نمونه نش��ان ميدهد .ارتباط بين دليل و پيامد لزوم�� ًا يك ارتباط يكبهيك
نيس��ت .در واقع ،داليل متعددي ميتوانند موجب ب��روز يك تغيير شوند كه
پيامدهاي متعددي نيز داشته باشد .همچنين داليل گوناگوني باعث وقوع پيامد
يا پيامدهاي مختلف ميشوند.
هيچ وابس��تگي از پيشتعريفشدهاي بين مجموع��ه متغيرها وجود ندارد .هر
عضو پروژه بايد راههاي وابستگي پروژه خود را تعريف كند .اين تخمين بايد
مقدار يك پيامد معين مربوط به داليل يك تغيير ،تحت مش��خصات خاصي
از پروژه را تعيين نمايد .خروجي اين تخمين ميتواند به تيم پروژه كمك كند
تا اثرپذيرترين مش��خصات پروژه از تغيي��رات آتي را معين كنند .بدينترتيب،
اقدامات اصالحي به س��رعت هرچه تمامتر و براي كاهش اثرات منفي تغيير
انجام خواهند گرفت.
ابزارجريانكار
وقتي يك تغيي��ر در حين اجراي يك پروژه رخ ميدهد ،الزمس��ت تا برنامه
كاري يا جريانكار تنظيم شود .سيس��تمهاي مديريت جريانكار ،سامانههاي
اطالعاتي هس��تند كه اداره جري��انكار و پردازش جزيي آنها را پش��تيباني
ميكند .در صنعت س��اختمان ،اهداف اصلي مديريت جري��انكار عبارتند از:
كنترل فرايندهاي ساختوس��از ،هماهنگي اعضاي پروژه و كنترل اطالعات
ساختوساز .اگرچه صنعت ساختمان بهعنوان صنعتي فرايندبنيان شناخته شده،
اما كاربرد فناوريهاي جريانكار براي پشتيباني فرايندهاي ساختوساز نسبت ًا
جديد است.
ايده اس��تفاده از مفهوم تطابق جريانكار ،مقايس��ه دو ويرايش از مشخصات
جريانكار براي يافتن تفاوتها برحسب مجموعهاي از تغييرات فرايند جريانكار
است .چنين سيستميبايد به چند روش ،مديريت تغيير پروژه را كمك كند:
* اج��ازه بدهد تا اعضاي تي��م پروژه درهر لحظه از زم��ان تغييراتي مجازي
را ب��ه برنامه اعمال كرده و برنامه تغيي��ر يافته را بهعنوان يك ويرايش جديد
ذخيرهس��ازي كنند .در يكي از مراحل بعدي ،سيس��تم ميتواند ويرايشهاي
مختلف برنامه را مقايس��ه نموده و هرگونه تغيير را مشخص نمايد يا پيشنهاد
تغيير صادر كند.
* تمام اعضاي تيم پروژه ميتوانند براي تعيين هر تغيير پيامدداري از سيستم
اس��تفاده كنند .اين كار هماهنگي بين مديريت تغيير پروژههاي ساختماني را
توسعه ميدهد.
* كتابخانهاي از برنامههاي عموميمهيا ميشود تا تيم پروژه مجبور نش��وند
برنامهريزي از زمان روي��داد تغيير آغاز كنند .همچنين برنامههاي پروژههاي
تكميلشده براي كاربردهاي آتي در كتابخانه ذخيره ميشوند.
* ابزار جريانكار بهموازات اجراي پروژه س��اختماني قابل اس��تفاده است تا از
پردازش ،مديريت و ثبت مناسب تغييرات مطمئن شويم.
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راهبرمديريتدانش
مديريت تغيير در پروژههاي ساختماني يك فرايند حلمسئله اشتراكي است.
درواق��ع الزمه اين كار تبادل دانش آشكار 1و دانش مفهومي2بين اعضاي تيم
پروژه و كاربرد مناسب آن خواهد بود .در اين راهبر ،مجموع ه راهنماييهايي از
چشمانداز مديريت دانش در حوزههاي زير مهيا ميشود:
* تخص��ص اعضاي تيم در حيطه تصميمگيري در زمينه تغيير را شناس��ايي
نموده و مورد اس��تفاده ق��رار دهيد .هرچقدر اعضاي تيم ،دانش مش��ترك و
منحصربهفرد داشته باشند و هرچقدر همديگر را قبل از مباحثات بشناسند ،بر
چگونگي تصميمگيري آنها تاثير ميگذارد .بنابراين اعضاي تيم بايد بدانند كه
چه كسي چه چيزي را بهتر ميداند تا از دانشهاي ساده و مفهومييكديگر در
خالل فرايند تغيير ،بهطور مناسب استفاده كنند.
* هنگام تصميمگيري در خصوص تغيير ،جلس��ات رودررو را درنظر بگيريد.
دانش مفهوميحاصل از جلسات عمومي ،از نظر راهبردي مهمترين نوع دانش
است .لذا ترويج و ارتقا تعامل بين اعضاي تيم جهت بهوجودآوردن اين دانش
مفهوميجمعي ،بس��يار اهميت دارد .روشهاي ارتباط مجازي براي اين هدف
كافي بهنظر نميرس��ند و جلس��ات رودررو در بازههاي زماني منظم ،ضروري
هستند.
* يك فرهنگ تيمياشتراك دانش بهوجود آوريد .خلق يك فرهنگ تيميكه
از زبان مش��ترك اس��تفاده كرده و ارتباطات شخصي خود را از طريق اعتماد،
عالقه و آزادي ارتقاء ميدهند ،اهميت بسياري دارد .اين كار بهآساني و از طريق
روشهاي تشريكمساعي مانند نظام مشاركت ،3هماهنگي طراحيوساخت و
مهندسي همزمان 4قابل اجراست.
* فعاليته��اي اجتماع��ي را درخ�لال مديريت تغيير تش��ويق كنيد .دانش
مفهوميدر حين جلس��ات و از طريق اظهارعقيده ،تقليد و تمرين بين اعضاي
تيم تبادل ميشود .فعاليتهاي اجتماعي مانند كارآموزي و آموزش ،فعاليتهاي
برونس��ازماني (مثل بازديده��اي كارگاهي ،نمايش��گاهها و امور اجتماعي) و
برنامههاي كاري غيررسمي(شبكههاي تخصصي و گروههاي تمرين) ميتوانند
پايه دانش مفهومياعضاي تيم را ارتقا بخشد.
* اعضاي تيم را تشويق كنيد تا معلومات مفهوميخود را در جلسات گروه بيان
كنند .دانش مفهوميرا ميتوان از طريق كاربرد موثر داس��تان ،اسطوره ،مثال،
ل و الگوها به دانش آشكار و عموميتبديل كرد .در حين
كنايه ،تش��بيه ،تمثي 
گوشدادن به تجربيات و نظرات ديگران ،بسيار مهم است كه اعضاي تيم را
براي بيان و آشكاركردن انديشههايشان تشويق نماييد.
* اعض��اي تي��م را براي مستندس��ازي علميتجربيات تغيي��ر ترغيب كنيد.
سازماندهي نظرات در جلسات و نتيجهگيري از آنها بسيار اهميت دارد .اين
موارد را بايد به شكل گزارشات بازنگري ،دستورالعملها ،پايگاه داده ،انتشارات
و يا برنامههاي رايانهاي مستندس��ازي نمود تا در كل س��ازمان قابل پخش و
استفاده باشند .همه اعضا بايد اجازه دسترسي به مستندات را داشته باشند و به
آنها رجوع كنند.
* اعضاي تيم را تشويق كنيد تا از تجربه تغيير بياموزند .اعضاي تيم بايد زمان
و منابع كافي براي انعكاس ،يادگيري و كسب تجربه از تغيير را در اختيار داشته
باشند .عالوهبرآن ،افراد گروه پروژه بايد اجازه تبادلنظر با اعضاي سازمانهاي
ديگر را هم داشته باشند تا تجربه آنها در جامعه انتشار يابد.
نتايج
اي��ن گزارش يك مجموعه اب��زار مديريت تغيير را توصيف نمود كه هدف آن
پشتيباني از پروژههاي ساختماني و عمراني است .در مطلب حاضر ،دو موضوع
مهم در مديريت تغيير مدنظر بود؛ اول پيشبيني تغيير و دوم واكنش به تغيير
بهوسيله برنامهريزي مجدد جريانكار .اين سيستم دو ابزار براي اين دو منظور
تدارك ديده اس��ت .چارچوب وابس��تگي تغيير پروژه تضمين ميكند كه تمام
اعضاي تيم از رويهها و اصطالحات استاندارد در فازهاي مختلف يك پروژه و
براي پروژههاي متفاوت استفاده كنند .راهبر مديريت دانش هم نهتنها چگونگي
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كاربري سيستم را نشان ميدهد ،بلكه عالوهبر راهنمايي براي شناسايي بهتر
تغيير پروژه و مديريت آن ،چگونگي يادگيري از فرايند مديريت تغييرات پروژه
را هم فراهم ميكند .اين سيس��تم به تيم پ��روژه كمك مينمايد تا تغييرات
ناخواسته را كاهش داده و پيامد منفي تغييرات اجتنابناپذير را به حداقل ممكن
برس��اند .درنتيجه به تقليل تاخيرات پروژه كمك نموده و مشكل هزينههاي
اضافي پروژههاي ساختماني و عمراني را كاهش ميدهد.
منبع:
پاورقی:
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1.Tacit Knowledge
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ب�ا خوان�دن ای�ن کت�اب م�ی توانی�د م�کان پله برق�ی در
پ�روژه خ�ود را بیابید و همچنی�ن مناس�ب ترین پله برقی
ی�ا راه�رو متح�رک و چیدم�ان آن را نی�ز انتخ�اب نمایید
و در نهای�ت بدانی�د ک�ه چگون�ه پ�روژه را ب�رای رس�یدن
پله برقی آماده نمایید و همچنی�ن آن را با چه ضوابطی باید
تحویل گرفت.
این کتاب مورد استفاده برای:
 .1مهندسین و مش�اورین که لزوم استفاده از پله برقی را در
پروژه خود احساس می نمایند.
 .2شرکت های آسانسور و پله برقی که نمایندگی برند خاصی
را به عهده دارند.
 .3محصلین و دانش پژوهان دانشگاه های آسانسور و پله برقی.
 .4تکنسین ها و افرادی که نسبت به عملیات نصب پله برقی
عالقه مند می باشند.
 .5و تمامی دوستانی که به علم پله برقی تمایل دارند.

مقالهها

کنترل و بازرسی

کنترلوبازرسیداربستها

الهه روح بخش | مهندس معمار  -بازرس ساختمان

کلیات:
داربس��ت س��ازه ای اس��ت فلزی موقت شام��ل یک یا چند جای��گاه ،اجزای
نگهدارنده ،اتصاالت و تکیه گاهها که در هنگام اجرای عملیات ساختمانی به
منظور دسترسی به بنا و حفظ و نگهداری کارگران مورد استفاده قرارمیگیرد.
امروزه استفاده از داربست جزو اصول جدایی ناپذیر هر پروژه ساختمانی محسوب
میشود .اما متاسفانه در جامعه مهندسی ما این سازه بسیار مهم ،بسیار کمرنگ
و کم اهمیت ،جلوه کرده است.
داربست باید در موارد زیر توسط شخص ذیصالح مورد بازدید ،کنترل و تایید
قرارگیرد تا از پایداری ،استحکام و ایمنی آن اطمینان حاصل شود:
الف  -قبل از شروع به استفاده از آن
ب  -حداقل هفته ای یکبار در حین استفاده
ج  -پس از هرگونه تغییرات یا ایجاد وقفه در استفاده از آن
انواعداربستها:
 .1داربست مدوالر مثلثی:
این نوع داربس��ت از فریمهای مثلثی تشکیل شده اس��ت که به صورت نر و
م��اده به یکدیگر متصل میشوند و در کفراژبندی دال یا تیر و همچنین پلها
به کار میروند .فریم این نوع داربس��ت در س��ه تیپ  0.5و  0.75و  1متری
تولید میشوند که با قراردادن سر جکهای قابل رگالژ در قسمتهای باالی این
داربستها برای هر ارتفاعی قابل تنظیم است .عرض فریمهای داربستی مثلثی
 120سانتیمتر است که میتواند دارای مقاطع افقی مثلثی یا مربعی باشد.

 .2داربست مدوالر چکشی:
این نوع داربس��تها از پایههای قائ��م و مهارهای افقی در اندازههای مختلف
تشکیل شده است .عضوهای قائم این نوع داربستها در طولهای 2.5 ،1.5 ،1
و  3متر تولید میشوند و با قراردادن سرجکهای قابل رگالژ در قسمت باالیی
و پایه جکهای قابل رگالژ در قسمت پایین داربست برای هر ارتفاع و اختالف
ترازی قابل تنظیم میباشد و اتصال پایههای داربس��ت به یکدیگر با مغزی و
پین میسر خواهد شد.
مزایای استفاده از داربستهای چکشی به شرح زیر است:
الف) س��هولت و سرعت در باز و بس��ته شدن و عدم نیاز به آچار جهت بستن
اتصاالت
ب) قابل توسعه در پالن و در ارتفاع بدون محدودیت
پ) عدم نیاز به مهاربندی در ارتفاعهای زیاد
ت) قابل استفاده در داربست بندی نمای ساختمانها و یا تاسیسات پاالیشگاهی
و غیره
ث) بارب��ری زیاد در کفراژبندی دالهای بتنی ،س��قفهای قوس��ی و غیر هم
سطح
ج) عدم نیاز به کارگر ماهر داربست بند و مونتاژ قطعات توسط کارگر ساده
چ) سهولت در جابجایی و انتقال آن به دلیل سبک بودن قطعات
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 .3داربست سنتی:
از اتصال لولههای داربستی به قطر  5سانتیمتر در طولهای مختلف و بستهای
چهارپیچ تشکیل میشود.
ای��ن نوع داربس��ت ،متداولترین نوع داربس��ت بندی و کفراژبندی اس��ت .اما
دارای ایمنی کافی نمیباشد .لولههای داربستی از نوع لولههای درز جوش در
ضخامتهای مختلف و اتصالت آن از چدن نشکن میباشد.

کنترل و بازرسی:
 .1بازرسی مطالعات انجام شده در خصوص جوانب محدوده عملیات
 .2بازرس��ی ایمنی محیط کار از قبیل قطع جریان برق ،توقف ماشین آالت یا
نصب کارت ایمنی روی تجهیزات
 .3بازرسی نحوه انتخاب داربست ،متناسب با نیاز مشتری
 .4بازرسی حمل و نقل لولهها و اتصاالت (توسط کامیونهای مخصوص دارای
حداقل  2.60طول محل بارگیر)
 .5بازرسی نوارهای هشداردهنده نصب شده پیرامون محدوده عملیات و الصاق
تابلوهای مخصوص داربستها
 .6بازرس��ی سطوحی که پایه داربست روی آن نصب شده است و در صورت
نرم یا لغزنده بودن آن از تختههای اس��تاندارد در زیر کفشک استفاده شود .در
سطوحی که بتن یا موزائیک وجود دارد کفشک کافیست.
 .7بازرسی کفشکهای سطوحی که سطح آنها چوبی یا فلزی است.
 .8بازرسی شاقولی داربستها
 .9بازرسی اولین کالف داربستها از سطح زمین و گذر عابرین پیاده
 .10بازرسی فواصل بین پایهها از یکدیگر در طول و عمق

خم شدن داربستها به دلیل اجرای غیرفنی و بار زیاد و عدم وجود مهاربند

پ
پ
عدم وجود عالئم هشداردهنده  -عدم هم راستایی و هم امتدادبودن پایهها  -عدم وجود صفحات
فوالدی در زیر پایهها  -عدم وجود مهاربند و...

78

استفاده ازداربست به جهت رفع مشرفیت ساختمانهای مجاور

 .11بازرسی اختالف ارتفاع طبقات از یکدیگر
 .12بازرسی پلههای ساخته شده مخصوص تردد
 .13بازرسی نحوه قرارگیری تختههای پاخور و ضخامت آنها
 .14بازرسی دوسر تختهها از تکیه گاهها یا نشیمنها
 .15بازرسی تسبیت تختههایی که مدام در حال استفاده هستند.
 .16بازرسی نحوه تحکیم تختههای سطح کار
 .17بازرسی لولههای ضربدری نصب شده به جهت مقاومت در برابر نیروهای
جانبی
 .18بازرسی حفاظ ایمنی دور
 .19بازرسی حفاظ ایمنی کمر و پا
 .20بازرسی نحوه مهار داربستهای عریض یا مرتفع

واژگونی تابلو تبلیغاتی ساخته شده توسط داربست

اجرای تابلو تبلیغاتی توسط داربست و نصب آن به سازه

تخریب شدن داربستهای غیرفنی

 .21بازرسی نحوه کنترل لنگر مهاربندها توسط ستونها یا دیوارهای سازه
 .22بازرسی نحوه چگونگی جلوگیری از سر خوردن
 .23بازرسی آچارهای رینگی
 .24بازرسی نحوه انتقال لولهها به باال
 .25بازرسی تورهای ایمنی
 .26بازرسی نصب حفاظ کمر و پا
 .27بازرسی سفتی پیچ بستها
 .28بازرسی نحوه باز کردن قطعات و انتقال آنها به پایین
 .29بازرسی فاصله کابل فشارقوی از داربست

منابع:

• مبحث  12مقررات ملی ساختمان
• کنترل و بازرسی میدانی شرکت پیشتازان جوش آریا
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داستان

زائرانيكهديربهكربالرفتند
سعيد جهانشيري | نایب رئیس گروه تخصصی مکانیک

سالهاس��ت که در رادیو ،تلویزیون و سایر رسانههای ارتباط جمعی ،به مردم
هش��دار داده میشود که در موقع اس��تفاده از وسایل گازسوز چه نکاتی را باید
رعایت کرد و از چه مواردی باید پرهیز کرد تا آس��یبهای احتمالی و حوادث
تلخ آن دامنگیرمان نش��ود ولی باز هم گاه و بیگاه تیتر حوادث روزنامهها را
میبینیم که« قاتل نامرئی به خانهای دیگر سرک کشید و جان چند هموطن
را گرفت».
قات��ل نامرئی رحم و شفقت ندارد ،کوچک و بزرگ ،مرد و زن ،عروس و داماد
و هیچ کس��ی را نمیشناس��د .او به دنبال طعمهای است تا دستانش را چون
زنجیری محکم بر گلوی او بفش��ارد و قربانی خ��ود را بگیرد و بدون هیچ اثر
و رد پای��ی صحن��ه را ترک کند.این بار برآن شدم تا مواردی را که در کارهای
کارشناسی با آن برخورد کردهام را در قالب داستانهایی کوتاه عنوان کنم اگر چه
میدانم که تلخ نویسی باعث آزرده کردن خاطر شما عزیزان میشود اين فقط
يك تلنگر است تا شما برای کنترل وسیله گاز سوز خود ،نسبت به مورد گفته
شده اقدام کنید .آن وقت تلخی داستان را بر من می بخشید.به همین منظور
از کتاب س��ومم که با همراهی مهندس حسن افتخاری از کارشناسان رسمی
دادگستری نوشتهام ،داستانی را برایتان انتخاب کردهام و امیدوارم هشدارهای
آن را جدی بگیرید اگر فکر میکنید حوادث تلخ گاز فقط به س��راغ آدمهای
معمولی میرود و با دکترها ،مهندسها و ...و سایر آدمهای جامعه کاری ندارد
اشتباه محض اس��ت چون من بارها دیدهام که قاتل نامرئی ،دکتر ،مهندس و
استاد دانشگاه وهیچ عنوان دیگری را نمیشناسد.
از کتاب قاتل نامرئی شناسایی شد :زائراني كه دير به كربال رفتند.
من تنها فرزند خانواده و در يك خانواده متوسط بزرگ شده بودم.بعد از مدتي
كار توانستم خرج و مخارج عروسيام را تامين كنم و زندگي مشتركم را شروع
كردم .خانه پدرم قديمي و كوچك بود و براي زندگي دو خانوار مناسب نبود به
همين دليل در نزديكي منزل پدرم خانهاي اجاره نمودم.
بعد از مدتي كار و تالش بي وقفه نام پدر و مادر رابراي زيارت عتبات عاليات
نوشتم.
وقت��ي خبر ثبت نام زيارت را به آنها دادم ،گويي همه دنيا را به آنها داده ام.
آن قدر برايم دعا كردند كه حد و اندازه نداشت و حقيقتأ هر چه دارم از دعاي
خير آنهاست.
پدرم ميگفت :من كه نتوانستم براي تو كاري بكنم ،ولي خدا خيرت بدهد.
اين بهترين هديهاي است كه در تمام عمرم كسي به من داده است.
مادرم هم ادامه داد :خير از جوانيات ببيني پسرم.مثل اينكه قرار است قبل از
مرگم ،مرقد حضرت علي(عليه السالم) ،امام حسين(عليه السالم) و ساير ائمه
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را زيارت كنم .ان شاءا .....دست به خاك بزني طال بشه.
اشك شوق در چش��مانم حلقه زد و گفتم :شما هر كاري الزم بوده ،براي من
انجام دادهايد وهيچ كوتاهي در حق من نكردهايد .من هر چه دارم از دعاي شما
دارم .بيش از اين من را شرمنده نكنيد.
از فرداي آن روز ،پيگيركارهاي گذرنامهشان شدم.
قرعه كش��ي جهت اعزام انجام شد و دو ماه بعد آنها در ليس��ت زائرين قرار
گرفتند .ولي اين موضوع به آنها نگفتم تا آنها را به وقتش ذوق زده كنم.
خانه پدرم به تازگي گازكشي شده بود ،آنها قبال در پذيرايي خانه يك بخاري
نفتي داشتند كه سالهاي سال اين بخاري با شعلهي كم در فصول سرد ،گرما
بخش خانهي آنها بود.
س��وال :چرا شعلهي كم؟ چون هر وقت بخاري را زياد ميكرديم ،دوده مي زد
و خانه راسياه ميكرد.
مادرم كامال اندازه شعله آن را ميدانس��ت .وقتي هم كه خانه گازكشي شده
ب��ود ،پدرم همان بخاري را تبديل به گازي ك��رده بود و من هرچه ميگفتم:
پدرجان،اين كار استاندارد نيست ،او ميگفت :شعله اش راكم ميكنيم تا دوده
نزند .هيچ مشكلي ندارد .هر چه تالش كردم تا در اين مورد پدرم را متقاعد كنم
او لجبازي ميكرد .وقتي بخاري تبديلي را استفاده مي كردند ،باز هم شعله آن
را ك��م ميكردند و اشكالي هم به وجود نميآمد.حتي چند شب اول كه ازاين
بخاري استفاده ميشد ،من در منزل پدرم خوابيدم و باالخره متقاعد شدم كه
مشكلي وجود ندارد.
چند روز به رفتنش��ان مانده بود ،يك بخاري گازي نو خريدم و به خانه پدرم
بردم .پدرم گفت :اين ديگه چيه؟! ما كه بخاري داريم .همين خوبه پسرم .چرا
خودت را به خرج انداختي.
گفتم :پدر جان،شما كه از زيارت برگرديد ،آشنا و فاميل به خانه شما ميآيندو
جلويچشم مردم بد است.گران نخريدهام،شما نگران نباشيد .بخاري را از جعبه
آن خارج كردم ودر محل مناسب نصب كردم و گفتم اين بخاري استاندارد است
و نيازي نيست شعله آن را كم كنيد .بخاري قديمي را هم به انباري بردم.
نيم ساعتي نشستم و يك چايي خوردم و به خانه خودم برگشتم.
ف��ردا صبح به خانه پدرم رفتم تاب��ه آنها بگويم كه فقط چند روز براي رفتن
ب��ه زيارت وقت دارند .درب را باز كردم و وارد خانه شدم .هردو خوابيده بودند،
تعجب كردم ،آن وقت صبح سابقه نداشت كه آنها خواب باشند .جلوتر رفتم،
ديدم كه آنها خواب نيستند گويا... ..
هر چه صدا زدم كس��ي جواب نداد! واي خداي من ،هر دوي آنها در آرزوي
زيارت ماندند!!!!

فورا در و پنجره را باز كردم و بدون اينكه اختيار خود را ازدست بدهم بخاري را
خاموش و به اوژانس تلفن زدم.
پدر و مادرمن ازدست قاتل نامرئي نجات يافتند ولي مدتها طول كشيدتا آنها
به زندگي طبيعي برگشتند.
و يك سال بعد آنهاتوفيق زيارت پيدا كردند.
نتيجهگيري:
اولين موضوعي كه به ذهن مي رس��د اين است كه بخاري جديد فاقد شرايط
استاندارد بوده چون مدتي حتي بخاري نفتي تبديل شده با همين دودكش كار
ميكرد .پس اولين اقدام بررس��ي بخاري گازي و در نهايت ارس��ال آن جهت
كنترل دقيقتر و نهايي بود.
يك نكته مهم در صحبتهاي پس��ر خانواده بود ،كه ميگفت :بخاري نفتي
وقتي زياد ميشد ،دوده ميزد و بخاري نفتي تبديل شده به گازي هم هميشه
با شعله كم مورد استفاده قرار ميگرفت.
اين موضوع باعث شدكه دودكش نيز به طوردقيق مورد كارشناسي قرار بگيرد.
دودكش اين خانه از مصالح بنايي يعني آجر س��اخته شده بود .وقتي دودكش
شكافته شد تا مورد باز بيني قرار بگيرد،مش��خص شدكه يك آجر در مس��ير
دودكش جلو آمده ومعبر دودكش را كوچك كرده اس��ت و زماني كه بخاري
ب��ا شعلهي كم كار ميك��رده ،دودكش توان دفع دود را داشته و وقتي با شعله
بيشتر استفاده ميشد ،دود اضافي به شكل دوده به خانه برگشته و اين تجربه
ب��راي آنها به وجود آمده كه شعله بخاري هميش��ه بايد كم باشد و هيچگاه
اين موضوع علت يابي نش��ده است و دقيقا بخاري گازي تبديلي نيز با همين
شرايط استفاده ميشده .آن هم از ترس دوده زدن .هنگامي كه بخاري گاز سوز
مورد اس��تفاده قرار گرفته باز هم هيچ كنترلي بر روي دودكش نشده و با اين
اطمينان كه اين بخاري ديگر مش��عل ندارد بدون كنترل دودكش نصب شده
و روي شعل��ه زيادتر قرار گرفته و آن قس��مت از محصوالت احتراق كه توان
خروج از دودكش را نداشتند به داخل خانه برگشت كرده و قاتل نامرئي دوباره
پيدا ميشود ولي اين بار لطف خداوند شامل حال آنها شده و از مرگ حتمي
نجات پيدا ميكنند.
چندنكته:
مطلب اول :هر س��ال قبل از اس��تفاده از وسيله گاز سوز با يك آزمايش ساده
ميتوان از صحت و سالمت دودكش مطمئن شد.
فقط كافي است يك جوراب ضخيم مردانه را در داخل آن مقداري شن ريخته
و به يك رشته طنابي محكم ببنديد بعد از برداشتن كالهك ضد باد آن را داخل
دودكش قرار داده تا در قسمت ورودي دودكش يعني محل درب دودكش در
داخل خانه رويت شود.
اگر دودكش در مسير خود دچار مشكل باشد جوراب پايين نرفته طناب در دست
خميده ميشود جوراب را تا جايي شن بريزيد كه بتواند به راحتي داخل دودكش
حركت كند بعد از اطمينان از باز بودن مس��ير دودكش طناب را باال كشيده و
كالهك ضد باد را دوباره در محل اوليه خود نصب نماييد.
(نكته :كالهك ضد باد روي دودكش قرار ميگيرد نه در داخل آن).
مطلب دوم :هميشه از وسايل استاندارد جهت گرمايش استفاده نماييد.
تبديل بخاري نفتي به گازي مورد تأييد نبوده و حاثه آفرين است.
مطمئن باشيد اگر بخاري نفتي تبديلي نيز با شعله زياد اس��تفاده ميشد ،اين
اتفاق زودتر رخ ميداد.
مطلب سوم :اگر نصب بخاري توسط نصاب مجاز انجام ميشد ،نصاب قبل از
نصب ،مسير دودكش را كنترل ميكرد .نصب وسايل گازسوز بايد توسط نصاب
مجاز صورت گيرد تا پس از كنترل اوليه اگر ايراد احتمالي وجود داشته باشد به
موقع بر طرف گردد.
جواب اداره كنترل كننده بخاري بعد از چند روز دريافت شد و اعالم نمودند كه
بخاري آزمونهاي الزم را با موفقيت طي كرده است و فاقد مشكل ميباشد.
آگاه باشيد اكثر حوادث ناشي از گاز با همين سهل انگاريهاي كوچك رخ ميدهد.

سيستمهاي گرمايشي ،بدليل باز بودن كوره و در نتيجه ار تباط
مستقيم فضاي احتراق آنها با هواي فضاي نصب ،بازار هر متر
مكعبمصرفگازبيشاز 10مترمكعبهوايمحيطزندگي
را جذب مي كنند .اين عمل در فضاهاي بسته ايجاد خالء مي
كند باعث مي شودبخش��ي از منو كسيد كربن و اكسيدهاي
ازت ناشي از احتراق گاز بجاي خروج از دودكش جايگزين
اكس��يژن مورد نياز فضاي مسكوني شود ،كه خطراتي نظير
نرسيدن اكسيژن به بافتهاي بدن بويژه سلولهاي بافتهاي قلب،
مغز و سيستمهاي عصبي را بدنبال دارد حال اگر دودكش سا لم
ومناسبيپشتاينسيستمهانباشدتصوربفرماييدچهاتفاقات
نا گوار ديگري ممكن است رخ دهد.
يكي از مشكالت عديده اي كه در صنعت ساختمان ،همه ساله
در دوران بهره برداري گريبانگير بهره برداران مي شود اغلب
مشكالتناشيازدودكشهايياستكهبدرستيقادربههدايت
گازهايحاصلازاحتراقبهبيروننيستندانتخابقطرنامناسب
و اجراي غلط دودكشها مي تواند مو جب انباشت گازهاي
خطرناكيونيزهمونوكسيدكربندرفضاهايبستهمسكوني
شود ودرنتيجه مو جبات خفگي و مرگ تدريجي ساكنان آنرا
فراهم كند مو ضوعي كه در فصل زمستان متاسفانه به وفور
شاهد انعكاس اخبار آن در رسانههاي گرو هي هستيم آشنايي
با طراحي و اجرايي صحيح دودكشها وظيفه كليه مهندسان
دست اند ر كار صنعت ساختمان مي باشد.
كتاب حاضر كه بتازگي به همت مركز تحقيقات ساختمان و
مسكن چاب و منتشر شده است كو ششي است در اين زمينه
شايد بامطالعه دقيق آن حوادث ناشي از دودكشها به حداقل
ممكن تقليل بايد لذا خواندن آنرا به عموم خوا نندگان و دست
اندر كاران ساختمان توصيه مي كنم
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تاریخچهسودوکو:
سودوکو ،مخفف یک عبارت ژاپنی است که خوانده میشود سوجی وا
دوکوشین نی کاگیرو به معنی «ارقام باید تنها باشند» است.
هر چند این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال
 ۱۹۷۹انتشار یافت ،ولی انتشار آن به طور مستمر و پیگیر برای نخستین
مرتبه بر میگردد به ژاپن در  ۱۹۸۶و از س��ال  ۲۰۰۵این سرگرمی به
محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲۰۰۸
در فیالدلفیا ،آمریکا برگزار شد.
در ایران برای اولین بار روزنامه همشهری در سال  ۱۳۸۵ه.ش اقدام به
چاپ سودوکو به صورت روزانه کرد.
قوانینبازیسودوکو:
نوع متداول سودوکو یک جدول  ۹*۹است که کل جدول هم به  ۹جدول
کوچکتر  ۳*۳تقسیم شدهاست .در این جدول چند عدد به طور پیش
فرض قرار داه شده که باید باقی اعداد را با رعایت سه قانون زیر یافت:
* قانون اول :در هر سطر جدول اعداد  ۱الی  ۹بدون تکرار قرار گیرد.
* قانون دوم :در هر ستون جدول اعداد  ۱الی  ۹بدون تکرار قرار گیرد.
* قانون سوم :در هر ناحیه  ۳*۳جدول اعداد  ۱الی  ۹بدون تکرار قرار گیرد.
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خبرها
همزمان با بزرگداشت روز مهندسي در دومین همایش ملی مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در مشهد عنوان شد:
 40درصد مصرف انرژی كشور در بخش ساختمان هدر می رود
دومین همایش ملی مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی با نگرشی به مبحث  19مقررات ملی ساختمان همزمان
با بزرگداشت روز مهندس با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در مشهد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي س��ازمان نظام مهندس��ي ساختمان خراسان رضوي در این همایش كه با حضور بيش
از  400نفر از مهندس��ان س��اختمان كشور طی دو روز برگزار شد مسايلی پیرامون بهینه سازی مصرف انرژی در
ساخت و سازها مورد بحث و بررسی قرار گرفت .رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور طی سخنانی دراین
همایش گفت 40 :درصد مصرف انرژی كشور در بخش ساختمان هدر می رود .مهندس سید مهدیهاشمی افزود:
هم اكنون عمده مصرف انرژی كشور به بخش ساختمان و حمل ونقل مربوط می شود و این در حالی است که
هدر رفت مصرف انرژی در سطح كشور در بخش حمل ونقل نیز باالست .وی با اشاره به تفكیك مصارف انرژی
ساختمان در سطح كشورگفت :از این میزان  71درصد در بخش خانگی و گرمایشی 22 ،درصد برای گردش آب
و  7درصد در بخش پخت و پز مصرف می شود .وی با بیان اینكه ایران اكنون رتبه سوم مصرف گاز و بنزین را
در سطح جهان داراست ،افزود :متاسفانه ایران با داشتن یك درصد جمعیت جهان هفت درصد مصرف سوخت دنیا
را به خود اختصاص داده است .به گفته مهندسهاشمي توجه به مصرف بهینه انرژی در برنامههای سوم ،چهارم
و پنجم توسعه كشور ،مصرف انرژی در ایران سیر صعودی داشتهاست .وی خاطر نشان كرد :هم اكنون مصرف
انرژی مهم ترین بحث دنیا است زیرا در حقیقت بحران انرژی ،بحران اقتصادی را بوجود آورده و بحران اقتصادی
بحرانهای دیگر جهان را رقم زده است .رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خاطر نشان كرد :جامعه مهندسان
باید پرچمدار كاهش مصرف انرژی در س��طح كشور باشد و مس��ووالن مهندس هر كجا كه حضور دارند اعم از
مجلس ،دولت و نظام مهندس��ی باید این تكلیف را انجام دهند .وی فرهنگ سازی در راستای مصرف انرژی در
بخش ساختمان را مورد تاكید قرار داد و افزود :تدوین قانون به تنهایی كفایت نمی كند بلكه اجرای این قوانین مهم
است و ارايه تسهیالت به مردم از راهكارهای تحقق دستیابی به این اهداف است .وی حركت به سوی استفاده از
انرژیهای نو و تجدید پذیر را از جمله راهكارهای مصرف بهینه انرژی عنوان كرد و افزود :در حال حاضر استفاده
از انرژیهاي نوین در كشور بین نیم تا سه درصد كل مصارف را شامل می شود كه رقم پایینی است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی هم در این همایش با اشاره به اهمیت مدیریت و بهینه
سازی مصرف انرژی گفت :اجباری شدن قوانین مربوط به انرژی نیازمند عزم ملی در كشور است و جایگاه مدیریت
انرژی در كشور باید مشخص شود .مهندس محمد رضا اخوان افزود :فرهنگ سازی عمومی در زمینه اصول بهینه
سازی انرژی در مباحث ساختمان یكی از ضروریات است كه این فرهنگ سازی باید از بخش دولتی آغاز و پس از
آن در سطح عموم نهادینه شود .وی اظهار داشت :موضوعات مربوط به مصرف انرژی در قالب مبحث  19مقررات
ملی ساختمان هم اكنون در ساختمانهايی با شش سقف و با مساحت بیش از دو هزار مترمربع استان خراسان
رضوی در حال اجراست .وی با بیان اینكه ساختمانهای بیش از دو هزارمتر مربع حدود  20درصد از ساختمانهای
خراسان رضوی را تشكیل می دهند ،افزود :هم اكنون اجرای قوانین مربوط به مصرف انرژی در ساختمانهایی با
ویژگی مزبور اجباری است .وی گفت :گام برداشتن در راستاي تدوین قوانین بهینه سازی مصرف انرژی برای سایر
ساختمانها از جمله اهداف این همایش است .رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی همچنین
ممیزی انرژی ،حركت به سوی فناوریهای نوین و لزوم ایجاد بستر مناسب برای فعالیت مهندسان ناظر در كاهش
مصرف انرژی و اجرای مبحث  19مقرارت ملی ساختمان را مورد تاكید قرار داد .اخوان با اشاره به طرح جایگزینی
سوختهای نوین و تجدید پذیر به جای سوختهای فسیلی ،افزود :در شرايط فعلي استفاده از انرژیهای نوین
ح��دود دو درصد كل مصارف انرژی را شام��ل می شود در حالی كه با توجه به هدفمند كردن یارانهها و افزایش
قیمت حاملهای انرژی كاربرد این انرژیها با استقبال عمومی روبروست .وی هدایت سازندگان ساختمان ،تولید
كنندگان مصالح و عموم مردم به سوی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان را از دیگر اهداف برگزاری این
همایش عنوان كرد .وی گفت :انعكاس بازخورد اين همایش در تدوین و اجرای قوانین مربوط به بهینه س��ازی
انرژی در مباحث ساختمان در سال آینده دنبال می شود .معاون هماهنگي امور عمرانی استانداری خراسان رضوی
نیز طی سخنانی گفت :مصرف انرژی در بخش ساختمان كشور شش برابر متوسط جهانی است .مهندس سعید
حسین پور افزود :میزان اتالف انرژی در بخش مسكن و ساختمان بین  30تا  35درصد در سطح كشور برآورده
شده است .وی با بیان اینكه كشورمان رتبه دوم انرژی را در بین كشورهای جهان به خود اختصاص داده است،
افزود :در حال حاضر مصرف س��رانه انرژی در ایران پنج برابر اندونزی ،دو برابر چین و چهار برابر هند اس��ت .وی
با بیان اینكه بخش خانگی و تجاری بیشترین مصرف انرژی را در كشور به خود اختصاص داده است ،افزود :هم
اكنون  40درصد مصرف انرژی در بخش خانگی 30 ،درصد در صنعت 25 ،درصد در حمل ونقل و حدود پنج درصد
در كشاورزی صرف می شود .مهندس حسین پور مصرف برق در ایران را نیز سه برابر متوسط جهانی عنوان كرد
و افزود :در شرایط فعلی برای مشتركان خانگی به طور متوسط حدود  900كیلووات ساعت برق مصرف می شود.
وی با اشاره به مصرف باالی سوخت خودرویی در كشور گفت :در بحث سوخت خودرویی سرانه مصرف سوخت در
ایران  11لیتر در روز است در حالی كه این میزان در كشورهایی مانند آلمان و ژاپن حدود  5/2لیتر ،در انگلیس 3/5
لیتر ،در كانادا  5/6لیتر و در آمریكا  3/5لیتر است .وی خسارتهای ناشی از مصرف بی رویه انرژی را مورد تاكید
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قرار داد و افزود :هم اكنون رشد مصرف سوختهای فسیلی و نتایج مخرب این مصرف باعث تغییراتی در گرمایش
زمین و تولید گازهای گلخانه ای و تغییرات اقلیم و آب وهوا شده است .وی گفت :محدودیت و افزایش بی رویه
مصرف انرژی ،اثرات مخرب انرژی فسیلی در بخش مالحظات زیست محیطی امروز موضوع انرژی را به یكی
از مخاطره آمیزترین موارد بشر تبدیل كرده است .وی خاطر نشان كرد :بهینه سازی مصرف انرژی در تاسیسات
خانگی و جایگزینی سایر انرژیها به جای سوخت فسیلی و استفاده از انرژیهای تجدید پذیر بویژه باد و خورشید
براي گرمایش وتولید برق ،می توان مصرف انرژی را به میزان قابل مالحظه ای در كش��ور كاهش داد .به گفته
وی ،هم اكنون دنیا توانسته است با استفاده از انرژی باد و خورشید  10تا  15درصد انرژی فسیلی را كاهش دهد در
حالی كه این رقم در كشور ما با وجود برخورداری از منابع بادی و خورشید كمتر از سه درصد است .وی با اشاره به
اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان افزود :اجرای عایق یك اینچی بام و پیلوت،امكان صرفه جویی در
اتالف حرارت ،درز بندی ،استفاده از رنگ روشن ،عایق كاری كانالها و نصب سیستمهای كنترل هوشمند از جمله
این اقدامات است .معاون هماهنگي عمرانی استانداری خراسان رضوی در پایان گفت :هم اكنون در بحث قوانین
و آيین نامهها در زمینه اجرای مبحث  19مقررات ملی ساختمان پیرامون كاهش مصرف انرژی ،كمبودی نداریم و
مشكل در اجرای ضوابط و مقررات است .مهندس حسین پور خاطر نشان كرد :باید ضوابط اجرایی و ضمانتهای
اجرایی آيین نامهها به شكل گسترده تر و عمومی تر اجرا شود و از حالت اختیار در بخش ساختمانهای مسكونی
خارج شده و به ضوابط اجباری قطعی تبدیل شود.
تمبر یادبود روز ملی مهندس در مشهد رونمایی شد
تمبر یادبود روز ملی مهندس همزمان با س��الروز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی طی مراسمی در اختتامیه
دومین همایش ملی مدیریت و بهینه س��ازی مصرف انرژی با نگرشی به مبحث  19مقررات ملی س��اختمان در
مشهد رونمایی شد .به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي در
این مراسم كه 'سعید مهذب' مدیر عامل سازمان بهره وری ایران ،مهندس 'محمد رضا اخوان' رئیس سازمان نظام
مهندسی ساختمان خراسان رضوی' ،كورش توكلی' مدیر عامل شركت پست و 'محمد حسن اكبرزاده' مدیر كل
مسكن و شهرسازی استان خراسان رضوی حضور داشتند ،مدیر عامل سازمان بهره وری انرژی ایران طی سخنانی
گفت :طبق بررسیهای انجام شده هم اكنون هفت میلیارد دالر قابلیت صرفه جویی انرژی در بخش ساختمان در
سطح كشور وجود دارد .مهندس سعید مهذب ترابی افزود :در حالی كه با رعایت مبحث  19مقررات ملی ساختمان
در خصوص كاهش و بهینه سازی انرژی می توان  40تا  60درصد از مصرف انرژی در ساختمانها را كاهش داد.
وی با اشاره به وضعیت نابسامان مصرف انرژی در كشور گفت :با ادامه روند مصرف بی رویه انرژی ،ایران در سال
 1404به یك كشور وارد كننده انرژی تبدیل خواهد شد .وی خاطر نشان كرد :در حال حاضر سهم مصرف نفت و
گاز در ایران به ترتیب  2/2و  4/5درصد از كل انرژی دنیا است در حالی كه سهم كشور از تولید ناخالص ملی دنیا
فقط  39صدم درصد است .مدیر عامل سازمان بهره وری انرژی ایران با اشاره به مشكلی به نام 'تله تكنولوژیك' در
كشور افزود :متاسفانه وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ایران به لحاظ چرخه بهینه سازی انرژی قابلیت و كارایی
الزم را ن��دارد .مهندس مه��ذب ترابی تصریح كرد :به طور مثال هم اكنون  90درصد الكتروموتورهای خریداری
شده كه  60درصد كل انرژی كش��ور را تش��كیل می دهند از یك كشور خاص وارد می شود .وی گفت :در حالی
كه قیمت هر الكتروموتور با كیفیت باال  8/8دالر می باشد ،هم اكنون این الكتروموتورها با قیمت  1/8دالر از آن
كشورخاص تهیه می شود .وی با اشاره به وضعیت نابسامان وضعیت مصرف انرژی در كشور و مقایسه آن با كشور
تركیه افزود :در حال حاضر مصرف اولیه انرژی در ایران  2/5برابر تركیه و شدت مصرف انرژی نیز پنج برابر این
كش��ور است .وی وابستگی به انرژیهای فسیلی را یك معضل مهم جهان عنوان كرد و افزود :هم اكنون سهم
سوختهای فسیلی در كل دنیا  86درصد است كه این وضعیت تبعات مختلفی نظیر افزایش گازهای گلخانه ای
را بدنبال داشتهاست .وی بهره وری و بهینه سازی مصرف انرژی ،توسعه استفاده از انرژیهای نو و تجدید پذیر
را از مهمترین راهكارهای آژانس بین المللی انرژی در جهان عنوان كرد .مهندس مهذب در پایان گفت :همگام با
اجباری شدن مرحله دوم طرح هدفمندی یارانهها ،فضای كسب و كار جدیدی برای معماران و مالكان ساختمانها
برای كاهش هزینه انرژی دركشور ایجاد خواهد شد .هدفمندی یارانهها كاهش  9درصدی مصرف انرژی در كشور
را موجب شده است .مدیر دفتر بهره وری انرژی بخش ساختمان سازمان بهره وری انرژی ایران گفت :از هنگام
اجرای طرح هدفمندی یارانهها تاكنون  9درصد از مصرف انرژی در بخش خانگی كشور كاسته شده است.
مهندس سعید امانی در حاشیه ''دومین همایش ملی مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی با نگرشی به مبحث
 19مقررات ملی ساختمان' افزود :بدنبال هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی ،اقدامات مربوط به
كاهش و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانها مورد توجه مردم قرار گرفته است .وی اظهار داشت :در حال
حاضر مصرف انرژی در ایران وضعیت مناسبی ندارد؛ به طوریكه سرانه و شاخص مصرف انرژی به ازای زیر بنای
س��اختمان در كش��ور ما دو تا سه برابر كشورهای اروپایی است .وی با بیان اینكه مصرف انرژی در ساختمان 40
درصد كل انرژی در كشور را به خود اختصاص داده است ،افزود :در این میان برق و گاز به ترتیب با رقم  52و 37
درصد باالترین میزان مصرف انرژی در ساختمانها را به خود اختصاص داده اند .وی فرهنگ سازی را ركن اصلی
بهینه س��ازی انرژی در كش��ور عنوان كرد و افزود :هم اكنون هیچ كمبودی درخصوص تدوین قوانین و مقررات
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در بحث كاهش مصرف انرژی در كشور نداریم بلكه مشكل مهم در اجرای این قوانین است .وی فقدان متولی
مشخص در بحث بهینه سازی انرژی را یكی از مشكالت دانست و افزود :اگرچه سازمان نظام مهندسی ساختمان
ركن اساسی در زمینه اجرای مبحث  19مقررات ملی ساختمان پیرامون بهینه سازی انرژی را بر عهده دارد اما اگر
شهرداریها وظیفه خود را در بخش نظارت و پایان كار به خوبی انجام ندهند نمی توان شاهد تحقق این اهداف
بود .وی ارتقای كیفیت تجهیزات و تاسیسات مورد استفاده در ساختمان از سوی تولید كنندگان را از دیگر حلقههای
مهم در فرآیند بهینه سازی انرژی در كشور عنوان كرد.
برای اولین بار در کشور
اوليننمايشگاهتخصصيساختمانجمهورياسالميايراندرقرقيزستانافتتاحشد
همزمان با گراميداشت روز مهندس اولين نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان جمهوري اسالميايران با حضور
مهندس صفر زاده رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت ،مهندس قاسميمدير كل مسكن و شهرسازي و تني
چند از اعضا و مديران سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي و نظام مهندسي معدن خراسان رضوي و
جمعي از تجار ،بازرگانان و مديران و صاحبان صنعت ساختمان ايران و قرقيزستان در شهر بيشكك مركز جمهوري
قرقيزستان افتتاح شد.
در اين نمايش��گاه چهار روزه  44شركت توليدي صنعت س��اختمان شركت داشتند ،كه س��ازمان نظام مهندسي
ساختمان خراسان رضوي در اجراي صدور خدمات فني و مهندسي توانمنديهاي مهندسان را در معرفي طرح و
پروژههاي كالن ساختماني و شهرسازي در غرفه اختصصاصي به نمايش عموم گذاشته است.
در مراسم افتتاح نمايشگاه معاون شهردار بيشكك گفت :جمهوري اسالميايران در حوزههاي ساخت نيروگاهها و
راهسازي و ساخت و سازها در جمهوريهاي آسياي ميانه به ويژه قرقيزستان موفق بودهاست.
آقاي ويس ناف كاف افزود :شهرداري بيش��كك نيازمند بهره گيري از تخصصهاي مهندسان ايراني در اجراي
پروژههاي شهري و شهرسازي و انبوه سازي مسكن است.
وي ادامه داد :اين آمادگي وجود دارد سازمان نظام مهندسي ساختمان در اعزام مهندسان و كارشناسان در حوزههاي
شهرسازي ،سد سازي و خدمات عمران شهري تفاهمنامههايي را امضاء كند.
معاون شهردار بيشكك استان خراسان رضوي را يكي از استانهاي توانمند با پتانسيلهاي اقتصادي در همسايگي
كشورهاي آسيانه ميانه دانست و افزود :ما با اين استان احساس نزديكي ميكنيم و عالقمنديم تبادل تجربه ميان
شهرداريهاي مشهد و بيشكك صورت پذيرد.
سفير جمهوري اسالميايران در قرقيزستان هم گفت :مهندسان ايراني در طراحي ،اجرا و ساخت پروژههاي عمراني
و راهسازي در باالترين سطح كيفيت و زيبايي در آسياي ميانه به ويژه در قرقيزستان موفق بوده اند.
منوچهر مرادي اظهار اميدواري كرد :كه در آينده شاهد حضور بيشتر مهندسان شايسته ايراني در پروژه عمراني و
ساختماني و شهرسازي در قرقيزستان باشيم.
در اين مراسم كه نايب رئيس و چندين از اعضاء هيئت مديره و مديران سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان
رضوي نيز حضور داشتند ،رئيس اتاق بازرگاني و صنايع جمهوري قرقيزس��تان گفت :تجار و بازرگاني خراس��اني
در توسعه مناسبات اقتصادي در آسياي ميانه پيشي گرفته اند و در نمايشگاههاي متعددي توانمندي اقتصادي و
تجارتي خود را به نمايش گذاشته اند.
مارات شارشكه اف افزود :استان خراسان رضوي محور طاليي و شاهراهي بين كشورهاي آسياي ميانه و راه يابي
به آبهاي آزاد و خليج فارس است.
جمهوري قرقيزس��تان در وس��عت  198زار كيلومتر مربع حدود  5ميليون نفر جمعيت دارد.كه  80درصد صادرات
كشورمان ساالنه توسط تجار و بازرگانان استان خراسان رضوي انجام ميشود.
ساالنه از جمهوري اس�لاميايران محصوالت فرآوردههاي دامي ،پتروشيمي ،مصالح ساختماني ،صنايع غذايي،
پوشاك ،مصنوعات فلزي ،پسته و ظروف پالستيكي به قرقيزستان صادر ميشود.
 44شرکت تولیدی در نمایشگاه صنعت ساختمان ایران در قرقیزستان توانمندیهای خود را ارايه کردند
نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و سنگ جمهوری اسالمی ایران در شهر بیشکک قرقیزستان در
حالی برگزار شد که سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی با ارايه توانمندیهای خود در این زمینه حضور
فعالی را بر جای گذاشت .در این نمایشگاه که به مدت چهار روز در اسفند ماه سال گذشته برگزار شد 44 ،شرکت
تولیدی صنعت س��اختمان جمهوري اسالمي ايران توانمندیهای خود را به نمايش عموم گذاشتند.سازمان نظام
مهندسی ساختمان خراسان رضوی در این نمایشگاه توانمندی این سازمان را در صدور خدمات فنی و مهندسی
و معرفی طرحها و پروژههای کالن ساختمانی ،عمراني و شهرسازی در قالب غرفه اختصاصی به نمایش گذاشته
بود.اعضای کمیسیون صدور خدمات فنی و مهندسی و هیات اعزامی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی به
قرقیزس��تان بمنظور شركت در نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و سنگ جمهوری اسالمی ايران
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در این کشور حضور فعال داشتند.در این راستا ،مهندس «حسن پورحسینی» نایب رئیس سازمان نظام مهندسی
ساختمان خراسان رضوی ،دکتر «اردشیر فرشیدیان فر» عضو هیات مدیره سازمان« ،عباس امیریان» مدیر روابط
عمومی ،مهندس «محمدرضا مهردوست» مدير دفتر منطقه اي مركز تحقيقات ساختمان و مسكن شمال شرق و
شرق كشور ،مهندس «محسن سعادت» دبیر کمیسیون صدور خدمات فنی مهندسی و «سلطانی» مشاور بازرگاني
این سازمان برای حضور در نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان به قرقیزستان اعزام شدند.
 80درصد صادرات ایران به قرقیزستان از استان خراسان رضوی انجام می شود
در مراس��م افتتاح نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت س��اختمان و سنگ جمهوری اسالمی ایران که در شهر
بیشکک برگزار شد ،رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی ،مدیر کل مسکن و شهرسازی استان،
مدیران و مسووالن سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی و همچنین
جمعی از تجار و بازرگانان ایران و قرقیزستان حضور داشتند.معاون شهردار بیشکک در این مراسم گفت :جمهوری
اس�لامی ایران در حوزه ساخت و سازها اعم از احداث نیروگاهها و راهسازی تاکنون در آسیای میانه بویژه کشور
قرفیزستان موفق عمل کرده است .ویس ناف کاف افزود :شهرداری بیشکک نیازمند بهره گیری از تخصصهای
مهندس��ان ایرانی در اجرای پروژههای شهری و شهرس��ازی و انبوه س��ازی مسکن است .وی گفت :برای انعقاد
تفاهمنامههایی در زمینه اعزام مهندسان و کارشناسان در حوزههای شهرسازی ،سد سازی و خدمات عمران شهری
این آمادگی وجود دارد .معاون شهردار بیشکک در ادامه خراسان رضوی را یکی از استانهای توانمند با ظرفیت
باالی اقتصادی در همسایگی کشورهای آسیای میانه دانست و عالقمندی خود را نسبت به مبادالت بیشتر میان
شهرداری مشهد و بیشکک اعالم کرد.رئیس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری قرقیزستان نیز گفت :هم اکنون تجار
و بازرگانان خراسانی در توسعه مناسبات اقتصادی در آسیای میانه از دیگران پیشی گرفته اند و در نمایشگاههای
متعددی توانمندی اقتصادی و تجاری خود را به نمایش گذاشته اند.مارات شارشکه اف افزود :استان خراسان رضوی
محور طالیی و شاهراه بین جمهوريهاي آسیای میانه و راه یابی به آبهای آزاد و خلیج فارس است و هم اکنون
 80درصد صادرات ایران به کشورمان توسط تجار و بازرگانان خراسان رضوی انجام می شود.
سفیر ایران در قرقیزستان نشان عضويت افتخاری سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی را دریافت کرد
سفیر جمهوری اسالمی ایران در قرقیزستان در مراسم ضیافت شام که به افتخار حضور صاحبان صنعت ساختمان
ایران در این کشور ترتیب یافته بود ،گفت :با گذشت حدود  20سال از فروپاشی شوروی و تشکیل جمهوریهای
اس��تقالل یافته ،آس��یای میانه نیازمند بهره گیری از تجارب متخصصان ایرانی در زمینههای اقتصادی ،تجاری،
بازرگانی و خدمات مهندسی است .منوچهر مرادی در این مراسم که با حضور مسووالن سازمان نظام مهندسی
ساختمان خراسان رضوی ،رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت و مدیر کل مسکن و شهرسازی استان خراسان
رضوی ترتیب یافته بود ،افزود :درهای سفارت جمهوری اسالمی ایران برای تجار و متخصصان ایرانی باز است.
وی خاطر نشان کرد :ما آمادگی داریم زمینه گفت و گوهای اقتصادی با مقامات قرقیزی و انتقال فناوریهای نوین
صنعت ساختمان و حضور مهندسان و کارشناسان را برای طرحهای عمرانی دراین کشور فراهم آوریم.وی گفت:
مهندسان ایرانی تاکنون در طراحی ،اجرا و ساخت پروژههای عمرانی و راهسازی در در آسیای میانه بویژه کشور
قرقیزستان موفق عمل کرده اند.مرادي اظهار امیدواری کرد که در آینده شاهد حضور بیشتر مهندسان ایرانی در
پروژههای عمرانی و ساختمان و شهرسازی در قرقیزستان باشیم.سفیر ایران در قرفیزستان خاطر نشان کرد :نام
مقدس جمهوري اسالمي ایران در میان دولتها و مردم جمهوریهای آسیای میانه پر رنگ تر از دیگر نقاط جهان
است .وی افزود :دولتها و مردم کشورهای آسیای میانه « ایران» را کشوری قدرتمند در منطقه و ایرانیان را به
عنوان ملتی باهوش و مبتکر در جهان یاد می کنند.در این مراسم نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
خراسان رضوی گفت :این سازمان در نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در بیشکک حضور فعالی دارد.مهندس
حسن پورحسینی افزود :برخی از طرحهای کالن شهری و ساختمانی شهر مشهد در غرفه اختصاصی سازمان نظام
مهندسی در این نمایشگاه ارايه شده است.در این مراسم مهندس « پورحسینی» نشان عضويت افتخاری سازمان
نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی را به «منوچهر مرادی» سفیر كشورمان در قرقیزستان اعطاء کرد.
طراحیمرکزفرهنگیتنهامسجدشیعیانبیشککتوسطنظاممهندسیخراسانرضوی
اعضای هیات مدیره و مدیران سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی به همراه سایر مسووالن شرکت
کننده در نمایش��گاه صنعت س��اختمان ایران در قرقیزستان از تنها مسجد شیعیان شهر بیشکک مركز جمهوري
قرقيزس��تان مزین به نام امام علی (ع) بازدید کردند.امام جماعت مسجد امام علی (ع) گفت :این مسجد در سال
 1904می�لای با کمک ایرانیان مقیم قرقیزس��تان احداث شده و هم اکنون ب��ه عنوان مرکز شیعیان جمهوری
قرقيزستان به شمار می رود .حجت االسالم ایمانی افزود :زمین مقابل این مسجد به مساحت  600متر مربع برای
ایجاد مرکز فرهنگی و برگزاری آيینهای مذهبی خریداری شده است که در صورت تامین اعتبار بزودی عملیات
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ساخت آن آغاز می شود.در این بازدید مهندس پورحسینی نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان
رضوی آمادگی این س��ازمان در طراحی نقش��هها و اعزام نیروهای متخصص برای اجرای پروژه مرکز فرهنگی
مسجد امام علی (ع) را اعالم کرد .هم چنین مهندس علي اكبر حسينعلي زاده یکی از اعضاي هيئت مديره كارخانه
سيمان زاوه نیز در این بازدید تامین بخشی از مصالح ساختمانی بویژه سیمان مصرفی پروژه مرکز فرهنگی مسجد
امام علی (ع) بیشکک را بر عهده گرفت.
رشد چشمگير سطح روابط سیاسی و اقتصادی ایران و قرقیزستان
اس��تاندار خراسان رضوی در این خصوص گفت :اولین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و سنگ جمهوری
اس�لامی ايران در بيش��كك در حالی برگزار م��ی شود که تجارب مثبتی از تبادالت متقاب��ل ایران و جمهور ی
قرقیزستان وجود دارد .محمود صالحی افزود :استان خراسان رضوی به عنوان یکی از استانهای مهم و تاثیرگذار
در صادرات مصالح ساختمانی و خدمات فنی و مهندسی اینک تالش می کند تا در مسیر پیشرفت و تعالی کشور
دوست و مسلمان قرقیزستان گامهای اساسی بردارد.وی با بیان اینکه سطح روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور
طی یکسال گذشته رشد چشمگیری داشته ،افزود :برگزاری دو نمایشگاه طی سال جاری در این کشور ناشی از
عزم جدی مسووالن ایران برای افزایش صادرات محصوالت و خدمات به این جمهوری دارد .وی اظهار امیدواری
کرد :که این نمایشگاه باعث بسط و گسترش روابط اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی دو ملت مسلمان گردد.
پانزدهسالتجارتارزشمندباقرقيزستان
در ضيافتي كه در حاشيه برگزاري اولين نمايش��گاه تخصصي صنعت ساختمان جمهوري اسالمي ايران در شهر
بيشكك برگزار شد ،رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوي گفت :در  15سال گذشته تجارت قابل
توجهي را با جمهوري قرقيزستان داشتيم.
مهندس علي صفرزاده افزود :متأسفانه طي يك دهه گذشته بتدريج تجارت ايران به قرقيزستان به حداقل رسيده،
اين در حاليست كه سهم مبادالت اقتصادي ديگر كشورها در اين جمهوري پنج برابر رشد داشتهاست.
وي خواستار اصالح سهم تجارت ايران در قرقيزستان شد و افزود :سازمان صنعت و معدن و تجارب استان آمادگي
دارد با برگزاري نمايشگاههاي اختصاصي و يا تخصصي اقدام به معرفي و بازاريابي كاالهاي ايراني نمايد.
مدير كل مسكن و شهرسازي خراسان رضوي هم گفت :ما آمادگي داريم مصالح ساختماني كشورهاي همسايه
به ويژه جمهوريهاي آسياي ميانه را تأمين كنيم و خدمات فني و مهندسي را با روشهاي فناوري نوين صنعت
ساختمان به منطقه صادر نماييم.
مهندس محمدرضا قاسمي افزود :هم اينك در استان خراسان رضوي بيش از  100هزار واحد مسكوني اجتماعي
براي اقش��ار محروم و كم درآمد مقاوم س��اخته مي شود ،كه تعدادي از اين واحدها به روش فناوري نوين در حال
احداث است.
وي آمادگي استان خراسان رضوي در انتقال فناوريهاي نوين صنعت ساختمان را به جمهوري قرقيزستان اعالم
كرد.
در اين مراسم مهندس حسن پورحسيني نايب رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي نيز گفت:
اين س��ازمان در نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان در بيشكك حضور فعالي دارد و برخي از طرحهاي كالن
شهري و ساختماني شهر مشهد را در غرفه اختصاصي ارايه كرده است.
الزم به ذكر است :جمهوري قرقيزستان در دو هزار كيلومتري شمال شرقي استان خراسان رضوي قرار گرفته ،اين
كشور پنج ميليون و  500هزار نفر جمعيت دارد ،يك ميليون و  200هزار آن در بيشكك پايتخت اين جمهوري
س��اكن اند 70 ،درصد ملت قرقيزس��تان مسلمان هس��تند و صادرات اين كش��ور دام ،غالت ،حبوبات و برخي از
محصوالت كشاورزي است.
چهار دستگاه شتاب نگار به شبکه شتاب نگاری کشور افزوده شد
با تالش دفتر منطقه ای مرکز تحقيقات س��اختمان و مس��کن (در حوزه شمال شرق و شرق کشور) و همکاری
سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی و در راستای تاکيد شورای فنی استان ،چهار دستگاه شتاب نگار به شبکه
شتاب نگاری کشور افزوده شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي مهندس محمدرضا مهردوست مدير
دفتر منطقه ای مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن با بيان اين خبر افزود :از مدتها پيش در تالش بوديم تعداد
دستگاههای شتاب نگار استان ،بويژه کالن شهر مشهد افزايش يابد که با نظر مساعد دکتر فاطمي عقدا رئيس
مرکز و دکتر سينائيان رئيس بخش شتاب نگاری اين مهم در سيزدهم اسفندماه سال گذشته به وقوع پيوست.
وی افزود :دس��تگاه شتاب نگار با ثبت مشخصات مهندسي مربوط به شتاب مهمترين پارامتر در طراحي سازهها
برای مهندسان مي باشد.
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تعداد دستگاههای قبلی شهر مشهد  4دستگاه بود که درحال حاضر به  7دستگاه افزايش يافت همچنين يک عدد
دس��تگاه نيز به دليل موقعيت خاص شهر جديد گلبهار در اين شهر جديد نصب مي شود .ايس��تگاههای جديد در
سازمان نظام مهندسی واقع در خيابان پيام ،حرم مطهر رضوی و سايت جديد مديريت بحران شرق کشورنصب و
به شبکه کل کشور متصل گرديد.
اين دستگاه از نوع guralpو  2 SSAو خروجیهای آن از مهمترين ابزار طراحی لرزه ای سازه مي باشد.
محمد رضا مهردوست خاطر نشان نمود :در حال حاضردفتر منطقه ای مرکز تحقيقات آماده ارايه بانک اطالعاتی
دادههای شتاب نگاری کشور به مشاوران و مهندسان طراح سازه مي باشد.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي:
اولين مجموعه نرم افزار چند رسانه اي آموزشي و خدمات مهندسي ساختمان تهيه شد
براي نخستين بار در كشور اولين مجموعه نرم افزار چند رسانه اي آموزشي خدمات مهندسي ساختمان تهيه و در
يك لوح فشرده()DVDتكثير شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان مهندس محمدرضا اخوان عبداللهيان با اعالم
اين خبر در يازدهمين همايش ادواري نمايندگيهاي سازمان نظام مهندسي شهرستانهاي استان در هتل ثامن
مش��هد گفت :در اين لوح فشرده سه س��اعته عملكرد واحدهاي مختلف سازمان و مباحث آموزشي و فني هفت
رشته تخصصي برق ،ترافيك ،شهرسازي ،عمران ،معماري ،مكانيك ،نقشه برداري و همچنين برخي مباحث ديگر
همچون صرفه جويي در مصرف انرژي ساختمان ،استاندارد مصالح ،ايمني و مباحث حقوقي مرتبط ساخت و ساز
تهيه شده است.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي تصريح كرد :همچنين اخيراً طرح بيمه جامع مهندسان
از سوي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اجرايي شده و شركت سهامي بيمه ايران براي ساختمانهاي در
دست اجرا بيمه نامه صادر مي كند.
مهندس اخوان عبداللهيان گفت :سازمان نظام مهندسي براي تشويق مهندسان هزينه بيمه متراژي از پروژههاي
ساختماني را مي پردازد.
رئيس س��ازمان نظام مهندسي ساختمان خراس��ان رضوي با اشاره به اجراي بيش از  100هزار واحد مسكن مهر
استان گفت :تمامي پروژههاي مسكن مهر شهرها با نظارت مهندس ناظر ساخته مي شود ،كه به همين منظور اين
سازمان  20دفتر نمايندگي سازمان را شهرستانها و شهرهاي جديد گلبهار و بينالود راه اندازي كرده است.
وي افزود :هم اينك در شهر جديد گلبهار  40هزار واحد مس��كن مهر با زيربناي چهارميليون متر مربع ،در شهر
جديد بينالود  10هزار واحد و همچنين در شهرك فناوري مهرگان مشهد چهار هزار واحد مسكن مهر با نظارت
مهندسان در دست احداث است.
مهندس اخوان عبداللهيان در خصوص تفكيك نقش��ههاي آپارتمانها گفت :سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
تفكيك واحدهاي آپارتماني را به مهندسان نقشه بردار سازمان نظام مهندسي سپرده است.
در اين جلس��ه مهندس مهدي وكيلي مدير آموزش س��ازمان و سردبير مجله طاق هم گفت :طي امسال بيش از
 1500مهندس در رشتههاي مختلف تخصصي براي ارتقاي پايه و يا تمديد پروانه مهندسي دورههاي كوتاه مدت
آموزشي ديده اند.
اجرايگزينشيقانوننظاممهندسي
مهندس سيدمهديهاشميبا انتقاد از اجراي گزينشي قانون نظام مهندسي گفت :ناهماهنگي ميان شهرداريها،
س��ازمان نظام مهندس��ي ساختمان و وزارت راه و شهرس��ازي ،منجر به اجراي ناقص قانون نظام مهندسي شده
است.
وي در ادامه اظهارات خود با تأكيد بر لزوم توجه بيش��تر وزارت راه و شهرس��ازي در راس��تاي رفع معضالت و
مشكالت شهرداريها و سازمان نظام مهندسي ساختمان تصريح كرد :حتي بسياري از ساختمانهاي نوساز كشور
بهرهاي از هويت نبرده و وضعيت اين ساختمانها از نظر اطالعات ساختماني نامشخص است.
مهندسهاشمياين كمبود را ناشي از اجرا نشدن قانون صدور شناسنامه فني -ملكي براي ساختمانها دانست و
تأكيد كرد :قانونگرايي و حركت به سوي اجراي كامل قانون نظام مهندسي الزامياست.
رئيس س��ازمان نظام مهندس��ي ساختمان كش��ور همچنين با انتقاد از اجرا نشدن ماده  33قانون نظام مهندسي
ساختمان اظهار داشت :بخش عمدهاي از اين قانون روي زمين مانده و اجرايي نميشود.
مهندسهاشميناهماهنگي ميان شهرداريها ،س��ازمان نظام مهندسي س��اختمان و وزارت راه و شهرسازي را
منحصر به استان تهران دانست و خاطرنشان كرد :در كل كشور چنين وضعيتي حاكم نيست و در ديگر مناطق
كشور ،نهادهاي مذكور امور را به صورت هماهنگ پيش ميبرند.
وي اظهار اميدواري كرد :با توجه به جلسات اخير كه توسط وزارت راه و شهرسازي براي رفع معضل ناهماهنگي
ميان نهادهاي فوق برگزار شده است ،شاهد همسويي و هماهنگي اين نهادهاي ذيربط در صنعت ساختمان باشيم.
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نظارت نظام مهندسي بر پروژههايي كه با بودجه عمراني دولت اجرا ميشوند
مهندس علي فرجزادهها در گفت وگو با نش��ريه پيام س��اختمان هدف نهايي قانون نظام مهندس��ي ساختمان را
برخورداري اماكن از كيفيت مطلوب دانست و تصريح كرد :عزم و همكاري ملي مردم ،مسـووالن ،وزارتخانهها و
سازمان نظام مهندسي براي اجراي كامل قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ،به احداث ساختمانهاي ايمن،
با كيفيت ،با دوام و مبتني بر معماري اسالمي -ايراني منجر خواهد شد.
وي با بيان اينكه طبق قانون نظام مهندس��ي س��اختمان و آييننامه اجرايي آن ،اعضای حقوقي و حقيقي عضو
سازمان بايد بر همه پروژههايي كه از بودجه عمراني دولت استفاده نميكنند و كارفرما از منابع ديگر هزينههاي
احداث را تأمين ميكند ،نظارت داشته باشند ،گفت :با پيگيريهاي شوراي مركزي دوره پنجم و رئيس سازمان
نظام مهندس��ي ساختمان و دستور رئيس جمهور مقرر شد سازمان نظام مهندسي ساختمان بر پروژههايي كه با
بودجه عمراني دولت اجرا ميشوند نيز نظارت داشته باشد.
مهندس فرجزادهها با اشاره به ابالغ دستور رئيس جمهور در اين زمينه از حدود  3ماه قبل ،افزود :استانداران سراسر
كش��ور مكلف شدهاند در همه پروژههاي عمراني نظارت سازمان نظام مهندسي ساختمان را لحاظ كنند كه اكثر
استانها همكاري داشتهاند اما در تعداد محدودي نيز مشكالت و مقاومتهايي وجود دارد.
وي درباره آخرين وضعيت نظارت سازمان نظام مهندسي ساختمان بر پروژههاي دولتي گفت :تدوين دستورالعمل
ويژه براي اجراي دستور رئيس جمهور در حال پيگيري است تا قانون به طور كامل اجرا شود.
مهندس فرجزادهها در پاسخ به سوالي درباره برنامههاي سازمان نظام مهندسي ساختمان براي ارتقاي كيفيت و
رعايت استاندارد در پروژههاي دولتي خاطر نشان كرد :با ورود سازمان نظام مهندسي در عرصه نظارت بر پروژههاي
دولتي ،ماده  34قانون نظام مهندسي و تبصره يك آن مالك ارزيابيها خواهد بود كه همه دستگاهها به اجراي
مقررات ملي ساختمان و همچنين استفاده از مصالح استاندارد مكلف و موظف شدهاند.
وي با ابراز تأسف از اجرا نشدن كامل ماده  34قانون نظام مهندسي در برخي پروژهها افزود :نظارت بر پروژهها
بر اس��اس چك ليستهايي كه شرح خدمات مهندس��ان در آنها لحاظ شده است ،انجام خواهد شد تا كيفيت و
استاندارد بطور کامل محقق شود.
مهندس فرجزادهها همچنين در خصوص راهكارهاي سازمان نظام مهندسي ساختمان براي جلوگيري از اعمال
س��ليقه در رعايت استانداردهاي احداث پروژههاي دولتي،گفت :مقررات ملی ساختمان در همه اماكن الزماالجرا
است و به هيچ عنوان نبايد نقض شود زيرا استاندارد حداقلي و به نوعي خط قرمز است.
وي تأكيد كرد :استانداردهاي مورد نظر سازمانها و وزارتخانهها براي اماكن خاص مانند بيمارستانها ،در حقيقت
مكمل مقررات ملی ساختمان خواهد بود.
در کالنشهر بزرگی چون مشهد بنایی فاخر یافت نمیشود
معاون شهرسازی و معماری شهردار مشهد گفت :برغم برگزاری فراخوان و حضور تعداد زیادی عالقهمند و همچنین
ارايه آثار مختلف در زمینه بنای برتر مش��هد ،نتوانس��تیم در این شهر بنایی را به عنوان بنای نمونه انتخاب کنیم.
محمدهادی جاوید در مراسم گرامیداشت روز جهانی شهرسازي در مجتمع الماس کوهسنگی خاطرنشان کرد :باید
برای رسیدن به نقاط مطلوب در این زمینه تالشهای بسیار زیادی را انجام داد .وی ادامه داد :متولی شهرسازی
در کشور وزارت راه و شهر سازی است که در همین راستا ارگانهایی مثل شهرداریها ،دستگاههای مجری این
کار هستند.
وي ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی را اقدامیمناسب برای تجمیع کارها برشمرد و گفت:
انتخاب نام شهرسازی در کنار راه برای این وزارتخانه نقطه امیدی برای پیشرفت در این عرصه است .وی عنوان
کرد :در حال حاضر عکسهای هوایی به روز شده را تبدیل به نقشه میکنیم که اطالعات خوبی در اختیار مهندسان
گذاشته میشود ،عالوه برآن حدود  70دفتر مهندسی در این شهر زير پوشش وب به ارايه خدمات فنی و مهندسی
ساختمان میپردازند.
جاوید تصریح کرد :در آیندهای نزدیک تمامیاین دفاتر مجهز به خدماترسانی از طریق وب میشوند و در کنار
آن موضوع هماهنگی خدماترسانی بانکها و سایر دستگاههای ذیربط نیز در دستور کار شهرداری قرار دارد .وی
درخصوص مش��کالت شهرسازی افزود :نبود نظارتهای دقیق مهندسان در اجرای فرآیند ساخت و ساز یکی از
مش��کالت در عرصه شهرسازی اس��ت و برای حل اين مشکل ،در حال تهیه طرح جامع و تفصیلی شهر مشهد
هستیم.
جاوی��د ب��ا اشاره به اجرایی شدن تبصره هفت برای س��اختمانها در آیندهای نزدیک اع�لام کرد :با این حرکت
مهندس��ان مسوول اصلی نظارتها و گزارشهاي ساختمانها بوده و در صورت ضعف در کار ،این افراد به جای
صاحبان ملک مورد سوال قرار میگیرند .معاون شهرسازی و معماری شهردار مشهد با بیان این که کاهش حجم
تخلفات ساختمانی و مهندسی یکی از سیاستهای این معاونت است ،گفت :در حال حاضر با گذشت زمان ،فاصله
بسیار زیادی از معماریهای اصیل ایرانی میگیریم که متاسفانه به همین خاطر در کالنشهر بزرگی چون مشهد
بنایی فاخر یافت نمیشود.
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فراخوان زیباسازی مکه:
طرح یک مهندس ایرانی برگزیده و برتر شد
ط��رح یک مهندس معمار ایرانی در فراخوان طرحهای زیباس��ازی شهر مکه ،برنده رتب ه برتر در میان طرحهای
ارايهشده از  24کشور جهان شد.
مهندس محمدرضا کرباس��چی در این باره گفت :این طرح که نام آن را «دیوارهای وحدتآفرین» گذاشتهام ،از
سوی داوران بینالمللی فراخوان طرحهای زیباسازی مکه بهعنوان یکی از 10طرح زیباسازی برنده و انتخاب شد.
وی افزود :این طرح برای زیباسازی پل «عزیزیه» در مکه ،با الهام گرفتن از آی ه  38سوره یاسین ارايه شد که در
طراحی آن از نماد هالل ماه بهره گرفته شده است.
مهندس کرباس��چی ادامه داد :در این طرح ،هالل ماه از ابتدای ماه قمری تا انتها بر دیواره پل عزیزیه به تصویر
کشیده شده و نورپرداری آن نیز با بهرهمندی از این هاللها صورت میگیرد؛ بهگونهای که هالل شب چهاردم
پرنورترین هالل است.
این طراح ایرانی افزود :طراحی به گونهای اس��ت که وقتی رهگذران و وس��ايط نقلیه وارد پل میشوند ،طلوع ماه
(هالل اول ماه) را در مدخل ورودی ،و غروب آن (هالل شب سیاُم) را در هنگام خروج مشاهده میکنند.
وی اظه��ار داشت :طرح دیواره��ای وحدتآفرین در روزنامههای چاپ عربس��تان ،از جمله عکاظ و الریاض نیز
رسانهای شد.
او تصریح کرد :مس��ابق ه زیباس��ازی مکه با نام «لحب مکه» تحت سرپرستی امیر مکه با هدف تبدیل جایجای
این شهر امن به موزه فرهنگ و هنر اسالمیاز طریق فراخوان بینالمللی اینترنتی انجام گرفت و مقامات سعودی
12سایت برای شرکت افراد طراحی کرده بودند که شامل چهار سایت  30هزار دالری ،چهار سایت  25هزار دالری
و چهار س��ایت  20هزار دالری بود؛ که طرح «دیواره��ای وحدتآفرین» در زمره طرحهای  30هزار دالری قرار
گرفت ،اما تا کنون جایزه آن پرداخت نشده است.
وی در ادامه اظهار داشت :جزيیات طراحی و مصالح مورد نیاز نیز به طرف سعودی اعالم شد و آمادگی اجرای طرح
توسط طراح نیز وجود دارد ،اما تاکنون پاسخی دریافت نشده است.
گفتنیاست ،مهندس کرباسچی دانشآموخت ه مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران،
عضو هیأت علمیمؤسس ه غیرانتفاعی توس مشهد ،و مشاور معماری مرکز مدیریت حوزههای علمی ه منطقه کاشان
است و همکاری با طرحهای معماری حرم رضوی را در کارنامه خود دارد.
آگاهي از هزينههاي شهرداری حس تعلق شهروندان به شهر را افزايش ميدهد
رئیس شورای اسالميشهر مشهد گفت :ارايه گزارشهای به روز از درآمدهای شهرداری در ایجاد حس تعلق مردم
به شهر نقش بسزایی دارد.
عباس شیرمحمدی افزود :شهرداری باید گزارشهای به روز از درآمدهای شهری و نحوه هزينهکرد این درآمدها
را به مردم عرضه کند و نحوه هزينهکرد این درآمدها را برای آنها تفهیم کند تا مردم بدانند خدمت صورت گرفته
از پول آنها انجام شده و به این واسطه در حفظ اموال عمومیبکوشند.
وی ادامه داد :مجموعه آموزشهای شهروندی قصد دارد تعلق اجتماعی در شهروندان ایجاد كند تا بتواند از طریق
ایجاد مسوولیتهای اجتماعی و مشارکت مردم ،شهرها را با کمترین هزینه اداره کند.
رئیس شورای اس�لاميشهر مشهد تصریح کرد :باید روحیه مش��ارکت و مسوولیتهای اجتماعی در قبال اموال
عمومیدر مردم ایجاد شود که این امر با انجام کار فرهنگی در بین مردم امکان پذیر است.
وی ادامه داد :ارايه گزارشهای به موقع از درآمدهای شهرداری و اینکه این درآمدها از کجا به دس��ت ميآيد و
کجا هزینه میشود میتواند وسیله مناسبی برای توجیه مردم در خصوص پرداخت هزینههای پرداختی از سوی
مردم باشد.
شیر محمدی اشاره کرد :برخی از مردم نیز تنها به دلیل فقر فرهنگی به تخریب اموال عمومیمبادرت میورزند که
البته این عده در بین شهروندان مشهدی اندک میباشند.
وی تاکید کرد :نخبگان و جوانان در کمیس��یونهای مختلف شهرداری میتوانند نظرات کارشناس��انه خود را به
مدیریت شهری ارايه کنند و این نظرها میتواند در اداره شهر موثر باشد.
شيرمحمدي خاطر نش��ان کرد :برگزاری میزگردها و نشستها در محالت مختلف شهر نیز میتواند راهگشای
مدیریت شهری در مشهد شود و به این طریق نظرات عامه مردم نیز که بسیاری از مسايل ریز و جزیی را میبینند
به مدیریت شهری انعکاس داده میشود.
وی گفت :افراد عامه به راحتی نمیتوانند به مدیریت ارشد شهر دسترسی داشته باشند اما برگزاری این نشستها
زمینه را برای ارتباط شهردار و مردم برقرار میکند.
شيرمحمدي در پایان یادآور شد :شهرداری مشهد در این حوزهها گامهای اساسی برداشته و از نظرات نخبگان و
عامه مردم استفاده کرده است.
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خبرها
افزایشهمکاریهایساختمانیایرانوآلمان
درحالی که رسانههای جنجال ساز غربی از تاثیر تحریمهای گوناگون غرب بر اقتصاد ایران ،قلم فرسایی میکنند،
در برلین ،صدها مهندس راه و ساختمان از ایران و آلمان زمینههای گسترش همکاری در حوزه مسکن و ساختمان
را بررسی کرده و بر سیاستهای تحریم خط بطالن کشیدند.
در این نشست صمیمیکه در یکی از هتلهای شهر برلین با حضور سفیر جمهوری اسالمیایران و صدها تحصیل
کرده رشتههای مهندسی از ایران و آلمان برگزار شد ،راههای گسترش همکاریهای دو کشور در این بخش مورد
بررسی قرار گرفت و بر افزایش همکاریها و اجرای پروژههای بین المللی توسط مهندسان دو کشور تاکید شد.
منوچهر شیبانی اصل؛ عضو هیات مدیره س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان تهران و عضو هیات مدیره انجمن
مهندسان راه و ساختمان ایران به عنوان یکی از شرکت کنندگان در این نشست ،در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در
برلین ،برگزاری این نشست صمیمیرا گامیموثر و مهم در افزایش همکاریهای ایران و آلمان در زمینه مسکن
و ساختمان دانست.
شیبانی افزود :دو کشور سابقه دیرینه همکاری در بخش ساختمان و مسکن دارند و آلمان کشوری بود که نخستین
گروه از مهندسان ایرانی همکاری خود را در زمینه مسکن و ساختمان با آن آغاز کردند .وی با اشاره به اقدامات
انجام شده از سوی مهندسان آلمانی در ساخت پروژههای بزرگ ساختمانی از جمله ساختمانهای کاخ دادگستری،
بانک ملی ،شهرداری تبریز و همچنین پروژههای بزرگ راهسازی در ایران گفت :با توجه به سابقه کهن و تاریخی
هم��کاری دو کش��ور در این حوزه ،امروز نیز میتوان این همکاریها را توس��عه داد و زمین��ه الزم برای افزایش
همکاریها فراهم است.
شیبانی خاطرنشان کرد :مهندسان ایرانی و آلمانی میتوانند در زمینههای مختلف حرفه ای از جمله فناوریهای
جدید مسکن و ساختمان ،انتقال دانش فنی ،تولید انبوه مسکن ،بهسازی بافتهای فرسوده و مسايل شهرسازی و
ترافیک همکاری مشترک داشته باشند.
این عضو هیات مدیره نظام مهندسی راه و ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد :وجود تشکلهای مهندسی پرقدرت
در ایران همچون نظام مهندس��ی ساختمان با بیش از  130هزار نفر عضو فعال در رشتههای معماری ،مهندسی
عمران ،مهندسی برق ،مهندسی ترافیک و شهرسازی و نقشه برداری ،پتانسیل بسیار با ارزشی است که میتواند
تعامالت و همکاریهای دو کشور را تسهیل بخشد.
شیبانی افزود :همچنین سایر تشکلهاي مهندسی در ایران مانند انجمن مهندسان راه و ساختمان و انجمن صادر
کنندگان خدمات فنی و مهندسی و دهها انجمن مهندسی فعال در ایران میتوانند در این زمینه تسهیالت الزم
را برای همکاری بیش��تر بعمل آورند .وی در پایان با اشاره به موفقیتهای روز افزون مهندس��ان ایران در اجرای
پروژههای بین المللی از جمله ساختمانی ،راه سازی و پل سازی در کشورهای مختلف ،آمادگی مهندسان خالق و
مبتکر ایران را برای همکاری با همتایان آلمانی خود اعالم کرد.
بیمه 400هزارکارگرساختمانی
ن اجتماعی اعالم کرد :طی دو سال گذشته 400هزار کارگر ساختمانی در
مدیرکل درآمد حقبیمه صندوق تامی 
سراسر کشور زیر پوشش بیمه قرار گرفتند.
محمد حسن زدا افزود :سال گذشته براساس مصوبه دولت ،صندوق تامین اجتماعی موظف شد زمينه بیمه شدن
 200هزار کارگر س��اختمانی را فراهم کند .وی اظهار داشت :در این راس��تا ،این صندوق امسال نیز  200هزار نفر
دیگر از کارگران ساختمانی را زیر پوشش بیمه قرار داد.
وي تصریح کرد :در صورت تامین اعتبارات الزم و تصویب دولت ،سال آینده نیز  200هزار کارگر ساختمانی دیگر
زیر پوشش بیمه قرار میگیرند.وی گفت :داشتن کارت مهارت از سازمان فنی و حرفه ای تنها شرط بیمه کارگران
ساختمانی است که باید برای زیر پوشش قرار گرفتن ،این کارت را ارايه دهند.
زدا با بیان اینکه حق بیمه کارگران ساختمانی هفت درصد است ،افزود :مابقی این حق بیمه نیز ازسوی کارفرما
که براساس متراژ و قیمت زمین در منطقه تعیین میشود ،پرداخت خواهد شد .وی گفت :سهمیه بیمه کارگران
ساختمانی بین  470شعبه تامین اجتماعی سراسر کشور تقسیم شده و هر شعبه با توجه به سهمیه در نظر گرفته
شده برای بیمه این افراد اقدام خواهد کرد.
تخلفاتساختمانیودرآمدبعضیها!
بخش عمده درآمد شهرداریهای کشور از جرایم و تخلفات ساخت و ساز تأمین میشود و متأسفانه به همین دلیل
شهرداریها از آن چشمپوشی میکنند زیرا در غیر این صورت جلوی درآمدشان گرفته میشود!
نزديك به  9س��ال از فاجعه بم مي گذرد ،فاجعه اي که هر چند غم آن هرگز از یاد نمیرود ولی انتظار میرفت
تلنگری بر پیکره ساخت و ساز کشور بزند .از سال  82که زلزله بم به وقوع پیوست تا مدتی مسووالن در زمینه
مقاومسازی حرفهای زیادی زدند و گفتند که از این پس چنین و چنان میکنیم ولی متأسفانه دیری نپایید که
92

وعدهها در این خصوص به فراموشی سپرده شد و در حال حاضر با وجود پیشبینیها از وقوع زلزله بزرگ احتمالی
در کالنش��هر تهران هنوز بس��یاری از آيیننامههای ساخت و ساز نادیده گرفته میشود؛ تا جایی که حتی رئیس
سازمان نظام مهندسی کشور میگوید نیمیاز ساخت و سازها از کیفیت الزم برخوردار نیست.
سیدمهدیهاشمیبا اشاره به اینکه این ساخت و سازها حداقلها را دارند ،میافزاید :سازندگان بیشتر به هزینهها
توجه دارند تا کیفیت! او خاطرنشان میکند :با وقوع هر زلزله تلنگری زودگذر بر ساخت و ساز کشور وارد میشود
ولی متأسفانه این تلنگر زودگذر و مقطعی است و تاکنون نتوانسته مردم و مسووالن را به خود آورد .وی هر چند
معتقد است در حال حاضر نقصی در قوانین و مقررات ساخت و ساز نداریم ولی میگوید :فرهنگسازی الزم در
این خصوص صورت نگرفته چون میبینیم مطالبه این بحث توسط مردم صورت نمیگیرد.بررسیهای کارشناسی
نشان میدهد با افزودن  30درصد به هزینه ساختمان کیفیت آن را تا  30درصد افزایش میدهد.
هاشمیبا تأیید این بررس��ی میگوید :هر چند ابزارهای الزم برای مقاومس��ازی وجود دارد ولی از این ابزار آنگونه
که باید استفاده نمیشود و نهتنها شهرداریها بلکه وزارت راه و شهرسازی آن را به صورت جدی در دستور کار
خود قرار نمیدهد .او میگوید :جدا از واحدهایی که قب ً
ال در کشور ساخته شده و مقاومت آنها جای بحث بسیاری
دارد ،دیده میشود که در ساخت و سازهای جدید نیز مشکل داریم .وی با اشاره به حوادثی نظیر فروریختن یک
ساختمان  4طبقه در تبریز که چندي پيش به دلیل رعایت نشدن استانداردهای ساخت و ساز اتفاق افتاد و منجر
به کشته و زخمیشدن چهار کارگر شد ،گفت :متأسفانه این ساختمان بدون تأیید نظام مهندسی پروانه ساختمانی
گرفته بود و یکی از چندین موردی است که شهرداری میبایست کار را براساس گزارش ناظر متوقف میکرد که
نکرد.
رئیس س��ازمان نظام مهندسی کشور گفت :بخش عمده درآمد شهرداریهای کشور از جرایم و تخلفات ساخت
و س��از تأمین میشود و متأس��فانه به همین دلیل شهرداریها از آن چشمپوشی میکنند زیرا در غیر این صورت
جلوی درآمدشان گرفته میشود .وی با گالیه از اجرا نشدن قانونی که باید  16سال پیش اجرایی میشد ،گفت:
قطع ارتباط مالی ناظر با مالک موضوعی اس��ت که هنوز هم بطور کامل اجرا نمیشود.آمارها نش��ان میدهد در
کشور ما حدود  18/5میلیون واحد مسکونی وجود دارد که به گفته مقداد همتی مشاور وزیر راه و شهرسازی حدود
 8میلیون واحد آن غیرمقاوم اس��ت .پس جدا از کیفیسازی واحدهای جدید نیاز به مقاومسازی واحدهای ساخته
شده نیز در جای خود قابل تأمل اس��ت.رئیس سازمان نظام مهندسی کشور میگوید :در حال حاضر مقاومسازی
ساختمانهای مشکلدار به صورت ضعیف در کشور اجرا میشود ولی به علت هزینه باالی مقاومسازی هم مالکان
و هم دستاندرکاران ترجیح میدهند نوسازی کنند تا بازسازی.
رئيس كميسيون عمران مجلس:
کمیسیون ماده 100دست شهرداری را برای تخلف باز گذاشته است
هر چند آمار دقیقی از واحدهاي مس��کونی شهری غیرمقاوم در کش��ور وجود ندارد ولی بدون شک بخش اعظم
واحدهای غیرمقاوم شهری باید در بافتهای فرس��وده شهری باشد .علی اکبر آقایی ،رئیس کمیس��یون عمران
مجلس شورای اسالمیمیگوید :در حال حاضر کیفیت ساخت و سازهای انبوه و صنعتیسازی قابل قبول هستند
ولی مش��کل ما س��اخت و سازهای حاشیهای است که گاهي به صورت غیرقانونی مجوز ساخت میگیرند که نه
مقاومت الزم را دارند و نه پیشبینیهای توسعه شهری در آنها لحاظ شده است .وی ميافزايد :متأسفانه در برخی
موارد شهرداری با اس��تناد به کمیس��یون ماده  100به جای تخریب ساخت و سازهای غیراصولی تنها به گرفتن
جریمه اکتفا میکند و این مشکلی است که باید برای آن فکری شود.وی ميگويد :هرچند آمار دقیقی از واحدهای
غیرمقاوم شهری در دست نیست ولی به نظر میرسد تعداد آن به حدی باشد که باید بازسازی آنها مورد توجه
قرارگیرد .دولت برای مقاومسازی مدارس ساالنه معادل یکهزار میلیارد تومان هزینه میکند.
آقایی ميگويد :این تسهیالت باید برای واحدهای مسکونی معمولی نیز در نظر گرفته شود .او با اشاره به وسعت
بافتهای فرسوده شهری ميگويد :از آنجا که بخش اعظم واحدهای غیرمقاوم شهری در بافتهای فرسوده قرار
دارند باید تس��هیالت ویژهای را برای آنها در نظر بگیریم .آقایی خاطرنش��ان ميكند :بررسیهای ما در مجلس
نشان میدهد حتی ورود مسکن مهر به بافتهای فرسوده بدون افزایش سقف تسهیالت نوسازی نمیتواند ما را
به هدف مورد نیاز برساند.
نوسازی در بافت فرسوده  6برابر شده است
دولت با هدف تسریع در نوسازی بافتهای فرسوده از سال گذشته با اعمال برخی مشوقها مسکن مهر را وارد
بافت فرسوده شهری کرد ،اما از آنجا که تسهیالت نوسازی بافت فرسوده درصد کمیاز هزینه ساخت را پوشش
میدهد نتوانسته انگیزه الزم را برای مالکان و سازندگان فراهم کند.
محمد آئینی ،معاون شرکت عمران و بهس��ازی شهری ایران آماری را ارايه میدهد که نش��ان میدهد س��رعت
نوسازی در بافتهای فرسوده  6برابر شده است اما کارشناسان بر این باورند که این سرعت خوب است ولی کافی
نیست زیرا مطلوب ما در نوسازی بافتهای فرسوده ساالنه  450هزار واحد است .آئینی ميگويد 2/2 :میلیون واحد
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مس��کونی در بافتهای فرسوده شهری قرار دارند که نیاز به نوسازی دارند و تاکنون  150هزار واحد آن نوسازی
شده است.به گفته او نوسازی بافتهای فرسوده از ساالنه  10هزار در سالهای 86 ،85و  87به  30هزار واحد در
سال  88و  60هزار واحد در سال  90رسیده است .او همچنین درخصوص گالیه رئیس کمیسیون مسکن مجلس
درخصوص پايین بودن س��قف تس��هیالت ميگويد :به هر دليل مسکن مهری که در بافتهای فرسوده ساخته
میشود از یک س��و هزینه زمین را دارد و از س��وی دیگر هزینه ساختوساز در بافت فرسوده به لحاظ معابر تنگ
کمیباال میرود ،پس افزایش سقف تسهیالت نوسازی میتواند مشوق خوبی برای نوسازی باشد.از سوی دیگر
کاهش نرخ سود بانکی این تسهیالت که در تهران  9درصد است میتواند مشوق دیگری باشد.
نوسازی واحدهای غیرمقاوم روستایی از شهری پیشی گرفت
وجود درصد باالی واحدهای مس��کونی روس��تایی غیرمقاوم شاید بزرگترین نگرانی دستاندرکاران در سالهای
گذشته از وقوع زلزله در کشور بود ولی آمار نشان میدهد سرعت نوسازی در این بخش از بخش شهری پیشی
گرفته است .براساس آخرین سرشماری در حال حاضر 4میلیون و  400واحد مسکونی روستایی در کشور وجود دارد
که به گفته معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن  55درصد آنها نیاز به نوسازی دارد.عزتاهلل مهدیان میافزاید:
در سال  84و با شروع بازسازی بم حدود  80درصد واحدهای روستایی ما نیاز به نوسازی داشت که خوشبختانه با
حمایت مستقیم رئیسجمهور و تمهیدات اندیشیده نوسازی در روستاها سرعت گرفت .به گفته وی در حال حاضر
1/1میلیون واحد مس��کونی روستایی نوس��ازی شده و انتظار میرود در طول یک برنامه پنج ساله کل واحدهای
غیرمقاوم نوسازی شود.
او عوامل مختلفی را در پیش��ی گرفتن نوس��ازی واحدهای غیرمقاوم روستایی نسبت به شهری دخیل میداند و
میگوید :متأسفانه سیستم نظارت بر مقاومسازی و نوسازی واحدهای مسکونی شهری جای بحث دارد که البته در
حیطه کاری من نیست ولی در بحث نوسازی واحدهای مسکونی شهری از یک سو سقف تسهیالت متناسب با
قیمت تمامشده یک واحد مسکونی روستایی است و از سوی دیگر سیستم نظارتی مناسبی طراحی شده است.
او ميگويد :در حال حاضر سقف وام نوسازی روستایی  12/5میلیون تومان است که میتوان گفت این میزان برای
قابل سکونت کردن یک مسکن 60متری روستایی کافی است و روستايیان میتوانند پس از ساخت واحد اقدام به
تکمیل مث ً
ال نما یا دیگر تأسیسات کنند.در همین حال نرخ سود برای وام نوسازی روستایی قرضالحسنه است.وی
تصریح ميكند :قبل از وقوع زلزله بم نظارت مستقیمیبر ساختوساز روستایی وجود نداشت ولی پس از آن و در
سال  84تشکل جدیدی به نام نظام فنی روستایی ایجاد شد که بطور کامل بر ساختوسازها نظارت دارد.
دستاوردهای ساخت مسکن در کشورهای مختلف اعالم شد
وزیر راه و شهرسازی گفت :صدور خدمات فنی و مهندسی و ایجاد اشتغال از دستاوردهاي مهم ساخت مسکن در
کشورهای مختلف برای کشورمان است.
علی نیکزاد درباره ساخت مسکن در کشورهای مختلف از سوی ایران ،اظهار داشت :این امر افتخاری برای کشور
محسوب میشود .اگر در کشورهایی مانند ونزوئال ،عراق ،ترکیه ،سوریه و سایر کشورهای متقاضی مسکن بسازیم،
ارز آوری برای کشور خواهد داشت.
وی افزود :همچنین با اجرای این برنامه خدمات فنی و مهندسی کشورمان به نقاط مختلف جهان صادر میشود و
موضوع ایجاد اشتغال هم ارتقا پیدا خواهد کرد.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد :به لحاظ اقدامات خوبی که در ساخت مسکن در کشور انجام شده ،در حال حاضر
مسووالن ونزوئال متقاضی ساخت مسکن توسط مهندسان ایرانی در کشورشان هستند که  39هزار واحد مسکن
در این کشور در حال ساخت است.
نیکزاد در ادامه گفت :به تازگی مسووالن عراقی نيز چنین پیشنهاد و تقاضایی را مطرح کرده اند و کشور سوریه
هم متقاضی این طرح بود که البته در موضوع قیمت با انبوه س��ازان ما به توافق نرس��یدند .وی اکوادور را از دیگر
کشورهایی عنوان کرد که متقاضی ساخت مسکن در کشورشان توسط مهندسان و انبوه سازان ایرانی هستند.
 40درصدساختمانهایکشورمقاومهستند
رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن گفت :ما در خصوص زلزله و طراحی ساختمانهای ضد زلزله اصطالحی
به نام «زلزله مبنای طرح» داریم و آن ،زلزلهای است که پیشینه اتفاق آن در منطقه وجوددارد.
سید محمود فاطمیعقدا فزود :در منطقهای احتمال وقوع زلزلههای با  ۷ریشتر وجود دارد که قبال نیز اتفاق افتاده
است و بیش از آن هم محتمل نیست؛ این «زلزله مبنای طرح» است و بحرانیترین حالت زلزله را در این طرح
در نظرمیگیرند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد :براین اساس ،طراحیها انجام شده و طیف طراحی به دستمیآید و در
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شبکه شتاب نگاری مورد استفاده قرارمیگیرد ،سپس طیف طراحی مورد نظر تهیه و براساس آن سازه ،طراحی
و اجرامیشود.
وی خاطرنشان کرد :ساختمانهایی که براین اساس اجرامیشوند طبق آیین نامه  ۲۸۰۰زلزله کشور ساختمانهایی
هستند که در مقابل زلزلههایی آتی مقاوم هستند و نباید خسارتی ببینند.
فاطمیعقدا ادامه داد :طبیعی است ساختمانهایی که خارج از ضوابط و مقررات ،بدون نظارت و بدون کنترل ساخته
میشوند آسیب پذیر هستند.
وی به تعداد ساختمانهای مقاوم در کشور اشاره کرد و گفت :ساختمانهایی که ساختهمیشوند شاید به ظاهر
مقاوم به نظر نرسد ولی ساختمانهایی که طبق استاندارد ساخته شدهاند یعنی جوشکاری ،بتن ریزی و آرماتور بندی
مناسب در آنها رعایت شده است و سازه که نقش اصلی در پایداری ساختمان در برابر زلزله دارد ،در برابر زلزلههای
آتی نباید ریزش ناگهانی داشته باشند.
فاطمیعقدا ادامه داد :مشاهدات ما در زلزلههای گذشته بويژه زلزلههای سال  ۶۹تاکنون که بیشتر زلزلهها مورد
بازدید قرار گرفته نشان میدهد زلزلههایی که حداقل نکات و الزامات ،در آن رعایت شده مقاوم بوده و باعث کشتار
نشدهاند.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین افزود :به طور متوسط و در بدبینانهترین حالت حدود  ۶۰درصد از ساختمانهای
موجود ما که در چند س��ال گذشته تاکنون س��اخته شدهاند با درجات مختلفی از آسیب پذیری هستند؛ بگونه اي
که حدود  ۴۰درصد از ساختمانهای کشورمان را واقعا مقاوممیدانیم؛ و از آن  ۶۰درصد بخشی بافت فرسوده و
بخشی هم ساختمانهایی هستند که در چند ده سال پیش ساخته شدهاند که به دلیل اینکه شاید ساخت آن زمان،
نیمه اسکلت بوده یا از اسکلتهای تمام اسکلت بدون پی استفاده شده است ،در آن زمان فونداسیون باشیوه فعلی
اجرا نمیشد.
فاطمیعقدا بخش دیگر این ساختمانها را ساختمانهای بتنی و فوالدی نام برد و گفت :این ساختمانها ممکن
است به خوبی اجرا نشده باشند؛ لذا گروه اصلی آسیب پذیری ساختمانهای ما ساختمانهایی با مصالح بنایی ،دیوار
باربر ،نیمه اسکلت یا اسکلت بدون پی هستند که اینها بدون ساختمانهای آسیب پذیری با درجه باال هستند.
وی ادامه داد :بخش دیگر هم ساختمانهای موجود بتنی و فوالدی هستند که طی  ۲۰سال اخیر ساخته شدهاند و
استانداردهای الزم در آنها استفاده شده است .اين ساختمانها مقاوم هستند اما شاید در ساخت واجرای آنها دچار
ضعف باشیم که آسیب پذیری کمتری داشتند.
فاطمیعقدا در توضیح مطلب فوق افزود :با در نظر گرفتن همه این موارد تقریبا  ۴۰درصد از س��اختمانهای ما
آسیب پذیری قابل توجهی دارند و  ۲۰درصد ساختمانها آسیب پذیری به مراتب کمتری دارند به طوری که در
زمان زلزله آسیبمیبینند اما منجر به کشتار نمیشوند و ریزش آوار ندارند.
اولینساختمانتمامخورشیدیکشورساختهشد
محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند ساختمانی را طراحی و تولید کنند که کلیه انرژی مورد نیاز خود را
از خورشید تامین میکند.
اولین ساختمان انرژی کشور با عنوان» ساختمان انرژی  )Plus Energy(+ایران» توسط پژوهشگران دانشگاه
صنعتی امیرکبیر ساخته شد.
این س��اختمان دارای پوششهای نانو عایق در سقف و جدارهها ،شیشههای دو جداره با پوشش ضد (UVاشعه
ماوراء بنفش) ،پوشش سبز گیاهی ،سیستم آبگرم خورشیدی و برق خورشیدی است.
ساختمان «انرژی پالس» که در زمینی به مساحت  116متر مربع در سه طبقه در خیابان استاد نجات الهی احداث
شده است ،کلیه انرژی مورد نیاز خود را از خورشید جذب و تامین میکند.
این س��اختمان با پوششهای گیاهی و الیههای پوشش��ی شیش��هها از ورود اشعه  UVکه باعث گرمای داخل
ساختمان میشود تا میزان  99درصد ممانعت میکند به گونه ای که به میزان 57درصد مقدار انرژی سرمایشی
مورد نیاز در تابستان را کاهش میدهد.
دوایرانیچهرههایجدیدمهندسیعمرانآمریکاشدند
انجمن مهندسان عمران آمریکا یا  ASCEساالنه  10چهره جدید در این زمینه کاری و رشته تحصیلی را معرفی
میکند ،تعدادی از این افراد در عین حال در برنامه چهرههای جدید مهندسی عمران که توسط بنیاد هفته مهندسی
برگزار میشود نیز انتخاب شده اند.
این انجمن با شناسایی گامهای بزرگی که دانشجویان این رشته و یا مهندسان عمران در راستای بهبود کیفیت
زندگی انس��انها برداشته اند 10 ،چهره جدید س��ال  2012مهندسی عمران آمریکا را معرفی کرده است که نام دو
ایرانی نیز در میان آنها به چشم میخورد.
مهری پایدار ،مهندس ایرانی  25س��اله شرکت « »Construction Electric Massدر واشنگتن یکی از
این  10چهره جدید به شمار میرود که از اعضای انجمن مهندسان عمران آمریکا نیز به شمار رفته و در پروژههای
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عمرانی متعددی از قبیل س��اخت  7روزه پلی که منجر به س��اخته شدن مدرس��ه ای برای کودکان روستایی در
هندوراس شد ،شرکت داشتهاست.
کاوه مدنی مهندس ایرانی دیگری است که در دانشگاه فلوریدای مرکزی در مقام استادیار مشغول به کار است.
تمرکز اصلی وی بر روی مهندسی و مدیریت منابع آب است و مدرک لیسانس خود را در رشته مهندسی عمران
در دانشگاه تبریز کسب کرده است.
طرح شهر شناور آمریکا
شرکتی در آمریکا به منظور حفظ کارآفرینان خارجی که به دلیل دشواری قوانین مهاجرتی آمریکا نتوانس��ته اند
ویزای این کشور را دریافت کنند ،طرح ساخت شهری شناور را داده است تا این افراد بتوانند در آبهای بین المللی
اقامت داشته باشند.
شرکتی به نام  Bluessedمعتقد است قوانین مهاجرتی که آمریکا در مقابل متقاضیان مهاجرت به این کشور
وضع کرده است میتواند منجر به از دست رفتن استعدادهای احتمالی ،نابودی خالقیت و زمینههای کاری شود که
ممکن است در صورت ورود خارجیها به ایاالت متحده به وجود آیند .از این رو این شرکت طرح ساخت شهری
شناور را ارايه کرده اس��ت که میتواند س��کونتگاه کارآفرینانی باشد که رویای راه اندازی پروژههای بزرگی مانند
گوگل را در سر دارند اما تاکنون موفق به گرفتن ویزا برای اقامت در آمریکا نشدهاند.
«مکس مارتی» بنیانگذار و مدیرعامل این شرکت میگوید راه پیدا کردن به «سیلیکون ولی» رویای بسیاری از
انسانها است اما بسیاری از آنها راهی برای عملی کردن این رویا ندارند .وی پس از گفت و گو با همکالسیهایش
که به آنها گفته شده بود باید پس از دانش آموختگي آمریکا را ترک کنند به فکر ساخت کشتی برای سکونت
دادن متقاضیان اقامت در آمریکا افتاد.
شرکت  Bluessedبرای برطرف کردن این مش��کل تا زم��ان تصحیح قوانین مهاجرتی آمریکا که انتقادهاي
فراوانی را بر انگیخته است ،طرح ساخت کشتی با گنجایش هزار سرنشین را ارايه کرده است که میتواند در فاصله
 19کیلومتری جنوب غرب خلیج سان فرانسیسکو و در آبهای بین المللی کناره بگیرد .این کشتی در جایی مانند
باهاماس یا جزایر مارشال به عنوان یک سیستم حقوقی معتبر به ثبت خواهد رسید و ساکنان این کشتی نیز باید
تابع قوانین همان منطقه باشند.
س��اکنان کش��تی میتوانند از طریق دریافت ویزاهای کاری یا توریستی که گرفتن آنها ساده تر از اقامت است
با س��رمایه گذاران و شرکای کارآفرین خود مالقات داشته باشند .همچنین در این کش��تی امکان استفاده از انواع
برنامههای ارتباطاتی از قبیل  Skypeو دیگر ابزارهای ویدیو کنفرانس وجود خواهد داشت.
این کش��تی ،نمونه ای تغییر ساختار یافته از یک کشتی مسافرتی خواهد بود که از تمامیتجهیزات تکنولوژیکی
پیشرفته ،مراکز تفریحی و ورزشی و طراحی دوستدار محیط زیست و پایدار برخوردار خواهد بود .هزینه زندگی و
کار در این کشتی برای هر ماه هزار و  200دالر خواهد بود.
ای��ن طرح توجه تعدادی از س��رمایه گ��ذاران از قبیل بنیانگ��ذار  Paypalرا به خود جلب کرده اس��ت .شرکت
 Bluessedبرای ساخت و تکمیل طرح خود باید تا یک سال و نیم آینده  30میلیون دالر سرمایه جمع آوری کند
تا در نهایت این شهر شناور ویژه مهاجران تا سال  2013تکمیل شود.
پل عابر پیاده به سبک چینی!
گروه طراحی  A & Lچین طرحهایی برای پل عابر پیاده نمادین در پارک مرکزی ووکسی شیدانگ این کشور
ارايه کرده است که کنارههای شمالی و جنوبی پارک را به هم متصل خواهد کرد.
این طراحی جالب از یک جزیره دستساز نیز برخوردار بوده که چشماندازهایی از آبنما و فرصتی برای استراحت و
لذت از باغهای اطراف و برخی امکانات تفریحی برای عابران پیاده ارايه میکند .طراحی این پل به نمایش خطوط
صاف و پویا به شکل اس ( )Sمانند پرداخته که باعث ایجاد یک پیچ در آن و یک نقطه کانونی بصری میشود.
طراحان با ارايه این طرح و خطوط روان آن ،خواستار نمایش ارتباط مهم پارک ووکسی شیدانگ با آب هستند .نقاط
دسترسی شیبدار منجر به پایینتر بودن سطح پل و ایجاد شکل جزیرهای آن شده که منظره دریاچه را واضحتر
و بزرگتر به نمایش میگذارد .این پل به ارايه یک مسیر بدون ترافیک برای بازدیدکنندگان خود براي دستیابی به
مرکز شهر پرداخته و همچنین قایقهای درون دریاچه نیز میتوانند از زیر آن بگذرانند.
در برنامه ساخت این پل قرار است از سازه فوالد سبک،پوستههای صفحات بیرونی رنگ روشن و الوارهای دکور
صیقل داده شده استفاده شود .این پل همچنین از امکانات آسایشی و تفریحی نیز برخوردار است.
کپیچینیشهرفلورانسساختهشد!
معماران چینی کپی شهر تاریخی فلورانس ایتالیا را در ابعاد واقعی در کشورشان ساختند.
در این شهر تمامیساختمانها ،کانالهای شهر فلورانس و فضای شهری همانند شهر واقعی آن ساخته شده است.
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مقامات چینی هدف از این اقدام خود را بازدید و آشنا شدن شهروندان چینی با اروپا عنوان کردهاند که توانایی مالی
سفر واقعی به اروپا را ندارند.
گفته شده دولت چین که سابقهای طوالنی در کپیبرداری از محصوالت تولیدی دیگر کشورها دارد ،این بار به فکر
ساختن آثار و جاذبههای گردشگری مشهور جهان در ابعاد واقعی آن در خاک کشور خود افتاده است .پیشبینی
شده اجرای این پروژههای معماری منحصر بفرد ،عالوه بر شهروندان چینی ساالنه میلیونها نفر از جهانگرد خارجی
را به این کشور بکشاند.
مدرنترینآسمانخراشدنیا
همزمان با برگزاری جشن صدمین سالگرد استقالل کشور تایوان ،پیشرفته ترین آسمانخراش دنیا با بهره گیری
از اصول معماری بیونیک افتتاح خواهد شد .این آسمانخراش توسط وینست کالبوت بلژیکی طراحی شده است.
آسمانخراش بیونیک با هدف احترام به سنتهای ساخت وساز محلی و نمادی از پویایی کشور تایوان در عرصههای
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی طراحی شده است .این برج نمادی برای شهرهای آینده و الگویی برای شیوههای
نوین زندگی ،نوآوری ،فرهنگ و مدل بین المللی ساخت و ساز در قرن بیست و یکم است.
بهره گیری از طرحهای ابتکاری و استفاده از قوس مصنوعی از ویژگیهای معماری و طراحی این برج میباشد.
این برج سبز نمایشگر سیستم باغهای سبز عمودی و تعاملی بین محیطهای انسانی و طبیعی است .طراحی این
آسمانخراش گامیاست به سوی توسعه پایدار و استفاده از انرژیهای جدید سازگار با محیط زیست که شامل انرژی
خورشیدی و بادی(برای تامین  100درصد انرژی برق) همراه با گیاه شناسی و فن آوری زیستی میباشد.
طراح این برج اعتقاد دارد که میتوان به استانداردهایی بسیار باالتر از استانداردهای موجود در ساختمانهای سبز
ِ
دست پیدا کرد و موارد جدیدی از رابطه انسان و طبیعت را کشف کرد .طراحی این برج با اهداف کالنی همچون،
باالبردن سطح آگاهی از تغییرات آب و هوایی و نیاز به حفاظت از محیط زیست ،تبدیل کشور تایوان به الگویی
جهانی در عرصه معماری پایدار ،ساختمانهای صد در صد خودکفا با دی اکسید کربن صفر و کاهش انتشار گازهای
گلخانه ای و در نهایت کمک به سیاستهای دولت در صرفه جویی در مصرف انرژی ،صورت گرفته است.
معماریبیونیکچیست؟
بیونی��ک ی��ا عل��م بررس��ی نظ��ام حی��ات جان��داران ،ام��روزه ب��ه عن��وان یک��ی از س��ه عل��م برت��ر جهان
( )Boionic, Nano, ITمعرفی شده است .قرنهاست که بشر در رابطه تنگاتنگ با طبیعت به سر برده و برای
تولید مایحتاج خود از آن الهام میگیرد مانند پرواز پرندگان که هزاران س��ال رویا آفرین و الهام بخش طرحهای
بیشماری از ماشینهای پرنده بودهاست.
یکی از اولین موارد استفاده از آفرینشهای طبیعی در معماری ،به سال  1851در ساختمان قصر بلورین در نمایشگاه
لندن توسط جوزف پاکستن مربوط است .بیونیک در لغت نامه به معنای «زیستار شناختی» یا «بکارگیری اندامهای
ساختگی طبیعت» است که برای اولین بار این واژه توسط دانشمند امریکايی بنام جک .ای .استیل در سال 1959
بکار برده شد.
بطور کلی بیونیک و معماری بیونیک علمیاست که به الهامیابی فنی از ساختمانها ،رفتارها و ارتباطات گوناگون
عالم جانداران میپردازد .بیونیک علم سیستمهایی است که شالوده آنها بر اساس خصوصیات سیستمهای زنده
است .بیونیک از دو لغت بیولوژی و تکنیک تشکیل شده است .این واژه در بر گیرنده کار همه متخصصانی است
که تالش دارند برای حل مشکل فنی خود از دانستههای طبیعت الهام بگیرند.
میدانایرانآرژانتینبامعماریهخامنشی
میدان «ایران» با معماری به س��بک دوران هخامنش��ی از میادین بزرگ و زیبای شهر بوینوس آیرس پایتخت
آرژانتین است.
میدان ایران در شهر بوینوس آیرس نیم قرن پیش ساخته شده و نماد دوستی دیرینه و روابط تاریخی بین ایران و
آرژانتین است .یکی از شهروندان بوینوس آیرس با بیان اینکه میدان «ایران» از زیباترین میادین و از جذابیتهای
گردشگری این شهر است ،گفت :ستون و نقش سرستونهای میدان ایران خیلی بلند است واز نقاط مختلف شهر
به راحتی دیده میشود و برای همین به وعده گاه مردم تبدیل شده است.
ارتفاع ستون تخت جمشید در میدان ایران شهر بوینوس آیرس هجده متر است که در ایران و با ابعاد واقعی ستون
تخت جمشید ساخته و به آرژانتین هدیه شده و حتی نقوش آن هم برابر اصل است .یک شهروند آرژانتینی در این
باره گفت :نقشهای این ستون خیلی حیرت انگیزاست ،طراحی نقشها و تقارن آنها بويژه در بخش سرستون و
دایره بودن کامل ستون نشان میدهد که ایرانیان باستان به علم ریاضی و معماری مسلط بوده اند.
پژوهشگران به تازگي کشف کردند ایرانیان برای ساخت این سازهها از عدد پی استفاده کرده و حتی پی را تا چند
رقم اعشار محاسبه کرده بودند که حاکی از آشنایی زياد آنان به علم ریاضیات است .روابط ایران و منطقه آمریکای
التین بیش از یکصد و سی سال قدمت دارد.
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جانشینیخالقانهبرایآجر!
استفاده از بطریهای پالستیکی دورانداختنی آب در ساخت خانه در نیجریه ممکن است راه را برای ساخت و ساز
قابل دوام در این کشور هموار کند.
فناوری استفاده از بطری آب به جای آجر در ساخت خانههای سازگار با محیط زیست هم ارزان و هم آسان است.
یکی از این پروژهها اینک در ایالت کادونا در نیجریه در دست اجراست .این یک راه مبتکرانه برای پاکسازی محیط
زیست و کاهش هزینههای سرسام آور ساخت خانه برای مردم این ایالت است .در یکی از این پروژهها کل خانه
با بطریهای آب ساخته شده است.
این بطریها را از کوچه و خیابان جمع آوری و داخل آنها را با خاک پر و س��پس از آنها مثل آجر در س��اخت
دیوارهای خانه اس��تفاده کرده اند .وقتی این بطریها را با خاک پر میکنند اس��تحکام آنها هشتاد برابر آجرهای
معمولی میشود و به گفته سازندگان این نوع خانهها ،آنها در برابر زلزله و گلوله نیز مقاوم هستند.
در ساخت یک خانه معمولی حدود چهارده هزار بطری آب استفاده میشود .جمع آوری این بطریها و پر کردن
آنها با خاک عالوه بر کمک به پاکس��ازی محیط زیس��ت به اشتغالزایی نیز کمک میکند .گفته میشود هزینه
ساخت خانه با استفاده از بطریهای آب در مقایسه با هزینه ساخت خانههای معمولی که با خشت و گل سنتی
ساخته میشود دو سوم کاهش مییابد.
روشناییخانهباباکتری!
شرکت الکترونیکی فیلیپس در تالشی برای محقق ساختن دسترسی به منبع نور داخلی طبیعی ،با الهام از کرمهای
شب تاب و جانداران اعماق دریا چراغهای سبز رنگی را ابداع کرده که منبع انرژی آن برق یا نور خورشید نبوده و
نور آن را باکتریهای درخشان تولید میکنند.
این شرکت سیس��تم نوری را ابداع کرده است که انرژی آن از زبالههای معمولی که در خانههای مسکونی تولید
میشوند ،تامین خواهد شد .برای تامین انرژی باکتریهایی که درون حبابهای شیش��ه ای دست ساز قرار گرفته
اند ،از متان حاصل از زبالههای غذایی اس��تفاده میشود ،این گاز از طریق لولههایی باریک سیلیکونی به مخازن
شیشه ای وصل میشود.
نور تولید شده توسط این باکتریها بر خالف دیگر چراغهایی که به واسطه حرارت از خود نور تولید میکنند،بدون
حرارت بوده و میتوان از آنها به صورت نامحدود استفاده کرد ،در واقع این چراغها تا زمانی که ماده اولیه انرژی
زایشان تامین باشد به نورافشانی ادامه میدهند.
با وجود اینکه نور تولید شده توس��ط این چراغها به اندازه ای نیست که بتواند به صورت کامل جایگزین نورهای
مصنوعی شود ،اما گاميتازه است که در مسیر درست برداشته شده ،به ویژه به این دليل که افراد را وادار خواهد
کرد تا درباره منابع انرژی خانگی بیشتر بیاندیشند.
فیلیپس در کنار کاربرد خانگی از این چراغهای سبز ،تصمیم دارد طرح استفاده از این نور را در ابزارهایی از قبیل
نوارهای درخشان هشدار دهنده بر روی پلهها و دیوارها ،درهای خروجی و حاشیه جادهها نیز عملی سازد.
نقشهبرداریگوگلازداخلساختمانها
گوگل به دنبال گسترش پوشش خود فراتر از شهرها و کشورها ،نقشهبرداری از فضای داخلی اماکنی چون مراکز
خرید و فرودگاهها را آغاز کرده است.
سرویس نقشهبرداری آنالین رایگان گوگل ،کاربران آندروید را در داخل فرودگاهها ،مراکز خرید و فروشگاههای
بزرگ در آمریکا و ژاپن هدایت میکند .آخرین نسخه گوگلمپز برای تلفنهای هوشمند دارای نرمافزار آندروید،
نقشه دقیق فضای داخلی این ساختمانها را نشان داده و کاربر بهوسیله آن میتواند محل قرارگیری خود و جایی
که قرار است برود را مشاهده کند.
رصدایمنیساختمانهاباحسگرجدید
محققان موفق شدند با اس��تفاده از پلیمر  PVA/PPS: PEDOTحسگری بسازند که قادر است آسیبهای
وارده بر ساختمان ،هواپیما و خودروها را رصد کند .مزیت این حسگر نسبت به نمونههای قبلی در انعطافپذیر بودن
آن است که در نهایت موجب میشود بتوان از آن در فضاهای بسیار کوچک نیز استفاده کرد.
پژوهشگران چینی حسگری ساختهاند که میتوانند ایمنی ساختمانها را رصد کند .این حسگر فشاری قادر است
تا آسیبهای وارده بر ساختمان را رصد کرده و هرگونه آسیبی که در اثر زلزله به آن وارد شده را نشان دهد .البته
دامنه کار این حسگر خودروها و هواپیماها را نیز تحت پوشش قرار میدهد.
«جوجیا فانگ» و همکارانش از دانش��گاه «ووهان» این حس��گر را از جنس نانوالیاف پلیمری پلی (3و -4اتیلن
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دی اکسی تیوفن) :پلی (استایرن سولفونات) ( )PPS: PEDOTو پلی وینیل الکل ( )PVAساختند .آنها از
الکتروریسندگی برای تنیدن مخلوط این الیاف استفاده کردند ،سپس از این رشتهها یک ساختار بههم متصل شده
ایجاد کردند.
آنها با اتصال این رشتهها ب ه هم درصدد بررسی چگونگی واكنش آن در برابر حرکتی بسیار کوچک برآمدند .آنها
دریافتند که این نانوالیافهادی میتوانند در برابر فش��ارهای مختلفی که بر آن وارد میشود ،پاسخهای مختلفی
دهند .افزایش این فشارها موجب میشود جریان کمتری از آن عبور کند.
«استفان کریچمیر» از متخصصان حوزه پلیمرهای رسانا در مرکز فلزات گرانقیمت «هرائوس» میگوید :در هنگام
وارد شدن فش��ار ،این فیلمها کشیده میشوند ،بنابراین الیاف بخشی از کارایی خود را در امر هدایت الکتریکی از
دست میدهند.در نتیجه فشار میان دو الکترود افزایش مییابد .با توجه به کاهش جریان عبوری از حسگر ،میتوان
این پارامتر را اندازهگیری و برای رصد میزان فشار وارده بر سیستم از آن استفاده کرد.
«اس��تفان کریچمیر» میگوید :بیشتر حس��گرها از جنس مواد معدنی کپسوله شده در پلیمر هستند.این پلیمرها
انعطافپذیری ادوات را بهبود میدهند ،اما مواد معدنی ب ه کار رفته ،موجب میشود تا انعطافپذیری سیس��تم ب ه
میزان دلخواه نرسد .این حسگر جدید بهطور کامل از جنس پلیمر بوده و بهدلیل انعطافپذیری باالی آن میتواند
در فضاهای بسیار کوچک قرار گیرد .این پروژه یک راهبرد جدید در بهکارگیری از  PPS: PEDOTدر شکل
الیاف بوده تا با استفاده از آن حسگر مکانیکی با خواص بسیار عالی ساخته شود.
این تیم تحقیقاتی قصد دارد تا هدایت الکتریکی این نانوالیاف پلیمری را افزایش دهد .آنها امیدوارند تا یک فیلم
از جنس  PVA/PPS: PEDOTبسازند تا از آن در صفحات لمسی استفاده کنند.
ساختتختخوابهوشمندضدزلزله
متخصص��ان ایرانی ،نوعی تختخواب هوشمند ضد زلزله س��اختهاند که نزدیک به ۹ت��ن آوار را بر روی خود نگه
میدارد.
علیرضا طحان مخترع و سازنده این تختخواب گفت :این تختخواب نسبت به زلزلههایی از شدت  ۵/۳ریشتر به باال
حساس است و در سه ثانیه عمل میکند .وی گفت :این تختخواب که دارای گواهی ثبت اختراع است ،به سامانه
هشدار دهنده زلزلهای مجهز است که هنگام وقوع زلزله به شکل خودکار دریچههای محافظ آن برای فردی که
بر روی آن خوابیده سر پناه ایجاد میکند.
این تختخواب که دارای جعبه کمکهای اولیه ،کپسول اکسیژن و محفظه نگهداری مواد غذایی فاسد نشدنی است
به برق شهری نیاز ندارد و با برق ۱۲ولت کار میکند .انواع تختخوابهای تک نفره ،دونفره و تختخواب کودک
که زیر نظر وی به عنوان سازنده انحصاری این تختخوابها تولید شده ،در نمایشگاهی در معرض دید متخصصان
قرار گرفت.
وزن ان��واع این تختخوابها بین ۵۰تا ۱۲۰کیلوگرم و قیمت آنها برای عرضه از ۱۵۰تا ۳۵۰هزار تومان اس��ت.
طحان از دس��ت اندرکاران و مقامات اجرایی به ویژه نهادها و س��ازمانهای حوادث غیر مرقبه و کاهش خسارات
زلزله برای حمایت از تولید انبوه این تختخواب درخواست کمک و همکاری کرد.
ساخت خانه بدون سیستم گرمایشی در آلمان
ساختمانهای کامال بی نیاز به سیستم گرمایش در آلمان بیش از پیش مورد طرفداران حفظ محیط زیست قرارگرفته
است .در شهر برلین آپارتمانی منحصر به فرد احداث شده است که به ظاهر تفاوتی با دیگر ساختمانها ندارد .اما
تفاوت اصلی اش داخل آن است .عایق کاری این آپارتمان طوری طراحی شده که هیچ گونه هدر رفت انرژی ندارد
و پنجرههای این ساختمان دوستدار محیط زیست از شیشه سه جداره ساخته شده است.
یکی از س��اکنان این آپارتمان با نش��ان دادن دماسنجی میگوید :دمای بیرون این ساختمان در حال حاضر صفر
درجه است در حالی که دمای داخلی  22درجه است و هیچ شوفاژ و یا سیستم گرمایشی دیگری در این ساختمان
به کار نرفته است.
هنگامیکه ساکنان این آپارتمان ،گاز را برای پخت غذا روشن میکنند ،گرمای ناشی از پخت و پز نیز مورد استفاده
قرار میگیرد .سیستم تهیه مطبوع طوری است که گرمای باالی اتاق را جمع آوری میکند و از طریق لولههایی
از باالی سقفهای کاذب عبور میدهد .به گزارش شاسا هوای تازه از بیرون وارد الیههای دیوارها شده و با هوای
در گردش داخل ساختمان ترکیب میشود .این هوا از دمای بدن ساکنان ،المپهای روشنایی و حرارت اجاق گاز یا
مایکروفر هنگام پخت غذا و حتی موتور لوازم خانگی گرم میشود.
پمپی ویژه ،هوای آلوده را به بیرون منتقل میکند در حالی که گرمای آن را حفظ میکند و این سیستم در داخل
خانه دما را همواره به یک حالت و در یک میزان حفظ میکند .جالب ترین نکته این اس��ت که کل این سیس��تم
گرمایش تقریبا رایگان خواهد بود.
کریستف دیمل ،معمار آپارتمان بدون سیستم گرمایش میگوید :من ده درصد در مقایسه با ساختمانهای معمولی
شوفاژدار کمتر شارژ میپردازم و عقیده دارم دیگر مساله گرما حل شده است .نکته جالب دیگر در این ساختمان
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خبرها
قطر دیوارهای آن است که چندین برابر ضخامت دیوارهای معمولی است.
ساکنان ساختمان حق ندارند بیش از ده دقیقه پنجرهها را باز بگذارند ،زیرا سیستم تهویه مطبوع به هم میریزد.
هزینه خرید چنین آپارتمانهایی  20درصد گرانتر از آپارتمانهای معمولی تمام میشود اما زندگی در آن برای آینده
کره زمین بسیار مفید است چرا که اصال دی اکسید کربن تولید نمیکند!
احداث بلندترین برج اروپا
بلندترین برج اتحادیه اروپا که ساختمانی به ارتفاع  310متر در لندن است ،پس از  12سال که از آغاز این پروژه
میگذرد به ماههای پایانی خود نزدیک میشود .این آسمانخراش که «برج شارد لندن» نام دارد توسط یک طراح
 74ساله ایتالیایی به نام «رنزو پیانو» ساخته میشود.
حضور برجهای مرتفع در خاورمیانه ،آمریکا و شرق و جنوب شرقی آس��یا امروز به یک پدیده عادی تبدیل شده
است به گونه اي كه ارتفاع برج خلیفه دبی  850متر ،برج  101تایپه  508متر ،برجهای سیرز در شیکاگو  442متر
ارتفاع و برجهای پتروناس در کواالالمپور  452متر ارتفاع دارند اما در اروپا به دلیل وجود ساختمانهای قدیمیو آثار
تاریخی که از جاذبههای توریستی و یک منبع مهم درآمدزایی به شمار میروند ساخت برجهای مرتفع پدیده ای
کام ً
ال غیرعادی است.
آسمانخراشاتمسفر
آس��مانخراش اتمس��فر در ادامه طرح جامع توسعه پایدار هندوس��تان و در شهر کلکته طراحی شده است .در این
آسمانخراش هشتاد واحد مسکونی تعبیه شده است.
طراحی واحدها در  4تیپ مختلف و برای  4گروه متفاوت از نظر توانایی اقتصادی انجام شده است ،به گونه ای
که افراد مختلف میتوانند براساس توانایی خود در گروههای تعیین شده قرا گیرند و این طرح ،راه حلی جدید برای
رفع تبعیض از بهره مندی افراد از این گونه فضاها میباشد .این آسمانخراش از سه ساختمان و یک باغ سبز بر
فراز آن تشکیل شده است.
این باغ در فضایی به طول  100متر و شبیه به فرم یک ابر در پیگره آسمانخراش جای گرفته است .این محیط
منحصر به فرد ،فضایی مناسب برای تفریح میباشد.
ساکنان میتوانند از امکاناتی چون ،استخر شنا ،زمین اسکواش ،زمین گلف ،زمین بسکتبال ،سالن سونا و جکوزی،
زمین چمن فوتبال و پارک گیاه شناسی بهره مند شوند .همچنین در این فضا ،رستورانهای روباز و کافی شاپ نیز
تعبیه شده است .در طراحی این آسمانخراش از متریال و مصالح بومیو الگوهای محلی استفاده شده است.
در هر طبقه ،عالوه بر واحدهای مسکونی ،یک فضای جمعی نیز در نظر گرفته شده است .این فضا در یک بخش
وس��یع قرار گرفته است .این آس��مانخراش عالوه بر هویتی جدید برای شهر کلکته ،به عنوان یک اثر هنری در
آسمان و یک نماد برای شناخت این شهر در مقیاس جهانی در نظر گرفته شده است.
مجموعه مسکونی ،Splicedتوسط استودیوی معماری «آگسو» طراحی شده است
این پروژه در شهر «گوآن یوآن» در کشور چین واقع شده است .ساختمانهای این مجموعه به عنوان یک عنصر
قوی در هم صدایی با طبیعت و تپههای اطراف طراحی شده است و این امر ردپای یک اثر مصنوعی را بر محیط
کمرنگ میکند.
به منظور بهینه سازی تهویه و روشنایی طبیعی واحدها ،هرکدام از بلوکها حدود  13متر از یکدیگر فاصله دارند .به
منظور بهبود کیفیت فضا و ایجاد یک سیستم جامع ساختاری برای این ساختمانها ،پارکینگ و بخشی از خدمات
به پارکینگ و فضای زیرزمین منتقل شده است.
تمامیبلوکها در س��مت شمال شرقی و همچنین در راستای شمالی-جنوبی قرار دارند و این جهت گیری با دو
هدف صورت گرفته است ،هدف اول بهره گیری حداکثری از نور خورشید در طول روز میباشد .در فضای مابین
بلوکها ،زمین بازی ،پارک ،فضای فرهنگی و یک سالن اجتماعات پيش بيني شده است.
طراحي این مجموعه با هدف انتقال جمعیت شهر از مرکز به حاشیه صورت گرفته است .مدیران شهر گوانگ یو
آن در نظر دارند تا مجموعههای مشابهی را در نقاط مختلف حومه شهر ایجاد کنند و در حال حاضر در حال طراحی
زیرساختها و همچنین شبکه حمل و نقل برای این بخش میباشند.
روباتی که در خانه میچرخد و همه جا را گرم میکند
روبات جدیدی معرفی شده است که قادر است در سراسر اتاقهای خانه یا اداره حرکت کند و محیطهای سردتر را گرم کند.
نخستین ماشینهای روباتیک تجاری خانگی ،جاروبرقیهای روباتیک بودند که در سال  2010عرضه شدند .این

100

روباتها میتوانند به طور خودکار خانه را تمیز کنند .اکنون به نظر میرسد که نسل جدیدی از خانوادههای روباتهای
خانه دار وارد بازار شده اند که وظایفی فراتر از جارو کشیدن و تمیز کردن خانه به عهده میگیرند.
در روزهای اخیر ،روباتی به نام 800Hمعرفی شد که در سکوت کامل به تمام اتاقهای خانه یا اداره سر میکشد و
مکانهایی را که به هوای تازه نیاز دارند ،تهویه میکند.
اکنون طرح مفهومیروباتی به نام  Agent-Hمعرفی شده که قادر است محیطهای سردتر خانه یا اداره را گرم
کند .به ویژه این روبات میتواند دنبال شما به اتاقهای مختلف بیاید و گرمای آنها را تامین کند.
این روبات به خاطر حس��گرها و مواد ویژه ای که دارد درک میکند که چه منطقه ای از آپارتمان گرمتر اس��ت.
بنابراین میتواند نزدیکترین منابع احتمالی(شومینه ،شوفاژ ،بخاری )...را شناسایی کند ،به آنها نزدیک شود و گرما
جذب کند .سپس به اتاقهای سردتر میرود و این گرما را برای حفظ تعادل دما در محیطهای با دمای کمتر ساطع
میکند.
این بدان معنی است که  Agent-Hبه تنهایی قادر به تولید گرما نیست اما میتواند آنها را جذب کند.
ساختدستگاهنامرئيكنندهساختمانهادربرابرزلزله
دانشمندان بر اين باورند كه در آينده نزديك ،يك دستگاه پوششي ميتواند برجها و آسمانخراشها را در برابر زلزله
نامرئي و ايمن كند.
اين شيوه بر اس��اس تحقيقات در مورد دستگاههاي پوششي بوده كه به نامرئي كردن اجسام ميپردازند .دستگاه
پوشش دهنده س��اختمانها در برابر زلزله ،از الستيك فش��رده براي هدايت امواج زمينلرزه در اطراف ساختمان
استفاده ميكند.
رياضيدانان دانشگاه منچستر اظهار كردهاند كه امواج االستيكي زمينلرزهها را ميتوان به شيوه مشابه انحراف امواج
نوري در اطراف اجسام در آزمايشهاي اخير ،در اطراف جسم منحرف كرد.
به گفته اين محققان ،نظريه آنها ميتواند به كاهش تلفات جاني بالياي طبيعي آينده منجر شود .آنها بر اين
باورند كه استفاده از الستيك فشرده در سازههايي مانند نيروگاههاي انرژي اتمي ،تيرهاي برق و ادارههاي دولتي
ميتواند آنها را در برابر آسيب محافظت كند.
ب��ه گفته دكتر ويليام پارنل ،مس��ؤول اين پروژه ،پيش��رفتهاي قابل توجهي از لحاظ نظ��ري يا عملي در حوزه
پوششدهي نامرئيكننده حاصل شده و اين محققان توانستهاند از لحاظ نظري نشان دهند كه پيش فشار بر روي
يك ماده طبيعي در دسترس مانند الستيك ميتواند به يك اثر پوششي از يك نوع خاص موج االستيك منجر
شود.
در س��ال  2011محققان دانش��گاه كورنل توانستند طي پژوهش��ي به نمايش نامرئي كردن بخشهايي از زمان با
منحرف كردن پرتوهاي نور بپردازند.
تيم ديگري از دانشگاه تگزاس نيز موفق به نامرئي كردن يك جسم در برابر نور پرتو ايكس شدند.
محققان اكنون قصد دارند يك جسم سه بعدي را با استفاده از نور مرئي ،نامرئي كنند .تاكنون كار زيادي در مورد
استفاده از اين شيوه بر روي امواج االستيكي يا ساختمانها انجام نشده بود .به گفته پارنل ،اين پژوهش نشان دهنده
امكان كنترل جهت و س��رعت امواج نوري بوده و در صورت امكان باال بردن مقياس آن ميتوان از اين فناوري
براي ساخت پوششهاي نامرئيكننده محافظ بر روي ساختمانها يا بخشهاي خاصي از آنها استفاده كرد.
ساختپنجرههایهوشمندقابلتنظیم
محققان آزمایشگاه برکلی در حال ساخت پنجره هوشمندی هستند که میزان حرارات وارد شده به اتاق و همچنین
نور محیط را تنظیم میکند .این محققان اکنون در حال س��اخت نوعی پوشش هس��تند که شامل الیه نازکی از
نانوبلورها با قابلیت انتقال نور مرئی و رد نور نزدیک مادون قرمز است.
حالت انتقال دهنده نور نزدیک به مادون قرمز نانوبلورها را میتوان با اعمال چند ولت بار الکتریکی فعال ساخت .در
یک روز سرد ،هر دو نور مرئی و نزدیک به مادون قرمز برای انتقال گرما میتوانند وارد محیط شوند؛ اما در روزهای
گرم چند ولت الکتریسیته بر این نانوبلورها اعمال شده تا پنجره تنها به نور مرئی اجازه ورود بدهد.
دانش��مندان به تلفیق اکس��ید قلع ایندیوم در شکل نانو بلور پرداختند .این بلورها در مایعات و حاللها از هم جدا
شده و میتوان از آنها برای پوشش دادن به شیشه استفاده کرد .قلع به این ماده یک بار الکتریکی اضافی داده
و الکترونها آن مسؤول جذب نور مادون قرمز هستند .تغییر حالت جذب کنندگی مادون قرمز شیوه کامال جدیدی
محسوب میشود .این پنجرههای هوشمند تنها به زیبایی و راحتی محیطها کمک نکرده ،بلکه تاثیرات انرژی و
اقتصادی پنجرهها را نیز کاهش میدهد.
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برجهای  35متری الله ای و تولید انرژی الکتریکی
در برآورده اولیه این ایده که در سال  1980صورت گرفته ،پیش بینی می شد این برج الله ای ،انرژی مورد نیاز
 40خانه را تامین کند .در یک اجرای آزمایشی در اسپانیا هم نیاز  35منزل تامین شد و این یک رقم بهره برداری
بسیار خوب به حساب می آید.
ه��ر روز ایدهه��ای جدیدی برای تولید انرژی از خورشید وارد می شود .در این پروژه ،شرکتی به نام  AROAدر
اسپانیا یک طرح قدیمی را نوسازی کرده و از آن جهت تامین انرژی الکتریکی استفاده می کند .در این روش ،نور
خورشید به دام انداخته شده و از گرمای آن استفاده می شود.
 50عدد آینه قرار است انرژی نور خورشید را به سمت یک برج الله ای شکل با ارتفاع  35متر بازتاب کنند .آینهها
در طول روز خورشید را ردیابی کرده و نور را دقیقا روی برج متمرکز می کنند .در مرکز این برج اشعههای متمرکز
شده دمای هوای موجود در آن فضا را گرم می کند .این هوا فشرده می شود و می تواند گرمایی تا  1000درجه
سانتیگراد تولید کند.
سپس این هوای فوق العاده گرم به سمت لولههایی هدایت و در آنجا جهت تامین انرژی مورد نیاز برای گردش
یک توربین و در نهایت تولید انرژی الکتریکی استفاده می شود.
همانطور که گفته شد این روش از هوای داغ برای تولید انرژی استفاده می کند و نسبت به روشهای مورد استفاده
فعلی که آب یا مواد دیگر را داغ می کنند بهینه تر اس��ت و نیاز به سیس��تمهای خنک کننده نیز ندارد .زمانی که
خورشید غروب می کند هم یک منبع سوخت خارجی پشتیبانی مجموعه را بر عهده می گیرد.
در برآورده اولیه این ایده که در سال  1980صورت گرفته ،پیش بینی می شد این برج الله ای ،انرژی مورد نیاز
 40خانه را تامین کند .در یک اجرای آزمایشی در اسپانیا هم نیاز  35منزل تامین شد و این یک رقم بهره برداری
بسیار خوب به حساب می آید.
قرار است از این برجها برای فراهم کردن انرژی در مناطق روستایی و مکانهایی که روزهای آفتابی زیادی دارند
استفاده شود .هر چند تا توسعه آن نیاز به زمان بیشتری است.
امکانبازدیدمجازیازنمایشگاههایهنریاسترالیا
شش نمایشگاه و گالری بزرگ و معتبر هنری در استرالیا از امروز به صورت مجازی و در قالب تورهای تحت وب
سه بعدی قابل دسترس و بازدید شده اند.
به نقل از خبرگزاری فرانس��ه ،این خدمات با همکاری گوگل ارائه می شود که در قالب طرحی موس��وم به گوگل
آرت درصدد ارائه خدمات تور مجازی به عالقمندان به مشاهده شاهکارهای هنری جهان و تابلوهای زیبا و مشهور
نقاشی است.
یکی از این نمایشگاهها گالری هنری  New South Walesاست که  415اثر موجود در آن از این طریق قابل
مشاهده خواهند بود .از میان این آثار امکان مشاهده بیش از 250اثر هنری به طور سه بعدی امکان پذیر شده است.
کارشناسان معتقدند با این کار عالقمندان به آثار هنری می توانند از نزدیک تمامی نقاشیهای زیبای موجود در
این گالریها را از نزدیک تماشا کنند.
برای اجرای این طرح از دوربینهای 360درجه ای استفاده شده که از قابلیت زوم و نمایش تصاویر به طور 360
درجه برخوردارند .تا به حال آثار هنری  151گالری در بیش از  40کشور از این طریق در معرض دید عموم قرار
گرفته اند .اجرای پروژه گوگل آرت از سال گذشته آغاز شده است.
ساخت كاغذ دیواری ضد زلزله!
این كاغذ دیواری توس��ط چس��ب نرم و قابل انعطافی كه از آب و دانههای پلی اورتان ساخته شده است ،به دیوار
اصلی متصل میشود.
محققان آلمانی موفق به طراحی و ساخت كاغذ دیواری مقاوم در برابر زلزله شدهاند كه میتواند از تخریب و فرو
ریختن دیوار در زمان وقوع زمین لرزه پیشگیری كند.
محققان مؤسسه تكنولوژی كارلسروهه آلمان با استفاده از الیاف شیشهای با مقاومت باال كه به یكدیگر بافته شده
اند ،یك پوشش االس��تیك بس��یار قوی تولید كردهاند كه میتواند انرژی ناشی از زلزله را به چهار جهت مختلف
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منتقل كرده و مانع از فرو ریختن دیوار شود.
این كاغذ دیواری توس��ط چس��ب نرم و قابل انعطافی كه از آب و دانههای پلی اورتان ساخته شده است ،به دیوار
اصلی متصل میشود.
پس از نفوذ چسب بداخل دیوار و تبخیر آب موجود ،دانههای پلی اورتان پوشش بسیار مستحكم روی دیوار ایجاد
می كنند كه باعث انتقال انرژی ناشی از زلزله به جهات مختلف میشود.
«موریتس اوربان» از محققان این مركز تأكید میكند :كاغذ دیواری ضد زلزله در شبیهسازی زلزله مورد آزمایش
قرار گرفته و به دلیل استفاده از این پوشش در دیوارهای خانه ،ساختمان تخریب نشد.
تولید تجاری پوشش دیواری مقاوم در برابر زلزله از سال جاری میالدی آغاز خواهد شد.
ساختسریعترینآسانسورجهان
وقتی نخستین آسانسور تجاری در سال  1857توسط شرکت اوتیس راه اندازی شد میتوانست در یک دقیقه ارتفاع
 12متری را طی کند ،اما برج  610متری شانگهای در چین در حال راه اندازی سریعترین آسانسور جهان است که
میتواند در عرض یک ثانیه حرکت  17متری داشته باشد.
همزمان با کار ساخت این آسانسور در سال  ،2014افراد می توانند از طبقه همکف در کمتر از یک دقیقه ارتفاع
 565متری این برج را طی کنند.
بخشموتور
آسانسور شرکت میتسوبیشی چون نسخه اولیه شرکت اوتیس مسیر خود را توسط یک تسمه طی می کند .این
دستگاه از یک طرف به کابلهای فوالدی و از طرف دیگر به یک وزنه  13تنی وصل شده است .یک موتور 310
کیلو واتی در باالی بدنه این آسانسور ،دستگاه را با کشیدن تسمه باال و پایین می برد.
مغزآسانسور
یک کامپیوتر مرکزی زمان و ترتیب رساندن مسافران و سوار کردن آنها را برعهده دارد .هدف اصلی کاهش زمان
انتظار کاربران بدون ممانعت از عبور دو آسانسور از کنار هم است ،چرا که عبور دو آسانسور می تواند صدای باد
شدیدی ایجاد کرده و فشار را در بدنه افزایش دهد.
میرایینوسان
آسانسورها در ریل فوالدی محکم حرکت می کنند اما در سرعتهای باال می توانند تکانهای اندکی هم داشته باشند.
غلتکها که آسانسور را هدایت می کنند در کنار ریلهای فوالدی به صورت اتوماتیک لرزش و نوسان را بی اثر می
کند .شتاب سنجهای متصل به دستگاه نوسان آرام آن را نشان دهد و همچنین محرکهای الکترومغناطیسی داخل
غلتکها به بدنه آسانسور را در جهت مخالف به آرامی ضربه می زند.
فشارسنجی
تغییر شدید در فشار جوی در حرکت بی وقفه از طبقه زیرزمین به طبقه صدونوزدهم می تواند فشار ناخوشایندی را
در گوش مسافران ایجاد کند .در این مرحله نوعی فن هوای ماشین درحال پایین آمدن را خارج می کند و میزان
فشار برای کاهش این اثر تنظیم می کند.
توقفاضطراری
در طول کارکرد عادی ،یک ترمز دیسکی مکانیسم تسمه اصلی را متوقف می کند اما اگر این سیستم دریابد که
بدنه آسانسور بیش از حد سریع حرکت می کند ،مکانیسمی را در قسمت تحتانی بدنه اجرا می کند تا ریلها را گرفته
آسانسور را در ارتفاع  15متری متوقف می کند .برای حفظ مسافران از گرمای  989سانتیگرادی که در نتیجه توقف
اضطراری ایجاد می شود ،مهندسان عایقهای مقاوم در برابر گرما را در بدنه آسانسور قرار داده اند.
ساخت هتل های جنگلی در آمازون
اهالی جنگل های آمازون برای جلوگیری از نابودی این جنگلها که ریه کره زمین نامیده می شوند تصمیم به ساخت
هتلهای جنگلی در این جنگلها گرفتهند.
اهالی جنگل اس��توایی آمازون در کش��ور پرو ،به منظور جلوگیری از نابودی بیشتر اکوسیستم این منطقه و حفظ
محیط زیست ،اقدام به ساختن هتلهای جنگلی کرده اند .جنگل استوایی آمازون که ریه کره زمین نام گرفته است،
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 8کشور آمریکای جنوبی را زیر پوشش خود دارد ،و بزرگترین جنگل دنیا محسوب می شود ،و بیشترین گونههای
گیاهی و حیوانی را در خود جای داده است.
گسترش جهانگردی در این منطقه مشکالت زیست محیطی را نیز در پی داشتهاست به همین دلیل اهالی محل،
هتلهای سبزی ساخته اند که نه تنها وسیله اقامت در اختیار جهانگردان می گذارند ،بلکه به آنها شیوههای حفظ
محیط زیست و نگهداری از جنگلها را نیز می آ موزند.
مدیر یکی از این هتلهای جنگلی می گوید :به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به محیط زیست ،جهانگردان در
عین حال که دانش جنگلداری می آموزند ،از محیط زیست نیز لذت می برند ،و بعداً می توانند آموختههای خود را
با دیگران در میان بگذارند.
مدت خان ه دار شدن در شهرهای جهان
صاحبخانه شدن به عنوان یکی از نیازهای اولیه بشر ،امروزه به یک آرزو تبدیل شده است ،این گزارش به زمان
مورد نیاز شهروندان برای خانه دار شدن در شهرهای مختلف جهان می پردازد.
قیمت خانه در کجای جهان گرانتر است؟ این پرسشی است که شبکه تلویزیونی بلومبرگ مطرح کرده و با استفاده
از آمار و بهای زمین و خانه در کشورهای مختلف توانسته گزارش جالبی از قیمت یک واحد آپارتمان  100متری
در شش گوشه جهان تهیه کند.
رتبه دوازدهم :یک شهروند آمریکایی س��اکن نیویورک پس از  48,4س��ال پس انداز می تواند خانه ای در محله
منهتن خریداری کند.
رتبه یازدهم :خریدن خانه ای شخصی در سیدنی پایتخت استرالیا به  54,9سال پس انداز نیاز دارد.
رتبه دهم :داشتن خانه ای شخصی در شهر تاریخی رم به  60.1سال پس انداز نیاز دارد.
رتبه نهم :ساکنان جاکارتا پایتخت اندونزی باید 61,7سال پس انداز کنند تا صاحب خانه شوند.
رتبه هشتم :کسی که بدنبال خرید خانه در بانکوک است ،باید  67سال درآمدش را پس انداز کند.
رتبه هفتم :صاحب خانه شدن در شهر ژنو سوئیس مستلزم  73.3سال پس انداز است.
رتبه ششم :در شهر پاریس  77,7سال طول می کشد تا یک شهروند با پس انداز خود مالک یک خانه شود.
رتبه پنجم :هنگ کنگ شهری که خرید خانه در آن آرزوی بزرگی به شمار می رود ،ساکنان این بندر باید 96,4سال
برای دست یافتن به این آرزو پس انداز کنند.
رتبه چهارم :لندن شهری اس��ت که معموالم کس��ی به خانه دار شدن در آن نمی اندیشد چرا که خرید یک ملک
خصوصی  136,2سال پس انداز می طلبد.
رتبه سوم :برای یک شهروند اهل مسکو ،صاحب خانه شدن به قیمت  143,7سال پس انداز تمام می شود.
رتبه دوم 233,3:سال کار و پس انداز می تواند برای خرید خانه ای در شهر شانگهای کافی باشد.
رتبه اول :اما شهری که خرید خانه در آن بیشتر به یک آرزو می ماند نه در اروپا و نه در آمریکا است .شهر بمبئی
هند گرانترین شهر جهان برای خرید خانه است .در اینجا یک شهروند حقوق بگیر برای این که بتواند مالک یک
آپارتمان  100متری شود باید  308سال پس انداز کند .با توجه به این موضوع شاید بتوان وجود محلههای پرشمار
زاغه نشین در حومه این شهر پر جمعیت را توجیه کرد.
مکهبزرگترینایستگا همترویجهان
با بهرهبرداری از خط متروی «حرمین» در سال  ،2014شهر مقدس مکه در قلب این خط مترو قرار میگیرد.
پس از آنکه وزارت کشور عربستان از آغاز بهرهبرداری از فاز نخست خط متروی «حرمین» از اوایل سال 2014
خبر داد ،وزارت حج عربستان اعالم کرد ،شهر مقدس مکه در قلب این خط مترو قرار میگیرد .بهرهبرداری از فاز
نخست خط مترو حرمین که شهرهای مقدس مکه و مدینه را به فرودگاه بینالمللی جده متصل میکند ،دو سال
دیگر آغاز میشود و با احداث یکی از بزرگترین ایستگاههای متروی جهان در مکه با هزینهای بالغ بر سه میلیارد
ریال سعودی ،این شهر در قلب این خط مترو قرار میگیرد.
پروژهی احداث خط مترو حرمین از سال گذشته میالدی آغاز شده که با بهرهبرداری از آن زائران با استفاده از این
خط مترو با قطارهایی با سرعت  444کیلومتر راهی دو شهر مقدس مکه و مدینه خواهند شد که این امر رفاه بیشتر
زائران را در پی داشته و از آمار مرگ و میر آنها در مسیرهای منتهی به این دو شهر در تصادفات جادهای خواهد
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کاست .در سال  2010نیز بهرهبرداری از فاز اول پروژهی متروی مکه آغاز شد که این شهر را به مناطق ویژهی
برگزاری مراسم حج متصل میکند و بخشی از زائران با استفاده از آن به مناطق منا و عرفات منتقل شدند.
این خط مترو که توسط یک شرکت چینی ساخته شده ،در هر ساعت سه هزار زائر را جابهجا میکند و جایگزین
چهار هزار اتوبوس از مجموع  10هزار اتوبوسی شده که در سالهای گذشته وظیفهی انتقال زائران را از مکه به منا
و عرفات برعهده داشتند .نکتهی جالب توجه دربارهی این خط مترو این است که فقط پنج روز در سال کار میکند
و 360روز سال بدون استفاده است.
زشت ترین شهر دنیا کجاست؟
یک شهر صنعتی مخروبه در بلژیک در بحبوحه بحران منطقه یورو جاذبههای توریستی خود را دوباره به دست
آورده است.
شهر چارلروی که یک بار در یک نظر سنجی در هلند به عنوان زشت ترین شهر اروپا شناخته شد اخیرا با برپایی
یک تور گردشگری در صنعت گردشگری پیشرفت کرده است.
به گفته نیکالس بوزارت ،مدیر آژانس گردشگری چارلروی ،این شهر که صد سال پیش بزرگترین منطقه صنعتی
دنیا محسوب می شد ،در دهه نود با از بین رفتن وضع شهرنشینی و ارتکاب انواع جرایم خشونت آمیز در آن ،بدنام
شد .وی گفت قصد دارد به مردم نشان دهد چگونه می توان به سرعت از قله به دره سقوط کرد.
این تور گردشگری با بازدید از متروی این شهر شروع می شود ،پروژه بزرگی که به علت بدهی دولت متوقف شد.
ساخت این مترو که فقط یکی از پروژههای متوقف شده شهر چارلروی است یک دهه به طول انجامید و هزینه
هنگفتی داشت اما فقط قطارهای آزمایشی را به خود دید.
ای��ن ت��ور پس از بازدید از مترو ،گردشگران را به یک کارگاه ریخته گری متروکه می برد که به باغ وحش تبدیل
شده اس��ت .و در آخر گردشگران از تپه س��نگ آهن دیدن می کنند که نشان می دهد روزگاری این شهر از نظر
صنعت تیتان غنی بودهاست.
با وجودی که مقامات محلی تمایلی به برپایی این تور ندارند ،گردشگران زیادی از سراسر اروپا و دیگر کشورهای
جهان برای دیدن زشت ترین شهر دنیا به چارلروی سفر می کنند.
ایده بدیع بوزارت کسب و کارهای نوآورانه جدیدی را جذب کرده است مانند کافی شاپ در هواپیما و گالری هنری.
شهر چارلروی نیز مانند همه شهرهای اروپا سعی می کند خود را بازیابد .امروز حدود یک چهارم جمعیت این شهر
بیکارند.
ساكتترين مكان جهان ،تنها  45دقيقه قابل تحمل است!
اگرچه سكوت هميشه با ارزش تصور شده اما اتاقي در آمريكا وجود دارد كه به دليل سكوت بسيار باالي آن تنها
براي زمان كوتاهي قابل تحمل است.
ب��ه گزارش بنانیوز طوالنيترين زماني كه انس��ان ميتواند در «اتاق بدون پ��ژواك» كتابخانه اورفيلد در جنوب
مینیاپولیس دوام بياورد ،تنها  45دقيقه است.
اين اتاق تا  99.99درصد جاذب صدا بوده و ركورد گينس را براي ساكتترين مكان جهان در اختيار دارد؛ اما اقامت
طوالني در آن در برخي موارد فرد را دچار اوهام ميكند .اين اتاق خاصيت فوق سكوت خود را از طريق مثلثهاي
صوتي پشم شيشه ،ديوارهاي دو طرفه عايقدار فلزي و سيمان بدست آورده است.
به گفته سازندگان ،در زمان حضور در اين اتاق بدون پژواك ،به قدري سكوت وجود دارد كه گوشها با آن سازگار
شده و ميتوان صداهايي مانند ضربان قلب و حتي ششها و معده را شنيد.
جهتيابي در اين اتاق تاريك ناممكن بوده ،از اين رو بايد در آن روي يك صندلي نشست.
اين اتاق توسط شركتهاي بسياري در آمريكا مانند ناسا كاربرد داشته كه از آن براي آزمايش فضانوردان استفاده
ميكنند .در اين آزمايشات فرد درون محفظه پر از آب معلق مانده تا مدت زمان سالمت ذهني آنها قبل از دچار
توهم و خيال شدن سنجيده شود.
همچنين سازندگان محصوالت براي سنجش صداي محصوالت خود و همچنين تعيين كيفيت صوتي از اين اتاق
بهره ميبرند.
براي مثال شركت موتورسازيهارلي ديويدسون از اين اتاق براي كم صدا كردن موتورهاي خود استفاه ميكند.
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