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ــای  ــر در زمینه ه ــب نظ ــکاران صاح ــرات هم ــت نظ ــاق از دریاف ــریه ط نش
ــتقبال می کند. ــماره آتی اس ــت درج در ش ــدرج در ماه نامه جه ــف من مختل

نقل مطالب ماه نامه طاق با ذکر منبع بالمانع است.
ــی  ــازمان نظام مهندس ــا بیانگر مواضع و دیدگاه های س ــب مندرج الزام مطال

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

برای این محصوالت نمی باشد.

نشریه طاق ضمن تبریک سال نو برای همه همکاران سالی 
سرشار از سربلندی و بهروزی را آرزو می کند. 

ــاب  ــری انتخ ــمینار سراس ــن س ــر در اولی ــریه برت *| نش
ــی ساختمان |* ــازمان های نظام مهندس نشریات برتر س
ــنواره  ــن جش ــر هجدهمی ــه برت ــور، مقال ــا گ ــود ی *| گ
*| ــور  کش ــای  خبرگزاری ه و  ــات  مطبوع ــری  سراس

ــت ــزار دمیده س ــد که گل ــد بیایی بیایی
ــت ــیده س ــد که دلدار رس ــد بیایی بیایی
ــان و جهان را ــک بار همه ج ــد به ی بیاری
به خورشید سپارید که خوش تیغ کشیده ست
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امام اولين مان در نهج البالغه خطاب به یار و سردار خودمالک اشترمی فرمایند: ای مالک 
سنتهای نيکوی گذشتگان را که نسل اندر نسل بدان عمل مي کرده اند و موجبات الفت 
و نزدیکی قلوب و اصالح امور مردم را فراهم می ساخته، هرگزمشکن وکاری مکن که 

موجبات وهن و تضعيف این سنتهای نيکورا فراهم سازد.
گرچه از طلوع خورشيد خاتم پيامبران وبسط مفاهيم دین مبين اسالم در جهان، 1400 سال 
می گذرد اما کشورمان ایران بعنوان زادگاه یکی از کهن ترین و مترقی ترین تمدنهاي 
بشري هزاره سوم عمر خود را می گذراند. نگاهی به پيشينه فرهنگی غنی این مرز و بوم، 
یادآور سنتها و آیين های زیبایيست که با عمر هزاران ساله خود ریشه در عمق وجود تک 
تک ما ایرانيان دارد و از آن جمله است گرامی داشتن اولين روز بهار بعنوان عيد نوروز. 
همه ما بياد داریم جمالت زیبای اماممان )ره(را که مي فرمودند: 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 نيکو 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 سير وسياحت در زمين وسيع خداوند، خانه تکانی و بهسازی زندگی و ده ها 
نکته مثبت ریز و درشت دیگر را دارد، می بایست گرامی داشته شود و این گرامی داشت 
و جشن و سرور هيچ منافاتی هم با تدین و تشرعمان ندارد، اما آنی که باید مدنظر داشته 
باشيم گزیدن راه ميانه وپرهيز از هر گونه افراط و تفریط در این گرامي داشت ها است.
نکته دیگراینکه بيایيم پایان سال را حقيقتا ارزیابي از گذشته قرار دهيم، به مهندسي ارزش 
ایمان داشته باشيم واینکه هرگونه بازگشت به گذشته وبازنگري در آنچه کرده ایم یقينا 
بهره وري بيشترآینده را برایمان به ارمغان خواهد آورد.در آغاز این سال جدیداز خداوند 
روزی بخش بخواهيم سال پيش رویمان را سال تحول در همه ابعاد مادی و معنویمان قرار 
دهد، سال درس گرفتن از گذشته وگردیدن به احسن الحال در آینده و سال حرکت بر 
طریق ميانه پيشرفت و بهروزی. سال نوعدوستی و خدمتگذاری، سال مسئوليت شناسی 
و انجام وظيفه وسال نزدیکي و محبت قلبها و دوري از هرگونه تنازع و تقابل.وبدانيم 
که موفقيتي به هيچ روي متصور نيست مگربواسطه فيض بي پایان او پس بر او توکل 

می کنيم و بسوی او باز می گردیم. وما توفيقي اال باهلل عليه توکلت واليه انيب.
سردبیــــر

سرمقاله

سنت های نیکو را پاس بداریم
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نوروز از نگاه امام خميني رحمه اهلل
امام خمیني رحمه اهلل، مردم را به جنبه هاي معنوي عید نوروز آگاه مي كردند 

و مي فرمودند:
آنچه در همه اعیاد، انسان مالحظه مي كند، همه اش مسئله ذكر و دعاست، 

نماز است، روزه است.
اين پیشواي عظیم الشأن درباره تحويل سال و دعاي ويژه آن مي فرمايد:

امیدوارم آن دعايي كه در اول سال در حال تحويل خوانده مي شود، »يا مقلب 
القلوب و االبصار؛ يا مدبر اللیل و النهار، يا محول الحول و االحوال؛ حول حالنا 
الي احسن الحال« و براي ملت ما تحقق پیدا كرده است، براي اين سال، باالتر 

از آن تحقق پیدا بكند. تمام قلوب و تمام ابصار
نوروز از دیدگاه مقام رهبري

حضرت آيت اهللهّ خامنه اي، بر تحول دروني در آغاز هر سال تأكید مي كنند: 
ــول در عالم طبیعت  ــي كه مصادف با نواي تح ــال جديد شمس تحول هر س
ــت براي اينكه انسان به تحول دروني خود و به اصالح  مي باشد، فرصتي اس
ــور روحي و معنوي، فكري و مادي خود بپردازد و اين دعاي شريفي كه در  ام
ــت. در اين دعا از خداي متعال  ــال مي خوانیم، درس همین تحول اس آغاز س

درخواست مي كنیم كه در حال ما و در وضعیت روحي و نفساني ما يك تحول 
و دگرگوني مباركي ايجاد كند.

ــال گذشته سفارش مي  ــبه اعمال س مقام رهبري، مردم را در نوروز، به محاس
كنند و مي فرمايد:

يكي از وظايف سال اين است كه هر كسي به حالت و حساب خود رسیدگي 
كند. اين بهانه خوبي است كه انسان به پشت سر خود برگردد و غفلت هايي را 
ــت، كوتاهي ها و كارهاي ناشايستي كه از او سر زده است و  كه انجام داده اس
همچنین كارهاي خوب خود را يك بار مشاهده كند. همه بايد عادت كنیم كه 
هر سالي كه نو مي شود، به مناسبت اول سال، به گذشته يك ساله خود نگاهي 

بكنیم. هر يك از نقاط مثبت و منفي، به ما پیامي مي دهند.
همچنین در عید نوروز، همه را به صله رحم فرامي خوانند:

ــت كه با آن دل ما شاد مي شود.  ــت. وسیله اي اس عید نوروز، چیز خوبي اس
انسان ها با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند. صله رحم و صله احباب مي كنند. 
انسان بايد با ارحام صله بكند. اين ارتباط عید نوروز است كه بسیار خوب است.
همچنین مقام رهبري، همگان را به مردم دوستي در نوروز توصیه مي كند كه: 
»در اين ايام )نوروز( به كمك مستضعفان بشتابید. كساني كه دارند و مي توانند 

جمعاً به كساني كه ندارند و مستمندند، كمك كنند«.

سروش اندیشه

بخش مهمى از جهاد اقتصادى، مسئله ى تولید ملى است. اگر ملت ايران با همت خود، با عزم خود، با آگاهى و هوشمندى خود، با همراهى و كمك 
مسئوالن، با برنامه ريزِى درست بتواند مشكل تولید داخلى را حل كند و در اين میدان پیش برود، بدون ترديد بر چالشهائى كه دشمن آن را فراهم كرده 

است، غلبه ى كامل و جدى پیدا خواهد كرد. بنابراين مسئله ى تولید ملى، مسئله ى مهمى است.
اگر ما توانستیم تولید داخلى را رونق ببخشیم، مسئله ى تورم حل خواهد شد؛ مسئله ى اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلى به معناى حقیقى كلمه 
استحكام پیدا خواهد كرد. اينجاست كه دشمن با مشاهده ى اين وضعیت، مأيوس و ناامید خواهد شد. وقتى دشمن مأيوس شد، تالش دشمن، توطئه ى 

دشمن، كید دشمن هم تمام خواهد شد.
بخشي ازپیام نوروزي مقام معظم رهبري

سال 1391، سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سال توليد ملی
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روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو 3 پند 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 خانه های جهان زندگی کنی.

پس��ر لقمان گفت ای پدر ما یک خانواده بسيار فقير هستيم چطور من 
می توانم این کارها را انجام دهم؟ 

لقمان ج��واب داد: اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری هر غذایی که 
ميخوری طعم بهترین غذای جهان را می دهد. 

اگر بيش��تر کار کنی و کمی دیرتر بخواب��ی در هر جا که خوابيده ای 
احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان است. 

و اگر با مردم دوستی کنی در قلب آن ها جای می گيری،آنوقت بهترین 
خانه های جهان مال توست.

تلنگر

کامروایي در عین فقر 
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يادش به خیر! 
همه ى اين سال ها تنها از سوز زمستان اندكى مانده است كه آواز 

پرندگان از كنار گودال باران خورده بلندمى شود. 
البالى درختان پرجوانه، چلچله ها چه هیاهويى دارند! 

ــى قرمز و گلدان هاى عنابى،  ــاط ماه پیاده روها پر مى شود از بس
بنفش، صورتى و... 

سیب و انار رنگ و برق ديگرى دارد در اين بازار پر رونق شب عید، 
در اين خیابان روشن پر چراغ. 

از ديوار خانه ها بوى ماهى تازه پس مى زند و سبزى هاى معطر. 
ــا لبريز زندگى مى شوند با طراوت آبى كه جلوخان خانه را  كوچه ه

خیس و تمیز كرده است. 
ــت  ــته، خوش قواره آويخته مى شوند از پش پرده هاى دوباره شس

پنجره هاى بى زنگار و براق. 
رخت نو، قواره ى سال نو مى شود و قلب ها تپیدن ديگرى دارند... 
ــم اهلل " مى گويد و سفره ى ترمه را مى گشايد،  مادر، زير لب " بس

تنگ بلور، آيینه، هفت سین، سالمتى... 
ــتد، خواندن " يا مقلب القلوب "مى برد ما را تا  لب از دعا نمى ايس
ــال كهنه مى كوبد و بهار، خرامان  آخرين ضربه ى زمین كه بر س

به خانه مى رسد. 
ــد، اسكناس هاى تا نخورده را به ادب از میان  پدر، قرآن را مى بوس
ــن نعمت بى دريغ، نعمت  ــیم به تبرک اي ورق هاى هايش مى كش

بى دريغ بهار. 
ــمان را در لطف  ــن مى گیريم و بى دريغى آس بركت زمین را جش

شكوفه ها و باران. 
باران كه بر همه زمین مى بارد، بى هیچ محابا و بى هیچ ترتیب، هم 

به بام خانه ى من، هم بام خانه ى تو... 
شكوفه ها از دمیدن بر هیچ شاخه اى چشم نمى پوشند و طراوت باد 
براى تمامى برگ هاى نارون و سپیدار به يك اندازه است، به سهم 

بى پايان بركت، به اندازه عشق كه بیكرانه است و ناپیدا... 
بى پايانى نعمت خداوند را جشن مى گیريم و نوروز را... 

ــمان را بزرگ مى داريم و دستان باران را بوسه  ــاده دستى آس گش
مى زنیم كه بر همه زمین، بى بهانه مى بارد. 

چشم بى بخل بنفشه را مى ستائیم كه از شادمانى دمیدن نسترن ها 
جامه ى رنگارنگ ديگر به تن مى كند و در حیرتیم از اين سینه ى 

ــد دارد و هم براى  ــتر بلن ــراخ خاک، كه هم براى داوودى ها بس ف
زنبق هاى زرد. 

ــاوات حیرت انگیزى است در بهره مندى زمین از اين دور  چه مس
پرشوكت زمان. 

ــادت مى كنند و  ــاى چهارپر حس ــه طراوت گل ه ــه شقايق ها ب ن
ــت در شكوفايى شكوفه هاى  ــرتى در چشمان نرگس اس نه حس

گیالس. 

***
ــان آبادانى زمین  ــاختن و مهندس كاش، در اين خانه كه به نام س
ــويد چونان  ــادت را بش ــا كرده ايم، اين بهار، زنگار بخل و حس بن

شیشه هاى باران خورده و پاک. 
ــر كه مى وزند، بوى آز و حقد را هم  ــن بهار، بادهاى معط كاش، اي

بزدايند از دل ها و چشمان ما. 
ــتى را از بوسه هاى مهربان باران  كاش، اين بهار يادمان دهد دوس

و برگ. 
كاش از خاطرمان بربايد نظر تنگ را، چونان ابر نیسان، كه گشاده 

نظر هم بر دشت مى بارد و هم بر كوى و برزن.
ــوروز بیاموزيم مهر را، يگانگى را و هم وجدان آبادانى و  كاش از ن

ساختن را... 
از يك گل بنفشه كوچك - تنها از يك گل بنفشه - بیاموزيم كه 
سهم ما، زيبايى باغچه اى است كه در آن روئیده ايم و زيبايى زمین 

به حضور همه ى گل ها به رونق مى رسد. 

ــكناس تا نخورده اى  كاش بدانیم كه روزى مقدر ما، به بركت اس
الى قرآن است نه به دستانى پر از طمع و نه به چشمانى دريده از 

حرص و حسادت. 
دست هايمان را به هم دهیم مثل دست ياس كه بر بازوى كاج ها 
مى افتد و دل هايمان را به آبادانى و ساختن صفا دهیم مثل صافى 

باران، كه بر صفاى دشتستان هاى آباد مى ريزد. 
پنجره هاى دلمان را باز كنیم، بوى بهار تو مى زند. 

پرده هاى طمع را پس بكشیم، نور نعمت و بركت مى تابد. 
ما وارثان آبادانى زمینیم، صداى روئیدن جوانه مى آيد، بشنويد!! 

بهاریه

» ای مهربان تر از برگ، در بوسه های باران «
مهندس مزدا نوبری | عضو هیات علمی دانشگاه
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بهارانه

نرم نرمک می رسد اینک بهار

بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک
شاخه های شسته، باران خورده، پاک

آسمان آبی و ابر سپيد
برگهای سبز بيد

عطر نرگس، رقص باد
نغمه و بانگ پرستوهای شاد

خلوت گرم کبوترهای مست
نرم نرمک ميرسد اینک بهار

خوش بحال روزگار …
خوش بحال چشمه ها و دشتها
خوش بحال دانه ها و سبزه ها

خوش بحال غنچه های نيمه باز
خوش بحال دختر ميخک که ميخندد به ناز

خوش بحال جان لبریز از شراب
خوش بحال آفتاب …

ای دل من، گرچه در این روزگار
جامهء رنگين نمی پوشی به کام

بادهء رنگين نمی نوشی ز جام
نقل و سبزه در ميان سفره نيست

جامت از آن می که می باید تهی است
ای دریغ از »تو« اگر چون گل نرقصی با نسيم

ای دریغ از »من« اگر مستم نسازد آفتاب
ای دریغ از »ما« اگر کامی نگيریم از بهار …

گر نکوبی شيشهء غم را به سنگ
هفت رنگش مي شود هفتاد رنگ …

فريدون مشیري

شايد به جرأت بتوان گفت كشور مان 
ــینه فرهنگي خود  ايران به لحاظ پیش
يكي از غني ترين گنجینه هاي شعرو 
ــت بنحوي كه  ادب را در جهان داراس
نه تنها كرسي ايران شناسي يكي از پر 
رونق ترين زمینه هاي دانش اندوزي در 
دانشگاههاي معتبر جهان است بلكه 
ترجمه آثار شاعران گران سنگ ايران 
به زبان هاي مختلف دنیا نیز به لحاظ 
ــر وبي بديل  ــداد، بي نظی كثرت رخ
ــت. شورواشتیاق محققین خارجي  اس
ــت كه  ــي تا آنجاس زبان ادبیات فارس
حتي يكي از مشهور ترين كتاب هاي 
ــمندي  ــات ايران را دانش ــخ ادبی تاري
فرانسوي بنام هانري كربن مي نويسد.
حال خود ما ايرانیها به چه میزان با اين 
گنجینه ملي آشنايیم و جوهر وجودمان 
را از زالل اين آب سیراب مي سازيم؟ 
پاسخش با خودمان و ضمیر درونمان. 
ــوروز دراين میان  بگذريم بهاروعیدون
ــیاري  جايگاهي ويژه داردو اديبان بس
حیات مجدد طبیعت را دستمايه خلق 
آثار ماندگار خود قرارداده اند. نیكو ديده 
شد درطلیعه سال جديد خورشیدي و 
ــم يادكرد،بذكر دو نمونه از  صرفا برس
ــران قديم و جديد  ــار زيباي شاع اشع
ــه مفتاحي گردد  ــنده شود باشد ك بس

براي آشنايي با اين میراث گرانقدر. 

برآم��د ب��اد صب��ح و بوي ن��وروز
ب��ه کام دوس��تان و بخ��ت پي��روز
مبارک بادت این س��ال و همه س��ال
همای��ون بادت ای��ن روز و همه روز
چو آت��ش در درخ��ت افکند گلنار
دگ��ر منق��ل من��ه آت��ش ميفروز
چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست
حس��دگو دش��منان را دی��ده بردوز
به��اري خرمس��ت اي گل کجای��ي
ک��ه بين��ي بلب��الن را نال��ه و س��وز
جهان بي ما بس��ي بودس��ت و باشد
ب��رادر ج��ز نک������ونامي مين��دوز
نکویي کن ک��ه دولت بيني از بخت
بدآم��وز بدگ��وي  فرم��ان  مب��ر 
من��ه دل ب��ر س��راي عمر س��عدي
ک��ه بر گنبد نخواهد مان��د این کوز
دریغ��ا عيش اگ��ر مرگ��ش نبودي
دری��غ آه��و اگ��ر بگذاش��تي یوز
سعدي
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آنچه كه در قالب اين نوشتار و چند نوشتار بعد مالحظه مى كنیدمتونى است كه در ويژه نامه روز مهندس در روزنامه خراسان به چاپ رسید. از آنجا كه اين متون حاوى 
نكات بسیار مهمى در باب مهندسى و مسوولیت هاى خطیر آن است، نیكو ديده شد در اين شماره ماهنامه نیز براى استفاده مخاطبین فرهیخته طاق درج گردد.

ــي كشور با بیان اينكه اين سازمان به  عنوان بزرگترين سازمان مردم نهاد تخصصي كشور، در افق چشم انداز، مرجع اصلي و مورد  ــازمان نظام مهندس رئیس س
اعتمادترين نهاد مستقل در اين زمینه معرفي شده است مي گويد: نظام مهندسي در اين افق، سازماني است كه در ساختمان سازي بايد سالمت و امنیت جسمي و 
روحي شهروندان را تأمین كرده و با مديريت تمامي منابع و ظرفیت هاي موجود در اين بخش و تمركز بر ساخت وساز مناسب با حفظ اصالت فرهنگ اسالمي و 

ايراني، نهادي پیشرو در منطقه و در میان كشورهاي مسلمان به شمار آيد.
ــازمان نظام مهندسي ساختمان كشور حدود 16 سال قبل با مصوبه مجلس شوراي اسالمي تاسیس شد. البته قبل از آن  ــید مهدي هاشمي اضافه مي كند: س س
هم فعالیت هايي در قالب ها و عناوين مختلف انجام مي شده، اما آنچه كه به صورت يك قانون مدون، مصوب و هدفمند مورد توجه قرار گرفت، به سال 1374 

بر مي گردد. 
بر اساس قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، اهداف و خط  مشي هايي براي تشكیل اين سازمان مشخص شد. انتظار اين بوده و هست كه اين سازمان اهداف 

مهندس محمدتقی خسروی 

دیدگاه مدیران در خصوص روز مهندس و ضرورت های مهندسی گزارش

ما باید مدعي العموم و محور اجراي قانون و 
مقررات ملي ساختمان در کشور باشیم
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شده  پیش بیني 
ــون را به   در قان
اجرا  كامل  طور 
ــن  اي ــد. در  كن
قانون ما بايستي 
و  مدعي العموم 
محور اجرا باشیم 
و شرايطي فراهم 

كنیم تا اين قانون از سوي همه دستگاه ها رعايت شود. نخستین هدفي كه در 
ــالمي در معماري و شهرسازي  اين قانون مطرح شده، تقويت ارزش هاي اس
ــت كه متأسفانه پس از گذشت 16 سال، عملكرد قابل قبول و مورد انتظار  اس

قانونگذار و مردم را در اين بخش شاهد نیستیم. 
وي اضافه مي كند: نظام مهندسى محور و متولى اجراي مقررات ملى ساختمان 
است، اما اين بحث يك حركت جمعى محسوب مى شود و همه دستگاه ها با 
هم فكرى و هم افزايى بايد نسبت به ايجاد ساختار مناسب براى رعايت قانون 

تالش كنند.
صرفاً تصويب يك قانون براي تأمین اهداف مورد نظر كافي نیست. طبیعتاً اين 
ــازمان نظام مهندسي نیست، بلكه همه دستگاه هاي  قانون صرفاً مربوط به س
اجرايي در بخش صنعت ساختمان و ساخت  و ساز را در بر مي گیرد. شهرداري ها، 
ــكن و راه و ترابري و وزارتخانه جديد، وزارت نیرو  ــابق مس وزارتخانه هاي س
ــاوران و مجريان از جمله نهادها و  و بخش خصوصي اعم از پیمانكاران، مش

بخش هايي هستند كه طبق قانون وظايفي در اين  باره دارند. 
مهندس هاشمي تاكید مي كند: ضرورت اصالح روشهاي ساخت و ساز از طريق 
نظام مهندسى ساختمان در سراسر كشور ضروري است. سازمان نظام مهندسى 
ــال هاى اخیر نقش خود را ايفا كند و گامهاى موثرى در زمینه  ــته در س توانس

آموزش، فرهنگ سازى و استحكام  بخشى به بنا و ساختمان ها بردارد.
ــازها مغفول مانده بود اما در  ــتفاده از نظام مهندسى در ساخت و س قانون اس
سال هاى اخیر با اعتماد دولت و مسووالن ظرفیتهاى اعمال قانون توسط اين 
ــازمان بیش از گذشته نقش خود را در كیفیت  ــازمان افزايش يافته و اين س س

ساخت و سازها ايفا مى كند.
طراحى، معمارى و توجه به معمارى ايرانى و اسالمى يكي از مهمترين نكاتي 
ــت كه بايد نظام مهندسى ساختمان، معمارى و شهرسازى در كشور را به  اس
عنوان نماد هويت، مديريت، فرهنگ، اقتصاد، امنیت، بهداشت، رفاه و آسايش 

ملت مورد توجه قرار دهد.
 شهردار مشهد نیز با بیان اهمیت نقش و جايگاه مهندسي مي گويد: مهندسان 
ــتند و انتظار ما از آن ها اعمال  نمايندگان تام االختیار در مديريت شهرى هس
ــازى، معمارى، مقررات ملى ساختمان  تمامي ضوابط و مقررات، اعم از شهرس

و... است.
وي مي افزايد: انتظار جامعه از مهندسان و نظام مهندسى اين است كه در تمامي 
ــازوكارهايى را مديريت كنند تا اين خدمات به  مراحل يك فعالیت عمرانى، س
اندازه كافى در دسترس كسانى كه مى خواهند از اين خدمات استفاده كنند قرار 
بگیرد و كیفیت كاماًل مناسب و رضايت بخشى داشته باشد و مطمئن باشند كه 
يك بناي با كیفیت چه در معمارى و استحكام و چه كاركردهاى بعدى به شرايط 
ــد.آن ها بايد كاماًل مطمئن باشند كه آخرين قوانین و مقررات در  مطلوبى برس
ساخت و سازها و آخرين پیشرفتهاى علمى در طراحى ها و اجرا رعايت مى شود 
و اين خدمات زمینه اي را فراهم مى كند كه وقتي از سرمايه هاى ملى استفاده 
مى كنیم بخوبى آن ها را حفظ و مورد بهره بردارى قرار دهیم تا بنايى با كیفیت، 

مناسب، با كاركرد خوب، عمرطوالنى و شرايط اقتصادى فراهم شود. 
مهندس پژمان در ادامه مي افزايد: ما در حال حاضر و با امكانات موجود از تمامى 
ظرفیت هايى كه متناسب با انتظار جامعه مهندسى است استفاده نمى كنیم از 
سويى نمى توانیم ادعا كنیم كه در استفاده از مواد و مصالح بخوبى عمل كرده و از 
فناوريهاى جديد بهره گرفته و كاركردهاى كاماًل مناسبى عرضه كرده ايم.واقعیت 
آن است كه در بسیاري موارد از اين ظرفیتها به خوبى بهره بردارى نمى شود. بعضى 

ــا  طراحى ه از 
ــت.  اس ضعیف 
و  ــواد  م ــد  باي
مصالح استاندارد 
در بازار به وفور و 
با قیمت مناسب 
عرضه شود. بايد 
سنتى  روشهاى 
احداث را كنار بگذاريم و به سمت تولیدات انبوه با استاندارهاى مناسب و متنوع 

حركت كنیم. 
وي خاطر نشان مي كند: اگر بتوانیم جاي پاي تكنولوژى هاى نوين را در ساخت 
ــالوه بر آنكه مى تواند  ــاله ع ــاز هاى موردى و انفرادى باز كنیم، اين مس و س
ــث مي شود دغدغه هايى همچون كمبود نیروى كار  كیفیت را ارتقاء دهد باع
ماهر، رضايت بخش نبودن نظارتها و مسايلى از اين قبیل برطرف شود. مفهوم 
استفاده از فناوري هاي نوين اين است كه در عین رعايت ضوابط و مقررات به 
شكل تمام عیار مي توانید در زمان و در قیمت و كیفیت شرايط خیلى بهترى را 
در اختیار كارفرمايان و مصرف كنندگان قرار دهید. گرچه در بعضى از فعالیتهاي 
انبوه سازى شاهد تغییراتى هستیم ولى آن هم چندان چشمگیر نیست و اين 

مساله را هنوز جدى نگرفته ايم.
ــتى با  ــان در فعالیتى حضور دارند بايس ــه مي گويد: وقتى مهندس وي در ادام
ــرى رخ نمي دهد و الاقل در  ــر مطمئن باشیم كه اتفاقات ديگ اطمینان خاط
ــووالن ذيربط از آن مطلع شوند.  زمانى كه مى خواهد اين اتفاق واقع شود مس
در بحث تولید مصالح ساختمانى مرغوب ضرورت دارد همكارى بیشترى بین 
نظام مهندسي و واحدهاى تولید كننده بويژه مديريت اين بخش و بويژه بخش 
صنايع و استاندارد توسعه يابد و به نحوى به تولیدكنندگاني كه مواد و مصالح 

مرغوب تر و استاندارد تر تولید مى كنند كمك شود. 
وي اضافه مي كند: با توجه به هدفمند شدن يارانه ها امروز ديگر براى بسیارى از 
واحدهاى سنتى مقرون به صرفه نیست كه كاالهاى سنتى قبلى را تولید كنند و 

جاي دارد كه استفاده از اينگونه مواد و مصالح پیشرفته ترويج شود. 
رئیس سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي نیز خاطر نشان كرد: مهمترين 
ــاى نوين در صنعت  ــد مدنظر قرار گیرد بحث تكنولوژى ه ــي كه باي موضوع
ساختمان است كه بايد زمینه هاى آن بطور كامل در تمامي استانها بويژه توجه 
به امر آموزش و آشنائي بیشتر مهندسان فراهم شود.يكي از مهمترين وظیفه اى 

كه به عهده ماست تدبیر كردن در اين بخش است. 
ــتري دارد همدلى،  ــور به آن نیاز بیش ــى كش وي افزود: آنچه جامعه مهندس
صمیمیت، وحدت و ظهور اخالق حرفه اى و مهندسى در تمام موضوعات است.

ــئولیت ناظران نیز اشاره كرد هر اتفاقى كه در پروسه ساخت  در خصوص مس
مى افتد مهندس ناظر را مقصر مي دانند؛ مگر فقط مهندس ناظر ساختمان را 
مى سازد؟ مهندس ناظر ممكن است يكى از اركان اجراي ساخت و ساز باشد 
ولي داليل مختلفى ممكن است در اين اتفاق موثر باشد عواملى همچون نبود 
ــازنده ذيصالح. گاهي عده اي مي پرسند چرا  كارگران، مجرى ذيصالح يا س
مهندس ناظر استاندارد بودن و يا نبودن مصالح را در كارگاه نظارت نمى كند. 
ــم شود و كنترل  ــارت مهندس ناظر فراه ــب براى نظ ــتر مناس اتفاقاً بايد بس
ــتگاه هاي ديگر است. مهندس  ــتاندارد هاي مصالح بر عهده دس نظارت بر اس
ــنهاد كرد با توجه به شرايط موجود در جامعه و پیشرفت نظامهاي  اخوان پیش
مهندسى در عرصه هاى مختلف، نظام مهندسى استانها تعامل بیشتري را با قوه 
قضائیه داشته باشند. وي افزود: در اين شرايط بايد وظايف و جايگاه خود نظام 
مهندسى برايشان كاماًل تفهیم شود و اين مساله خیلى هم تأثیر گذار خواهد 
بود. بطور مثال در سازمان نظام مهندسى استان خراسان رضوي كارگروه رسانه 
ــیاري از موضوعاتى كه ما از طريق صدا  ــترى تشكیل شده است و بس دادگس
ــیر پیگیري مي شود.  ــیما نمى توانیم آن ها را برنامه ريزى كنیم، از اين مس وس
تا در صورت بروز يك اتفاق، مشكالت مهندسي در بخشى كه متناسب شأن 

آن هاست رعايت شده و مسايلشان مورد بررسى قرار بگیرد.
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وظایف مهندسان در قبال جامعه چیست؟ گفت وگو

رفتار صادقانه، خدمت عالمانه، اجرت منصفانه

اشاره: 
مهندسى در كنار فعالیتهاى حرفه اى ديگر شأن و جايگاهى دارد كه به مرور 
زمان و در سايه تدبیر، تالش و همت بزرگان و پیشكسوتان آن محقق گرديده 
است.درخت تناور مهندسى نیز از گزند آفات و بالياى مختلفى كه آن را تهديد 
ــت.براى رشد و بالندگى اين درخت تنومند به انديشه اى  مى كند مصون نیس
متعالى و همتى واال نیاز است. باور و انديشه اى كه بتواند ضمن تعالى جايگاه 

مهندسى در كشور زمینه هاى توسعه كشور را در شئون مختلف فراهم سازد.

• برای مهندسی ارزش قایل شویم
ــى عضو  ــدس محمدرضا رئیس مهن
هیئت مديره شوراى مركزى سازمان 
ــور  ــاختمان كش ــى س نظام مهندس
ــى را منوط به  ارتقاى جايگاه مهندس
شناخت قدر و ارزش مهندسي دانست 
كه بايد در خود مهندسان ايجاد شود. 
به اعتقاد وى اين خود مهندس است 
كه بايد ارزش مهندس بودن را درک 
ــى اش  كند؛ اگر خود او براى مهندس
ــد بعد مى تواند انتظار  ارزش قايل ش
ــه باشد كه جامعه نیز براى وى  داشت
ــى  ــت كه مطالبى كه در علم مهندس ــود. ارزش او در اين اس ــل ش ارزش قاي

فراگرفته است را رعايت كند. 
رئیسى اضافه مى كند: مى توان مهندسان پیشكسوتى را در جامعه سراغ گرفت 
كه داراى جايگاه مناسبى هستند و مردم از آن ها بخوبى ياد مى كند؛ احترام به 
اين افراد ربطى به فعالیت كاري آن ها در دوره زمانى خاصى ندارد؛ دلیل احترام 
مردم به آن ها براى اين است كه او به عنوان عضوى از جامعه براى مهندس 

ــود را به نحو  ــت كه تعهدات خ ــل شده و تالش كرده اس ــش ارزش قاي بودن
ــوب انجام دهد. وقتى فردى با عنوان مهندس در جامعه شناخته شد بايد  مطل
با كارفرمايش بخوبى تعامل داشته باشد تا بتواند درجهت رعايت مقررات ملي 
فرهنگ سازي نمايد و كیفیت را در اجرا پروژه توجیه نمايد و صرفا درگیرمسايل 
مادي نباشد كه كار را با پولش مقايسه كند و اينكه كسي بگويد به اندازه پولى 
ــت. وقتى تعهدى را براى  كه به من داده مى شود كار مى كنم تفكر غلطى اس
انجام كارى قبول مى كنیم ديگر نمى توانیم بگويیم كه چون اجرت كمترى را 
دريافت مى كنیم تعهد كمترى نیز در قبال اين وظیفه بر عهده داريم و بايد اين 
تعهد را به نحو احسن انجام دهیم. در چنین شرايطى است كه جامعه از چنین 

مهندسى خرسند است. 
ــه اى باشد كه اگر گفته شد جهت  ــي بگون بايد وضعیت ارائه خدمات مهندس
ــت، مالكان خود به دنبال  ــاز ديگر نیازى به امضا مهندس نیس ــاخت و س س
مهندس بروند، آنجاست كه اثربخش بوده ايم و مى توانیم بگويیم وظیفه مان 

را در قبال جامعه انجام داده ايم.
ــان و بويژه مهندسان  وى با بیان خدمات قابل مالحظه و موثرى كه مهندس
رشته عمران در عمران و آبادانى كشور انجام داده اند مى گويد: در شهر مى توان 
به مواردى از مهندسى شهرى برخورد كرد كه نیاز به فرهنگ سازي و تعامل 

ويژه با جامعه دارد.
• خود را پایبند شهرها کرده ایم

رئیسى كه 35 سال در حوزه مهندسى عمران فعالیت دارد در ادامه خاطر نشان 
مى كند: فعالیت ما مهندسان عمران فقط منحصر به ساخت ساختمان در شهرها 
نیست بلكه اعظم كار ما ساختن تونل ها، خطوط انتقال، سدها، راه ها، آزاد راهها، 
خطوط راه آهن و.... است. ودر يك كالم فعالیت ما در جهت آباداني كشور است 

خواه در داخل شهرها باشد خواه در خارج شهرها. 
اما متاسفانه درحال حاضر وضعیت بگونه اى است كه وقتى كارگاهى عمرانى 
ــكیل مى شود براى حضور مهندس در آن منطقه با مشكالت  خارج شهر تش

جواد صبوحی | مهندس محمدتقی خسروی 
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مختلفى مواجهیم.
ــى در شهر را به  وى در همین خصوص اضافه مى كند: در گذشته كار مهندس
مهندسان معمار سپرده بوديم و معماران نیز با توجه به توانمندى هاى خود در 
ارايه طرح ها و نظارتهاى خويش موفق بودند ولى امروز رغبت انجام كارها در 
خارج از شهر كم شده است. در حرفه پزشكى فرد بايد دو سال در نقاط محروم 
فعالیت حرفه اى اش را دنبال كند اما در مهندسى اين مساله جا نیفتاده است 
ــتان و شهرهاى زير 25 هزار نفرجمعیت از نعمت  ــیارى از شهرهاى اس و بس
ــد در برنامه ريزى هاى  ــدس بى بهره اند و برنامه ريزان ما باي ــى مهن راهنماي
ــان را در شهرهاى  آتى خود به اين مهم توجه كنند. بايد بتوانیم توزيع مهندس
خود متعادل كنیم هرگاه در اين زمینه توفیق كسب كرديم مى توانیم خدمات 
ــى را به تمامى جامعه ارايه كنیم و در اين شرايط حرمت مهندس نیز  مهندس

افزايش خواهد كرد.
ــى بتواند خودپااليشى و خود  ــى يادآور شد: اگر جامعه مهندس مهندس رئیس
نظارتى داشته باشد كار مهمى كرده است و مى تواند جايگاه فعلى خود را ارتقا 
دهد. زمانى كه توانستیم بركارخود نظارت و كنترل داشته باشیم و به تعهدات 
ــود عمل نمائیم به وظیفه شرعى و حرفه اي خود عمل كرده ايم و جايگاه  خ

مهندسي را نیز ارتقا داده ايم.

• رابطه اخالق و ارتقای جایگاه مهندسی
مهندس مهدى درهمى مدير عامل 
شركت سپاد و استاد دانشگاه ارتقاى 
جايگاه مهندسى را با ايجاد و ارتقاى 
ــد مى زند و  ــى پیون ــالق مهندس اخ
ــالت يك مهندس را  مى گويد: تعام
ــه شاخه تقسیم نمود؛  مى توان به س
ــم حرفه اى هايش،  تعامالت او با ه
تعامل وى با سازمان نظام مهندسى 
ــا جامعه.يك مهندس  ــل او ب و تعام
خوب در ارتباط با ساير مهندسان بايد 
اخالقى را رعايت كند كه در بسیارى 
از موارد به آن بى توجهى مى شود. مثاًل رعايت ظرفیت و صالحیت هر مهندس 
ــت كه بايد رعايت شود؛  و آنچه در پروانه اشتغال وى ذكر مى شود اخالقى اس
معناى آن اين است كه يك مهندس در رشته اى كه داراى صالحیت نیست 
نبايد دخالت كند. حتى اگر يك مهندس عمران احساس مى كند كه مى تواند 
طرح هاى معمارى خوبى نیز ارايه دهد حق ندارد بطور رسمى اقدام به طراحى 
كند چون اين صالحیت به لحاظ حرفه اى به گروه ديگرى از مهندسان واگذار 
شده است. بنابر اين رعايت اين صالحیتها منجر به اين مى شود تا ديگران نیز 
باور كنند كه اين صالحیتها واقعى است در حالى كه اگر خود مهندسان در كار 
يكديگر دخالت كنند تلقى عموم جامعه اين خواهد بود كه اين صالحیتها مبتنى 

بر پايه هاى علمى نیست.

• حرمت امامزاده را متولی نگاه می دارد
ــگاه مى دارد مى گويد:  ــن كه حرمت امامزاده را متولى آن ن ــى با ذكر اي درهم
اگر خود مهندسان نسبت به ظرفیتها و صالحیتهاى رسمى و قانونى خويش 
بى دقتى كنند طبعاً جامعه نیز بر اين باور خواهد بود كه اين موضوعات، مباحث 
كم پايه اى است و آن وقت نسبت به جامعه مهندسى بى اعتماد مى شوند. از 
سوى ديگر مهندسان ما بايد اين موضوع را مد نظر قرار دهند كه كار همكاران 
ــوال نبرند و انتقادات بى مورد نكنند. امروز كمتر  خود را بدون دلیل به زير س
مهندسى را مى توان سراغ گرفت كه وقتى از كنار ساختمانى عبور مى كند شروع 
به ايراد گرفتن از آن بنا نكند شايد به اين دلیل كه مى خواهد خود را از ديگران 
ــازنده  ــیله بازاريابى كند.اين موضوع با نقد س ــان دهد يا به اين وس آگاه تر نش
ــت.همكاران ما بايد ياد بگیرند كه حرمت يكديگر را بخوبى نگاه  متفاوت اس
دارند. وى در ادامه به چگونگى ارتباط بین مهندسان و سازمان نظام مهندسى 

اشاره مى كند. به اعتقاد درهمى اين ارتباط بايد بر مبناى فضاى پرسشگرى و 
ــخ دهى مد نظر قرار گیرد. وى اضافه مى كند: مهندس خوب كسى است  پاس
كه نسبت به نظام مهندسى هم پرسشگر و هم پاسخگو باشد؛ يعنى مطالبات 
ــى در میان بگذارد و  ــازمان نظام مهندس خود را از مجارى صحیح خود با س
ــا را پیگیرى كند. اين مجارى شامل گروههاى تخصصى، هیأت مديره،  آن ه
كمیسیونها، كارگروهها و حتى شوراى انتظامى هستند. بنابراين اعضاى نظام 
مهندسى بايد نسبت به اين سازمان موضع پرسشگرى داشته باشند. اتخاذ اين 
موضع، سازمان را به تالش و فعالیت وادارمى كند و اين تالش به نفع سازمان 
و اعضاى آن خواهد بود. در مقابل نیز اعضاى سازمان بايد نسبت به سازمان 
پاسخگو باشند يعنى وقتى سازمان از آن ها مى خواهد گزارشى از فعالیتهاى خود 
تحويل دهند آن ها نیز بايد اين پاسخ را ارايه دهند. اين رفتار باعث تقويت نظام 
ــى مى شود چون اطالعات و مستندات نظام مهندسى تقويت مى شود  مهندس
ــتاندارى، شهردارى، شوراى شهر داراى  ــازمان در جلسات خود در اس و اين س
اطالعات كاملى خواهد بود و با كمك آن ها مى تواند نقش خود را بخوبى ايفا 
ــته هاى سازمان پاسخ ندهند اين سازمان به  كند، برعكس اگر اعضاء به خواس

تدريج تضعیف شده و نمى تواند از حقوق آن ها به نحو مطلوب دفاع كند.

• کليد واژه های اخالقی
درهمى مهمترين شكل ارتباط مهندس را ارتباط و تعامل وى با جامعه مى داند 
ــه بايد بین مهندس و جامعه وجود داشته باشد را  ــه مى كند: اخالقى ك و اضاف
مى توان در سه كلید واژه خالصه كرد؛ رفتار صادقانه، خدمت عالمانه و اجرت 
ــته است  ــه اصل را رعايت كند عماًل توانس منصفانه. اگر يك مهندس اين س
ــازنده اى با وى  رابطه خوبى با جامعه ايجاد كند و جامعه نیز متقاباًل رابطه س
خواهد داشت.اگر اين موضوع به مشى عمومى مهندسان تبديل شود اين رابطه 
نیز به رابطه اى عمومى تبديل مى گردد؛ يعنى جايگاه مناسبى براى مهندسان 
ايجاد مى شود.وى در توضیح اين سه واژه مى گويد: رفتار صادقانه يعنى رفتارى 
ــى برقرار مى كند و در آن از  كه مهندس در تعامل با متقاضى خدمات مهندس
ــتفاده و باالخره از آگاهى نداشتن آحاد جامعه نسبت به  ــوء اس بزرگنمايى، س
دايره علوم مهندسى پرهیز مى كند. در رفتار صادقانه مهندس دانش خود را در 
اختیار طرف مقابلش قرار مى دهد و نه در مقابل وى. خدمت عالمانه نیز به اين 
معناست كه آگاهى و بهره گیرى از دانش روز مهندسى كه تنها با تالش علمى 
و مطالعه و حضور در كنفرانس هاى علمى محقق مى شود براى يك مهندس 
ــش روز را مبناى كار خود قرار  ــرورت دارد؛ اگر يك مهندس آگاهى از دان ض
دهد آنگاه خدمت وى مى تواند منجر به خدمتى عالمانه و مبتنى بر دانش روز 
شود. يك فرد در جامعه وقتى بداند كه مهندسى كه براى او كار كرده است از 
آخرين دستاوردهاى علمى براى خدمت خود استفاده كرده است حس اعتماد 
و عالقه اش نسبت به وى جلب مى شود و بر عكس اگر بداند آن مهندس از 
ــلب  تكنیك هاى قديمى و ناكارآمد و پرهزينه بهره مى گیرد اعتمادش از او س
ــود.در مورد اجرت منصفانه بايد گفت حق الزحمه بايد در حد تعرفه هاى  مى ش
مصوب باشد و از زياده خواهى و صورتحساب سازى پرهیز شود. همكاران ما 
بايد بیاموزند كه به اجرت منصفانه و حالل خود قناعت كنند نه آنكه كارى كنند 

كه متقاضى مجبور به پرداختهاى اضافه شود.

• قانونی برای مردم
مهندس حسین كامران پیشكسوت 
ــه دوره  ــران و رئیس س ــه عم رشت
ــى ساختمان  ــازمان نظام مهندس س
خراسان رضوى نیز با بیان اين نكته 
ــروت ملى در  ــى از منابع اصلى ث يك
ــاير ابنیه هاى  ــور ساختمان و س كش
ــد: تدوين و  ــت مى گوي زيربنايى اس
اجراى قانون نظام مهندسى و كنترل 
ساختمان يكى از دستاوردهاى بزرگ 
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ــور پس از انقالب اسالمى بوده است. اگر نگاهى به اهداف تدوين شده در  كش
ــى حمايت از اين  ــى بیندازيم خواهیم ديد كه هدف اساس قانون نظام مهندس
ــت از  ــايش مردم و نیز حفظ و حراس قانون حفظ جان، مال و تامین رفاه و آس
ــت. آنچه كه عالوه بر اين هدف مدنظر بوده است عالوه بر  ثروت ملى بوده اس
ــى براى سازندگان، ايجاد بسترها و ابزارهاى الزم براى  شرح خدمات مهندس

رسیدن به اهداف الزم همه ابزارى براى رسیدن به هدف اصلى است.
ــال گذشته با توجه به حجم سنگین وظايف  وى اضافه مى كند: در طى 15 س
ــى تالش بسیار  تعريف شده در قانون و آيین نامه اجرايى قانون نظام مهندس
گسترده اى توسط هیئت مديره هاى سازمانهاى نظام مهندسى كشور و شوراى 
مركزى سازمان نظام مهندسى و وزارتخانه هاى مسكن و شهرسازى و كشور و 
نیز استاندارى ها، شهردارى ها و ساير ادارات ذيربط از حیث تدوين دستورالعمل ها 
و ايجاد تشكل ها و شرح خدمات و... صورت گرفته است تا آنجا كه امروز شاهد 
شفافیت شرح وظايف و حقوق متخصصان و دست اندركاران ساخت و ساز و 
ــاختمانها از مرحله ايده و طرح اولیه تا صدور شناسنامه فنى  بهره برداران از س

هستیم كه تمامى بسترهاى الزم براى اجراى آن ديده شده است.

• مردم و حقوق آن ها
وى با تبیین اين مهم كه مخاطب اصلى قانون و هدف از تدوين و اجراى آن 
مردم و بهره برداران از نعمات اين قانون اند مى گويد: مردم نیز بايد به موازات 
اقداماتى كه نظام هاى مهندسى انجام داده اند به حقوق خود آشنا شوند تا پس 
از آن پیگیر حقوق خود باشند. متاسفانه در اين مساله در سال هاى گذشته خأل 
ــانى الزم  ــطح افكار عمومى اطالع رس داشته ايم و آنگونه كه الزم بوده در س
صورت نگرفته است گرچه به مناسبتهاى مختلف همچون بروز بالياى طبیعى 
اين موضوعات بیش از ساير مواقع مطرح شده است اما پس از مدتى اين اطالع 
ــانى و تبیین موضوع به صورت الزم انجام نگرفته است. چه بسا يك فرد  رس
ــیله كوچك ممكن است به چندين  در جامعه و يا خانواده براى خريد يك وس
خیابان و فروشگاه مراجعه كند تا بتواند كاالى مطلوب خود را با بهاى مناسب 
ــكونى اين حساسیت الزم وجود  خريدارى كند اما در خريد يك آپارتمان مس
ندارد و صرفاً با يك مراجعه به مراجعى كه ممكن است تخصص الزم را ندارند 
توافقى صورت گیرد و بخش عمده اى از دارايى و ثروت آن ها به هدر رفته و 

آسايش و آرامش امنیت به زير سوال برود.
مهندس كامران ادامه مى دهد: خوشبختانه نظام مهندسى و جامعه مهندسى اعم 
از طراح و سازنده همگى پیگیر رعايت اصول شهرسازى، معمارى و سازه هاى 
مقاوم در برابر زلزله، نماها و مبلمانهاى شهرى و فضاهاى داخلى بمنظور تامین 
ــايش مردم مى باشند. انتظارى كه از مردم در اين خصوص وجود  آرامش و آس
دارد اين است كه آن ها نیز از تخصص متخصصان سازمانهاى نظام مهندسى 
استفاده كنند.حداقل انتظارى كه از جامعه و مردم در اين خصوص وجود دارد 
اين است كه كار را به دست كاردان بسپارند و در پى آن، كار و خدمات مطلوب 
ــكل خود را مطرح كرده اند  را نیز از آن ها مطالبه كنند.قطعاً هرگاه مردم مش
سازمان نظام مهندسى با تمام توان وارد میدان شده و خواسته آن ها را اجابت 
كرده است. وى با اشاره به گسترش كیفى سازى در كشور خاطر نشان مى كند: 
خوشبختانه دوره هاى عمر مفید 20 تا 30 ساله ساختمانها به اتمام رسیده است 
و امروزه مى توان ساختمانهايى را شاهد بود كه با عمر مفید 100 سال ساخته 
ــرداران را به بنايى كه  ــت توجه مردم و بهره ب ــد و اين موضوع اهمی مى شون
مى سازند و يا خريدارى مى كنند چند برابر افزايش مى دهد. دورانى كه عده اى 
به استفاده از جامعه متخصصان رغبتى نشان نمى دادند به پايان رسیده است و 
ساز و كارهاى مناسب همچون دفاتر مهندسى، شركتهاى حقیقى و حقوقى، 
طراحى، اجرا و انواع زمینه هاى مرتبط با ساخت و مصالح استاندارد و سبك و 
كارخانه ها در كشور راه افتاده است و قطعا امروز مردم بايد درپى كار و كیفیت 

بهتر در ساخت و ساز باشند.

• ضرورتی به نام اطالع رسانی
وى ضرورت اطالع رسانى سازمان نظام مهندسى به مردم را ياد آور مى شود و 

مى گويد: اين سازمان بايد بخشى از وقت، جهت گیرى، هدف و حتى هزينه هاى 
مرتبط با اين موضوع را صرف اطالع رسانى و آگاهى دادن به عامه مردم جامعه 
از طريق رسانه هاى عمومى و برگزارى میزگردهاى تخصصى كنند. مردم در 
ــان و نظام مهندسى پرداخت مى كنند بايد بصورت  قبال وجهى كه به مهندس

ملموس از خدماتى كه به آنان عرضه مى شود مطلع شوند.
ــى اهمیت ويژه اى  ــنامه فنى و ملك ــه مى افزايد: بايد براى شناس وى در ادام
قايل شد و جايگاه اين شناسنامه براى مالكان بگونه اى ارتقاء پیدا كند كه در 
ــوان ارزش افزوده مورد توجه قرار گیرد.شايد الزم  معامالت براى آن ها به عن
باشد از سوى دولت و مجلس و نهادهاى مسوول در اين خصوص كمك گرفته 
شود تا شناسنامه فنى جزء الينفك اسناد معامالتى ملك ساخته شده باشد. در 
اين صورت است كه تفاوت محسوسى بین زمین قولنامه اى با زمینى كه داراى 
ــند شش دانگ است احساس مى شود؛ البته بايد سازوكارهاى مناسب براى  س
ــنامه فنى از سوى سازمانهاى نظام مهندسى  هر چه بهتر تنظیم كردن شناس

مورد توجه قرار گیرد.
ــر و محالت و  ــطح شه ــى بگونه اى در س ــد: اگر دفاتر مهندس وى مى گوي
بلوک هاى مشخص توزيع شوند تا هم دسترسى مالكان و اهالى محل به اين 
دفاتر سريع باشد و هم دسترسى به سازمان نظام مهندسى نیز به عنوان ناظر 
ــاده تر باشد مى توان شاهد نتايج بهترى در اين  عالیه بر عملكرد اين دفاتر س
خصوص بود به عبارت ديگر بايد در هر نقطه شهر دفاتر مهندسى مشخصى 
ــد وجود داشته باشد تا از  ــى از اعضاء در آن حضور دايم دارن ــه تمام يا بخش ك
ــاز را در آن محله زير نظر قرار دهند و  ــاخت و س اين طريق تمام تحوالت س
ــپس اين رخدادها و تحوالت را كنترل و گزارش آن را به نهادهاى كنترل  س
ــى و شهردارى ارايه دهند.مردم نیز در اين  ــازمان نظام مهندس كننده مثل س
ــاس خواهند كرد پولى را كه بابت نظارت پرداخت كرده اند موثر  شرايط احس
ــران در خصوص شخصیتهاى حقیقى مجريان  واقع خواهد شد.مهندس كام
ذى صالح نیز گفت: بهتر است اين شخصیتها به شخصیتهاى حقوقى تبديل 
شوند و قطعاً چون شخصیت حقوقى به فرد مرتبط نمى شود تضامین الزم را 
نیز براى دوره تضمین بهتر خواهند داشت؛ ضمن آنكه همین افراد به مخاطبان 
حقوقى مردم تبديل خواهند شد و اين مساله اعتماد عمومى را افزايش خواهد 
داد.وى با اشاره به نحوه نظارت مهندسان بر پروژه هاى بزرگ گفت: متاسفانه 
هنوز نیز در نظارت اينگونه پروژه ها از سويى دفاتر مهندسى وارد عمل مى شوند 
ــويى خدمات نظارت كارگاهى به مشاوران واجد شرايط واگذار مى شود.  و از س
اين نكته از معضالتى است كه هنوز حل نشده و بايد تدابیرى انديشیده شود تا 
شخصیتهاى حقیقى و حقوقى در همان محل پروژه و با يك سیستم نظارتى 
حاضر در محل پروژه بتواند نظارت كار را انجام دهند. اين موضوع مى تواند از 
طريق افزايش ظرفیت نظارتى افراد شاغل در آن دفتر و يا مشاور تعريف شود 

و يا با مكانیزمهاى ديگرى اين نقیصه را حل كرد. 
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چيزی مثل یک اشاره:
غرب و انگاره هاى غربى همه چیز شرق را نشانه رفته است؛ از باورها و اعتقاداتى 
كه ريشه در باورهاى ژرف پدران دود چراغ خورده مان داشتند تا شیوه نشستن 
و ايستادن و خوردن و آشامیدنمان.از آرامش ديرپاى شهرهايمان كه به يكباره 
ته كشیدند گرفته تا ستون ها و ساختمانهايى كه در غربت درختان سبز كوچه 
پس كوچه هايمان قد كشیدند.اينك ما مانده ايم و اندک میراث به جاى مانده از 

گذشته؛ بادگیرهاى گلین، بازارهاى كهنه اما آرامش بخش و.... 
معماران امروز از آفتى مى گويند كه به جان معمارى افتاده است؛ آفتى كه اگر 
قدرى دير به خود بجنبیم ريشه هاى فرهنگى مان را نیز از میان خواهند برد و 

اينهمه وظیفه مهندسان معمار ما را بیش از گذشته كرده است.

• معماری؛ تفکر آرام یا آشفته
ــنین از  ــدس محمدرضا محس مهن
ــارى در  ــوتان رشته معم پیش كس
ــخ به اينكه مردم از معمارى چه  پاس
مى خواهند؟ مى گويد: يك معمارى 
ــم و آرامش بخش كه  منطقى، منظ
ــر و آرام تر  ــى آن ها را راحت ت زندگ
نمايد و از آنجا كه مى دانیم معمارى 
ــرات و آداب  ــه و تجلى گاه تفك آيین
ــوم و احساسات و گرايش هاى  و رس

روحى و روانى و مادى مردم هر زمان و مكان خاص مى باشد پس اگر آشفتگى 
ــان از تفكر  و يا برعكس نظم و هماهنگى در معمارى دوره اى مى بینیم نش

آشفته و يا تفكر آرام آن دوره است.
وى اضافه مى كند: امروزه با اين همه بمباران هاى ذهنى كه از طريق رسانه هاى 
ــات نوشتارى و تصويرى  ــى )راديو، تلويزيون، ماهواره و جرايد و تبلیغ نمايش
ــاخت و ساز از قبیل )محدوديت هاى  ــكالت عملى س خارجى و داخلى( و مش
ضوابط و مقررات شهرسازى و مقررات ملى و بهینه سازى انرژى و آتش نشانى 
ــكالت دخالت هاى سلیقه اى و مالى كارفرمايان آيا يك معمار  و غیره( و مش
ــالمى و  مى تواند تمركز ذهنى خود را حفظ نموده و با توجه به هويت هاى اس
ملى و تاريخى و فرهنگى خود طراحى خالقانه اى را به ثمر رسانده و تكمیل 
و اجرا نمايد؟ آيا با اين همه ضايعات و پريشانى هاى فرهنگى غربى و خارجى 
و گاه داخلى كه مدام بر تمركز و تفكر يك معمار شلیك مى شود مى توان به 
ــت يافت؟ تازه اگر فرض كنیم  يك هماهنگى و آرامش طراحى معمارى دس
ــه قهرمانى وجود داشته باشد كه در اين فرآيند موفق گردد آيا با يك پروژه  ك

مى توان تمام شهر را سامان داد؟ قطعا نمى توان.

• عوامل موثر در یک بنای ساختمانی
مهندس محسنین در ادامه به عواملى اشاره مى كند كه در فرآيند به ثمر رسیدن 

يك اثر معمارى و يك بناى ساختمانى نقش اساسى دارند: 
ــكار( اعم از بخش دولتى و يا خصوصى -  ــن عوامل را كارفرما )صاحب وى اي
متولى مالى پروژه؛ طراحان و مهندسان و علوم وفنون تخصصى و تجربه الزم؛ 

معماری و شهرسازی در کشور متولی ندارد گفت وگو

ساختمان هایی که قد می کشند؛ آرامشی که ته می کشد

 مهندس محمدتقی خسروی 
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ضوابط و مقررات و محدوديت هاى شهرسازى و اقلیمى و باالخره نیروى كار 
ــاخت ذكر مى كند و مى گويد: هر كدام از اين  ــتاندارد و فناورى س و مصالح اس
عوامل مى توانند در تعالى و نتیجه كار موثر باشند، اما متأسفانه عماًل متولى و 

مخاطب و جوابگوى عتاب جامعه فقط معماران و مهندسان مى باشند.
مهندس محسنین اضافه مى كند: برخى از كارفرمايان اعم از بخش عمومى و 
ــويقى و آرامش براى طراحان،  خصوصى به جاى فراهم كردن زمینه هاى تش
)كه باعث باال رفتن كیفیت كار مى گردد( با منقبض كردن فضاى كارى و به 
ــتمر در طراحى، و  وجودآوردن رقابت در تقلیل حق الزحمه، و دخالت هاى مس

ابراز سلیقه ها، فضاى مواج و عصبى براى آن ها به وجود مى آورند.
عالوه بر اين ضوابط و مقررات، نیز متأسفانه به غیر از بخش هايى كه موجب 
ــتر،  هماهنگى مى باشند در اكثر اوقات باعث بازدارندگى كیفى كار شده و بیش
گرايش كمى و مالى داشته و محدوديت هاى آن، باعث از چارچوب خارج شدن 
جزيیات تكمیلى يك اثر معمارى مى شود. و مجموعه طراحى يك پروژه را از 

نظم هماهنگى خود خارج كرده و متزلزل مى نمايد. 
وى ادامه مى دهد: نیروى كار و فناورى ساخت و مصالح استاندارد و مقاوم نیز 
علیرغم زحماتى كه اخیراً دست اندركاران، متقبل شده اند كه در جاى خود قابل 
تقدير است متأسفانه پروسه آن تاكنون تكمیل نشده كه هم پرسنل كارآمد و 
هم مجموعه كانال سیستم ساخت وساز، سكته ها و خألهايى دارد كه نظم و 
ــازد و در تكمیل منطقى كار، دست  ــاختار يك پروژه را منقطع مى س انتظام س

اندازهايى را باعث مى گردد.
وى تصريح مى كند: اگر جامعه توقع دارد كه معمارى و ساخت و ساز شهرى 
در مقیاس ملى از اين پريشانى خارج گشته و به سوى يك معمارى با هويت 
ــالمى و ايرانى و شايسته زمان، حركت كند اين مهم  و منطبق با فرهنگ اس
يك عزم ملى و عمومى را مى طلبد كه ارگان هاى با امكانات، در موقعیت هاى 
ــازى ها و  ــكن و شهرس ــوولیتى، از قبیل شهردارى ها، مس كارفرمايى و يا مس
بخش هاى متعدد و متنوعى كه در امر ساخت و ساز سهیم هستند با تعامل و 
همفكرى و مشاركت واقعى، دور يك میز بنشینند و براى چنین امر مهمى كه 
فرهنگ زندگى و فرهنگ تاريخى اين سرزمین مى باشد برنامه ريزى نمايند. در 
اين راستا زير ساخت هاى الزم از قبیل گروه هاى مطالعه و تحقیق از صاحبان 
ــور عملى جامع  ــم و تجربه براى پیدا كردن هويت فرهنگى و تدوين منش عل
معمارى امروزى ضرورى مى باشد كه بتوان در قالب اين منشور در زمینه هاى 
مختلف مرتبط، چارچوب هاى با هويت و پايدار كه در مقابل تغییرات و تحوالت 
ــد تهیه و با در نظر گرفتن  ــتوار باش اجتماعى و اثرات فرهنگ هاى بیگانه اس
ظرفیت هاى اجرايى زمان و مكان، زمانبندى كنند تا راهكارى متین و با ارزش 
ــترى محكم ساخته و از اين حالت مواج و متغیر و  براى جوانان اين رشته بس

لغزنده ذهنى خارج شويم.

• استخوان معماري ما از این آشفتگي مي شکند 
به اعتقاد مهندس مزدا نوبرى استاد 
ــروه تخصصى  ــگاه و عضو گ دانش
ــى  ــازمان نظام مهندس ــارى س معم
ــان رضوى وضعیت  ساختمان خراس
معمارى در مشهد به شدت از نداشتن 
ــدت رويه متولیان آن رنج مى برد  وح
و اين آشفتگي استخوان هاي معماري 
ما را مي شكند.وى مى گويد: متاسفانه 
ــت  ــئولى كه قرار اس ــاى مس نهاده
مديريت اين حوزه را عهده دار شوند، 
انسجام، هماهنگي و نگاه واحدى به 
ــى در اين حوزه از واژه و  ــوع و دامنه هاي آن ندارند. توجه كنیم كه وقت موض
مفهوم مديريت استفاده مى كنیم صرفاً ذهن خود را به مديريت شهرى معطوف 
نكنیم، بلكه مديريت اين عرصه به عهده تمامى كسانى است كه متولى موضوع 
معمارى اند؛ مهندسان معماري در اين فرآيند يكي از جدى ترين و شاخص ترين 

ــاني ازاين وحدت رويه وجود  نقش ها را بر عهده دارند.در حال حاضر هیچ نش
ندارد؛ امروز ما در نظام هاى آموزشى و آكادمیك معماري موضوعاتى را مطرح 
مى كنیم و به دانشجويان مي آموزيم و دانش آموختگان اين رشته را روانه جامعه 
مي كنیم كه اين آموخته ها كمترين سنخیت و هماهنگي را با نیازها، پرسش ها 
ــود مراكز آكادمیك معماري  ــائل بازار حرفه اي كار ندارند، بماند كه خ و مس
ــاختار آموزشي با  نیز داراي مباني گوناگون و نگرش هاي شديدا متفاوتي در س

يكديگر هستند. 

ــي اين فارغ التحصیالن، وارد جامعه حرفه اي مي شوند،  دردناک تر آنكه وقت
گستره اي آشفته و هزار سويه را در مقابل خود مي بینند، از يك سو نظام هاي 
ــان معمار با سابقه، دغدغه ها و بايدهايي را براي مسیر آن ها  صنفي و مهندس
تعريف مي كنند كه اين مسیر با آنچه حوزه هاي قانون گزار و متولي ضابطه اي 
معماري طلب مي نمايد كامال متفاوت است، سازمان نظام مهندسي ساختمان، 
ــش هايي مي كند كه همان  ــخگويي به پرس ــدس معمار را ملزم به پاس مهن
پرسش ها در حوزه شهرداري ها به گونه اي ديگر و با معیاري ديگر بايد پاسخ 
ــي  گفته شود، گاه تاويل و برداشت از يك مرجع ضابطه اي در رشته مهندس
معماري توسط دو نهاد مسئول به دو گونه كامال متفاوت مي رسد. تحلیل 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 بسیار خطرناک نظام سرمايه و تمنیات زودگذر آن است 
كه با حرفه معماري ارتباطي ناگسستني يافته و در كل ساز و آهنگ جداي خود 
را مي زند، مطالبات عرصه سرمايه اين روزها گاه تا نفي مطلق تمامي ضابطه ها 

و قوانین و حتي بنیان هاي بديهي دانش معماري پیش مي رود. 
او ادامه مي دهد كه اين بستر ناهمگون باعث مي شود تا هر يك از مهندسان 
معمار يا به بخشي از اين پرسش ها پاسخ دهند و يا به هر كدام پاسخي ناقص 
ــن ترتیب معماري امروز اين شهر، در نهايت  ــه كاره را آماده كنند و بدي و نیم
تبديل به پديده اي مي شود كه از درون با خويش تناقض هاي بسیار دارد و اين 
تناقض ضرباتي كشنده و خطرناک را بر پیكر و سیماي شهر مي كوبد، ضرباتي 
كه اگر به هوش نباشیم و به هنگام دست بكار نشويم، ذات سردرگم و بیمار 
اين معماري بر روح و روان استفاده كنندگان آن ها، سايه اي اسارت بار خواهد 

انداخت. 
مهندس مزدا نوبري ادامه مي دهد كه امروزه بخش سرمايه با نگاهي سطحي و 
زودگذر، هم معماري را به اسارت نگرش هاي مقطعي خود درآورده است و هم 
بر پويايي و چابكي اقتصادي خويش ضربه مي زند، بي گمان اقتصاد و شادابي 
ــرشار آن يكي از مولفه هاي موثر در معماري است، ولي امروز به جاي تاثیر  س
يك اقتصاد پويا بر معماري شاهد تصمیم گیري شتابزده سرمايه هستیم كه اين 
دو بسیار با هم متفاوتند ونبايد با يكديگر اشتباه شوند. او مي گويد اگر معماري 
و مهندسان معمار به خود نیايند و كمر از خدمت سرمايه و پاسخ هاي زودگذر 
ــهد كه در نسل سوم خود با پتانسیل ها، استعدادها و  آن برندارند، معماري مش
آموزش هاي اصولي و خوبي رشد يافته بود، به سرعت دچار جوانمرگي خواهد شد. 
ــهد را حاصل تجارب ارزشمند مهندسان معمار  ــل سوم معماري مش وي نس
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پیشین 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 بیان راهكارهاي پیشنهادي خود در اين خصوص مي گويد: 
ــگاه و نظام آموزشي، بخش حكمراني و  ــريعتر سه عرصه دانش بايد هرچه س
مديريت شهري نظیر شهرداري، سازمان نظام مهندسي، مسكن و شهرسازي و 
در نهايت جامعه صنفي و حرفه اي مهندسي در كنار يكديگر بنشینند و به نیازها 
و محدوديت هاي 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 تصمیماتي كه ضمانت اجرايي داشته باشند و همه متولیان اين امر خود را 
موظف به رعايت آن بكنند، او در پايان بار ديگر مي گويد اگر دست هاي هم را 
نفشاريم، استخوان هايمان از فشار تنهايي و آشفتگي خواهد شكست و معماري 
متناقض و ناهماهنگ شايسته هیچ شهروندي نیست چه برسد به شهروندان و 

میهمانان شهر حضرت رضا علیه السالم. 
• معماری، رشته دشواری است

مهندس ناصر محسنى استاد دانشگاه 
ــى از معماران و  ــا نقل قولى از يك ب
ــازان شهیر معاصر به تشريح  شهرس
وضعیت فعلى معمارى حاضر پرداخته 

و مى گويد: 
"بیكن"؛ يكى از معروفترين معماران 
و شهرسازان معاصر مى گويد: شكل 
شهر همواره و در طول تاريخ شاخص 
بى رحم درجه تمدن بشر بوده است. 
در واقع معناى اين عبارت اين است 
ــوان كالبدى در  ــا به عن كه آنچه م
ــاهده مى كنیم آيینه تمام نمايى از طرز فكر، رفتار و فرهنگ حاكم  شهر مش
بر ما، شعور اجتماعى، احترام متقابل ما نسبت به يكديگر، معیارهاى زيبايى و 
درک مان از زيبايى شناسى، دركى كه از حرمت گذاشتن به يكديگر و از حس 

وحدت و تجلى موضوعات درونى فرهنگى داريم است.
وى مى افزايد: آينده در خصوص آنكه آنچه امروز داريم خیلى خوب و پیشرفته 
ــت كه قباًل داشته ايم يا نه قضاوت خواهد كرد. آنچه وجود دارد  تر از آنى اس
ــت به هیچ عنوان مربوط به  ــت و يا نه، خوب يا بد اس صرفنظر از آنكه زيباس
ــت كه به تمام جامعه ما مربوط مى شود.  معماران نمى شود بلكه موضوعى اس
ــى وجود دارد كه مى گويد كار خیلى شبیه كارفرمايش  اصطالحى در مهندس

مى شود تا معمارش.
ــنى در عین حال تصريح مى كند: مسوولیت اصلى بر عهده معمار است  محس
من مى خواهم بگويم اگر بیايید و سرنوشت ساختمانها را از روى كاغذ تا آنچه 
كه ساخته مى شود دنبال كنید خواهید ديد كه سرنوشت كاماًل متفاوتى را دارند. 
ــان  اگر بخواهیم حق معماران را نقد كنیم الاقل بايد آن ها را روى كاغذهايش
نقد كنیم چون معماران در بخش عمده محصول نهايى هیچ مشاركتى ندارند. 
همه اين موضوعات به اين نكته بر مى گردد كه آموزش معمارى به چه شكلى 
ــت. معمارى علیرغم اينكه رشته ساده اى به نظر مى رسد اما رشته  درآمده اس
بسیار دشوارى است و كمتر از رشته پزشكى نیست و به همان میزان كه براى 
دانشكده پزشكى محدوديت داريم براى دانشكده معمارى نیز محدوديت داريم 
ــت و در اين خصوص ساده انگارى  اما اين محدوديت ناديده انگاشته شده اس
ــوى ديگر اين موضوع به وضعیت كلى هنر و اينكه چقدر به  ــت.از س شده اس
موضوعات فرهنگى و اجتماعى و نیز نسبت به مسايل فردى خود اهمیت قايلیم 

بر مى گردد.
مهندس محسنى اضافه مى كند: معمارى با ثروت و پول نیز رابطه دارد وقتى 
ــجاد تا بلوار فردوسى عبور مى كنید نمايشگاهى از انواع  از ابتداى چهار راه س
ــاختمانها را شاهد خواهید بود كه با آنكه بهترين مشاوران آن ها را طراحى  س
ــى با هم ندارند؛ هر يك از آن ها به تنهايى زيبا  كرده اند اما هیچگونه تجانس
هستند اما اين ناهمگونى الگويى براى ساير نقاط شهر محسوب مى شود. گناه 

اين موضوع را نبايد به حساب مردم نوشت.
ــروزه دچار بیمارى جدى شده  ــاله به تمامى جامعه بر مى گردد كه ام اين مس
ــت و آن ترجیح منافع شخصى به منافع عمومى است چنین جامعه اى رو  اس
به اضمحالل خواهد رفت. اين موضوع در معمارى نیز وجود دارد اگر از منظر 
هنرى و از نگاه يك معمار به موضوع نگاه كنیم بايد به اين نكته اذعان كنیم 
كه معمارى مشهد پیشرفت قابل مالحظه اى داشته است. قباًل ما در اين شهر 
معماران بسیار محدودى را در اختیار داشتیم كه كارهاى بسیار خوب و جذابى 
ــاختمانها نگاه مى كنید متوجه  ــز ارايه مى دادند امروزه نیز وقتى به نماى س نی
مى شويد كه اتفاق قابل قبولى در اين عرصه رخ داده است و بى انصافى است 
كه گمان كنیم هیچگونه تغییرى رخ نداده است البته طبیعى است كه به دلیل 

تعدد اين فعالیتها گاهى شاهد نقايصى نیز در اين میان باشیم. 
• معماری، متولی ندارد

وى تاكید مى كند: ما در حال تجربه سبكى از معمارى با فناورى هاى نو هستیم 
دنیا اين نوع تجربیات را طى كرده و به كنارى گذاشته است و ما حتى با فرض 
اين مساله يعنى كهنه شدن آن در دنیا بايد اين مسیر را طى كنیم و البته كمى 
هدايت شده تر اين گام را برداريم اين مساله به اين نكته بستگى دارد كه مركز 
ــازى را تاسیس كنیم.اشكال كار در اين است كه  تحقیقات معمارى و شهرس
معمارى و شهرسازى را در كشور به رسمیت نمى شناسیم، معمارى و شهرسازى 

در كشور متولى ندارد.
ــبكى معمارى در اروپا با عنوان باروک وجود دارد كه حتى به  وى مى گويد: س
طبیعت هم قالب مى زند نمونه اش اينكه حتى شكل درختان جنگل را نیز به 
ــاخته اند. باروک هنرى در عرض، نمايشى و هنر فئودالهاى  شكل مكعب س
ــت؛ يعنى وقتى آن روستايیان و فئودال ها به  شهرى شده و اشراف فئودال اس
شهر مى آيند و شهرى مى شوند و هنر را رقم مى زنند محصولش خلق چنین 
هنرى است اما رنسانس مربوط به خانواده هايى است كه سال ها هنر را دوست 

داشته و فهم معنوى دارند. 
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اشاره:
از آن روزى كه اولین اتومبیل پا روى سنگفرش هاى بلديه تهران گذاشت چند 
دهه بیشتر نمى گذرد اما هنوز به درستى نمى دانیم از روزى كه دغدغه آدمهاى 
ــو رقم زده شد چقدر  ــا حضور اين آهن هاى متحرک و پر هیاه شهرهامان ب
مى گذرد.سرمان را كه باال آورديم منحنى هاى مرگ و میر ناشى از سكته هاى 
ــان و صاحبنظران با  ــى را نشانمان دادند.كارشناس قلبى و بیمارى هاى تنفس
ــیني و داليل بروز ترافیك هاى قفل شده پايمان را  ترسیم معضالت شهرنش
ــهاى متعدد باز كردند اما اين قفل عجیب باز شدنى  ــت ها و همايش به نشس
ــطح، راه اندازى خطوط  ــون ايجاد تقاطع هاى غیر هم س نبود.تدابیرى همچ
مترو، اتوبوس هاي تندرو، افزايش پاركینگ ها در شرايطى اتخاذ مى گرديد كه 
شركتهاى خودرو ساز سیل تولیدات خود را روانه خیابانهايى مى كردند كه هیچ 
يك گنجايش ظرفیتى اينچنینى را نداشت و امروز باز هم ترافیك يك معضل 
ــد رفع آن نیاز به تفكرى مهندسى شده دارد  ــت معضلى كه به نظر مى رس اس
تفكرى كه مى تواند از نگاه نكته سنج مهندسان ترافیك نشات گرفته و بارور 
ــت تا ضمن نگاهى به اين موضوع تدابیرى كه  شود.روز مهندس بهانه اى اس
مى تواند از سوى جامعه مهندسى براى حل آن مدنظر قرار گیرد را مورد تورق 

قرار داد:

• معضلی که نمی توان پنهانش کرد
مهندس رامین آهويى استاد دانشگاه 
ــازمان نظام  و عضو هیئت مديره س
مهندسى ساختمان خراسان رضوى 
ــل و نقل در  ــكل ترافیك و حم مش
ــى از مهمترين  ــهرها را يك كالنش
مشكالت مديريت شهرى مى داند و 
مى گويد: دامنه ظهور مشكل ترافیك 
بگونه اى است كه براى عامه مردم 
قابل لمس است و براى شناسايى آن 
ــت.  نیازى به مطالعه و تحقیق نیس
براى حل هر مساله اى بايد به شكل 
ــى به آن نگريست يعنى عوامل ايجاد آن راشناسايى نمود و نسبت به  مهندس

اصالح آن اقدام كرد.
ــى قرار  ــكالت ترافیكى را مى توان از چند منظر مورد بررس وى مى گويد: مش
داد؛ يك بخش از اين مشكالت به عامل مهندسى، بخش ديگر به فرهنگ و 
مجموعه رفتارهاى موجود در میان مردم و بخشى از آن نیز به اعمال قانون بر 
ــى ترافیك را تعريف مى كند. در هر يك از اين  مى گردد و اين عوامل اثربخش

حوزه ها مشكالت و چالشهايى وجود دارد.
مهندس آهويى با تبیین اين نكته كه حل مشكل ترافیك مستلزم طرحى جامع 
ــه مى كند: برخورد ما با ترافیك موضعى  ــت، اضاف و پايداردر اين خصوص اس

است؛ يعنى روزى گمان مى كنیم براى حل اين معضل بايد خیابانها را تعريض 
كنیم، روزى ديگر تقاطع هاى غیر هم سطح احداث را توسعه مى دهیم، روزى 
نیز تصور مى كنیم كه بايد شبكه حمل و نقل عمومى را گسترش دهیم. روزى 
ــاده را در اولويت قرار دهیم،  ــازى معابر پی هم گمان مى كنیم كه بايد ايمن س
گاهى نیز مردم را تشويق به استفاده از دوچرخه مى كنیم و در نبود طرحى جامع 
در زمینه حمل ونقل، اين اقدامات با تغییر مديريت شهرى تغییر مى كند. گرچه 
در برنامه ريزى بعضى متغیرها و عواملى وجود دارد كه خارج از حوزه اختیارات 
و كنترل مديريت شهرى است كه از آن جمله مى توان به تولید خودرو و تعیین 
بهاى سوخت اشاره كرد لیكن با اين وجود هنوز عوامل زيادى وجود دارد كه در 

اختیار مديريت شهرى جهت برنامه ريزى است. 
ــتلزم طرح جامعى در  ــر اينكه حل معضل ترافیك مس ــا تاكید مجدد ب وى ب
ــت به كجا برسیم؛ اما  ــت مى گويد: نمى دانم قرار اس خصوص حمل و نقل اس
ــر صورت چاره اى جز تغییر رويكرد)رفتار( مردم و اينكه گرايش آن ها را  در ه
از حمل و نقل شخصى به حمل و نقل عمومى تغییر دهیم نداريم، اين موضوع 
بیش از 5 دهه در بسیارى از كشورهاى دنیا تجربه شده وما نیز چاره اى جز اين 

راهكار براى حل مشكل در كوتاه مدت نداريم. 
ــزار خودروى شخصى و  ــهد بالغ بر 500 ه وى تصريح مى كند: در شهر مش
حدود 2500 دستگاه اتوبوس واحد وجود دارد كه روزانه كمتر از 2000دستگاه 
آن فعال است.از سويى نیز سفر با اتوبوس در حال حاضر منوط به صرف زمان 
زيادى است و عالوه بر آن وضعیت داخل اتوبوس ها چندان مناسب نیست به 

همین دلیل استفاده از اين وسیله براى عامه مردم چندان رايج نیست.
مهندس آهويى در ادامه با اشاره به اينكه در بخش مهندسى نیز كاربرى هاى 
شهرى به درستى در سطح شهرتوزيع نشده است در تشريح اين مهم مى گويد: 
در مناطقى همچون احمد آباد شاهد تراكم تجارى و درمانى هستیم كه مشكالت 
بسیارى را براى مردم به وجود مى آورد. در بخش فرهنگى نیز هنوز تا رسیدن 
به وضعیت مطلوب با مشكالت زيادى مواجهیم؛ هنوز برخى از فرهیختگان ما 
ــكر از  وقتى جريمه اى صورت مى گیرد بجاى پذيرش، اصالح رفتار خود وتش
ــتند غافل از آنكه اعمال جريمه ها نوعى اعمال  پلیس، به دنبال حذف آن هس
ــت و در جهت اصالح رفتارهاى اجتماعى بايد آن را پذيرفت. هنوز  قانون اس
ــه دهها بار مرتكب  ــبت به عواقب تخلفاتیكه شايد روزان ــى از مردم نس بخش
میشوند كم توجهى میكنند. استفاده از وسیله نقلیه تك سرنشین و عواقبى كه 
اين امر به لحاظ افزايش تراكم معابر،كاهش ايمنى،افزايش آلودگى هوا وساير 
ــت كه بايد بدان توجه بیشترى شود.  ــائل فرهنگى اس ضايعات دارد نیز از مس
ــت.گاهى شرايط  دراين شرايط وضعیت اعمال قانون نیز با دشوارى همراه اس
ــت كه ارتكاب يك تخلف اجتناب ناپذير است براى مثال راننده  بگونه اى اس
اى كه براى انجام كارى ضرورى چاره اى جز پارک دوبل در محدوده اى كه 
خبرى از پاركینگ نیست ندارد چه كارى جز تخلف از قانون مى تواند انجام دهد 
ودر اين شرايط آيا اعمال قانون مى تواندوضعیت را بهبود مى يابد ويا باعث ايجاد 

تنش در روابط بین مردم و پلیس مى شود؟

این گره کور باالخره کی باز می شود؟ گفت وگو

رفع مشکل ترافیک مستلزم طرحی جامع و پایدار
جواد صبوحی | مهندس محمد تقی خسروی
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• یک موقعيت منحصر به فرد
ــا منصوريان مدير  مهندس علیرض
ــهد و  پروژه خط2 قطار شهرى مش
ــازمان نظام  ــت مديره س عضو هیئ
مهندسى ساختمان خراسان رضوى 
ــاره به بازنگرى طرح جامع  نیز با اش
ــهد مى گويد: از آنجا  ترافیكى در مش
كه اين طرح بخشى از طرح تفصیلى 
ــت كه در حال انجام است ادغام  اس
ــت منحصر  ــم موقعی ــن دو با ه اي
ــردى را در موضوع ترافیك ايجاد  بف
ــار موضوعات  ــت كه در كن كرده اس

شهرسازى بتواند باالترين بهره ورى و اثربخشى الزم را به دست آورد.
ــته در خصوص ترافیك اين است كه طرح  ــت مهمترين خواس وى معتقد اس
ــعه حمل و نقل محور مدنظر قرار گیرد چون در شهرهاى  جامع با شعار توس
بزرگى چون مشهد، يكى از بزرگترين دغدغه هاى شهروندان، زائران و مسافران 
موضوع جابجايى هاى آن هاست كه به معضالت اجتماعى، خانوادگى و شغلى 
آن ها تبديل مى شود. بنابراين سرمايه گذارى در اين بخش تنها منحصر به اين 
ــفر با نرخى مناسب و معقول انجام پذيرد نیست؛ بلكه  ديدگاه كه مثال يك س
هدف اين است كه اين فرد آمادگى الزم را براى انجام كاربعدى و يا قبلى اش 

از دست نمى دهد و به توانش افزوده مى شود.
ــت نگرش  وى اضافه مى كند: مهمترين موضوعى كه در اين زمینه مطرح اس
صحیح به اجراى هم زمان خطوط مترويى است و اثربخشى اين مساله نیز به 
اين مقوله بستگى دارد كه اين خطوط بتواند در فاصله زمانى اندكى نسبت به 
يكديگر به بهره بردارى برسد تا بتواند به نیازهاى جامعه و توقع سفر مسافران 

پاسخ دهد. 
ــكل ترافیك در شهرهايى چون مشهد  وى يكى ديگر از راهكارهاى حل مش
را حذف رفت و آمدهاى مازاد مى داند و مى گويد: بايد با تركیب و يا تخصیص 
تراكم ها درفضاهاي مجموعه هاى ايستگاهى )TOD( از حجم ترافیك كاست؛ 
وقتى مجتمع هاى ايستگاهى به معناى واقعى خود شكل بگیرد شهروندان با 
ــره خود را انجام دهند و  ــاز كمترى به حمل و نقل مى توانند نیازهاى روزم نی
ــت كه اين اتفاق در طرح  ــارى كه از بازنگرى طرح جامع مى رود اين اس انتظ

جامع رخ داده باشد.

• ترافيک و سازمان نظام مهندسی
مهندس مهدى نقیبى از پیشكسوتان 
ــه رشته  ــا بیان اينك ــك نیز ب ترافی
ــى از هفت رشته اصلى  ترافیك يك
ــت و رسالت آن  ــى اس نظام مهندس
ــت تا بتواند خدمات مطلوبى  اين اس
را در اين حیطه عرضه كند مى گويد: 
فعالیتهايى كه اين مجموعه توانسته 
ــت در اين خصوص انجام دهد را  اس
مى توان در چهار محور تقسیم بندى 
نمود؛ نخست برنامه كنترل طرح ها 
و نظارت بر ساختمانها و مستحدثات 
كه نقشى در تولید و جذب سفرها و در نتیجه در میزان ترافیك شبكه خیابانى 

دارند.
وى كنترل پاركینگ ها را از جمله اقدامات انجام گرفته در اين خصوص مى داند 
و معتقد است اين موضوع نیز مى تواند در جمع آورى پاركینگ هاى حاشیه اى 
و نیز برطرف نمودن معضل تنگناهاى خیابانى كمك شايان توجهى كند وى 
مى افزايد: راهكار ديگرى كه در اين خصوص دنبال مى شود از طريق برگزارى 
ــت هاى حرفه اى ساالنه اى است كه در بیست و ششم آذرماه هر سال  نشس

در روز حمل و نقل انجام مى پذيرد و اين مقوله در طى اين نشست ها و با ارايه 
مقاالت حرفه اى دنبال مى شود. ضمن آنكه اين موضوع با برگزارى نشستهاى 
آموزشى در طى سال به منظورآگاهى بخشى به مسووالن و شهروندان و نیز 
ــان پیگیرى مى شود. مهندس نقیبى درج مقاالت هدايتى و انتقادى  كارشناس
مختلف بويژه در نشريه طاق را نیز از جمله راهكارهايى مى داند كه از طريق آن 
ضمن آگاهى بخشى به مخاطبان زمینه هاى حل اين معضل بررسى و به دست 

اندركاران و نیز مخاطبان منتقل شود را ذكر نمود.
وى در خصوص چگونگى حضور سازمان نظام مهندسى در مراكز تصمیم گیرى 
ــتقیم نماينده اى از گروه  ترافیك نیز مى گويد: اين مهم از طريق حضور مس
ــى در كمیسیون هاى تصمیم گیرى  تخصصى ترافیك سازمان نظام مهندس
مانند شوراى همتا )شوراى هماهنگى ترافیك استان(، حضور مستقیم و يا غیر 
مستقیم كارشناسان ترافیك در كمیسیونهاى شهرسازى همچون كمیسیون 
ماده 5 و كمیسیون طرح هاى جامع تفصیلى و كمیسیونهاى ترافیك شهردارى 
مشهد دنبال مى شود. عالوه بر اين مى توان به حضور نمايندگان سازمان نظام 
مهندسى در همايشهاى تخصصى ترافیك كشور اشاره نمود؛ اين حضور گاه به 

دلیل شنیدن نظرات ديگران و گاه با هدف ارايه مقاالت صورت مى گیرد.

• نظام مهندسی؛ بازوی مشورتی سازمان ترافيک
ــیدمهدى امامى میبدى  و اما، دكترس
مدير عامل سازمان ترافیك مشهد با 
مقايسه روند فعالیتهاى سازمان نظام 
مهندسى نسبت به گذشته اين فرآيند 
را مثبت ارزيابى كرده و مى گويد: در 
سازمان نظام مهندسى رشته ترافیك 
در كنار كمیسیونهاى تخصصى مثل 
نقشه بردارى و كمیته هاى فنى و يا 
كارگروههاى تخصصى آن يكى از 
فعالترين رشته هايى است كه پس از 
ــازمان  تهران در ايران وجود دارد. س
ــى استان به عنوان مجموعه اى مردم نهاد نظرات مناسبى را در  نظام مهندس
سال هاى گذشته در خصوص ترافیك ارايه كرده است گرچه راه براى پیشرفت 
ــت و ما به عنوان يكى از متولیان ترافیك در طرح ها و  ــتر هنوز باقى اس بیش
ــورتى كه دستى نیز  مطالعات مايلیم اينگونه مجموعه ها به عنوان بازوان مش
ــتا بیش از گذشته يارى دهند و يا ديدگاههاى  بر آتش دارند ما را در اين راس
پیشنهادى و يا انتقادى آن ها بیشتر گسترش يابد و ما را براى هرچه بهتر شدن 

تصمیمات و طرح هايمان كمك كند.
ــى اشاره مى كند و يادآور  ــب خود با سازمان نظام مهندس وى به ارتباط مناس
مى شود: اين تعامالت باعث شده است كه مهندسان اين سازمان نظرات خود را 
بصورت مستقیم به سازمان ترافیك اعالم كنند البته در طرح هاى كالن انتظار 
اين است كه سازمان نظام مهندسى بیشتر وارد میدان شود. اين سازمان همراه 
ــازمان ترافیك نماينده اى از سوى كمیته تخصصى كارگروه  با هماهنگى س
ــده در كمیته شوراى فنى  ــت و اين نماين تخصصى ترافیك معرفى كرده اس
ترافیك سازمان ترافیك حضور دارد. در اين شورا افراد برجسته و خبره اى حضور 
دارند كه نظرات خود را در خصوص طرح هاى جامع شهرى ارايه مى دهند و اين 

فرصتى است كه براى سازمان نظام مهندسى فراهم آمده است.
ــازمان كه فرد  ــل چالش جدى ديده نمى شود و ما با رئیس س ــن تعام درراه اي
ــت جلسات متعددى داشته ايم و اگر چالشى نیز وجود داشته  فرهیخته اى اس
باشد با ديدى مثبت به آن نگاه مى كنیم تا آنكه نتیجه رويارويى با اين چالشها 

برخوردارى از شهرى بهتر باشد.
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به بهانه صدور بیمه جامع خدمات مهندسان گفت وگو

بیمه جامع خدمات مهندسی؛ فرصتی دوباره برای مهندسان

اشاره:
احساس امنیت حرفه اى و اعتماد به ادامه فرآيند حرفه اى نخستین انتظارى 
ــت اندكاران در هر حرفه اى از آن طلب مى كنند. حوادث ناشى  ــت كه دس اس
ــت كه هر از گاه ذهن ها را به خود مشغول مى كند.  از حین كار دغدغه اى اس
در اين میان بیمه هاى مسوولیت و بیمه هاى جامعى كه بتواند به اين دغدغه ها 
ــاختن زمینه هاى  پايان دهد نقش موثرى در بهبود شرايط كار و نیز فراهم س
ــتمرار فعالیتهاى حرفه اى دارد.صدور بیمه نامه جامع خدمات مهندسین را  اس
نیز بايد گام نوينى در راستاى اين مهم دانست. آنچه تقديم حضورتان مى شود 
نگاهى كارشناسانه دارد به چگونگى تصويب اين بیمه نامه و پیامدهاى مثبت 

آن:

• طرحی آماده شده برای اجرا
ــاق عضو  ــد جواد آف مهندس محم
هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسى 
ساختمان خراسان رضوى در خصوص 
ــع خدمات  ــه جام ــدور بیمه نام ص
ــان مى گويد: حوادثى كه در  مهندس
حین اجراى نظارت براى مهندسان 
به وجود مى آيد الزاماً به دلیل قصور 
ــن حال بر  ــا در عی ــت ام آن ها نیس
ــروز حادثه و  ــاس قانون پس از ب اس
ــانى كه  حوادث در حین كار مهندس
كار نظارت بر عملیات ساخت و ساز 
را عهده دار بوده اند مسوول شناخته مى شوند.مثاًل با وجود آنكه مهندسان در 
برخى از حوادث نظیر گازگرفتگى نقشى نداشته اند اما مسوول شناخته شده و 
تحت پیگرد قرار گرفته اند. حمايتهاى بیمه اى مى تواند از مهندسان ناظر در 

چنین شرايطى حمايت كند.البته ما اصرار داريم مهندسان وظايف خود را به نحو 
مطلوب انجام دهند و در حین نظارت در ساخت و ساز كنترلهايى هم از سوى 
ــان ما انجام مى شود تا اگر پس از بهره بردارى  ــوى كارشناس بیمه و هم از س

حادثه اى رخ دهد بیمه پاسخگوى خسارات به وجود آمده باشد.
ــازمان نظام مهندسى حمايت از  ــان مى كند: يكى از وظايف س وى خاطر نش
ــت تا بتوانند به وجود امنیت شغلى خود اعتماد كنند. بر اساس  ــان اس مهندس
ــازمان گذاشته شده است هیئت مديره و  اجراى وظیفه اى كه بر عهده اين س
رئیس اين سازمان معتقدند كه بايد ابزارهاى اين مهم را براى مهندسانى كه در 
جامعه مشغول كار هستند تامین نمود. يكى از اين ابزارها تضمین ايمنى براى 
مهندسانى است كه در حوزه نظارت ساختمانها فعالیت دارند. به همین منظور 
ــانى  در اوايل دوره ابتدايى خدمت اعضاى فعلى هیئت مديره قرار شد مهندس
كه نظارت خود را به حد قابل قبول انجام مى دهند چنانچه مواردى براى آن ها 
در خصوص سازه و يا ساخت و ساز به وجود آمد در برابر حوادث و مواردى كه 
ــراى آن ها رخ مى دهد بیمه شوند. بنابر اين مطالعاتى در اين خصوص انجام  ب
ــف و مذاكره با بیمه هاى ايران و  ــان مختل گرفت و پس از ارايه نظر كارشناس
بیمه هاى دولتى، پیش نويس بیمه نامه جامع و كاملى كه بتواند مهندسان را 
ــت پوشش قرار دهد تهیه گرديد و پس از مطالعات  ــگام بروز حادثه تح در هن
فراوان اين قرار داد با بیمه ايران منعقد شد. وى خاطر نشان كرد: در حال حاضر 
سیستم رايانه اى اين مهم آماده و نهايى شده است و امیدواريم همزمان با روز 

مهندس اين بیمه فعال شود.

• فرصتی برای بروز خالقيت
براتعلى بابايى مشاور بیمه ى سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان رضوى 
ــان مى گويد: كلیه  در خصوص اهمیت صدور بیمه نامه جامع خدمات مهندس
ــود دارند در قبال  ــه در قبال رفتار خ ــوولیت مدنى ك ــاص عالوه بر مس اشخ
فعالیتهاى حرفه اى و تخصصى خود نیز مسوول اند؛ پزشكان، مهندسان، وكال، 

جواد صبوحی | مهندس محمد تقی خسروی
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ــتند كه در حرفه هاى خاص  ــابداران و... نیز جزو افرادى هس كارگزاران و حس
ــخگوى رفتار خود در اين خصوص باشند.يعنى وقتى  اشتغال دارند و بايد پاس
مهندسى، كار طراحى، محاسبه و نظارت را انجام مى دهد ممكن است به دلیل 
ــى و يا مالى را بر ديگران  ــر غیر عمدى كه ايجاد مى كند صدماتى جان تقصی
ــك اين مساله در حدى باشد كه بیمه بتواند پاسخگوى آن  وارد كند. اگر ريس
ــد و يا تمهیدات الزم را براى آن  باش
ــد مى توان انتظار داشت كه  بیانديش
خالقیت مهندس بیشتر در كار وى 
جلوه كند. او در اين شرايط دست به 
ــترى خواهد  نوآورى و خالقیت بیش
ــه اين خالقیت وى  زد و مى داند ك
در كیفیت ساختمان نیز تاثیر خواهد 
ــزوده مضاعفى  ــت و ارزش اف گذاش
ــتفاده كنندگان و مالكان  را براى اس
ــرد. وى با تاكید بر  ــاد خواهد ك ايج
ــى از بهترين مكانیزم هاى  اينكه يك
ــان مى كند وقتى بیمه به عنوان يكى  ــت خاطر نش ــك، بیمه اس انتقال ريس
ــوولیت ناشى از  ــك تعريف مى شود يعنى اين مس از مكانیزم هاى انتقال ريس
قصور غیر عمدى به شخصى حقوقى به نام شركت بیمه منتقل مى شود تا اگر 
ــى از عملكرد مهندس در طى زمان متوجه افراد جامعه شد اين  صدماتى ناش
شخصیت حقوقى از سوى مهندس بتواند خسارات وارد شده را جبران كند.اين 
مساله استمرار فعالیت مهندس را در پى خواهد داشت و ضمن آن باعث حفظ 
ــويى شهروندان نیز در هنگام  ــاى ملى براى جامعه خواهد شد و از س ثروت ه
ايجاد خسارت مى دانند مجموعه اى قدرتمند به نام صنعت بیمه وجود دارد كه 

زيان هاى آن ها را جبران مى كند.
وى اضافه مى كند: سازمان نظام مهندسى به استناد بند ت از ماده 50 آئین نامه 
ــى و كنترل ساختمان مكلف است مجموعه اى از  اجرايى قانون نظام مهندس
امكانات رفاهى و حمايتى را در اختیار جامعه مهندسى قرار دهد. اين امكانات 
در قالب حمايت هاى بیمه اى، مالى و يا حقوقى قابل تعبیر است. سازمان نظام 
ــالت كه بر عهده آن گذاشته شده است شرايطى را ايجاد  مهندسى با اين رس
ــور تمامى اعضاى تحت پوشش آن  ــت تا براى نخستین بار در كش نموده اس
بتوانند از اين خدمات استفاده كنند.با اين اقدام فرهنگ سازى بسیار مثبتى در 
بین مهندسان عضو سازمان نظام مهندسى استان اتفاق مى افتد و براى اولین 
بار بسیارى از مهندسانى كه تاكنون حتى يك بیمه نامه حرفه اى را خريدارى 
ــرده اند، اقدام به خريد يك بیمه نامه حرفه اى براى كار خود خواهند كرد.  نك

ــى با بیمه هاى مرتبط با حرفه آن ها ايجاد  اين اقدام آشتى بین جامعه مهندس
مى كند و اگر اين آشتى همراه با تعهدات خوبى باشد با میل و رغبت از سوى 
جامعه مهندسى دنبال مى شود و در سال هاى آتى جامعه مهندسى با میل فردى 

نسبت به خريد بیمه نامه هاى مورد نیاز اقدام خواهند كرد.

• ارتقای کيفيت ساخت و سازها
ــي مدير  ــد ناصر مبرقع ــید محم س
ــتان خراسان رضوي،  بیمه ايران اس
ضمن تبريك روز مهندس به جامعه 
تالشگر و ارزشمند مهندسي، رياست 
ــرم هیئت  ــازمان و اعضاي محت س
رئیسه نظام مهندسي به انعقاد تفاهم 
نامه اي كه با پیشنهاد و پیگیري هاي 
سازمان نظام مهندسي استان صورت 
ــد و اضافه  ــاره مي نماي پذيرفت اش
مي كند: چارچوب اين تفاهم نامه كه 
با هماهنگي مديريت بیمه هاي مسئولیت و مهندسي بیمه ايران طراحي گرديده 
ــت مبتني بر رعايت شرايطي است كه در آن قید شده و با تأكید بر رعايت  اس
ضوابط فني حاكم بر صنعت ساختمان بويژه مقررات ملي ساختمان و مقرراتي 

است كه مربوط به آئین نامه هاي مرتبط با ايمني و استحكام بناست. 
ــئولیت مدني حرفه اي مهندسان فعال و  ــت تا مس ــاس قرار اس بر همین اس
ــي در رشته هاي عمران، معماري، برق، مكانیك،  عضو سازمان نظام مهندس
تأسیسات و نقشه برداري، ناظران گازرساني كه هر يك از موارد مزبور مي تواند 
در حوزه هاي سه گانه " طراحي، محاسبه، نظارت " فعالیت كنند تحت پوشش 

بیمه قرار گیرند. 
اين پوشش بیمه اي براي پاسخگويي به خسارات مالي و جاني احتمالي ناشي 
از احراز خطاي غیر عمدي است كه متوجه بیمه گذار گردد و مالک احراز اين 
ــئولیت مراجع ذيربط داراي صالحیت از جمله مراجع قضايي و فني نظام  مس

مهندسي مي باشد. 
وي مي افزايد ضريب موفقیت اين طرح در بستر زمان منوط به اين است كه 
سازمان محترم نظام مهندسي با همین جديهّت موضوع توسعه و تعمیم پوشش 
ــد و  ــان محترم مي باشند را تداوم بخش بیمه را براي جامعه هدف كه مهندس
ــاركت تعداد قابل توجهي از نمايندگان و شبكه  مجريان محترم طرح نیز مش

فروش بیمه را در ادامه كار مورد توجه قرار دهند. 
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ــنواره مطبوعات و  ــوان برتر هجدهمین جش ــه " طاق "؛ عن ماهنام
خبرگزارى ها را به خود اختصاص داد.

ــريه تخصصى سازمان نظام مهندسى خراسان رضوى  " طاق "؛ نش
با بهره مندى از تجارب متخصصان و كارشناسان دو حوزه مهندسى 
ــانه؛ به محملى پويا، توانمند و در عین حال هدفمند در عرصه  و رس
ــانى تبديل گرديده؛ بگونه اى كه در مدت زمان اندكى كه  اطالع رس
از عمر كوتاه آن مى گذرد توانسته است در مصاف با برترين روزنامه 
نگاران و متخصصان دانش ارتباطات عناوين ارزشمندى را از آن خود 

كند.
ــت دربخش مقاالت تخصصي با ارايه مقاله " گود  كسب رتبه نخس
ــد مهندس مهدى وكیلى و مهندس محمد تقى  يا گور" اثر ارزشمن
ــنواره هجدهم مطبوعات و خبرگزارى ها تازه ترين  ــروى در جش خس
ــت يافته است.قبل ازاين طاق  ــت كه " طاق " به آن دس عنواني اس
در بررسي نشريات نظام هاي مهندسي موفق به كسب عنوان ماهنامه 

برتر شده بود.
ــات، خبرگزارى ها  ــنواره مطبوع ــن دوره هجدهمین جش هجدهمی
ــگاه  ــتین بار از نمايش ــال براى نخس و پايگاه هاى اينترنتى كه امس
مطبوعات تفكیك شده بود با شعار "ترويج و نهادينه كردن فرهنگ 
اصیل اسالمى و بسط و گسترش روزنامه نگارى حرفه اى" در 5 بخش 
ــتانى، پايگاه هاى  ــورى، مطبوعات اس خبرگزارى ها، مطبوعات كش

اطالع رسانى اينترنتى و بخش ويژه برگزار شد. 

در اين رقابت 14 هزار و 20 اثر كه در فاصله زماني اول فروردين 89 تا 
اول مهر 90 منتشر شده بودند مورد قضاوت 90 داور قرار گرفتند.

ــنواره  ــنواره يكى از نتايج برگزارى جش ــووالن اين جش به گفته مس
مطبوعات هويت يابى روزنامه نگاران و خبرنگاران كشور و بیانگر اثبات 
ــانى  ــت كه خبرنگاران به عنوان قهرمانان اطالع رس اين واقعیت اس

داراى جايگاه و هويت مستقل حرفه اى هستند.
ــنواره امسال نسبت به هفده دوره پیش از آن با اقبال بسیار زياد  جش
ــووالن يكي از داليل آن  روزنامه نگاران مواجه گرديد كه به باور مس
را مي توان در فضاى رقابتى بیشترى دانست كه در عرصه كار حرفه 

اى روزنامه نگارى حاكم است.
ــاب داوراني از  ــال با انتخ ــنواره امس ــال شده به جش داورى آثار ارس
میان سرشناس ترين، با سابقه ترين و علمى ترين چهره هاى رسانه اى 
كشور و بر اساس شیوه نامه و دستگاه سنجشى مدون صورت گرفته 
است.دكتركاظم معتمدنژاد، على اكبر اشعرى، دكترامیر محبیان،دكتر 
ــژن مقدم،  ــدى فرقانى، بی ــون، دكترمحمدمه ــادى هماي محمده
ــعودى، ساسان والى زاده و رضا مقدسى داوري آثار  دكترامیدعلى مس

اين دوره را عهده دار بودند.
ــاى اول هر بخش پنج میلیون تومان  ــان اين رقابت به رتبه ه در پاي
جايزه نقدى و بورسیه تحصیل در دانشكده خبر خبرگزارى جمهورى 
اسالمى در مقاطع كارشناسى و كارشناسى ارشد اعطا گرديد ضمن آنكه 
برگزيدگان در اولويت اعزام به تورهاى رسانه اى خارجى قرار گرفتند.

گزارش

طاق؛ نام برتر هجدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها
ــدیـم بــاز هـم اول ش

مهندس محمدتقی خسروی
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چيزي به جاي اشاره:
زمین آنقدر براي بلعیدن قربانیانش عجله دارد كه جوياي نام و نشان آن ها نشود.چهره هاي خاكي؛ چشمهاي پر غبار و قلبهايي خاموش كه ديگر با ضرباهنگ امید هم بیدارشان 
نمي توان كرد، همه روي شانه هاي سنگ و خاک آرام گرفته اند.آهن است و آه و خشت هاي كبود و خونابه هاي نقش گرفته بر دل زمین؛ قربانیاني 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 زمین خوش كرده بودند و به يكباره غافل از معامله پر سود برخي؛ 

مات معماي روزگار خويش شدند.

واکاوی پرونده ریزش دیواره گود برداري ها در مشهد

گــود یا گـور؟. .. مقصر کیست؟

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 شدیم
جشنواره مطبوعات براى بسیارى از روزنامه نگاران ضمن آنكه مجالى است براى رقابت با صاحبان اين حرفه ، فرصتى است براى محك زدن توانايى هاى حرفه 
ــطر هاى رديف شده صفحات يكبار ديگر به درون ذهن ها جارى شوند. اما جشنواره هجدهم  ــیده ازافق س ــت تا واژگان و مفاهیم قد كش اى آنان. بهانه اى اس
ــمى سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان رضوى ، بیش از ساير تحوالت و  ــب رتبه برتر براى ماهنامه طاق ارگان رس مطبوعات براى ما بويژه پس از كس
رخدادهايى كه در سال جارى پشت سر گذاشتیم حايز اهمیت بود. كسب رتبه نخست آنهم در رقابت با بهترين هاى مطبوعات كشور برگ افتخارآمیزى است كه 
براى " طاق " و دست اندركاران آن به يادگار خواهد ماند. اهمیت اين مقاله كه به واكاوى پرونده ريزش ديواره هاى گودبردارى ها در مشهد مى پردازد ما را بر 

آن داشت تا يكبار ديگر آنرا تقديم خوانندگان گرامى كنیم:
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تلنگر حادثه 
افزايش ارزش افزوده زمین و مسكن در كالنشهرهايي همچون تهران و مشهد خواه ناخواه پاي سرمايه گذاران متعدد را به بخش زمین و مسكن باز كرده است؛ چنانكه در دو 
سال اخیر، وقوع حوادث ناشى از گودبردارى غیراصولى تا حد قابل توجهى رشد داشته است. سنگیني خروارها خاک و نخاله و ضربات مدام آن ها كافي است تا وسعت و آمارتلفات 

ناشي از حوادث متاثر از گودبرداري ساختمانهاي فرسوده نیز افزايش يابد.
عالوه براين وجود زمین ها، معابر كوچك و باريك نیز كافي است تا ريسك ريزش ساختمان هاى جانبى را در چنین حوادثي افزايش دهد.

در اين میان گودبرداري هاي غیر 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 نیز نزد افكار عمومي به زير سوال برد. 

متاسفانه بسیاري از كار فرمايان هنوز تصور مي كنند كه به كارگیري تمهیدات ايمني الزم در گودبرداري هزينه و زمان بیهوده اي را به كار تحمیل مي كند، در حالیكه گودبرداري 
اصواًل جزو كارهاي پیچیده و بسیار خطرناک مهندسي محسوب مي شود و بويژه در گودهاي با عمق زيادتر نیازمند بررسي هاي 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 نیفتد. در غیر اينصورت عدم آشنايي با اصول فني، سهل انگاري و يا سودجويي غیرمسووالنه 

خود حوادثي جبران ناپذير را در پي خواهد داشت.
ريزش ديواره هاى گود، عالوه بر عامل نوع و خصوصیات فیزيكى خاک )تراكم كم و عدم چسبندگى دانه هاى خاک(، مى تواند ناشى از عوامل خارجى همچون ارتعاشات ناشى 
ــنگین در معابر عمومى مجاور گود؛ ارتعاشات ناشى از زلزله و حركات زمین، نزديك شدن بیش از حد وسايل نقلیه موتورى و ماشین آالت سنگین  ــايل نقلیه س از حركت وس
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به اين موضوع را دو چندان مي كند.به همین دلیل است كه نقش سازمان هاي نظارتي 
براي برخورد با متخلفان در اين زمینه آشكار شده و چاره انديشي سريعتر از سوي آنان 

را طلب مي كند.
ــب بودن فونداسیون ساختمان ها؛ فرونشست ساختمان ها به  عواملي همچون نامناس
ــى؛ ريزش ديوارهاى جانبى ملك مجاور هنگام  ــت وجود قنوات يا چاههاى قديم عل
ــاختمان هاى فرسوده؛ ريزش ديواره چاه ها؛ برداشتن ديوارهاى باربر جهت  تخريب س
ــاختمان؛ ريزش باران بر روى سقف ساختمان هاى متروكه و  تغییرات در معمارى س
ــتايى الزم در برابر بارهاى مرده و زنده و  ــاختمان و عدم ايس ــودگى س قديمى؛ فرس
باالخره گودبردارى غیر اصولى و بدون توجه به ضوابط و عدم نظارت كافى مهندسین 

ناظر از عوامل مؤثري بوده اند كه در بروز حادثه آوار دخیل بوده اند.

نمونه اي از یک واقعيت تلخ
حادثه اي كه هشتم شهريور ماه سالجاري و در پي گودبرداري ريزش ديوار پروژه اي 
ــي مشهد رخ داد )به دلیل ارتفاع قابل توجه ديواره گودو حجم ريزش  در بلوار فردوس
ــت را مي توان نمونه  ــنل كارگاهي را گرف ــاک ديواره ي گود( جان دو نفر از پرس خ
ملموسي از واقعیت تلخي دانست كه هر از گاه به دلیل عدم رعايت نكات اصولي در 

اين خصوص رخ مي دهد. 
ــخص شد كه در سه طرف ديواره گود عملیات مهار و  در نگاه اول به اين حادثه مش
ــازي انجام شده اما ديواره چهارم كه باالي آن رامپ عبور كامیونها به داخل  پايدار س
گود نیز بوده )و على القاعده تمهیدات بیشترى را جهت پايدارى نیاز داشته( مهار نشده 
ــت. همچنین مشخص شد علیرغم  و به همین دلیل اين اتفاق ناگوار بوجود آمده اس
گذشت ماهها از شروع عملیات 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 بوده است.

چه مي شود کرد؟
به نظر مي رس��د براي آنکه بتوان تحليل صحي��ح و جامعي از این حادثه و 
حوادث مشابه ارایه نمود کافي است این مهم را با طرح چند پرسش اساسي 

و روشنگرانه و سپس پاسخ به آن مورد مداقه و موشکافي قرار داد:

1- زم��ان ص��دور پروانه س��اختماني چه موقعي اس��ت و آی��ا تخریب و 
گودبرداري را هم شامل مي شود یا خير؟ 

ماده 100 قانون شهرداریها )الحاقي 1345/11/27(: 
مالكین اراضي و امالک واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني 

يا تفكیك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.
بند 11 از مصوبه 71/8/19 شوراي عالي اداري: 

چنانچه پروانه به منظور احداث بنا صادر شود و در صورت وجود بناي قديمي قبل از 
انجام عملیات ساختماني، تخريب بنا زير نظر مهندس ناظر الزامي است.

بند 14 از مصوبه 71/8/19 شوراي عالي اداري: 
ــت در هنگام پي كني و گودبرداري كلیه اقدامات ايمني را زير نظر  مالك مكلف اس
مهندس ناظر به عمل آورد و اگر در اثر سهل انگاري خساراتي به مالكین مجاور وارد 

شود و يا حادثه اي رخ دهد كلیه مسوولیتها متوجه مالك خواهد بود.
توضيح: همانگونه كه مشاهده مي شود هر گونه ا قدام عمراني و حتي تفكیك اراضي 
نیاز 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.

2- زمان دریافت وجه عوارض صدور پروانه توس��ط شهرداري منطقه چه 
زماني است؟ 

مصوبه 1655/ دش مورخ 71/8/19 شوراي 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 مى باشد اقدام و به متقاضي 

ساختمانى به لبه گود و در نتیجه وارد آمدن فشار بیش از حد به ديواره و يا بارندگى 
شديد و رطوبت بیش از حد ديواره ها باشد.

پیشگیري از وقوع چنین حوادثي در وهله نخست مستلزم وجود آيین نامه اي اجبارى 
در جامعه فنى و اجرايى صنعت ساختمان، براى پیشگیرى از چنین سوانحى در كشور 
است.كارشناسان مي گويند حال كه بستر چنین آيین نامه اي فراهم نیست بكارگیري 
ــي تواند ضمن جلوگیرى از  ــازه هاى نگهبان موقت م تمهیداتي همچون طراحى س

ريزش ديواره هاى گود، از رانش خاک و حركت افقى ديواره هاى گود جلوگیري كند.
ــت ضرورى كه رعايت آن الزامى  ــازه نگهبان براى ديواره هاى گود، موضوعى اس س
ــتند بر عدم نیاز به آن از طرف كارشناسان حرفه  ــت، مگر آنكه توجیه فنى و مس اس

اى ارايه شود. 
با اينحال متاسفانه تنها تعداد معدودي از گودبردارى هاى ساختمانى داراى سازه نگهبان 
هستند كه اكثراً براى وظیفه اى كه به عهده آن ها واگذار شده كافى نبوده و از شرايط 
ايمنى و ايستادگى الزم برخوردار نیستند، البته برخى از آن ها نیز داراى مزايا و محاسن 

شناخته شده اى هستند.
ــر شده در زمینه گودبرداري هاي غیر اصولي در بسیاري از   نیم نگاهي به اخبار منتش
شهرهاي بزرگ كشور و حوادثي كه به همین ديل رخ داده اهمیت توجه بیش از پیش 
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تسلیم نمايند:
ــت  ــرف مدت هفت روز پس از دريافت مدارک الزم شامل درخواس ــف( حداكثر ظ ال
ــه محل وقوع ملك، فتوكپي مدارک مالكیت رسمي، فتوكپي شناسنامه  پروانه، نقش
ذينفع )مالك يا مالكین( و در صورت مراجعه وكیل مالك، فتوكپي وكالتنامه، از محل 
بازديد و گزارش وضعیت موجود مالك را براى درج در پرونده تنظیم و با تعیین ضوابط 
شهرسازي حاكم بر ملك )شامل نوع كاربري، میزان تراكم مجاز، تعداد طبقات، حدود 
تعريض و غیره( آمادگي تحويل نقشه هاي معماري و محاسباتي را به متقاضي ابالغ 
نمايند در غیر اين صورت الزم است علت عدم آمادگي تحويل نقشه ها را كتباً به ذينفع 

اعالم نمايند.
ــه هاي مربوطه با رعايت ضوابط  ب( حداكثر ظرف مدت پنج روز پس از دريافت نقش
ــاختمان نسبت به ارايه  ــي س اعالم شده در بند الف و نیز مفاده ماده 17 نظام مهندس
كلیه برگهاي پرداخت عوارض و ساير حقوق قانوني متعلقه به ملك مورد تقاضا اقدام 

نمايند.
ــلیم قبوض عوارض فوق الذكر  ــر ظرف مدت دو روز پس از پرداخت و تس ج( حدكث
نسبت به صدور شناسنامه ساختمان كه حاوي پروانه ساختمان مى باشد اقدام نمايند.

تبصره: شهرداريها موظفند به تدريج زمان مصروفه مراحل صدور پروانه ساختمان را از 
14 روز به حداكثر 7 روز تقلیل دهند.

توضيح: در بسیاري پروژه ها بويژه پروژه هاي بزرگ، برخي مناطق شهرداري بر خالف 
مصوبه فوق اقدام به اخذ عوارض صدور پروانه يا علي الحساب آن در همان مرحله اول 
میكنند. طوالني شدن حصول توافق مالي با مالكین در بعضي موارد و پرداخت مبالغ 
كالن قابل توجه به شهرداري منطقه در بعضي موارد ديگر باعث مي شود تا مالكین به 
خود اجازه دهند قبل از صدور پروانه اقدام به تخريب و گود برداري نمايند و از كارشان 
توسط شهرداري ممانعتي بعمل نیايد. طبیعي است عدم حضور مهندس ناظر مسوول 
و عدم تهیه طرح حفاظت ساختمانهاي مجاور و تصويب آن در نظام مهندسي كه از 

الزامات صدور پروانه است، باعث بسیاري از حوادث ناگوار مي شود.

3- اگر مالک قب��ل از اخذ پروانه اقدام به تخریب و گودبرداري کند چه 
نهادي باید از کار او جلوگيري نماید؟ و بطور کلي چه نهاد یا نهادهایي عهده 

دار نظارت بر ساخت و سازها هستند؟ 
- ماده 100 قانون شهرداریها: 

ــاختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد  شهرداري مي تواند از عملیات س
پروانه به وسیله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمین محصور يا غیر محصور 

واقع باشد، جلوگیري نمايد.
- ذیل تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداریها: 

ــارت نمايند و هر گاه از موارد  ــاختمانها نظ مأموران شهرداري نیز مكلفند در مورد س
تخلف در پروانه به موقع جلوگیري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان 
با پروانه مرتكب تقصیري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسیدگي مي شود 
و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبه جزائي 

هم باشد از اين جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.
ــت و دستور  ــاختماني اس در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگیري از عملیات س
ــود مي تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم  شهرداري اجرا نش

مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عملیات ساختماني اقدام نمايد. 
- ماده 37 آئين نامه اجرایي قانون نظام مهندسي:

وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمان مسكن و شهرسازي استان، ساختمانها را رأسًا 
به صورت كنترل نمونه اي، سرزده و موردي يا پس از دريافت شكايت مورد رسیدگي 
ــي قرار مي دهد. در صورت احراز تخلف از مقررات مذكور در مواد 34 و 35  و بازرس
ــتور اصالح يا  ــتندات دس » قانون « و مواد مندرج در اين فصل، با ذكر داليل و مس
ــاختماني و مهندس  ــري از ادامه كار را به شهرداريها و مراجع صدور پروانه س جلوگی

مسوول نظارت ذيربط ابالغ مي نمايد. 
توضيح: همانگونه كه مشاهده مي شود به دلیل نبود پروانه و نبود مهندس ناظر، تنها 
نهادهايي كه مسوولیت نظارت بر ساخت و سازها و پیگیري براي جلوگیري از تخلف 
ــكن و شهرسازي  مالك را در احداث بناي بدون پروانه دارند شهرداري و متعاقباً مس

مي باشند. 

ــت كه اقدام عملي براي جلوگیري منحصراً بعهده شهرداري مي باشد كه  بديهي اس
نحوه انجام آن در تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداريها بیان شده است.

4- اگر در پروژه اي عالوه بر کارفرما، پيمانکار )مجري(، مشاور )دستگاه 
نظارت یا مهندسان ناظر( وجود داشته باشند، در حوادثي نظير گودبرداري 

فوق، مسووليت با کيست؟ 
ماده 21، شرایط عمومي پيمان: 

حفاظت كارگاه و شخص ثالث - بیمه - مراقبتهاي الزم 
ــكیل كارگاه تا روز تحويل موقت  ــل گرفتن اراضي و تش ــكار از روز تحوي الف(پیمان
عملیات موضوع پیمان مسوول حفظ و نگهداري ماشین آالت و تأسیسات و مصالح 
و اراضي و راهها و ابنیه اي كه تحت نظر و مراقبت او قرار دارد مى باشد و به همین 
ــات موجود در  منظور اقدامات الزم را براي نگهداري و حفاظت كلیه اشیاء و تأسیس
داخل كارگاه در مقابل عوارض جوي و طغیان آب رودخانه ها و سرقت و حريق و غیره 
بعمل مي آورد. همچنین پیمانكار در حدود قانون حفاظت فني مسوول خسارات وارده 
به شخص ثالث در محوطه كارگاه مى باشد و در هر حال كارفرما در اين صورت هیچ 
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نوع مسوولیتي بعهده ندارد. 
ماده 2-4-4 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان:

 رعايت اصول ايمني و حفاظت كارگاه و مسائل زيست محیطي به عهده مجري مى باشد.
بند 14 مصوبه شوراي عالي اداري به شرح سابق الذکر 

توضيح: چنانچه پروژه ها دولتي باشند )يا پروژه غیر دولتي بوده لكن شرايط عمومي پیمان منضم به قرارداد طرفین باشد( مسوولیت ايمني كارگاه با پیمانكار است، همچنین 
است وقتي پروژه مجري ذيصالح داشته باشد. اما اگر پروژه غیر دولتي باشد و پیمانكار واجد صالحیت يا مجري ذيصالح نداشته باشد، آنگاه مسوولیتها به عهده مالك يا عوامل 
اجرايي مى باشد لكن مهندسان ناظر از حیث مسوولیت 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 گیرد بدلیل عدم انجام اين وظیفه قانوني درحوادث واقع شده مسوولیت خواهند داشت.

5- با فرض باال درصد تقصير مالک )سازنده( و مهندس ناظر در پروژه هاي خصوصي به چه ميزاني است؟ 
ماده 332 قانون 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 عرفاً اتالف مستند 
به او باشد.

توضيح: همانگونه كه مشاهده مي شود مسوولیت در درجه اول به عهده مباشر يعني عامل مستقیم و اجرايي كار است لذا شكي نیست كه مسوولیت مالكین )سازندگان و 
مجريان كار( بسیار بیشتر از ناظران پروژه است بلكه اگر ناظرين لزوم رعايت موارد ايمني را به سازندگان و مالكین ابالغ و اجراي آن ها را كنترل نمايند، وظیفه خود را انجام داده 

اند و مسوولیتي متوجه آن ها نخواهد بود. 

6- چنانچه تذکرات الزم براي رعایت ضوابط ایمني از طرف مس��وولين پروژه به عوامل اجرایي ابالغ ش��ود لکن آن ها خود مسائل را رعایت ننمایند، در 
صورت وقوع حادثه مسووليت با کيست؟ 

تبصره 2 ماده 95 قانون کار: 
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ــايل و امكانات الزم را در اختیار كارگر قرار داده باشند و كارگر با وجود  چنانچه كارفرما يا مديران واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون براي حفاظت فني و بهداشت كار وس
آموزشهاي الزم و تذكرات قبلي بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آن ها استفاده ننمايد كارفرما مسوولیتي نخواهد داشت. در صورت بروز اختالف، رأي هیئت حل 

اختالف نافذ خواهد بود.

7- اکثر گود برداریها در مجاورت ساختمانهاي قدیمي و فاقد استحکام انجام مي شود چنانچه در اثر گودبرداري ساختمان قدیمي دچار آسيب شده و حتي 
ریزش نماید در صورتيکه تا قبل از آن هيچگونه مشکلي نداشته است، مقصر چه کسي خواهد بود؟ 

- شرح خدمات گروههاي مهندسي ساختمان ابالغي 1378 وزارت مسکن و شهرسازي در شرح وظایف مهندس ناظر عمران:
1-2- تهیه دستورالعملها و نظارت عملیات تخريب و گودبرداري بر اساس درخواست مهندس ناظر معماري:

1-1-2- بررسي وضعیت ساختمانهاي موجود از لحاظ پايداري سازه و زمین زير پي و ساير موارد الزم الرعايه از نظر ايمني در حین تخريب و تنظیم دستورالعملهاي ضروري.
2-1-2- بررسي وضعیت محوطه )زمین( موجود و ساختمانهاي اطراف محوطه از لحاظ پايداري سازه و زمین زيرپي و ساير موارد الزم الرعايه از نظر ايمني در حین و بعد از 

خاكبرداري و تنظیم دستورالعملهاي ضروري.
3-1-2-تنظیم دستورالعملهاي تخريب و گودبرداري )حسب مورد( و همچنین مالحظات الزم الرعايه از نظر ايمني فني در تنظیم فعالیتهاي كارگاهي و ارايه آن به مهندس 

ناظر معمار براي تنظیم مجوز شروع عملیات ساختماني.
4-1-2- حضور در مواقع ضروري در محوطه، حسب اعالم مهندس ناظر معمار و برنامه تخريب و گودبرداري براي نظارت مداوم بر عملیات تخريب و گودبرداري و صدور 

دستورالعملهاي موارد و مواقع ضروري.
توضيح: همانگونه كه مشاهده مي شود و پیشتر نیز گفته شد كنترل حفاظت ساختمانهاي مجاور گود و رعايت دستورالعملهاي ايمني تخريب و گود برداري به عهده مهندس 
ناظر عمران و اجراي آن ها بعهده عوامل اجرايي است. حال چنانچه عوامل مسوول پروژه اقدامات فني الزم را جهت تأمین ايمني ساختمانهاي مجاور بعمل نیاورند و خساراتي 
به ساختمانهاي مذكور وارد شود، مسوولیت كار بعهده آن هاست ولي چنانچه اين اقدامات را بعمل آورند لكن به دلیل ضعف سازه اي ساختمان مجاور خساراتي وارد گردد، در اين 

صورت و از باب اتالف و تسبیب تشخیص كم و كیف و میزان تقصیر كلیه مقصرين و مسببین بعهده كارشناسان رسمي بوده و به صورت موردي تعیین مي شود.

عکس ها: علیرضا قربانی- محمدتقی خسروی

ماهنامه طاق ارگان رس��مي س��ازمان نظام مهندسي ساختمان خراس��ان رضوي،ضمن تسليت ضایعه دلخراش 
فوت این دو عزیز را به بازماندگان و جامعه مهندسي، از درگاه باریتعالي براي مرحومين طلب مغفرت مينماید.
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اشاره:
مقررات ملى ساختمان مجموعه اى از ضوابط فنى، اجرايى و حقوقى در طراحى، 
نظارت و اجراى عملیات ساختمانى اعم از تخريب، نوسازى، توسعه بنا، تعمیر 
و مرمت اساسى، تغییر كاربرى و بهره بردارى از ساختمان است كه به منظور 
ــايش، بهداشت و صرفه اقتصادى تهیه  ــب، آس تامین ايمنى، بهره دهى مناس
شده است.تحقق كامل اهداف ترسیم شده در اين مجموعه مي تواند به بهبود 
ــاز كشور فراهم گردد.اينكه جايگاه واقعي مقررات  جدي در نظام ساخت و س
ملي ساختمان در كشور كجاست و اينكه چقدر از اين مباحث در كشور اجرايي 
شده است و پرسش هايي از اين دست را انگیزه اي براي گفت و گو با مهندس 
محمد رضا اسماعیلي عضو شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان وزارت راه و 

شهرسازي كشورقرار داديم كه تقديم حضورتان مي كنیم:

اجازه بدهيد براي ش��روع این گفت و گو کمي از خودتان، تحصيالت، 
سوابق اجرایي و مسووليتهاي اجرایي تان بشنویم. 

ــريه طاق، و كلیه  در ابتدا جاى دارد از جنابعالي و همكاران محترم تان در نش
اعضاى سازمان نظام مهندسي ساختمان تشكر كنم و كسب مقام نخست در 

هجدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزارى ها را تبريك بگويم. 
ــتم. كار حرفه اي ام را  ــال 1360 هس من دانش آموخته رشته معماري در س
ــال هاي 61-63 دراداره ساختمان  در زمان جنگ تحمیلي و در فاصله بین س
ــس از آن بمدت  ــروع كردم و پ ــر وظیفه ش ــري وقت به عنوان افس ژاندارم
ــت سال به عنوان مدير عامل شركت ساختماني ثامن به اجراي كارهاي  بیس
مختلفي در مناطق مختلف مشهد و استان پرداختم و بسیاري از ساختمان هاي 
مسكوني مشهد را ساختم. از ابتداي تأسیس سازمان نظام مهندسي ساختمان 
ــارت عالیه داشته ام.  ــز همكاري نزديكى در گروه تخصصي معماري- نظ نی
همچنین از زمان شكل گیري دفاتر مهندسي به عنوان مسوول دفتر مهندسي 
ــهد بوده ام و با توجه به اين كه در بطن كار اجرايي  در خدمت شهروندان مش
بودم با لطف و اعتماد همكاران در دو دوره گذشته به عنوان عضو هیئت مديره 
و نايب رئیس سازمان و همچنین عضوشوراي مركزي سازمان كشور مشغول 
به خدمت هستم. ضمن اينكه در دوره اول به عنوان دبیر اول شوراي مركزي 
ــت شوراي مركزي  ــه نفر كانديداي رياس ــن دوره به عنوان يكي از س و در اي

ــت جمهور معرفي شدم. در حال حاضر نیز ضمن اينكه رئیس كمیته  به رياس
تخصصي معماري، كمیسیون انرژي و محیط زيست و كمیته ورزش سازمان 
نظام مهندسي ساختمان استان هستم. در شوراي مركزي نیز رئیس كمیسیون 
ــت و دبیر كمیته تخصصي معماري مي باشم. يكي ديگر  انرژي و محیط زيس
از مسوولیتهاى اينجانب عضويت در كمیته تخصصي معماري شوراي تدوين 
ــت در شوراي تدوين مقررات ملي  ــاختمان و همچنین عضوي مقررات ملي س

ساختمان وزارت راه و شهرسازي كشور است.

آقاي مهندس؛ به نظر ش��ما جایگاه مقررات ملي س��اختمان در کشور 
کجاست؟ 

همانطور كه مستحضريد مقررات ملي ساختمان مجموعه اي از ضوابط فني، 
اجرايي و حقوقي و رعايت آن در طراحي، نظارت و اجراي كلیه مراحل اجراي 
ساختمان است كه به منظور تأمین ايمني، بهره دهي مناسب، آسايش، بهداشت 
و حرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع مي شود و فرق آن با استانداردهاي مصالح 
ساختماني آيین نامه هاي فني و نشريات سازمان برنامه و بودجه الزامي بودن، 
اختصاري بودن و سازگار بودن آن با شرايط كشور از جنبه هاي مختلف از جمله 
ــاختماني و نیروي انساني  اقلیم، توان اقتصادي، و كیفیت و كمییت مصالح س

ماهر مي باشد.

این مقررات چه مباحثي را در بر می گيرد و درصد اجرایي شدن آن ها در 
کشور به چه ميزان است؟ اصالً آیا از وضعيت موجود رضایت دارید؟ 

ــت مبحث است و  ــاختمان در حال حاضر شامل بیس مباحث مقررات ملي س
ــاختمان، مكانیك و برق و  مهمترين آن در خصوص چهار رشته معماري، س
ــي و حفاظت كار در حین اجرا  ــاختماني، ايمن ديگر مباحث از جمله مصالح س
ــم و تابلوها، صرفه جويي در مصرف انرژي و هم چنین نظامهاي اداري  عالي

مي باشد. 
ــانم كه در مباحث  ــتي به عرض برس در رابطه با درصد اجرايي شدن آن بايس
مختلف متفاوت مي باشد بطور مثال در رابطه با مباحث سازه اي از جمله مبحث 
ــم، هفتم، هشتم، نهم، دهم از درصد بسیار باالي اجرايي شدن برخوردار  شش

مي باشد. 
در مباحث سیزدهم تا هفدهم كه مربوط به تاسیسات برقي و مكانیكي مي باشد 
شاهد حركت اجرايي تأثیر گذار در ساخت و سازها مي باشیم. در مباحث چهارم، 
ــم كه مربوط به طراحي معماري و عايق بندي و تنظیم صدا مي باشد  هجده
در ابتداي راه مي باشیم. در مبحث نوزدهم كه مربوط به صرفه جويي مصرف 
ــاركت مالكان،  ــاختمان مي باشد اجرايي شدن صد در صد آن مش انرژي در س
كمك دولت در ارايه يارانه ها و كنترل اجرايي توسط نهادهاي ذيربط را مي طلبد 

در عین حال موج به راه افتاده در اين خصوص بسیار امید بخش است.
ــت تاحدود پنجاه  ــش نظام هاى اداري كه در مبحث دوم ارايه شده اس در بخ
درصد موفق بوده ايم، موفقیت نهايي در اين بخش نیاز به فرهنگ سازي داشته 

و بازنگري در بعضي از قسمت هاي آن را مي طلبد.
نهايتاً نقش بازرسي و كنترل كیفیت در حین اجرا در باال بردن درصد اجرايي 

كلیه مباحث فوق الذكر بسیار مهم مي باشد.
از نگاه آسیب شناسي به موضوع تغییر سیستم در ساخت و ساز و روي آوري 
ــاخت و ساز در اقلیم هاي  ــتم هاي نوين، نگاه به س ــازي و سیس به صنعتي س
متفاوت كشور، مصالح نوين از جمله عايق هاي حرارتي نیاز به بازنگري مباحث، 
خالصه تر نمودن بعضي از مباحث و حذف توصیه ها و نگاه به بايدها، نیاز به 
ــث و بطور كلي به روز نمودن مباحث  ــن راهنماي اجراي بعضي از مباح تدوي
ــاختمان  از ضرورت ها و تضمین در اجرايي شدن صد در صد مقررات ملي س

مي باشد.

با توجه به عضویت تان در شوراي تدوین مقررات ملي ساختمان مختصري 
از شرح وظایف این شورا و اعضاي آن برایمان بگویيد.

مهندس مهدی وکیلی

پاسخ مهندس محمد رضا اسماعیلي به پرسشي اساسي گزارش

آیا تمامي مباحث مقررات ملی 
ساختمان در کشور اجرا مي شود؟
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ــاختمان كه از صاحبنظران رشته هاي مختلف  شوراي تدوين مقررات ملي س
كشور تشكیل شده است وظیفه نظارت و هماهنگي بین مباحث از حیث شكل، 
ــردازي، حدود و دامنه كاربرد كه در مباحث جديد و يا بازنگري  ــات، واژه پ ادبی

مباحث كه توسط كمیته هاي تخصصي ارايه مي گردد را بعهده دارد.
الزم بذكر است كه پیش نوين هر مبحث ابتدا توسط كلیه اعضا مطالعه، بررسي 
ــه رسمي شورا و با حضور نماينده يا نمايندگان كمیته تخصصي كه  و در جلس
براى دفاع از پیش نويس در جلسه حضور دارند بررسي و نهايتاً در انتها نسبت 

به تصويب يا رد آن رأي گیري بعمل مي آيد.

شما در دوره قبل دبير اول سازمان و به نوعي جانشين رئيس سازمان بودید. 
جایگاه سازمان نظام مهندسي ساختمان را در کشور چگونه مي بينيد؟

ــت. با توجه به متفاوت بودن جمعیت  ــئوال كمي مشكل اس ــخ به اين س پاس
ــتان از حیث تعداد و تخصص و با نظر به  ــان كشور در سي و يك اس مهندس
قانون، اعضاي هیئت مديره هر استان از 5 تا 25 نفر تشكیل مي شود و با توجه 
به تغییر اعضاء اين هیئت مديره ها در هر سه سال نظام هاي مهندسي هر استان 
عملكرد متفاوتي از حیث موفقیت در اجراي اهداف سازمان داشته اند. در عین 
حال من معتقدم كه طي پانزده سال گذشته با حضور سازمان نظام مهندسي 
ساختمان اكثر ساختمان ها در شهرهاي كشور از حیث استحكام داراي جايگاه 
بسیار خوبي مي باشند و از نظر شهرسازي، معماري و ترافیك بايستي نقش خود 
را قوي تر نمايند، و اين امر میسر نخواهد شد مگر با تعامل كلیه نهادهاي ذيربط 
ــاخت و ساز كشور با سازمان نظام مهندسي، بطور مثال با انسجام و  در امر س
همدلي كه در بین اعضاء هیئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان 
رضوي وجود دارد شاهد موفقیت هاي بسیاري از جمله تعامل با مديران شهري 
استان، رسیدگي به كلیه امور و نیاز نمايندگي هاي سازمان در كل استان، حضور 
ــات تخصصي سازمان، كمك به اكثر  پر رنگ كمیته هاي تخصصي در جلس
ــته به هفت رشته ساختمان واقدام در راستاي رشد وافزايش  انجمن هاي وابس

توان آنان در رسیدن به اهداف سازمان؛ همچنین برگزاري همايشهاي متفاوت، 
جدي گرفتن آموزش در راستاي ارتقاي علمي اعضاء، اقدام تدريجي با توجه به 
ــازمان نسبت به رفع نیازهاي رفاهي اعضاء، حضور نمايندگان در اكثر  توان س
جلسات مديريت شهري و استانداري، تعامل با نمايندگان شوراي اسالمي شهر، 
تعامل با نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، تعامل و همكاري با مديران قوه 
قضايیه 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 
ــور و خبرنامه سازمان و تعامل و همكاري با صدا و سیماي استان در  برتر كش
راستاي كمك به فرهنگ سازي در میان كلیه آحادجامعه هستیم كه همه اين 
ــازمان را در رسیدن به اهداف خود ياري نموده است. ناگفته نماند با  موارد، س
توجه به تجربه 5 دوره گذشته بازنگري در قانون و آيین نامه اجرايي تضمیني 
ــتر سازمان نظام مهندسي و ايفاي نقش آن در ماموريت  بمنظور موفقیت بیش

خود در كشور ايفا خواهد نمود.

برنامه هاي شوراي تدوین و مباحث در دست تدوین مقررات ملي درآینده 
شامل چه موضوعاتي مي شوند؟

ــال حاضر پیش نويس مبحث پدافند غیر عامل و پیش نويس نگهداري  در ح
ــي به اعضاى شوراي تدوين تسلیم شده است كه در  ساختمان بمنظور بررس
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 كلیه مباحث در دستور كار مي باشد.

و حرف آخر
ــان ساختمان كشور در ايفاي نقش خود در ارايه  آرزوي موفقیت كلیه مهندس
خدمات مهندسي با حضور پر رنگشان بويژه هم استاني هاي عزيز را دارم و از 

شما همكاران عزيز در نشريه طاق كمال تشكر را دارم.
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از آن هنگام كه پاى در پهنه حیات مى گذاريم، معمارى هست و لحظه هاى عمر را مى گذرانیم كه معمارى پاى در جاى و استوار ايستاده است، به سان بستر 
رودخانه اى سترگ كه سنگ آن از حرمت حیات و پرچین و ديوارهايش آراسته از سوسن هاى رنگارنگ زيستن است. 

چونان دامان گشاده ى مهربان ترين مادر جهان، آغوشش به نفس هاى بودن و ماندن فراخ است و دستان پر الفتش نوازشگر گونه هاى عمر كه از پس هر ثانیه 
مى گذرانیم، گاه پر شتاب و گاه آرام. 

گاه موجیم، خروشان از رودخانه اى سركش و سودايى كه به بیكرانه ترين درياها مى ريزد و معمارى شانه هايش گسترده است، تا بستر اين شور مشوش باشد. 
گاه آرام، گذر باريكه ى آبى هستیم كه از بركه اى در كنار نیلوفرها مى گذرد و باز معمارى كف دستانش باز است تا اين خیال، خرامان بر آن بگذرد. 

معمارى هست، تا آدمى حیات خويش را شماره مى كند و بدينسان خلقت شكوهمند او را ذكر مكرر مى كند. 
معمارى هست، تا زمین در اين چرخ گردون مى چرخد و گرداننده آسمان ها و زمین را تسبیح مى گويد. 

معمارى هست جاودان تا بقاى خاک مقدر است. 
ــان جارى است در آن و روان است به  ــازندگان اين بستر رودخانه عشق، كه عمر انس ــتى اند و س ــبحان گوى حضور خالق هس و معماران اگر “معمار” باشند، س

پهنه اش. 
معماران اگر “معمار”باشند، موظف به رعايت حق حضور انسان اند در صحیفه هستى. 

معماران اگر “معمار”باشند، يادآور شأن مقدر آدمى اند در فردوس برين، كه جايگاه جاودان اوست. 
معماران اگر “معمار”باشند، ترانه خوانان نشاط و سربلندى اند و همرازان غمگسار دردها و رنج هاى روزهايى از عمر، در همه ى زمان ها، بر همه ى زمین. 

آرى! معماران، اگر“معمار”باشند، بلندترين غزل عشق را مى سرايند بر پیشانى آسمان و " عشق اگر عشق باشد، كار جهان اين همه نیست "

***
ــترگ معمارى، آفتاب جهان تاب آخرين رسول خدا را تا عمق ذرات خود به  ــرزمینى كه خاكش همه شريف از انديشه هاى س ــرزمین ايرانیم، س و ما، مردمان س
جان خريد و بر بركت خويش افزود به شعور و انديشه و ايمان.. . ايمانى كه بالنده شد و بلند و ماندگار شد و باقى با معمارهايى همه مومن، همه خردمند و همه 

عاشق.
ما مردمان سرزمین ايرانیم كه نگین" مسجد شیخ لطف اهلل" در انگشترى بر انگشتان ماست و بانگ اذان از گلدسته هاى مسجدى در "يزد" به آسمان مى رود 

كه در دل كوير و سرزمین ماست. 
ما مردمان سرزمین ايرانیم كه "مسجد گوهرشاد" بر شانه هاى اين خاک روئیده است و " نقش جهان "بر سینه او نشان و مهر نهاده است. 

ما مردمانى از سرزمینى هستیم كه معمارانمان، معمار بودند و معمارى مان قداست حضور آدمى را بانگ مى كرد در فیروزه اى كاشى هايش و انتظام بى بديل 
آجرهايش. 

امروز، روز معمار است، بزرگداشت بزرگمردى از تبار فرزانگان زمین، " شیخ بهايى" كه چون جمع ديگرى از معماران راستین اين خاک، معماريى از نظم بلند را 
پى افكند و آن را تكیه گاه نفس هاى آدمى ولحظه هاى مقدس حیات او گردانید، " شیخ بهايى" چون ديگران بسیارى، عاشق و شوريده، معمارى هاى بى شمار 

بنا نهاد و آن را جايگاه شكر حیات كرد و به پاى ديوارهايش مدام مى خواند: 
" اى تكیه گاه و پناه غمگین ترين لحظه هاى پر عصمت و پر شكوه من! 

اى شط شیرين پر شوكت من! * "
***

امروز، روز معمار است و از پس غبار و دود سیاه ساختمان ها، در كوچه هاى دلتنگ و سرد عبوسى كه مى گذريم، تنها يك پرسش گلويمان را مى فشارد: 
" معمارى امروز ما، چقدر معمارى است؟ "

***
اين روز، بر همه معماران فرخنده باد، اگر "معمار" باشند. 

*شعرى از مهدى اخوان ثالث

مهندس مزدا نوبری | دبیر سرویس معماری ماهنامه طاق

به بهانه سوم اردیبهشت، زادروز شیخ بهایی و روز معمار دل نوشته

ای شط شیرین پر شوکت من 
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واگذاري صدور پروانه ساختماني به دفاتر مهندسي براي اولین بار در کشور؛ گزارش

تمامي خدمات مهندسی از طریق دفاتر مهندسی به 
شهروندان ارایه مي شود

اشاره:
براى نخستین بار در كشور سامانه يكپارچه ارايه خدمات شهرسازى در مشهد 

به بهره بردارى رسید. 
ــامانه كه ششم اسفندماه با حضور جمعى از  ــم بهره بردارى از اين س در مراس
ــتان در تاالر كوهسنگى مشهد برگزار شد ارايه خدمات  مسووالن اجرايى اس
به دفاتر مهندسى نشانه همت و پشتكار مهندس در حیطه مسوولیت پذيرى 

عنوان شد و بر حضور بیش از پیش آنان در اين عرصه تاكید شد.

بازوان توانمند سازمان نظام مهندسی
ــركاء در اين گردهمايي   مهندس ش
ــى را  ــه خدمات به دفاتر مهندس اراي
ــتان  ــون تالشهاي مديران اس مره
ــان رضوى،  ــتاندارى خراس بويژه اس
ــوراى  ش ــاى  اعض و  ــردارى  شه
ــازمان  س ــهد،  مش ــالمى شهر  اس
ــازمان مسكن و  نظام مهندسى، س
شهرسازى دانست و ضمن طرح اين 
پرسش كه چرا انجمن دفاتر و دفاتر 
مهندسى به عنوان بخش ارايه دهنده 

خدمات، دفاتر مهندسى در نظر گرفته شده است گفت: موضوع تاسیس دفاتر 
ــان رضوى براى اولین بار در  ــى و انجمن دفاتر در سطح استان خراس مهندس
ــال قبل زمانى كه مهندس فرهادى رياست اداره نظارت  ــور ده س سطح كش
ــان ناظر را بر عهده داشتند و براى تاسیس چنین جايگاهى  و عملكرد مهندس
ــون مصوب 2374 شوراى  ــويق مى كردند. ماده 1 قان همچنین ترغیب و تش
ــالمى به صراحت تاكید مى كند انجمن هاى صنفى و تشكل هاى حرفه اى  اس

اركان بازوان توانمند سازمان نظام مهندسى مى باشند.
وي خاطر نشان كرد:جايگاه قانونى دفاتر مهندسى قبل از سال 74 در مصوبه 
ــاختمان و در سال 75 در مصوبه آيین نامه  ــى و كنترل س قانون نظام مهندس
ــال 1374  ــى هیئت وزيران بطور كامل مورد تاكید قرار گرفته بود. از س اجراي
ــیس  ــى و تاس موضوع ماده 9 آيین نامه اجرايى و موضوع مجوز دفاتر مهندس
دفاتر مهندسى يا دفاتر مهندسى و اصل ماده 11 آيین نامه اجرايى، و نیز حدود 
ــى كه مجوز آن ها از سوي وزارت  صالحیت پروانه هاى اشتغال به كار مهندس
مسكن و شهرسازى صادر مى شود تصويب شد. بنابراين امروز با بستر مهیا و 
آماده قانونى و نیز حمايت شهردار و تمامى كسانى كه دست اندركار اين موضوع 
بودند كلیه خدمات مهندسى و شهرسازى از طريق دفاتر مهندسى به شهروندان 
ــط  ارايه خواهد شد و امیدواريم در آينده اى نزديك از ابتدا تا انتهاى امور توس
دفاتر مهندسى انجام شود و روزى را شاهد باشیم كه به دلیل اعتمادى كه به 

بخش خصوصى و دفاتر مهندسى شده است بر خود ببالیم. 

مهندس محمدتقی خسروی
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نتيجه اعتماد مسووالن به جامعه مهندسی
ــي  نظام مهندس ــازمان  ــس س رئی
ساختمان خراسان رضوي نیز در اين 
نشست صدور پروانه ساختمان توسط 
ــى، و متخصصان  ــش خصوص بخ
ــه  ــراى جامع ــر ب ــى ديگ را موفقیت
ــتان و كشور دانست و  مهندسى اس
ــدوارى كرد اين حركت به  اظهار امی
عنوان الگويى استانى به تمامى كشور 
ــون تمام موضوعات در بخش  همچ
يابد.  ــريع  ــى تس ــات مهندس خدم
ــوان عبدالهیان ضمن  ــدس اخ مهن
ــووالن شهردارى و شوراى شهر و حمايتهايى  تقدير از تالشهاى شهردار، مس
ــتان گفت:اگر اين مهم پس از چندين سال تحقق  ــازى اس مسكن و شهرس
مى يابد نتیجه اعتماد مسووالن بويژه شهردارى به جامعه مهندسى و نیز نتیجه 
ــازمان به موجب ماده اى است كه از انجمن ها و دفاتر  حمايت و پشتیبانى س
ــه تحقق اين مهم مرهون همت و  ــى حمايت مى كند و مهمتر از هم مهندس
پشتكار شما در حیطه مسوولیت پذيرى در اين عرصه است. بنابر اين وظیفه 

همه ما در پاسخ به اين حسن اعتماد ارايه خدمات بهتر به مردم عزيز است. 
وى افزود: ضمن توافقى كه با شهردار مشهد انجام گرفته مقرر گرديده است 
سال 91 تمامى امور بخش مهندسى از ابتدا تا انتها؛ يعنى از مرحله صدور پروانه 
تا صدور شناسنامه فنى ملكى و صدور پايان كار به صورت الكترونیكى و كاماًل 
ــیار مهم در راستاى  ــاله گامى بس نرم افزارى و يكپارچه انجام گیرد و اين مس
ايجاد بانك اطالعاتى با رويكردSEI خواهد بود. اين مساله در سال 91 توسط 
سازمان نظام مهندسى،مسكن و شهرسازى و شهردارى و ديگر دستگاههاى 

متولى عملیاتى خواهد شد. 

مهندسان مسووليت کارها را بر عهده گيرند
ــت  ــهد نیز در اين نشس شهردار مش
ضمن گرامیداشت روز مهندس اين 
ــعه عمران، آبادانى  روز را يادآور توس
ــور دانست و گفت:  ــرفت كش و پیش
ــرى  ــع بش ــف جوام در ادوار مختل
ــتان پر توان مهندسانى  مديون دس
ــت كه بمنظور ايجاد فرصت  بوده اس
براى خدمات، رفاه و زندگى مناسب 
ــوده اند و  ــان نقش آفرين ب مهندس
امروز نیز امكان رشد، پیشرفت، ترقى 
ــان و  و تكامل بدون حضور مهندس

اراده پوالدين آن ها فراهم نیست. 
ــت اندركاران  ــدس پژمان گفت:از ديرباز براى انجام هر كارى بايد به دس مهن
ــم و كار را به خودشان  ــى و مديريتى تكیه كنی ــه براى كار كارشناس آن حرف
ــپاريم.شايد در مقطعى به دلیل كمبود تعداد مهندسان يا كم بودن تشكل  بس
و سازماندهى مديريتى اين مهم بر عهده شهردارى ها گذاشته شده ولى امروز 
ــاختمان در كشور بويژه در استان خراسان  ــازمان نظام مهندسى س با وجود س
ــور براى اداره اين مجموعه، ديگر  ــوى و برخوردارى از جمعى فهیم و فك رض
ــتاقانه  ــت شهردارى در اين بخش حضور داشته باشد بنابر اين مش نیازي نیس
امیدواريم مهندسان مسوولیت كارها را خود بر عهده گیرند همانگونه كه ما طى 
اين سال ها بسیارى از مسوولیت ها را به خود آن ها واگذار كرديم، و از اين بابت 
نیز رضايت داريم. البته مشرط بر اينكه هم بر سرعت و هم بر كیفیت كار افزوده 
شود و نتیجه نیز آن باشد كه خدمات را با كمیت و كیفیت مناسب و به سرعت 
ــار مردم عزيزمان قرار دهیم تا مردم نیز با اعتمادى جدى از اين جمع  در اختی
كمك بگیرند و بهترين بناهايي را احداث كنند كه به لحاظ معمارى ممتاز و از 

حیث ساختمانى از استحكام و ايمنى و از نظر تأمین رفاه داراى تأسیسات برقى 
و مكانیكى باشد. مردم نیز جز رفاه و هزينه كردن منابع خود براى بدست آوردن 

بنايى كه از تمامى جهات با آن ارتباط برقرار كنند چیز ديگرى نمى خواهند.
وي افزود: در گذشته تنها يك نفر به عنوان معاون شهرسازى در يك منطقه 
ــیر او مى گذشت ولى امروز اين  ــود و بايد هر گونه تايیدي از مس ــه كاره ب هم
موضوع از بین برداشته شده و بین نواحى شهرداري و بین افراد مختلف تقسیم 
شد و امروز هم باعث خرسندي است كه ديگر اين موضوع از اين قفس بیرون 
آمد و به بیرون از شهردارى رفت و سر جاى واقعي خود يعني نظام مهندسى 

كه محور اين حرفه است نشست. 
وي خاطر نشان كرد: ما به جمع همكاران عزيز خود در اين حرفه امیدواريم تا 
روزى فرا برسد كه تمامى امور از ابتدا تا انتهاى آن دغدغه شما باشد و اينگونه 
نباشد كه مهندسان در بعضى موارد كم حوصله و كم دقت باشند و يا جديت 
ــیب ها و ناراحتى و  نكنند و يا طراحى ها خوب نباشد و در زمان اجرا شاهد آس
نگرانى ها باشیم. عبور از مرزهاى قانونى با وجود جمعى با اين كثرت و كیفیت 
بايد همزمان به دست شما باشد.ما به توانايى و ظرفیت هاى شما اعتماد كامل 
داريم؛ تنها الزم است كمى حوصله بیشتر وجود داشته باشد تا تمامى اين فرآيند 
ــلیقه  نیز با تدبیر و اراده شما رقم بخورد و اينگونه نباشد كه افراد به میل و س
خود و يا بر اساس انتظارات مادى شان هر كارى بخواهند انجام دهند و دخل 
ــى انجام دهند. شهردار  ــر اصولى و خارج از اراده جمع مهندس و تصرفات غی
ــوولیت در اختیار شما قرار گرفته، نشان  ــهد در ادامه افزود:اينكه اين مس مش
ــت.ما اين سیستم را با تمامى ظرفیتهاى آن،  دهنده شفافیت كار شهردارى اس
ــیارى در دستگاهها با آن برقرار كرديم. چرا بايستى مهندسان ما  ارتباطات بس
متفرق، پراكنده، انفرادى عمل كند.بايد از تجربه، ظرفیت ها و امكانات يكديگر 
استفاده كنیم. در غیر اينصورت وقتي فردي غیر حرفه اى به يك محیط ادارى 
مى آيد هم خودش و هم همكاران ما به زحمت مى افتند. عالوه بر اين چنین 
مراجعاتى عالوه بر رفت و آمدهاى بسیار، اتالف وقت و استهالک نیز در پى 
دارددر حالي كه شما كه كاماًل حرفه اى هستید مي توانید در همان ابتداى كار 
ــه او مى گويید چه مى خواهد، چه كم دارد و چه كارهايى مي توانید براي وي  ب
انجام دهید. خوشبختانه ما به مرحله اى رسیده ايم كه در آن از سیستمى كارآمد، 
و پیشرفته مى توان بهره برد و در آن افراد بصورت اينترنتى مى توانند بسیارى 
از اطالعات و خدمات را دريافت كنند. سیستمى كه در آن ديگر ضرورتى براى 
مراجعه افراد نیست. جالب است بدانید امروز ما نه تنها اطالعات شهرسازى را 
در فايل ها و پرونده ها داريم بلكه يك نفر مى تواند مجموعه اى از اطالعات را 
ــوابق مقررات ملكش؛ و اينكه چقدر مى تواند بسازد يا وضع موجود  در مورد س
ــروز تصاوير به هنگام از كل شهر  ــت دريافت كند. حتى ام ملكش چگونه اس
گرفته شده و به اين سیستم پیوند خورده است و هر فرد مى تواند در هر لحظه 
ــاهده كند. وي  ــاى مختلف آخرين وضعیت شهر را در آنجا مش در موقعیت ه
ــت كه در ابتداى اين كار با همكارى تان اين  اضافه كرد:تقاضاى من اين اس
ــید. اگر مى توانید كمك كنید تا كار كیفى تر دنبال شده،  موضوع را غنا ببخش

توسعه يابد و خدمات جديدترى ارايه شود.
ممكن است اتفاقاتى شبیه اين موضوع در برخى از مناطق كشور رخ دهد ولى 
به اين كیفیت و با اين كامل بودن وجود ندارد و امیدواريم كه مردم از خدمتى 
كه براى آن ها فراهم مى شود با اعتماد به جامعه مهندسى و بمنظور رفاه مردم 

و كاهش سرگردانى و اتالف وقت صورت گرفته استفاده كنند.
کار کيفي انجام دهيد

شهردار مشهد ادامه داد: ما حتى سیستم هاى ديگرى نیز تدارک ديده ايم كه بر اساس 
آن از اوايل سال آينده در مرحله ارجاع كار نیز ضرورتى براى مراجعه به يك مركز 
وجود ندارد و هر فرد با ارايه اطالعات مى تواند تايیدش را بگیرد و كارش را دنبال كند. 
وي در خاتمه تاكید كرد: نتیجه كار شما بايد در مرحله نخست عمران، آبادانى و 
توسعه كمى و نیز توسعه كیفى باشد؛ ما بايستى اطمینان بدهیم كه بهترين كار 
مهندسى را در اين شهر انجام مى دهیم و خوشحال باشیم كه معمارى خوب، 
شهرسازى مناسب، ساختمان هاى مستحكم و با كیفیت در اين شهر بیش از 

پیش ارايه بشود و از كار ضعیف نیز پرهیز كنیم.
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روال گذشته ادامه پيدا نکند
ــالمي شهر  ــوراي شهر اس رئیس ش
ــت از  ــن نشس ــز در اي ــهد نی مش
ــاختمانى  ــن پروانه س ــدور نمادي ص
ــى  ــق دفاتر خدمات مهندس از طري
ــود و گفت: من  ــندي نم ابراز خرس
ــانى بودم كه تأكید داشتم  جزو كس
ــى بیش  ــد از ظرفیتهاى مهندس باي
ــم. اگر قرار  ــتفاده كنی از گذشته اس
ــناد تمامى نقل  ــود اداره ثبت و اس ب
ــط  ــتعالم ها را توس و انتقال ها و اس
كاركنان دولتى خود پاسخ دهد شايد اين اداره يكى از معتبرترين ادارات مى شد 
ــمى اين كار از طريق قانونى انجام مى شود.  ــناد رس ــكیل دفاتر اس ولى با تش
ــیار زيادى را در شهر  ــر محمدى گفت: شهردارى ها زحمات بس مهندس شی
متحمل مى شوند؛ زباله هاى اين شهر بايد جمع شود، بايد از فضاى سبز مراقبت 
كرد و امكانات بسیارى را فراهم نمود كه اگر اين نیازها تامین نشود بالفاصله 

صداى اهالى كوچه و محله در خواهد آمد.
ــى جزو  ــهد در زمینه خدمات عمرانى و انجام كارهاى مهندس  وي افزود: مش
ــهرهايى است كه امروزه حرفى براى گفتن دارد.اما نقیصه اى كه تنها  كالنش
ــتر شهردارى ها مشاهده مى شود وجود  ــهد نیست و در بیش مختص شهر مش
ــى ادارى و طوالنى شدن پاسخگويى به مردم در مراجعه هايشان به  بروكراس
ــت، اين موضوع به شهردار و مديريت شهردارى ارتباطى ندارد.از  شهرداريهاس
گذشته گروهى در شهردارى ها اين كارها را انجام مى دادند كه ديپلم نداشته اند 
اما به آن ها مى گويند آقاى مهندس! و همین عده بیشترين لطمه را در انجام 
كارهاى مردم و پاسخگويى به آن ها وارد مى كنند. انتظار آن است كه با محول 
ــايل از میان برود. اما اگر قرار باشد حتى  ــان اين مس كردن اين كار به مهندس
با انتقال اين وظیفه به جامعه مهندسان، روال گذشته همچنان ادامه پیدا كند 
ــت و نه خواست كسانى كه از اين موضوع  ــت مردم اس اين موضوع نه خواس
ــال پیش شعار صدور  ــاع مى كنند. شیرمحمدي افزود: شهردارى از چند س دف
ــط صدور پروانه حدود سه  ــه روزه را مى دهد اما در حال حاضر متوس پروانه س
ماه بطول مى انجامد. انتظار آن است كه اين فرآيند در اين دفاتر كوتاه شود اما 
اگر قرار باشد همچنان اين مدت زمان بطول بینجامد مردم خواهند پرسید چه 
تفاوتى با گذشته است. در حال حاضر بخشى از مسايل مربوط به بحث نظارت 
و بررسى تأيید نقشه ها براى پايان كار يا پروانه، به نظام مهندسى منتقل شده 
است. بخشى از كار در اختیار شهردارى و بخشى نیز توسط آتش نشانى انجام 
ــبت به اين موضوع اعتراض دارند. در صورتى  مى گیرد.در عین حال مردم نس
كه معنى ندارد براى گرفتن يك پايان كار، يك پاى مراجعه كننده در سازمان 
آتش نشانى باشد، يك پاي آن ها در سازمان نظام مهندسى و يك پاى شان در 

شهردارى منطقه! بايد تمام كار در يك جا متمركز باشد. 
وي با اشاره به تعیین تكلیف بیش از 30 هزار پروانه ساختماني در كمیسیون 
ــازمان نظام مهندسي به صورت سازمان  ماده صد بیان كرد: انتظار مي رود س
ــورداري از حق راي در مجامع  ــي وارد عمل شده و با برخ ــردم نهاد مهندس م
ــتاي قانونمند كردن آرا و نظرات اين سازمان گام  قانون گذاري كشور در راس

بردارد.
وي همچنین افزود: انتظار داريم از اين پس خود نظام مهندسى نظارت كند كه 

كار توسط دفاترى كه وابسته به خودشان است با دقت انجام شود. 
ــى ظرفیت زيادى دارد. از سويى نیز نبايد به پرسنلى كه در اين   نظام مهندس
قسمت از شهردارى هستند بیفزايیم. مقصود آن نیست كه تعداد حاضر اخراج 
شوند، شهردارى كارهاى زيادى دارد. 30هزار پروانه كمیسیون ماده 100 منتظر 
ــیارى از كارهاى شهردارى  ــف وجود دارد كه بايد انجام شود. بس تعیین تكلی
ــط بخش خصوصى انجام مى شود كه اين عده مى توانند در اين بخشها  توس
فعالیت كنند. ما انتظار داريم نظام مهندسى كه به استناد قانون تشكیل شده، 
براى عملیاتى شدن قانون نظام مهندسى تالش كند و اين مهم میسر نیست 

جز آنكه خود شما اين كارها را بر عهده بگیريد. 
ــى فعال بودن مهندسان  ــازى قانون نظام مهندس راه تحقق اهداف و پیاده س
ــت. به هر حال اعمال قانون،  ــى اس در عرصه صحنه هاى اجتماعى و سیاس
اصالحات قانون و مواردى كه بايد از راههاى قانونى پیاده شود در گرو آن است 
كه جامعه مهندسى نماينده اى در مجلس شوراى اسالمى داشته باشد تا برخى 

از امور را با جديت بیشترى دنبال كند.
دیگر نيازي به حضور نيست

معاون شهرسازي و معماري شهردار 
ــت گفت:  ــز در اين نشس ــهد نی مش
ــعه جهانى IT ارايه  همراهى با توس
ــل زمان ممكن و با  خدمت در حداق
كیفیت و شفافیت در پاسخگويى جزو 
ــال  ــتهاى اصلى بود كه در س سیاس
ــتم  گذشته منجر به راه اندازي سیس
ــد. مهندس محمد هادي  يكپارچه ش
جاويد گفت: در سال گذشته توانستیم 
تمامى مناطق شهردارى را با سراى 7 
راه اندازى كنیم و پاسخگويى به مردم بصورت شفاف و روشن و اعالم ضابطه 
خودكار انجام شود. امروز در فاز 4 خدمات بخش خصوصى را تجربه مى كنیم. 
ــتم  ــور با داشتن اينترنت مى تواند وارد سیس امروز هر شهروند از هر نقطه كش
ــرده و در هر نقطه و روى هر ملكى كلیك  ــود، در شهر گردش مجازى ك ش
ــبه ريالى و حتى عوارض نوسازى  كند و از اين طريق ضوابط آن، نحوه محاس
آن در اختیارش قرار مى گیرد. عالوه بر آن كلیه مصوبات شوراى اسالمى شهر، 
ضوابط و مقررات طرح هاى جامع تفضیلى به عنوان دانشنامه در اختیار وى قرار 
ــبردارى 360 درجه كه هر 3 ماه يكبار از تمامى معابر  دارد. عالوه بر اين عكس
سطح شهر انجام مى شود فرصتى را فراهم مى كند تا شهروندان بدون مراجعه 
به محل و صرفاً از طريق سیستم بتوانند وضعیت ساخت وساز آن محدوده را 
ــاهده و كنترل كنند و در صورت لزوم نسبت به خريد آن اقدام كنند. اين  مش
سیستم به ما نیز كمك مى كند تا بتوانیم با توجه به تصوير بردارى سه ماهه 
ــود ممیزى كنیم و اين  ــطح شهر انجام مى ش ــا و تغییراتى را كه در س تفاوته
ــت كه در ساخت و ساز  ــان دهنده تغییرات و تخلفات احتمالى اس ممیزى نش

اتفاق رخ مى دهد. 
وي افزود: موضوع ديگر سرويس تحت وب مربوط به خدمات استعالم ادارات 
ــالگرد پیروزى انقالب اسالمى كار  ــال همزمان با س ــت. از 22 بهمن امس اس
الكترونیكى شدن سیستم استعالم در دستور كار قرار گرفت و بر اين اساس از 
اين پس شركتهاى خدمات رسان، مراكز، سازمانها و دوايرى كه با شهردارى 
ارتباط دارند نیازى به حضور براى دريافت نامه و مراجعه به شهردارى بصورت 
دستى نخواهند داشت. از طريق اين سیستم امكان ورود به دستگاه فراهم شده 
ــت تا بتوان با حداقل زمان ممكن استعالم خود را انجام داده و پاسخ آن را  اس
بصورت اتومات از ما دريافت كنند تا بدهى و يا هزينه هاى مربوط به ملك را به 

شهردارى بصورت الكترونیكى پرداخت كنند. 
وي در خصوص تولید سرويس تحت وب براى دفاتر خدمات مهندسى گفت: 
از اين پس تمامى تخلفات ساختمانى كه در سطح شهر رخ مى دهد در سیستم 
ــى مسوول ناظر ساختمان نمره منفى تعلق خواهد  ثبت مى گردد و به مهندس

گرفت و اين موضوع از سال آينده اجرايى خواهد شد. 
ــتم  حدود 9 هزار مهندس شهر با شماره كدى كه شهردارى به آن ها در سیس
يكپارچه ارايه كرده است مى توانند وارد سیستم تحت وب شوند و وضعیت خود 

را از طريق سیستم كنترل كنند. 
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سازمان نظام مهندسي به عنوان عالي ترين و فراگیرترين تشكل صنفي استان 
وظیفه خطیري در راستاي وظايف خود در رشد و ارتقاي صادرات خدمات فني 
ــتان بر عهده دارد و همواره كوشش و تالش  ــي فني و مهندسي اس و مهندس
ــده در نهادها و  ــكیل ش ــات تش خود را معطوف به اين مهم نموده و در جلس
دستگاه هاي اجرايي ذيربط حضور فعالي داشته است. اهمیت صادرات خدمات 
فني و مهندسي به دلیل ماهیت ارزآوري و اشتغال آفريني و كسب مهارت در 
ــت و صادرات خدمات  اجراي پروژه هاي بین المللي بر هیچ كس پوشیده نیس
ــدي بخش خصوصي و حمايت هاي ويژه  ــي درصورت ورود ج فني و مهندس
دولت كه قطعا بايد به صورت منطقي از صادركنندگان صورت گیرد مي تواند 
زمینه الزم را براي رشد و بالندگي جوانان مستعد و هوشمند ايراني در بازارهاي 
ــوم و چهارم و  ــدف فراهم كند. توجه دولت به ويژه در برنامه هاي دوم و س ه
پنجم توسعه به صادرات خدمات فني و مهندسي باعث رشد و ارتقاي اين حوزه 
ــتمر و مداوم داشته و در حال  شده و در طول برنامه چهارم 25درصد رشد مس
حاضر به رقمي حدود 3/5 میلیارد دالر رسیده است. آمار بانك مركزي صادرات 
ــي را 9/7 میلیارد دالر  خدمات، ترانزيت، حمل و نقل و خدمات فني و مهندس
ــت آمده  ــال 89 رقم به دس در طول برنامه پنجم پیش بیني نموده كه در س
براي صادرات خدمات فني و مهندسي 3 میلیارد دالر برآورد شده است ولي با 

به بهانه حضور شایسته سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در نمایشگاه های برون مرزی یادداشت

برنامه عملیاتي سازمان نظام مهندسي استان خراسان 
رضوي بمنظور ارتقاي صادرات خدمات فني و مهندسي

توجه به روند رو به رشد و جهشي صادرات خدمات فني و مهندسي در سطح 
ــهم ايران از سهم جهاني قابل قبول نیست و الزم است مسووالن  جهاني س
مربوطه در اين خصوص تالش مضاعفي را آغاز نمايند. آمارها نشان مي دهد 
ــان رضوي از سهم كشوري )سه میلیارد دالر صادرات  ــهم استان خراس كه س
خدمات فني و مهندسي( نیز بسیار اندک است و به 10 میلیون دالر در سال نیز 
نمي رسد كه غالب آن توسط بنگاه هاي اقتصادي بزرگ استان صورت گرفته 
ــازمان يافته صورت گرفته  ــت. فعالیت هايي نیز به صورت پراكنده و نه س اس
است كه شايسته توانمندي هاي بالقوه و بالفعل استان در زمینه خدمات فني و 
مهندسي نیست. استان خراسان رضوي به عنوان دروازه ورود به آسیاي میانه 
توانايي هاي بسیار زيادي در صادرات خدمات دارد و وجود هزاران تحصیلكرده 
ــي و شركت هاي توانمند ساختماني و رشته هاي متنوع  در رشته هاي مهندس
)برق- عمران- تأسیسات- طراحي- سازه- نرم افزار و ساير رشته هاي مرتبط( 
ــعه و نوسازي  ــترس كه همگي آن ها در مرحله رشد و توس و بازارهاي در دس
ــراروي فعاالن بخش  ــتند فرصت هاي تجاري مطلوبي را ف ــازي هس و بازس
خصوصي در حوزه خدمات فني و مهندسي قرار داده و استفاده از اين فرصت 
ــبرد راهبردي توسعه صادرات  نه تنها يك وظیفه بلكه يك تكلیف براي پیش
كاال و خدمات استان مي باشد. بنا به ماهیت صادرات خدمات فني و مهندسي و 

منوچهر سلطانی | مشاور کمیسیون صدور خدمات مهندسی
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ارزش افزوده نهفته اي كه در اين بخش وجود دارد و به ازاي يك دالر ارزش 
ــتان  افزوده صادرات كاال در اين بخش به اندازه چهار دالر ارزآوري نصیب اس
مي نمايد. الزم است بسترهاي الزم و اراده جدي در اين زمینه به همراه سرمايه 
گذاري مناسب صورت گیرد و به همین دلیل است كه حمايت هاي يارانه اي 
دولت در اين بخش به 8 درصد رسیده و اين در حالي است كه به صادرات كاال 
حداكثر تا 4 درصد يارانه تعلق مي گیرد. ابالغ آيین نامه جديد صادرات خدمات 
فني و مهندسي كه طیف وسیعي از مشاغل و رسته هاي شغلي بخش خدمات 
ــت  ــب را براي فعاالن اين حوزه فراهم نموده اس را دربرمي گیرد فرصت مناس
هرچند كه آيین نامه مزبور نیز نیاز به اصالحات جدي دارد تا فعاالن اقتصادي 
در استان ها بتوانند با آسودگي خاطر بیشتري در اين حوزه وارد شوند. با توجه 
به آنچه اشاره شد و تأكید استاندار محترم خراسان رضوي اين تشكل صنفي با 
نگاه صادرات گرا و برون نگر و در راستاي سیاست هاي كالن دولت تصمیم به 
ورود جدي در اين حوزه و سیاست گزاري و تجمیع فعالیت هاي پراكنده در اين 
حوزه را دارد لذا اين سازمان به منظور هماهنگي و تشريك مساعي و هدايت 
خدمات فني و مهندسي استان كمیته اي را با حضور كارشناسان اين حوزه و 
ــتگاه هاي اجرايي ذيربط ايجاد نموده و امید دارد كه اين كمیسیون بتواند  دس
فعالیت هاي شركت هاي ذيربط را ساماندهي نموده و نهايتا به ارتقاي صادرات 
ــه برگزار شده تاكنون فعالیت هاي  ــتان كمك نمايد. در دو جلس غیر نفتي اس
ــكالت  ــازمان و برنامه قابل اجرا و با نگرش به مش اجرايي و عملیاتي اين س
موجود موارد ذيل را ارايه مي نمايد تا مورد توجه مسووالن ذيربط قرار گرفته و 

ما را در انجام اين وظايف ياري نمايند.

1- تشكیل كمیته صدور خدمات فني و مهندسي با شركت رئیس سازمان نظام 
مهندسي و كارشناسان ذيربط و نمايندگان دستگاه هاي اجرايي مربوطه )اتاق 
ــازمان صنعت و معدن و تجارت- كارشناسان  بازرگاني و صنايع و معادن- س
مختلف حسب مورد- نمايندگان دستگاه هاي اجرايي مربوطه حسب مورد( و 
تشكیل هفته اي كمیته مزبور و تدوين آيین نامه داخلي آن به منظور پیشبرد 

اهداف ترسیم شده.
2- مطالعه همه جانبه و عمیق وضعیت فعلي صادرات خدمات فني و مهندسي 
ــتیابي و اتخاذ  ــتان و همچنین توانمندي هاي بالقوه و بالفعل به منظور دس اس
تصمیم مناسب در بكارگیري از پتانسیل هاي موجود در قالب يك طرح جامع 

مطالعاتي
ــتراتژي تجارت خارجي استان، كمیته تشكیل شده  3- با عنايت به تدوين اس
سعي خود را در راستاي عملیاتي نمودن اهداف ترسیم شده در سند مزبور بعمل 

خواهد آورد.
4- رشد و توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي در قالب آيین نامه اجرايي 
و ارايه پیشنهادهاي خود به كمیته ماده 19 بمنظور هر چه بهتر اجرا شدن آيین 

نامه مزبور 
5- ارزيابي منابع امكانات و ظرفیت هاي صادراتي استان به همكاري تشكل ها 

و شركت هاي فعال موجود در بخش صادرات خدمات فني و مهندسي 
6- تأكید بر آموزش اعضا تحت پوشش با توجه به سرفصل هاي تعیین شده در 
زمینه صادرات خدمات فني و مهندسي و چگونگي ورود به بازارهاي جهاني و 

شركت در مناقصه هاي بین المللي 
ــايي بازارهاي منطقه اي و فرا منطقه اي در زمینه خدمات  7- ارزيابي و شناس
ــي و پیگیري مناقصات بین المللي از طريق سفارت خانه هاي  فني و مهندس
ــور و اطالع رساني به موقع به اعضا  ــالمي ايران در خارج از كش جمهوري اس

بمنظور شركت در اين مناقصات 
ــويق و ترغیب اعضاي تحت پوشش به حضور در بازار هاي جهاني به  8- تش

ويژه بازار هاي منطقه اي )افغانستان – آسیاي میانه( 
9- هماهنگي با استانداري محترم خراسان رضوي بمنظور حضور نماينده ثابت 
سازمان نظام مهندسي استان براي شركت در جلسه كارگروه توسعه صادرات 
غیر نفتي استان به منظور انتقال تصمیمات متخذه به اعضا و هم چنین ساير 
ــتان در ارتباط با صادرات خدمات فني و  ــیون هاي تشكیل شده در اس كمیس

مهندسي 
10- ارايه مشاوره هاي فني و تخصصي به صادر كنندگان خدمات و استفاده از 

نقطه نظرات آن ها در پیشبرد اهداف سازمان نظام مهندسي
ــي در اولین فرصت  ــزاري همايش صادرات خدمات فني و مهندس 11- برگ
ــوري و آموزش چگونگي شركت در  ممكن با حضور كارشناسان استاني كش
مناقصات بین المللي – نحوه فاينانس – ضمانت نامه هاي بانكي و استفاده از 

تسهیالت تخصیصي دولت در اين حوزه
12- تدوين استراتژي صادرات خدمات فني و مهندسي در راستاي سند تجارت 

خارجي استان 
ــي و چگونگي  13- دفاع مؤثر از حقوق صادر كنندگان خدمات فني و مهندس

استفاده از تسهیالت تخصیصي سازمان توسعه تجارت ايران
ــتان در زمینه بكار گیري دانش آموختگان  14- همكاري با كمیته اشتغال اس
رشته هاي فني و مهندسي در بازارهاي هدف صادراتي بويژه بازار هاي پیراموني 
و مشاركت در بازسازي و نوسازي پروژه هاي ساختماني، آب رساني، راه سازي، 

شهرسازي، برق رساني و هتل سازي... 
ــات با تصمیم گیرندگان خدمات فني و مهندسي در رفع  15- برگزاري جلس
مشكالت فعاالن اين حوزه و تبادل افكار با اعضا و مسووالن سازمان توسعه 
ــه و رايزني هاي بازرگاني  ــارت، بانك ها، شركت هاي بیمه اي، امور خارج تج

درخارج از كشور 
16- راه اندازي سايت ويژه صادرات خدمات فني و مهندسي به منظور اطالع 
رساني اعضا از قوانیني و مقررات شركت در مناقصات و جذب سرمايه گذاري

17- كمك به جذب منابع مالي و اعتباري براي اعضا به منظور تأمین نقدينگي 
و سرمايه در گردش آن

18- مشاركت در نمايشگاه هاي تخصصي خارج از كشور در زمینه خدمات فني 
)catalog show( و مهندسي و معرفي امكانات استان بصورت كاتالوگ شو

بروشور هاي تبلیغاتي و ساير ابزار هاي تبلیغاتي 
19- مشاركت فعال در هیأت هاي تجاري به خارج از كشور به منظور بازاريابي و 

شناسايي پروژه هاي قابل انجام 
20- جذب اعتبارات براي اعضا از محل خطوط اعتباري گشايش شده دولت 

در پروژه هاي خدمات فني و مهندسي در كشور هاي مختلف
21- همكاري و هماهنگي با ساير تشكل هاي استان در زمینه صادرات خدمات 

فني و مهندسي 
ــازمان نظام مهندسي  22- تفكیك و وجه تمايز رشته هاي مختلف شغلي س
ــي و فني به آن ها و چگونگي حضور در  ــاوره هاي تخصص به منظور ارايه مش

بازار هاي مختلف 
ــن دعوت از  ــور و همچنی ــاي تخصصي به خارج از كش ــزام هیأت ه 23- اع
ــكاري و نصب و راه اندازي  ــاوره اي و پیمان هیأت هاي تخصصي اعم از مش
ــاغل مرتبط به منظور تبادل نظر و ارتقاي دانش فني  ــاير مش كارخانه ها و س

اعضا تحت پوشش
24- انجام تحقیقات كاربردي با همكاري دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
ــكده هاي فني و برگزاري همايش هاي كاربردي براي دانشجويان  بويژه دانش
رشته هاي مختلف فني و مهندسي و آموزش آن ها در خصوص چگونگي ورود 

به بازار هاي هدف
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سفر نامه مالقات با بیرجند سفرنامه

از پنجــــره کویــــر... 

مقدمه 
ــرزمینى در دل كوير،شهرى كه آن را نگین كوير مى خوانند، مركز  بیرجند،س
ايالت قهستان. سرزمینى واقع در میانه دو حوزه كهن فرهنگ ايرانى: خراسان و 
سیستان.مالقات با بیرجند فرصتى بود براى تجربه و كشف كیفیت زندگى در 
كوير و دريافت معمارى آن به مثابه ظرف زندگى. نمى دانستیم در اين چند روز با 
چه فضاهايى مواجه مى شويم،تنها تصوراتى حاصل از ديده ها وشنیده هايمان از 
معمارى كوير، را در ذهن داريم.خانه هاى كاه گلى،بادگیرها،ساباطها،سقف هاى 
گنبدى.ذهن خود را پاک مى كنیم از هر آنچه مى دانیم،تصور مى كنیم و به آن 
میانديشیديم تا خود كوير،خاک،فضا، كالبد، تاريخ،انسانها،روابط و رفتارها با ما 

سخن بگويند و حقیقت وجود خويش را بر ما آشكار سازند.
بازديد از سكونتگاه هاى فورک،خوسف و بخش هايى از بافت تاريخى بیرجند 
ــازى حاشیه كوير مركزى  ــب را جهت لمس معمارى و شهرس فرصتى مناس
ــتر هاى طبیعى و جغرافیايى براى ما فراهم ساخت كه در اين  ــته از بس برخاس

مجال در حد وسع به آن خواهیم پرداخت.

 مالقات با بيرجند، نگاهی به محله قدیمی چهار درخت 
بافت قديمى و تاريخى بیرجند را به دلیل فرم كلى منطبق با اقلیم و تعدد آثار 
ــد به شمار آورد. اهمیت اين  ــي مى توان جزو بافت هاي شهرى ارزشمن تاريخ
ــجام و قرار گیرى اين تك  بافت عالوه بر وجود تك بناهاي ارزشمند، در انس
بناها در كنار يكديگر و هويت آن به عنوان هسته اولیه شهر مي باشد. در حالي 
كه هسته اولیه بسیاري از شهرها از بین رفته يا در حال تخريب است، محله 
تاريخي چهار درخت، سال گذشته به عنوان هسته اولیه شهر بیرجند در فهرست 
آثار ملي به ثبت رسید و عملیات حفظ و حراست از آن به صورت جدى ترى 
مطرح گرديد. مهمترين آثار فرهنگى و تاريخى موجود در اين محله را مى توان 

به شرح زير معرفى نمود: 
1- ارگ بهارس��تان )قلعه خش��تی(: اين ارگ كه امروزه به نام باغ زرشكى 
ــال 1205 ه.ق در دوره زنديه ساخته شده است. مهم ترين  مشهور است در س
بخش بنا كوشك آن است كه در سه طبقه و به صورت هشت ضلعى ساخته 
شده است. نماى خارجى اين بخش داراى تزيینات آجركارى با زره هاى هندسى 

مى باشد. بخش دوم قلعه دفاعى بنا است كه داراى يك برج و حصار است اين 
بخش از خشت و گل ساخته شده است. سومین بخش حیاط اندرونى و نقشه 

اطاق هاى دور تا دور آن است.

شماره )1(: مسیر بازديد بناهاى ثبتى و با ارزش در محله چهاردرخت بیرجند



3637

2- مدرسه و حسينيه شوکتيه 
)حسينيه امام رضا(

مدرسه يا حسینیه شوكتیه واقع 
در مركز شهر بیرجند يكى از 
مهمترين و با ارزشترين بناهاى 
ــمار مى رود. تاريخى شهر بش
ــال 1312)ه.ق(  اين بنا در س
احداث گرديد ودر سال 1326 
)ه.ق( پس از تاسیس مدرسه 
ــران و رشديه  ــون ته دارالفن
ــرى آموزشى پیدا  تبريز كارب
عمده  ــاى  ويژگى ه ــرد.از  ك
رعايت  ــا  بن ــن  اي ــارى  معم
ــنتى  س معمارى  ــص  خصاي
ايرانى در كل اجزاى آن است.
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3- منازل مسکونی )خانه آراسته و خانه پردلی( 
دارا بودن عناصرى مانند سردر ورودى، هشتى، داالن يا دهلیز، حیاط مركزى، 
ــوان، اطاق هاى متعدد در چهار طرف، پوشش هاى گنبدى، ديوارهاى قطور  اي
واستفاده از خشت و گل در ساخت بناهاى مسكونى سبب گشته است كه تمام 
ويژگى هاى خانه هاى سنتى كويرى را از لحاظ هماهنگى و همگونى با اوضاع 

جغرافیايى، اقلیمى، اجتماعى، اقتصادى و اعتقادى ساكنان خود دارا باشد. 
بیشتر منازل مسكونى معمواًل همه يك نقشه دارد. اتاق ها دور تا دور محوطه 
ــه يك  ــه عموماً چند درخت دارد بنا شده كه در میان اين اتاق ها همیش اى ك
ــاق تمیزتر و بهتر از اتاق هاى ديگر وجود دارد. اين اتاق معمواًل در میانه بنا  ات
ــكل دارد كه پنجره اى تمام ارتفاع كمانى شكل  ــع شده و طاقى كمان ش واق
آنرا پوشانده است. سقف هاى گنبدى اين خانه بسیار زيباست. بعضاً در ساختن 
اين سقف هاى گنبدى تزئینات ساده اما در عین حال زيبا به كار رفته است كه 
ــت. سردر ورودى،  بیانگر روح حاكم در فرهنگ و هويت مردمان اين خطه اس
هشتى، داالن يا دهلیز، حیاط مركزى، ايوان، ستون ها و پنجره هايى پر از كنده 
ــالمى در چهار طرف حیاط، ديوارهاى قطور خشتى  ــبك اس كارى هايى به س
ــكوهايى جهت نشستن در طاق نماها، تزئیناتى مانند آجركارى و  و گلى و س

گچ برى فصل مشترک اكثر اين بناها هستند. 

4- حمام محله چهار درخت)زور خانه پوریاي ولي(
ورودي حمام با طاق كوتاه و چند پله آجري عريض، پايین تر از سطح خیابان 
قرار دارد. فضاي ورودي از طريق يك داالن به سربینه و سپس به درون بینه 
راه دارد. در وسط فضاي داخلي بینه يك گودي هشت ضلعي به عمق يك متر 
ديده مي شود و در طاق نماها سكوهايي جهت نشستن ساخته شده است. بینه 
با يك گنبد كوچك و كاله فرنگي شكل پوشش يافته است و روشنايي آن از 
طريق نورگیرهايي تأمین و هواي آن تهويه مي شده است. اين حمام علیرغم 

سبك معماري ويژه و استادانه خود، هیچ گونه تزئینات قابل توجهي ندارد. 

5- حسينيه بهرمان بيرجند 
بناى حسینیه بهرمان در دوران قاجار احداث شده است. اين بنا واجد ويژگى هاى 
ــردر ورودى با سقف كلیلى آذرى دوگلويى و تزئینات  بارز معمارى از جمله س
ــكل از پنج طاق نماى سكودار و سقف گنبدى  ــتى متش آجرى زيگزاگ، هش
ــتى و طاق نما هاى  ــده، رشته پلكان طراحى شده در گوشه هش آذين بندى ش
سكودار با سقف هاى كلیل آذرى دوگلويى و طاق نماهاى تزئین شده اطراف 

صحن حیاط مى باشد.

6- حسينيه و مدرسه نواب بيرجند 
ــال 1001 ه.ق و در دوره شاه عباس صفوى به  ــینیه و مدرسه نواب در س حس
صورت دو ايوانى ساخته شده است. سردر ورودى، هشتى، صحن، دو ايوان و 
اتاق ها و پنجره هاى متعدد از ويژگى هاى اين بنا است. مهم ترين ويژگى هاى 
اين بنا تزيینات زيباى گچ برى آن است كه در جاى جاى آن ديده مى شود. اين 
تزيینات شامل مقرنس، رسمى بندى، كتیبه هاى گچى و گچ برى هاى اسلیمى 

و گل و گیاه است. 



3839

7- مسجد جامع چهاردرخت 
مسجد جامع چهار درخت در سده 6 هـ.ق. و در دوران صفويه در محل میدان 
چهاردرخت )قديمى ترين میدان بیرجند( و در مجاورت مسجد عاشورابنا شده 
ــجد داراى دو درب ورودى است كه يك درب از محل میدان  ــت. اين مس اس
ــجدراه دارد و ورودى دوم كه در ضلع جنوب مسجد قرار گرفته  به صحن مس
ــتون دار منتهى مى شود. ورودى اول داراى تزيینات  ــتان س مستقیما به شبس
ــاخت آن مربوط به اواخر دوره قاجار يا اوايل دوره پهلوى  آجركارى بوده و س
است و ورودى دوم داراى طاق جناغى و تزيینات رسمى بندى است و به زمان 

ساخت خود مسجد بر مى گردد. 

8- آب انبار حاج ملک بيرجند
اين بنا در خیابان مطهرى و كوچه آيتى بیرجند واقع شده و از آثار اواسط دوره 
قاجاريه به شمار مى آيد. آب انبار حاج ملك داراى راه پله اى با 84 پله و محدوده 

وسیعى با دو مخزن بزرگ ذخیره آب است.

9- قلعه پایين شهر بيرجند
قلعه بیرجند )قلعه ته ده يا پايین شهر(، بزرگترين و قديمي ترين بناي تاريخي 
بیرجند به شمار مي رود و بر فراز بلندترين نقطه غربي تپه ماهورهاي شهر از 
ــاخته شده است. بناي مذكور با وسعتي بالغ بر 3000  ــت و گل و چینه س خش

مترمربع در دوره صفويه احداث شده و مقر دفاعى و نظامى شهر بوده است. 
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مالقات با فورگ
اولین چیزى كه در بازديد از اين روستا جالب توجه مى باشد، همخوانى عجیب 
و مثال زدنى سكونتگاه با بستر طبیعى آن است. گويى اين روستا از دل خاک 
ــت. قلعه فورگ  ــه آن شكل و فرم داده اس ــت تواناى طبیعت ب برآمده و دس
ــتا پیوندى ناگسستنى برقرار نموده است.  همچون پدرى حمايتگر،با اين روس
فرم فضاها و بناها در اين روستا كاماًل از بستر طبیعى خود تبعیت مى نمايد و با 
خصلت هاى آن همخوان است. رنگ آن نیز همخوان با طبیعت بوده، گويى اين 
طبیعت است كه آنرا رنگ زده يا شايد بتوان گفت اصاًل رنگى به آن زده نشده 
و رنگ خود را از بدو تولد همراه خود داشته است. پس از آنكه چشم انداز زيبا و 
گوياى اين روستا ما را به سوى خود خواند، روابط فضايى، كالبدى و اجتماعى 
درون آن است كه با ما سخن مى گويد.همسازى با بستر طبیعى سبب گشته 
ــت تا فرم كالبدى اين روستا تا حدى متفاوت از فرم هاى مرسوم معمارى  اس
ــقف هايى كه مسطح هستند و بدلیل  ــك باشد. س كويرى و اقلیم گرم و خش
اقلیم كوهپايه اى و ويژگى هاى بستر طبیعى فاقدسقف هاى گنبدى و بادگیرها 
ــطح شكل گرفته اند.اين سطوح عالوه بر ان كه سقف  مى باشد و عموما مس
بناى يك خانه هستند، نقش حیاط خانه هاى ديگر را نیز ايفا مى نمايند به اين 
ترتیب فرمى پلكانى به روستا داده اند. در معابر باريك و پر پیچ و خم روستاى 
فورگ كه به تبعیت از شرايط اقلیمى و طبیعى به اين شكل درآمده اند، ساباط 
كمتر به چشم مى خورد. با اين وجود سادگى و بى پیرايگى در معمارى، رعايت 
ــى مردم وارى از ويژگى هاى مشترک  نیارش و پیمون و همچنین اصل اساس
اين مجموعه با معمارى اقلیم گرم و خشك مى باشد. هرچند خانه هاى كاهگلى 
ــزرگ كويرى از تزئینات و جزئیات  ــورگ برخالف بناهاى ديگر شهر هاى ب ف
كمترى برخوردار است اما خود گوياى سادگى و قناعت مردمان سخت كوش 

اين خطه از كوير مى باشد. 

انسجام و اتصال عناصر ريزدانه سكونتگاه در هماهنگى با بستر طبیعى

بافت فورگ، شكل گیرى بر اساس روابط عملكردى

منظر،پیوند دهنده میان مردم و مكان

پیوستگى درونى میان اجزاء و عناصر سازنده ساختار



4041

مالقات با خوسف
سكونتگاه خوسف به لحاظ مقیاس بزرگتر و پر جمعیت تر از فورگ مى باشد و 
به تبع آن داراى روابط اجتماعى-اقتصادى پر رنگ تر و تاثیرگذار تر مى باشد. 
ــف را مى توان روستايى بزرگ و شايد شهرى كوچك دانست. زمانى كه  خوس
خوسف را از باالى مقبره ابن حسام خوسفى به نظاره مى نشینیم، تركیب زيباى 
ــكونتگاهى كه از دل آن بر آمده است، چشم اندازى زيبا و چشم  طبیعت و س
نواز را به وجود آورده است. رويش رنگ سبز طبیعت از دل كوير، تركیب آن با 
سقف هاى كاهگلى و گنبدهاى خاكى رنگ و چشم انداز كوه هاى پشت آن ها 
ــقف هاى  ــت. وجود س جلوه اى ماورايى، ماندگار و خاطره انگیز را رقم زده اس
گنبدى در بناها حكايت از تفاوت بستر طبیعى و شرايط جغرافیايى آن با فورگ 
ــه تبع آن فرم معماريش دارد. وجود بادگیرها كه به عنوان تهويه و تلطیف  و ب
كننده هوا در منازل هستند از ويژگى هاى بارز منظر شهر خوسف است. سادگى 
ــم نمى آيد و گاه و بى گاه تزيینات  و پیچیدگى مطلق فورگ در اينجا به چش
جزئى در سردر و برخى قسمت هاى بنا ديده مى شود.در معابر باريك خوسف، 
ــى اصلى در سايه اندازى بر فضا بر عهده دارند. پیش خوان  ساباط ها نیز نقش
ــردرها، داالن ها و هشتى ها، صمیمیت، محرمیت  ورودى ها، كلون درب ها، س
واصول معمارى ايرانى را تداعى مى كنند. منازل مسكونى نیز عموما درونگرا , 
ــاط مركزى تزئین يافته با حوض كوچك و درختان انار گرداگرد القا كننده  حی

هويت و آرامش منازل كويرى هستند. 

پیوند فضاى سبز و سكونتگاه- مشاهده خوسف از مقبره ابن حسام خوسفى

آرمیدن سكونتگاه در بستر طبیعت

نمونه هايى از تزيینات و اجزاء شكل دهنده معمارى خانه هاى سنتىسقف گنبدى، بادگیر و حیاط مركزى، نمودهايى از معمارى كوير
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مقدمه:
ــى از كاردر كارگاه هاى  ــادى از كارگران در اثر حوادث ناش ــال تعداد زي هر س
ــاختمان كشته و هزاران نفر  ــاختمانى ودر محل هاى كار مهندسى راه و س س
ــاده مى توان بسیارى از اين حوادث را  مجروح مى شوند كه با انجام اقدامات س
پیشگیرى نمود. طبق آمار سازمان بین المللى كار، ساالنه 2میلیون نفر به علت 
حوادث ناشى از كار جان خود را از دست مى دهند و 270میلیون نفر دچار آسیب 
مى شوند و بیش از 160میلیون نفر نیز به علت قرار گرفتن در معرض عوامل 
زيان آور در محیط كار به بیمارى شغلى مبتال مى شوند.يكى از حوادث رايجى 
ــاهده مى گردد وهمیشه متاسفانه  ــاختمان مش كه در زمان احداث و اجراى س
باعث از بین رفتن جان كارگران و يا ساكنین اطراف ساختمان در حال احداث 
ــعى شده  ــت على هذا در اين مقاله س و يا اجراء مى گردد در زمان تخريب اس
است كه اقدامات اولیه در خصوص موضوع تخريب براى پیشگیرى از حوادث 

ساختمانى باز گو گردد.

 
 

ا

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

مقاله ها

دستورالعمل تخریب
عمومی
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 عكس از خبر گزارى مهر در خصوص حادثه ساختمان تخريب شده در سعادت آباد تهران

تعریف تخریب:
هر اقدامى كه مستلزم جدا كردن مصالح از ساختمان به منظور حذف، نوسازى، 

تعمیر، مرمت و بازسازى تمام يا قسمتى از بنا باشد تخريب نامیده مى شود

مراحلی که باید قبل از تخریب انجام داد
1-برنامه ريزى تخريب

2-بررسى ساختمانهاى مجاور محلى كه قرار است تخريب شود
3-تعیین روش تخريب

4-مستند سازى تخريب

الف(برنامه ریزی تخریب:
*بررسى ساختمان مورد تخريب 

*بررسى ساختمانها وتاسیسات مجاور
*تعیین روش تخريب

*انتخاب اشخاص داراى صالحیت الزم براى اجراونظارت بر تخريب و حمل ضايعات 
*تدوين برنامه زمانبندى تخريب

*تدوين برنامه استفاده از مصالح، ماشین آالت و ابزار الزم
*تامین پوشش هاى بیمه اى
*بودجه بندى و بر آورد مالى 

*اخذ مجوزهاى الزم از ادارات و مراجع ذيربط
*مستند سازى

ب(بررسی ساختمان های مجاور محلی که باید تخریب شود:
1-سازه از نظر پى،ديواره ها،سقف و... 

2-قدمت و سن بنا
3-كاربرى)آموزشى، مسكونى، تجارى،صنعتى و....(

4-اتصال به ساختمان مورد تخريب 
5-تجاوزبه محدوده ملك مجاور

ج(تعيين روش تخریب:
1-به وسیله نیروى انسانى 

2-به وسیله ماشین آالت ساختمانى
3-تركیبى از دوحالت فوق 

 

4- به وسیله انفجار
5-به وسیله ضربه زدن 

6- به وسیله كشیدن

د(مستند سازی تخریب:
1-موضوع 

2-محل
3-وضع فعلى)عكس بردارى،تهیه نقشه
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4-علت نیاز تخريب 
5-مطلع نمودن همسايگان مجاور ملك 

6-برنامه زمانبندى تخريب
7-هزينه تخريب 

8-مجوزهاى الزم براى شروع تخريب 
9-مسول تخريب و مشخص كردن افراد مورد نیاز

10-حركت عمل ماشین آالت
11-حمل نخاله ها

12-مشخص كردن محل انبار ضايعات وآوارها

مخاطرات فيزیکی عمليات تخریب:
1-سقوط از ارتفاع

2-سقوط مصالح بر روى افراد
3-ريزش ناگهانى تمام يا قسمتى از ساختمان

4-آسیب هاى ناشى از ماشین آالت 
5-آتش سوزى 

6-انفجار
7-برق گرفتگى

8-سروصدا
9-پرتاب نخاله و ضايعات

10-سقوط شیشه ها

مخاطرات شيميایی عمليات تخریب:
1-انواع گرد و غبار ها

2-سیلیس
3-الیاف آزبست

4-آلودگى فیوم ها ناشى از برش آهن هاى زنگ زده

مروری بر آئين نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی )فصل تخریب(:
ــد بازديد دقیقي  از  ــل  از اينكه  عملیات  تخريب  شروع  شود، باي ــاده  192: قب م
ــت  تخريب  بعمل  آمده  و در صورت  وجود  ــمت هاي  ساختمان  در دس كلیه  قس
قسمت هاي  خطرناک  و قابل  ريزش ، اقدامات  احتیاطي  از قبیل  نصب  شمع ، سپر 

و حايل  و ستون هاي  موقتي  جهت  مهار آن  قسمت ها  بعمل  آيد.

 

ــابه  با  ــاير خدمات  مش ماده  193: قبل  از شروع  كار، جريان  برق ، گاز، آب  و س
اطالع  و نظارت  سازمان هاي  مربوطه  به  طور مطمئن  قطع  و در صورت  نیاز به  
برقراري  موقت  آن ها، اين  عمل  نیز بايد با موافقت  و نظارت  سازمان هاي  ذيربط  

و رعايت  كلیه  احتیاطات  و مقررات  ايمني  مربوطه  انجام  گردد.
ماده  194: منطقه  خطر در اطراف  ساختمان  در دست  تخريب  بايد كاماًل محصور 
و عالمات  خطر و هشدار دهنده  نصب  گردد و از ورود افراد غیرمسئول  به  منطقه  

محصور شده  جلوگیري  بعمل  آيد.

ماده  195: در هنگام  شب ، مرز منطقه  محصور شده  بايد با نصب  چراغ هاي  قرمز 
و يا عاليم  مشخصه  ديگر از قبیل  تابلوهاي  شبرنگ  و غیره  مشخص  گردد.

ــاختمان  در دست  تخريب  به  جز  ماده  196: كلیه  راه هاي  ورودي  و خروجي  س
ــئول  درنظر گرفته  شده ، بايد  راهي  كه  براي  عبور و مرور كارگران  و افراد مس

مسدود گردد.
ــد قبل  از شروع   ــه هاي  موجود در درها و پنجره ها باي ــاده  197: كلیه  شیش  م

عملیات  تخريب ، درآورده  شده  و در محل  مناسبي  انبار گردد.
ماده 202: از تخريب قسمتهايي از ساختمان كه باعث تخريب و ريزش ناگهاني 

قسمتهاي ديگر ساختمان گردد بايد جلوگیري به عمل آيد.
ــت تخريب نبايد در شرايط  ــمتهاي دردس ماده 203: در پايان كار روزانه، قس

ناپايداري كه در برابر فشار باد يا ارتعاشات آسیب پذير باشند، رها گردند.
ماده 204: مصالح و مواد حاصل از تخريب هر قسمت يا طبقه بايد به موقع به 
محل مناسبي منتقل گردد و از انباشته شدن آن به ترتیبي كه مانع از انجام كار 

شده و يا استحكام طبقات پايینتر را به خطر اندازد، جلوگیري به عمل آيد.
ــل از تخريب بايد  ــود در تیرها و تخته هاي حاص ــاده 205: میخهاي موج م

بالفاصله به داخل چوب فرو كوبیده و يا كشیده شوند.
ــرد و غبار ناشي از  ــورت لزوم، جهت جلوگیري از پخش گ ــاده 206: در ص م
ــب قسمتهاي دردست تخريب به وسیله  تخريب، بايد در فواصل زماني مناس

آب فشان مرطوب گردد.
ماده 207: كلیه پرتگاهها و دهانه هاي موجود در كف طبقات و ساير قسمتها 
به استثناء دهانه هايي كه براي حمل و انتقال مواد و مصالح حاصل از تخريب و 
يا لوازم كار مورد استفاده قرار میگیرند، بايد به وسیله نرده يا حفاظهاي مناسب 

محصور يا پوشانده شوند.
ــب بايد گذرگاههاي مطمئني براي عبور و مرور  ــاده 208: در محوطه تخري م
ــن و فاقد هرگونه مانع  ــران درنظر گرفته شود. اين گذرگاهها بايد روش كارگ

باشد.
ــتفاده  ــتثناء پلكانها، راهروها و نردبانها و درهايي كه براي اس ماده 209: به اس
ــاختمان در تمام مدت  كارگران بكار میرود بايد كلیه راههاي ارتباطي ديگر س

تخريب مسدودگردد.
ماده 210: در محل هاي ورود و خروج كارگران به ساختمان مورد تخريب، بايد 
راهروهاي سرپوشیده با حداقل سه متر طول و عرض نیم متر بیش از عرض 
درب ورودي ساخته شود تا از سقوط مصالح بر روي آنان جلوگیري بعمل آيد.

ــاختماني نبايد به وسیله سقوط آزاد به خارج پرتاب شود،  ماده 211: مصالح س
مگر آنكه پرتاب از داخل كانالهاي چوبي يا فلزي انجام گیرد.

ــه براي هدايت مصالح به خارج به كار  ــاده 212: كانالهاي چوبي يا فلزي ك م
ــب داشته باشد بايد از چهار طرف كاماًل  ــرود چنانچه بیش از 45 درجه شی می
ــتثناي دهانه هايي كه براي ورود و خروج مصالح تعبیه  ــدود باشد، به اس مس

گرديده است.
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ــز به دريچه  ــي يا فلزي بايد مجه ــه خارجي كانالهاي چوب ــاده 213: دهان م
محكمي بوده و در هنگام كار به وسیله يك نفر كارگر مراقبت شود و در ساير 
مواقع درب آن مسدود باشد. همچنین در ابتداي كانالهاي مزبور نیز بايد تدابیر و 
احتیاطات الزم براي جلوگیري از سقوط اتفاقي كارگران به داخل دهانه ورودي 

به كار برده شود.
ــاختماني و ساختمانهاي موقت  ــايل س ماده 214: محل نگهداري ابزار و وس
كارگران بايد در جايي قرار داشته باشند كه در معرض خطر ريزش و يا سقوط 

مصالح و مواد حاصل از تخريب نباشند
ماده 215: ديوار يا قسمتي از ديوار كه ارتفاع آن بیش از 22 برابر ضخامت آن 

است، نبايد بدون مهارهاي جانبي آزاد بماند.
ــازک و مرتفع و فاقد  ــردن و برچیدن ديوارهاي ن ــراي خراب ك ــاده 216: ب م

استحكام كافي به طريق دستي بايد از داربست استفاده شود.
ــار تخريب  ــوار از طريق وارد آوردن نیرو و فش ــواردي كه دي ــاده 217: در م م

مي گردد، بايد كلیه كارگران و افراد از منطقه ريزش دور نگهداشته شوند.
ــاي داخلي يا خارجي بايد  ــل از خراب كردن هر يك از ديواره ــاده 218: قب م
سوراخها و دهانه هايي كه تا فاصله سه متر از محل تخريب در كف طبقه قرار 
دارند، به وسیله مصالح مقاوم به ابعاد كافي پوشانده شوند، مگر آنكه در طبقات 
ــدود  پايین مطلقاً كارگري كار نكند و يا راههاي ورود به اين طبقات قباًل مس

شده باشد.
ــاختمانهاي مجاور  ماده 219: ديوارهايي كه براي نگهداري خاک زمین يا س
ساخته شده  اند، نبايد تخريب گردند مگر آنكه قباًل آن خاک برداشته شده و يا 

ساختمان مربوط به وسیله شمع و سپر محافظت شده باشد.
ــوراخ درآن ايجاد مي شود و  ــي چه هنگامي كه س ــاده220: در طاقهاي ضرب م
چه هنگام تخريب آن بايد آجرها و مصالح بین دو تیرآهن تا تكیه گاههاي طاق 

به طور كامل برداشته شود.
ــمتي از طاق، بايد روي  ــگام تخريب طاق پس از برداشتن قس ــاده221: هن م
تیرآهن يا تیرچه ها به طور عرضي الوارهايي حداقل به ضخامت 5 سانتیمتر و 
ــانتیمتر به تعداد كافي گذارده شود تا كارگران بتوانند در روي  به عرض 25 س

آن ها مستقر شده و به كار خود ادامه دهند.
ــدود شود كه  ماده 222: هنگام تخريب طاق، بايد طبقه زير آن به طوري مس

هیچیك از كارگران نتوانند در آن رفت و آمد كنند.
ماده 223: در صورت استفاده از جرثقیل براي پايین آوردن تیرآهنها و قطعات 
فوالدي، مقررات آيین نامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجا كردن مواد و 

اشیاء در كارگاهها بايد رعايت گردد.
ماده 224: پس از تخريب و برداشتن طاق اگر نصب جرثقیل ساختماني روي 
تیرآهن ضروري باشد بايد قباًل به وسیله الوار تمام اطراف محل نصب جرثقیل 
به جز قسمتي كه براي حمل وسايل و مواد الزم باشد، پوشانده شده و به طرز 

محكم و مطمئن استقرار يابد.
ماده 225: هنگام پايین آوردن تیرآهنهاي بريده شده به وسیله جرثقیل، براي 
حفظ تعادل و جلوگیري از لنگر بار بايد از طناب هدايت كننده نیز استفاده شود.
ماده 226: از آويزان شدن كارگران به كابل دستگاههاي باالبر يا استقرار آنان 

روي تیرآهنهاي در حال حمل بايد جلوگیري بعمل آيد.
ماده 227: هنگام استفاده از جرثقیل براي حمل كپسولهاي اكسیژن و استیلن 
بايد از محفظه هايي استفاده شود كه اين كپسولها به طور مطمئن در آن مستقر 

شده باشند.
ــاده 228: قبل از بريدن تیرآهن بايد احتیاطهاي الزم به منظور جلوگیري از  م
نوسانات آزاد تیرآهن بعد از برش بعمل آيد تا صدمه اي به اشخاص و يا وسايل 

وارد نیايد.
ماده 229: پايین آوردن تیرآهنهاي بريده شده بايد به طور آهسته انجام شود و 

انداختن آن ها از باال مطلقاً ممنوع است.
ــتفاده از جرثقیل  ــزي بدون اس ــاختمان فل ــب س ــاده230: هنگامي كه تخري م
ــتونهاي هر طبقه، كف طبقه  ــل از برداشتن تیرآهنها و س انجام میگیرد،بايد قب

بالفاصله زير آن با الوار پوشانیده شود.

 

ــهاي بلند، برجها و سازههاي مشابه، نبايد از طريق انفجار  ماده 231: دودكش
يا واژگوني تخريب شوند، مگر آنكه قباًل محدوده حفاظت شده و مطمئني با 

وسعت كافي در اطراف آن درنظر گرفته شده باشد.
ــازه هاي مذكور در ماده 231 به طريق  ماده 232: در صورتي كه قرار باشد س

دستي تخريب گردد، بايد از داربست استفاده شود.
ماده 233: به تناسب تخريب سازههاي مذكور ازباال به پايین سكوي داربست 
نیز بايد به تدريج پايین آورده شود، به ترتیبي كه همواره محل استقرار كارگران 
ــالف ارتفاع كمتر از 50  ــازه بوده و اين اخت ــه پايینتر از نقطه بااليي س مربوط

سانتیمتر و بیشتر از 150 سانتیمتر نباشد.
ماده234: از ايستادن و استقرار كارگران درباالي سازههاي مذكور بايدجلوگیري 

به عمل آيد.
ماده 235: مصالح حاصله از تخريب سازههاي مورد بحث بايد از داخل به پايین 
ريخته شده و براي جلوگیري از تجمع مصالح بايد قباًل دريچه اي در پايین ترين 

قسمت سازه جهت تخلیه آن ايجاد شود.
ماده236: تخلیه مصالح مذكور در ماده فوق، فقط بايد پس از توقف كار تخريب 

انجام شود.
ــتقل از داربست  ــتفاده از باالبر، تكیه گاه آن بايد مس ماده 237: در صورت اس

باشد.

منابع:
1-آئین نامه حفاظتى كار گاههاى ساختمانى

2-مقررات ملى ساختمان مبحث 12
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خالصه 
ــرابداع شده است.  ــايش بش يك بنا گذشته ازنوع كاربري، جهت آرامش وآس
ــت. از  ــان همواره در جهات افزايش كیفیت و كارائى آن تالش نموده اس انس
مشكالت مهم دنیا، ايجاد سرطان ريه در اثر گاز رادن است. ولي متاسفانه هنوز 
ــتورالعمل مشخصي در اين خصوص وجود ندارد. دراين گردآوري  در ايران دس
ــت عالوه بر شناخت گاز رادن، راه كارهاي كاهش خطرات آن  سعي شده اس

نیز ارائه گردد.
ــت، كه از فروپاشى راديوم ايجاد  رادن )Ra( يك عنصر گازي و راديواكتیو اس
مى شود و در كل دنیا پراكنده است. رادن عمدتا از طريق زمین بستر، مصالح 
مصرفي دربنا، آب مصرفي و سوخت به داخل ساختمان نشت میكند. مهم ترين 
ــبو بهبود سیستم تهويه اى،  ــاختمان، تهويه مناس روش هاى كاهش آن در س
كاهش میزان رادن آب مصرفى، بستن درز ها و شكافهاى ساختمان و طراحى 

سازه هايى براساس متد هاى كاهنده رادن است. 
ــر براساس مطالعات متعدد داراى سطح رادن   بعضى مناطق ايران مانند رامس
ــیار باال )بیش 50 برابر مجاز( مى باشد. میزا ن رادن در آبهاى آشامیدن و  بس

مصرفى مردم در شهر هاى مختلف ايران نیز باال گزارش شده است. 
ــب جهت  ــى و ايجاد قوانین مناس ــوع افزايش آگاهى جامعه مهندس در مجم

پیشگیرى از آسیب هاى اين پديده ضرورى مى باشد. 

کلمات کليدی: 
رادن، ساختمان، سرطان ريه، پیشگیرى، ايران 

مقدمه: 
ــرابداع شده است.  ــايش بش يك بنا گذشته ازنوع كاربري، جهت آرامش وآس
ــاس نیازهاي روزمره ونوع كاربري آن ها متفاوت است، ولي  طراحي بناهابراس

الزامات بهداشتي در آن ها جزء الينفك طراحي و اجرا است. 
طراحي و ساخت بنادرطول تاريخ تغییرات زيادي نموده وبا پیشرفت تكنولوژي 
ــت. تغییرطراحي تقريبا همیشه به نفع سالمت وآسايش  بشر همگام بوده اس
بشررقم خورده است ولي تغییرات مصالح ناخواسته مشكالتي را در بهره برداري 
ــكالت وبیماريها دستورالعمل هاي  ازاين اماكن بوجودآورده كه با واكاوي مش

الزم در مناطق درگیر ارائه شده است. مانند زلزله، طوفان، آتش سوزي و...
 پالن موقعیت وطراحي بنا، براساس دستورالعمل هاي رعايت حريم مكانهاي 
مشكل ساز براي سالمت تعیین مي گردد وبا پیشرفت دانش بشر وآگاهي هاي 
ازمخاطرات، بناهاي منطقي تري كه بتواند بیش ازپیش ضامن سالمت استفاده 

كنندگان باشد، ساخته ايم.
ــت ــه در اثر گاز رادن اس ــرطان ري ــا، ايجاد س ــم كل دنی ــكالت مه   از مش
)Agency 2009; IARC 1998(. ولي متاسفانه هنوز در ايران دستورالعمل 
مشخصي در خصوص مكانها ومصالح ناشر رادن تدوين نگرديده وچون آگاهي 
عمومي وحتي برخي از دست اندركاران صنعت ساختمان دراين خصوص ناچیز 

است لذا رعايت بهداشت ان نیز غیرممكن گرديده. 
 دراين گرد آوري سعي شده است با شناخت از علل بروز سرطان ريه بوسیله 

گاز رادن راهكارهاي طراحي واجرايي مطرح نیز ارائه گردد

رادن: 
ــم وراديواكتیو  ــگ، بي بو، بدون طع ــر گازي، بي رن ــك عنص  رادن )Ra( ي
ــل خاموش ونامرئي نامید كه  ــت)BEIR 1999(. اين عنصررامیتوان قات اس
برخالف منواكسید كربن كه مقتول خودرا بي درد راحت میكند،اين گاز درماني 

پرخرج ومرگي دردناک به همراه دارد.

دکتر محمد مشیری | پزشک و آسیستان سم شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
etemadl861@mums.ac.ir | دکتر لیال اعتماد | دارو ساز و آسیستان سم شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

محمود مشیری | عضو هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی فنی ساختمان خراسان رضوی
احمد مشیری | تکنسین عمران واحد پژوهش و تحقیق شرکت ساختمانی سوترپاق 

مقاله ها

سرطان ریه و ساختمان 
مروری برشناخت عنصررادن وپیشگیری از خطرات آن 

عمومی
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ــت كه تمام ايزوتوپهاي   رادن باعدداتمي 88 جزءگروه فلزات قلیائي خاكي اس
ــاطع میكند نوادگاني  شناخته شده آن ناپايدارند Ra 226 كه پرتوهاي الفا س
 220 Rn راكه داراي نیم عمري برابر3/84 روزاست وبرخالف Rn 222 مانند
وRn 219 كه نیم عمري بترتیب 55و5/7 ثانیه دارند، پايداري بیشتري ازخود 

 .)annonce 2008; Karimdoust 2010(نشان میدهد

طریقه انتشار رادن: 
ــا میزان  ــب ب ــزان تولید رادن متناس ــه می ــام يافت ــات انج ــاس مطالع  براس
ــطه  ــوپ رادن بواس ــت )چونكه ايزوت ــتر اس ــن بس ــود در زمی ــوم موج رادي
ــال راديوم  ــود(. بطورمث ــوم حاصل مي ش ــا ازعنصررادي ــار يك ذره آلف انتش
ــوبي ودگرگوني است  ــتراز زمینهائي باسنگهاي رس  درسنگهاي گرانیت بیش
ــه راديوم در آب قابل  ــا ك )Li; Ningappa 2008; Singh 2008(. از آنج
حل است، توان جابجائي زيادي دارد. به همین دلیل رادن را میتوان در مناطقي 
ــیار دورتر ازمعادن اورانیوم نیز پیداكرد. البته غلظت آن در مناطق مختلف  بس
بسته به نوع ساختار زمین فرق مینمايد وبسته به تراكم ويا نفوذ پذيري خاک، 
ــت. )Damla; Wood 2004(. بنابراين آزاد سازي رادن  رطوبت و... متغیراس
ــته به توزيع وغلظت هسته پرتوزاي راديوم اولیه در خاک وهمچنین نفوذ  بس
ــار )مكش( از بستر خاک به سطح  ــت كه در اثر اختالف فش پذيري خاک اس

زمین وهواي آزاد نشت میكند.

اثررادن برسالمتي انسان: 
ــوان دومین عامل  ــر طان به عن ــط آژانس بین المللي تحقیقات س رادن توس
ــت و ساالنه 21 هزار  ــرطان ريه پس از سیگاربراي انسان معرفي شده اس س
ــي از رادن در اياالت متحده گزارش شده  ــرطان ريه ناش مورد مرگ بدلیل س
ــت میتواند از طريق تنفس وارد ريه  ــت. باتوجه به اينكه اين ماده گازي اس اس
ــه افرادي كه با آن در تماس طوالني  ــرطان ري گردد وبه عنوان يك عامل س
ــت)Agency 2009; Mortazavi 2005(. برخي  هستند شناخته شده اس
 مطالعات ارتباط بین رادن ولوسمي رانیز بیان كرده اند كه هنوز تائید نشده است 
)Agency 2009(. سیگار عامل تشديد كننده اثرات رادن درانسان مي باشد.

)Agency 2009; Axelson 1988(
رادن تولید ذرات آلفا میكند كه اين ذرات توسط سلولهاي تنفسي جذب مي گردد 
ــي وكیسه هاي  ــلولهاي درخت برونش اين ذرات میتوانند باعث تغییراتي در س
 )Mortazavi 2005(هوائي گردند كه در نهايت منجربه سرطان خواهد شد
ــه تجمع رادن  ــت ب ــه با رادن در ارتباط اس ــالمتي فردي ك ــك س نرخ ريس
 درهواومدت زماني كه يك شخص در معرض آن هواقرارمیگیرد وابسته است

 )BEIR 1999(
درمطالعات جامعي در آمريكا كه توسط دكترويلیام فیلد وگروهش انجام گرفته 
مشخص شده است كه حتي تماس طوالني مدت با رادن درسطحي كه توسط 
آژانس حفاظت محیط زيست آمريكا )EPA( به عنوان سطح عملكردي اعالم 
ــدام خاصي ندارد.(  ــطحي كه كمتر ازآن نیاز به اق ــت )4pic/lit( )س شده اس
میتواند خطر سرطان ريه را 50درصد افزايش دهد)Field 2001(. اين موضوع 

توسط مطالعات اروپا وشمال آمريكا تائید شده است 
 

رادن درساختمان 
ــت ــال متغیر اس ــته به فصول س ــاختمان بس ــت رادن در س ــزان وغلظ   می
ــاختمان  )Arvela 1994; Turk 1990( وعمدتا از چهار طريق به داخل س

)Agency 2009(نشت میكند
 1- زمین بستر

 2- نوع مصالح مصرفي دربنا
 3-آب مصرفي 

 4-سوخت 
1- زمين بستر: 

ــفات ويا زمینهاي فسفات دار وهمچنین   بناهائي كه در زمین هاي معادن فس

زمینهاي پوشیده شده ازسنگ گرانیت ويا مكانهاي شیل زاجي كه سنگ رس 
 .)Janssen 1998; Paridaens 2008(ــت ازپرتوزائي باالئي برخوردارند اس
همچنین مكانهائي كه با سنگهاي دگرگوني ورسوبي كه مواد تشكیل دهنده 
آن ها از خرده سنگهاي فوق بوجود آمده است به نسبت تراكم سنگدانه هايشان 
پرتوزائي قابل مالحظه اي دارند)Kullab 2005(. اراضي مجاور معادن نفت 
ــوم  اورانی ــادن  )Abo-Elmagd 2009; Al-Jarallah 2005( ومع وگاز 
ومحلهائي كه پسماندهاي محصوالت پرتوده را دفن مینمايند نیز ازمكانهائي 
ــازدرآن ها تمهیدات ويژه اي را طلب مینمايد.وداشتن  ــاخت وس ــت كه س اس
اطالعات زمین شناختي ومكانیك خاک بايد مد نظرباشد ونیز پس ازشناخت 
جنس زمین ورادن سنجي مكانها دتايل هاي دقیق اجرائي ترسیم و با وسواس 

خاصي اجرا گردد.
2- نوع مصالح مصرفي: 

ــر و... همچنین  ــت، تراورتن، مرم ــنگهاي گرانی ــي مانند س ــح مصرف  مصال
ــیمان )كلینگر(كه ازمواد معدني متفاوت ساخته مي شود.   مصالح اولیه تولید س
)Kullab 2005( سنگ گچ فسفري يكي ازمحصوالت معادن فسفات است 
 )Eichholz 1980(.ــتفاده مي گردد كه درسیمان وسیستمهاي جداكننده اس
آجرجوش قرمزحاصل از آلومینیم وتفاله نرده سازي وغبار خاكستر ذغال سنگ 

)Cozmuta 2001( .نیز ازمصالح خطرناک مي باشد
 3- آب مصرفي استفاده کنندگان بنا 

ــرد ترباشد ماندگاري اين  ــن گاز به خوبي در آب حل مي شود وهرچه آب س اي
گاز درآن بیشتر است وبا باال رفتن دماي آب از میزان غلظت رادن آن كاسته 
ــت)Yu 1995( ولي اگر آب راازچاه  ــود. مقدار رادن درآب خیلي كم اس مي ش
 .)Swedjemark 1987(عمیق تهیه كنیم داراي تراكم باالئي از رادن است
ــد مشكل چنداني براي انسان  اين آب اگر به مصرف شرب ويا پخت وپز برس

ايجاد نمیكند ولي در كولر هاي آبي وحمام مسئله ساز مي گردد
ــه  ــم رادن س ــام تراك ــه در حم ــان دادك ــد نش ــاي فنالن ــي خانه ه  بررس
ــت.  ــتر از اطاق خواب اس ــه بیش ــل مرتب ــه وچه ــتر از آشپزخان ــه بیش  مرتب
)Bartoli 1989; Wanner 1993( بررسي ديگري دركانادا نشان میدهد كه 
ــم رادن درهواي حمام 7 دقیقه پس از باز شدن دوش آب گرم باالمیرود  تراك
ــه تراز اولیه  ــاعت زمان میخواهد تاب ــتن دوش يك ونیم س ــي پس از بس ول

.)Tracy 2006(برگردد
4- سوخت: 

 خاكسترزغال سنگ حاصل از سوخت صنايع داراي راديواكتیويته است و باعث 
آلودگي محیط اطراف مي گردد.)Kovler 2005( قسمت اعظم گازرادن هنگام 
ــرود ولي باز هم به دلیل  ــي وتبديل به نفت گاز از بین می ــردازش گاز طبیع پ
ــوخت گاز طبیعي در منازل  عدم تهويه تجمع قابل توجهي ازگازرادن دراثرس
را شاهديم.درمكانهائي مانند آشپزخانه ها مخصوصا آشپزخانه هاي عمومي اگر 
ــوخت گاز طبیعي بدون تهويه صورت پذيرد تراكم گازرادن قابل مالحظه  س

 .)Simpson 1983(است

راههاي ورود رادن به ساختمان: 
 عمده ترين راه ورود رادن به ساختمان درزها وشكافهاي كف وديوار است كه 
رادن تولید شده درزمین را به داخل بنا هدايت میكند. زيرزمین به لحاظ تماس 
ديوارها وكف بازمین تجمع بیشتري ازرادن راداراست. واين زماني كه ديوارها 
باسنگ گرانیت يا تراورتن و... نما وكفپوش شده باشد به حد اكثر خود میرسد. 

)Agency 2009(
ــت:  ــته به عوامل زير اس ــكان بس ــك م ــم رادن در ي ــي ازديادتراك   بطوركل

 )Agency 2009(
1- عدم تهويه مناسب با رادن تولیدي درمحل

2- بستر خاک نفوذ پذير ومتخلخل 
3- میزان رطوبت مكان 

4- شكافهاوتركهاي كف بنا )ديوارهاوكف درزيرزمین ها(
ــنگ گرانیت، مرمرويا تراورتن  5- مصالح مولد رادن دركف يا ديوارها مانند س
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)Ali; Chen; Sahoo(
 )O'Brien 1995(6- پانل هاي گچي ساخته شده با سنگ گچ فسفري

7- استفاده از آب حاوي رادن در حمام، كه بخار آب دراثر تنفس مستقیما وارد 
ريه مي گردد

8- سوختن هواي محیط دراثر بخاري ويا پخت وپز درآشپزخانه ها، مخصوصا 
زماني كه رطوبت به دلیل بخار آب زياد مي گردد وتهويه مناسبي هم وجود ندارد 

.)Simpson 1983(
9- در محل هائي كه ازچاه جذبي براي دفع فاضالب استفاده مي گردد، نشت گاز 
رادن درجائي از سیستم فاضالب كه سیفون اجرا نمي گردد )مانند محل تخلیه 
فاضالب دستشوئي، ظرفشوئي وهمچنین محل تخلیه فاضالب ماشین هاي 

.)Maged 2005(انتشارمییابد)ظرفشويي ولباسشوئي
ــل مینمايند ــه خوبي با خود حم ــورا ب ــواد راديواكتی ــه م ــا ك  10- ريزغباره

 )Schuttmann 1983(

پيشگيري از نفوذ رادن به ساختمان )ساختمان مقاوم دربرابررادن(
راه حل هائي جهت پیشگیري نفوذ رادن به ساختمان پیشنهاد گرديده است كه 

در زيربه بیان آن ها میپردازيم: 
)Agency 2009; Frutos Vazquez; Hendrick 2008; Rahman 
2009; Sahoo(

1. طراحي براي كاهش شكافهاي مهم مانند دهانه چاههاي فاضالب
2. درزبندي مناسب درديوارهاي زيرزمین وپیوستگي آن هابا دال يكپارچه كف پي 

3. پي هاي يكپارچه يك روش موثربراي كاهش ورود رادن است 
4. استفاده ازموادي كه جمع شدگي وتركهاي بتن را كاهش دهد 

5. استفاده ازيك اليه ورق پلي اتیلن درزير دال 
6. درز بندي دال ها بامواد آببندي 

7. ساخت سیستم تهويه درزيردال كه بتواند رادن تولیدي رابه فضاي باز بیرون 
)Janssen 2003(.هدايت كند

 
راهکارهائي که رادن توليدي درداخل ساختمان را کم مي کند 

ــاختمان  ــار جزئي باعث مي شود كه رادن ازخاک به درون س 1- اختالف فش
كشیده شود. وزش باد به بدنه ساختمان وهمچنین گرم كردن داخل بنا دوعامل 
مهم براي اختالف فشارند كه معموال اثردودكش ايجاد میكند. وبه تخلیه رادن 

)Turk 1990( .داخل ساختمان كمك میكند
2- تهويه طبیعي بوسیله طراحي مناسب بنا ويا تهويه مصنوعي درمحلهائي كه 

)Agency 2009( امكان تهويه طبیعي نیست
ــل از ورود به كولر آبي درمحل روباز  ــت بايد قب 3- آبهائیكه رادن آن ها باالس

)Fukui 1992; Jevtic 2001(.ذخیره گردد تارادن آن تقلیل يابد
ــتفاده مي گردد تجمع رادن  ــپیلت ويا فن كوئل اس ــي كه از اس 4- درمكانهائ

)Agency 2009( درمكان بسته رابايد بوسیله تهويه مناسب كم نمود
ــاوي رادن بايد قبل از ورود به آبگرمكن رادن زدائي گرددتا درزمان  5- آب ح

استحمام، رادن توسط بخارآب تنفس نگردد.
)Fukui 1992; Jevtic 2001; Swedjemark 1987(

رادن در ایران 
ــن  آلوده تري ــده،  ش ــام  انج ــترده  گس ــات  مطالع ــاس  اس ــر  ب ــر،  رامس
ــت اس رادن  ــاز  گـ ــر  نظـ از  ــى  جهان ــده  ش ــه  شناخت ــكان   م
ــوص  )Hadad 2007; Mortazavi 2005; Mowlavi 2009(. در خص
ــالیانه فرد تا 132  ــر، دوز مؤثر س پرتوزائى محیطى منطقه تالش محلة رامس
ــت كه بطور  ــن در حالى اس ــت، اي ــال گزارش شده اس ــیورت در س میلى س
ـــاالنه در جهـان mSv/year 4/2 است. بر اسـاس  میانگین، پرتـوگیرى س
ــه اواًل راديواكتیويته منطقه به  ــد ك ـــى هاى انجام شده به نظر مى رس بررس
ــت و ثانیاً به سبب رخنمـون نهشـته هاى تراورتنى  خاطر آب هاى معدنى اس
ــمه ها، حاوى مقادير بااليى از توريوم و اورانیوم است.  است كه در مظهر چش

ــرطانزايى گاز رادن و مصونیت طبیعى د ر مقابـل اشعه در  ــتانه س چنانچه آس
نظر گرفته نشود مى بايست نواحى با سطوح تابش باال از جمله منطقه رامسـر 
 )Remediation( ـــكنه گـردد و يـا الاقـل عملیات بهسازى خـالى از س
ــى گاز رادن نـا آگـاه  ــعات طبیع ــاكنین محلى از تشعش ــرا گردد.. اكثر س اج
ــت محیطى آن بى خبر هستند  ـــتند و يـا حداقل از آثار و پیامد هاى زيس  هس
ــى از 14 منبع آب آشامیدنى در رامسر،  )Mortazavi 2005(. در يك بررس
ــر از حد مجاز  ــورد مطالعه داراى غلظت باالت ــه تمام موارد م ــالم گرديدك اع
)10kBq/m3(داشته اند )Mowlavi 2009(. همچنین درمطالعات ديگرى 
ــت كه میزان رادن طبیعى در رامسر بین 55 -200 برابر  ــان داده شده اس نش
ــت )Mortazavi 2005(.)Bq/m3 3700(. ارتباط اين  مقدار مجاز بوده اس
سطح باالى رادن با شیوع خام و تصحیح شده سرطان ريه در اين شهر اثبات 

)Mortazavi 2005( .نشده است
ــى برروى 206 نمونه بردارى از منازل در چهار شهر مختلف در  در يك بررس
ايران )رامسر، تهران، بابلسر وگناباد( متوسط مقادير رادن در منازل در اين شهر ها 

)Sohrabi 1988( .3578 و80 و88 و84 بوده است Bq/m به ترتیب
ــور( با نمونه بردارى از  ــى چشمه هاى آب گرم در سرئین )غرب كش در بررس
ــت كه مقدار رادن در آب اين چشمه ها  ــمه آب گرم مشخص شده اس 9 چش
ــت كه مقدار آن بسیار پايین تر  ــط برابر Bq/lit 9/7- 132 اس به طور متوس
ــته موجود در  ــتاندارد هاى جهانى مى باشد ولى مقدار رادن در فضاهاى بس اس
ــمه ها بسیار باالتر از مقادير استاندارد بود ه است  همان منطقه در اطراف چش
ــت  ــتوران د رآن منطقه بود ه اس به طورى كه كمترين آن مربوط به يك رس
ــترين مربوط به  ــوده و )Bq/lit 30-40( وبیش ــب ب ــه داراى تهويه مناس ك
)132 Bq/lit( ــت ــى ازچشمه هابوده اس ــرى يك ــك قهوه خانه در 12 مت  ي

)Karimdoust 2010(
ــت كه  ــان داده شده اس ــى رادن در منازل در مهالت نش ــن در ارزياب همچنی
ــت  ــطح مجاز( اس ــدار رادن در اين منطقه Bq/m3 480 )كه باالتر از س مق
ــه zeolite and bentonite كه در مناطق  ــت ك ــان داده شدهاس و نش
 ايران به وفور يافت مى شوند مى تواند میزان رادن درون خانه هارا كاهش دهند. 

)Mortazavi 2009(
ــازل از Bq/m 34 تا 364  ــى درشهر همدان میزان رادن در من در يك بررس
ــط Bq/m3 107.87( اندازه گیرى شد كه اين مقدار 2/5 برابر مقادير  )متوس
ــزان غلظت رادن در  ــترين می ــراى تماس افراد در دنیا مى باشد. بیش مجاز ب
 همدان مربوط به زمستان بوده است وكمترين مقدار مربوط به پايیز بوده است 

)Gillmore 2009(
ــاس بررسى میزان رادن در ايستگا هاى متروى شهر تهران میزان رادن   براس
در 16 ايستگاه از 22 ايستگاه بررسى شده و میزان آن Bq/m3 19 /14 بوده 
ــابه ساير كشورهاى اروپائیى كمتر مى باشد. بیشترين آن مربوط  از مقادير مش
ــتگاه طرشت  ــتگاه آزادى )Bq/m3 25( وكمترين آن مربوط به ايس  به ايس

)Talaeepour 2006( بود ه است )8 Bq/m3(
ــتفاده در شهر تهران مشخص  ــى ديگرى در مورد آب هاى مورد اس  در بررس
ــد كرج و 13  ــاس نمونه گیرى از 50 چاه و 16 منه از س ــت كه بر اس شده اس
ــت كه میزان رادن در آب هاى  ــى منازل شخص شده اس نمونه آب لوله كش
ــط برابر Bq/L 46,40±11,50 ,و از آب هاى سطحى برابر  چاه به طور متوس
Bq/L 1.20±2.50  و در آب لوله كشى برابر Bq/L  0.94±3.70 مى باشد 

)Alirezazadeh 2005( .كه از سطح مطلوبى برخوردار بود ه است
ــي غلظت Ra 226 در 42 نمونه مربوط به 14 نوع آب معدني  در يك بررس
ــت. كه بر اساس نتايج  بطري شده موجود در بازار تهران اندازه گیري شده اس
به دست آمده میزان Ra 226 را در نمونه هاي آب معدني آزمايش شده، بین 
2 تا 12,3 میلي بكرل در لیتر )mBql-1( بود )در حد كمتر از مقادير استاندارد 

 )Alirezazadeh 2005()جهانى
ــى آب هاى آشامیدنى در شهر مشهد مشخص شده است كه حدود   در بررس
ــتاندارد  75درصد نمونه هاى اخذ شده از ابها حاوى مقدار رادن باالتر از حد اس
ــر  ــتاندارد EPA براب ــط Bq/L 9.322 ± 16.238  و اس ــد )متوس  مى باش
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ــى ديگرى در بررسى آب 8  Bq/L 10 مى باشد( )Binesh 2010( در بررس
ــطح باالتر از Bq/L 10 رادن داشتند  ــهد 6 مورد ان داراى س چاه آب در مش
)Mowlavi(. در يك تحقیق برروى 120 نمونه آب )38 نمونه آب آشامینى، 
56 نمونه آب رود خانه و 26 نمونه آب چشمه( در مناطق زشك، ابرده و شانديز 
 )11 Bq/L ــاز )باالى ــهد 19 نمونه درارى مقادير باالتر از حد مج شهر مش

)Binesh 2011( داشته اند يه بیشتر مربوط به زشك وابرده بوده است

 نيم نگاهي به بناهاي قدیمي ایران
دربناهاي قديم ايران تهويه هواي زير ساختمان توسط تونل هائي به نام گربه رو 
ــه  ــد. همچنین طراحي فضاها به شكلي بود كه كوران هوا همیش انجام میش
درساختمان برقراربود ودرضمن خاصیت مكش هواي درون ساختمان تازگي 

هواي داخل را میسرمیكرد. 
 

نتيجه گيری
 با توجه به اهمیت خطرات گاز رادن و تدريجى بودن اثرات آن و میزان باالى 
اين گاز در كشور ما به نظر مى رسد، توجه خاص مسئولین، سازندگان و دست 
اندركارن ساخت و ساز بناهاى عمومى و خصوصى كشور در مورد استفاده از مواد 
اولیه فاقد رادن و همچنین ساخت ساختمان هاى داراى تهويه مناسب ضرورى 
است. هرچند اين مهم میسر نخواهد شد مگر با طراحى قوانین و مقرراتى برابر 
استانداردد هاى روز جهانى و متناسب با وضعیت و پراكندگى جغرافیايى خاص 

ايران، و افزايش آگاهى جامعه مهندسین كشور در مورد اين پديده. 
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مقاله ها

کنگ موزه کالبدهای آموزنده در تفسیر فضاست
معماری

ــه دار، در اعماق اعصار و قرون پیش از تاريخ كه  ــت ريش ايران را تمدني اس
تاكنون برجاي مانده است. اما آنچه را كه امروز ايران مینامیم، سرزمیني است 
پهناور و متنوع از اقوام، فرهنگ و طبیعت و در برگیرنده بیش از هزاران نقطه 
ــكونتگاهي. اين كمیت را كیفیتي است آنچنان كه هر يك را از ديگري به  س
لحاظ فرهنگ، تاريخ و جغرافیا متمايز نموده و برخي را تبديل به يك اثر شگفت 
انگیز مي نمايد. ازآن جمله اند: ماسوله در گیالن كندوان در آذربايجان میمند در 

كرمان و ابیانه در اصفهان. 
ــكونتگاه هاي با ارزش و داراي سابقه تاريخي و كالبد و فضاي  يكي از اين س

ارزشمند و غني روستاي كنگ يكي از يیالقات اطراف مشهد مي باشد 
روستاى كنگ، يكى از سكونتگاههايى است كه با الهام گرفتن از طبیعت و با 
تسلیم و ستیز با آن در طى قرنها و بر اساس نیاز مردمان اين سكونتگاه رفته 
ــیر فضا از خود  رفته رشد كرده و در هر گام بازيهاى زيبايى در تعريف و تفس
ارائه كرده است. بازيها و درسهايى از فضا سازى هايى كه شايد نمونه توصیفى 
آن را تنها در تعداد محدودى از كتابهاى شهرسازى و معمارى مى توان يافت. 
ــرفته و مدرن هم  ــى از آن را حتى در شهر هاى پیش ــى كه نمونه هاي فضاهاي
نمى توان ديد. شايد اگر در جمله اى بخواهیم فضاهاى منحصر بفرد روستاى 

كنگ را توصیف كنیم تنها بايد گفت: 
كنگ موزه كالبدهاى آموزنده در تفسیر فضاست. 

موقعيت طبيعي اثر: 
ــتقرار يافته است.  ــتاي كنگ در دامنه شمال شرقي رشته كوه بینالود اس روس
رشته كوه بینالود 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. 
ــتاي كنگ در دامنه آن جاي گرفته يك از ارتفاعات رشته  كوه روخي كه روس
ــت كه بیش از 2000 متر )2018 متر( ارتفاع دارد و خط الرأس  كوه بینالود اس
آن حوزه آبريز رودخانه كنگ را از رودخانه زشك جدا مي كند. اين روستا در 28 

كیلومتري غرب مشهد و درً 19ُ 36 عرض وً 13ُ 59 طول جغرافیايي واقع شده 
است. كنگ جزء دهستان طرقبه از بخش طرقبه و از توابع شهرستان طرقبه 
ــتا در محور دره رودخانه كنگ بوده و از طريق  شانديز مي باشد و آخرين روس
يك جاده آسفالته به روستاي نقندر و سپس شهر طرقبه و از آنجا به شهر مشهد 
مرتبط مي شود. دو جاده خاكي و كوهستاني نیز روستاي كنگ را به روستاهاي 
زشك و جاغرق كه در دو دره به موازات با دره كنگ قرار دارند متصل مي كند. 

 

1- ویژگيهای اجتماعي فرهنگي روستاي کنگ: 
1-1- محله بندي و طوایف: 

ــت: محله باالده - محله شفیعان - محله  ــتاي كنگ داراي 8 محله اس روس
ابولون - محله میان ده)سادات( - محله زيرده)میران(- محله حشیمون- محله 
ــركمر- محله قلعه نو. همچنین اين روستا از 5 طايفه هشیمون، شفیعون،  س

اکرم خراسانی | کارشناسی ارشد معماری
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ابیلون، میرون و سید تشكیل يافته است. 
1-2- پوشش: 

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 داراى پوشش محلى خاصى بوده اند كه نمونه البسه سنتى آن ها در 

تصوير مشاهده مى گردد. 
 

تصاويري از پوشاک قديم مردم كنگ
2- ویژگيهاي بافت روستاي کنگ: 

 در نگاهي كلي به بافت روستاي كنگ مشاهده مي گردد بافت بسیار متراكم 
ــمت جنوب به شمال روستا كمتر مي شود. در جنوب  ــت. اين تراكم از قس اس
ــاحت كمتر، در هم پیچیده تر و متراكم تر هستند.  ــتا، ساختمانها با مس روس
ــتر با طبیعت درگیر میشوند و كمتر  ــطح تر و بیش در شمال، فضاها بازتر، مس
در ارتباط با شیبهاي تند قرار مي گیرند.در قسمت شمال بر خالف ساير نقاط 
بافت تعداد انگشت شماري از بناها داراي حیاط هستند. در اين قسمت بیشتر 
با فضاهاي سبز برخورد مي كنیم و حتي اين فضاهاي سبز را در منازل نیز به 
صورت باغچه هايي مي بینیم. در اينجا مسئله حیاط مطرح مي گردد. به صورتیكه 
الگوي برونگرايي كه در جنوب روستا وجود دارد، كنار گذاشته مي شود و با توجه 
ــمت درونگرايي مي رويم و حیاطهاي مكرر هويدا مي گردد.  به شیب كم به س
ــتا در سطوح جنوبي ديده نمي شد، حال در قسمت  عنصري كه در پالن روس

شمال روستا كاماَل به صورت عنصري خاص خودنمايي مي كند. 
ــا در ارتباطي تنگاتنگ با يكديگر  ــتاي كنگ توده و فض ــور كلي در روس  بط
هستند. بطوريكه در سطح پايین توده وجود دارد ولي در سطح باالتر اين توده 
تبديل به فضايي براي واحد بااليي خود مي شود. يعني يك واحد در يك سطح 

توده است و در سطح ديگر حكم فضا را دارد.
ــتا در جنوب نیز فضا براي  ــا اين ديدگاه شايد در كنگ به اندازه شمال روس ب
استفاده ساكنین وجود دارد ولیكن اين فضاها بام واحد پايین دست و به عنوان 

تراس هستند. 

ــه دو نمونه روستا، روستايي كه در زمیني هموار قرار گرفته است و روستايي كه همانند كنگ در  مقايس
شیب تند دامنه يك كوه قرار گرفته دارد

ماخذ: گونه شناسي مسكن روستايیي – دفتر پنجم: بافت
2-1-کمبود زمين و راهکارهای آن: 

ــاز  ــاخت و س ــاورزى، باغدارى و س ــود زمین در منطقه كنگ براى كش كمب
ــت كه شايد بتوان گفت به عنوان يكى از محدوديتهاى منطقه  موضوعى اس
ــتايیان تحمیل گشته است. اما كنگیان راه حلى هايى  و محیط طبیعى به روس

يافته اند كه مى توان اين گونه بیان كرد: 
2-1-1-استفاده از تراکم و تعداد طبقات باال: 

ــاز  ــاخت و س ــتفاده از مصالح كاماًل بومى و محلى و س در كنگ على رغم اس
سنتي، ساختمانها با تراكم بسیار زياد ساخته شده اند. بر خالف اكثر روستاهاى 
ــتند، در كنگ بناهاى 3 و 4  ــود كه بناها به صورت يك يا دو طبقه هس موج
طبقه بیشترين تعداد را به خود اختصاص داده اند. حتي در مقايسه با روستاهاي 
مشابه همانند ابیانه يا ماسوله میزان تراكم در روستاي كنگ نمونه اي منحصر 

به فرد مي باشد. 
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نماهايي از بناهاي 3 و4 طبقه در كنگ
2-1-2- استفاده از ایوان، مهتابی و...: 

مساحت متوسط زمین در كنگ براى ساخت خانه 40 تا 50 متر مربع مى باشد. 

استفاده از ايوان، مهتابى، پیش ايوان و مانند آن، راهكارى براى گسترش سطح 
زير بناى مفید خانه مى باشد. اين عناصر همراه با دستكهاى چوبى نگهدارنده 
خود، در بیشتر خانه هاى كنگ مشاهده مي گردد. بطوريكه شايد انگشت شمار 

خانه هايى وجود داشته باشند كه از اين عناصر استفاده نكرده باشند. 

نمونه هايي از ايوانهاي بیرون آمده از دل احجام
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2-1-3- استفاده از ساباط: 
تعداد زيادي از خانه هاي كنگ با ايجاد ساباط بر روي كوي و برزن هاي روستا، 
ــترش داده اند و از اين ترفند براي  ــطح زير بناي خود را تا مقدار زيادي گس س
ــتفاده كرده اند. )میزان مودت و دوستي ساكنین يك  مقابله با كمبود زمین اس
محله در اين مراودات اجتماعي قابل تامل است.( هنگام عبور از كوي و برزنهاي 

كنگ به دفعات زياد و به ابعاد گوناگون ساباطها خودنمايي میكنند. 

 

 

تصاويري از تعدادي ساباط در روي كوچه برزنهاي بافت كنگ
2-1-4- حذف عنصر حياط: 

 در زمینى كه تنها 40 تا 50 متر مربع مساحت دارد مسلماً نمى توان جايى براى 
حیاط در نظر گرفت. از اين رو در معمارى كنگ به سبب محدوديت زمین و از 
طرفى ساير ويژگیهاى ساختارى كه بافت به مسكن تحمیل كرده است، عنصر 
حیاط حذف شده و ساكنین روستا با ايجاد يك الگوى پلكانى از پشت بام واحد 
پايین دست خود به عنوان حیاط و صحن استفاده مى كند. اين سبب شده است، 
مسكن روستايى با فضاهاى بیرون خانه ارتباط پیدا كند و فضاهاى سبز و خرم 

و چشم انداز زيباى باغات اطراف، منظر بي نظیري را خلق كند. 
2-1-5- فشردگی بافت و عرض کم معابر: 

ــبب محدوديت زمین بوجود آمده است، فشردگى  در كنار عوامل باال كه به س
بافت و عرض كم معابر نیز وجود دارد. كوچه و برزن در كنگ بسیار باريك و 
كم عرض مي باشد. بطوريكه متوسط عرض كوچه هاى كنگ 3 متر مى باشد. 
ــرده تر  حال آنكه ايوانهاى پیش آمده در لبه معابر اين فضاها را تنگ تر و فش
مى نمايانند. بطوريكه گاهى در حین حركت در كوچه ها آنچنان اين فضاها تنگ 

مى شود كه منظر معبر در تاريكى فرو مى رود. 

3- ویژگيهای کالبدی – فضایی روستای کنگ: 
 3-1- تاثير توپوگرافی بر کالبد معماری: 

ــیاري از  ــدي كه نه تنها كنگ، بلكه بس ــیار جالب و ارزشمن ــت بس خصوصی
ــازگاري با طبیعت اطراف مي باشد. طبیعت  ــتاهاي ايران دارا هستند، س روس
ــان ديكته مي كند و اين انسان است كه  ــكالت و محدوديت هايي به انس مش
ــر  با محدوديت ها مى جنگد، يا آن ها را از میان بر مى دارد يا در مقابل آن ها س

تسلیم فرود مى آورد. 
مهمترين مسئله، مسئله شیب است و كوهي سخت كه كنگ بر بستر آن بنا 
شده است. در حركت در كوچه برزنهاى پر پیچ و خم روستا نمونه هاى زيادى از 
نحوه تسلیم شدن در مقابل طبیعت به چشم مى خورد. آنجا كه پیكره تنومند و 
ستیز ناپذير كوهى سخت، سرد وسنگى در زير پاى خانه اى كوچك و كاهگلى 
خودنمايى مى كند و اين منظر نه به تعداد محدود بلكه به دفعات و به شكلهاى 
گوناگون در كنگ داستان سرايى مى كند و اين نشان از هوش سرشار كنگیان 
است كه چگونه از سنگ و كوه به عنوان پى مستحكمى براى خانه هاى خود 

استفاده كرده اند. 

 پیكره تنومند و ستیز ناپذير كوهى سخت، سرد و سنگى در زير پاى خانه اى كوچك و كاهگلى
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اين همگوني با طبیعت ابعاد مختلفي را به روستا مي دهد. سازگاري با توپوگرافي 
براي داشتن راههاي شرقي - غربي تقريباً مسطح و راه هاي شمالي - جنوبي كه 

به علت شیب زياد پله پله شده اند، از اين گونه برخوردها با طبیعت است. 
 

راه هاي شرقي - غربي تقريباً مسطح و راه هاي شمالي - جنوبي كه به علت شیب زياد پلكاني شده اند

حالت پلكاني مجموعه از نظر شكلي، فرم كوه را تداعي مي كند. به صورتیكه اگر لبه بام هاي خانه ها را كه 
در مقطع شمالي جنوبي ديده مي شود، به هم متصل كنیم، شیب تند بستر روستا در ذهن تداعي مي شود

3-2- یکپارچگی بافت: 
يكى ديگر از ويژگى هاى كالبدى – فضايى روستاى كنگ، وجود يكپارچگى 
ــتا مى باشد. اين يكپارچگى و وحدت به سبب وجود احجام يك  در بافت روس
شكل و يك اندازه و همچنین معمارى مونوكروم و تك رنگ مى باشد. كه در 

ادامه به نقد آن مي پردازيم: 
3-2-1- احجام یک شکل و یک اندازه: 

ــابه مكعبى، سادگي و يكنواختي را در روستا نشان مي دهند. به   فرم هاي متش
اين صورت كه تمام روستا از يك سري مكعب تشكیل شده است. تصويري 
ــاهده میكند همچون تصوير تعدادي  ــتا مش كه مخاطب از منظره باالي روس
جعبه هاي يك شكل و يك اندازه مي باشد كه بر روي هم چیده شده اند. البته 
ــتر طبیعي كوه ايجاد  گاهي اوقات اين مكعب ها به علت ضرورت هايي كه بس
ــابه  ــت چرخیده اند. كثرت و همگوني اين مكعب ها و فرم هاي متش كرده اس
ــتا  كه اصواًل در همه جاي كنگ ديده مي شود، عاملي براي وحدت فرمي روس

است.
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 فرمهاى مكعبى و پلكانى خانه ها در كنگ )تصوير از قسمت باالي روستا(

 3-2-2- معماری مونوکروم 
 شايد مهم ترين و ساده ترين شیوه اي كه بتواند يك مجموعه را واحد و يكسان 
نمايد، همگوني مصالح باشد. همگوني و تشابه مصالح مي تواند يك مجموعه 
كه داراي فرم هاي مختلف مي باشند را نیز يك شكل نمايد. در روستاي كنگ 
به علت اينكه همه بناها از يك نوع خاک در نماسازي استفاده كرده اند، كلیه 

بناها يك رنگ مي باشند.

3-3-تناليته های تيره و روشن معابر 
يكى از ويژگى هاى اصیل روستاى كنگ كه در نقد آن مى توان ذكر كرد تباين 
فضايى آن مى باشد. به عنوان مثال پس از طى معبرى تنگ، پر پیچ و خم و با 
تنالیته هاى تیره به سبب حضور شديد ساباط ها و بالكن ها، ناگهان با گشودگى 
ــى و شكل غیر خطى گره مواجه مى شويم كه اين میدانچه به  فضايى،روشناي
ــان دهنده و متمايز كننده فضاهاى  عنوان يك نقطه عطف، تاكید يا وقفه نش
مكث و حركت روستاست. حضور و وجود همین كیفیات فضايى است كه به 

بافت اين روستا خوانايى و تباين فضايي داده است. 
در هر لحظه در معابر كنگ تنالیته هاى تیره به روشن و بالعكس تبديل مى شود 
و اين است كه بافت روستا را منحصر بفرد كرده و خوانايى آن را بیشتر مى كند. 
در تصاوير زير نمونه هايى از اين فضاسازى ها و تغییر تنالیته هاى معابر به نمايش 

گذاشته شده است. 
 وجود اين عوامل در اغلب نقاط روستا تنوع شديدي از سايه روشن در سیماي 
روستا به وجود مي آورد كه شايد از بزرگترين و شاخص ترين خصوصیات كنگ 

باشد.

تباين فضايى در معابر كنگ به سبب وجود ساباطها و بالكنهاى پیش آمده
3-4- تنوع و پویایي:

 يكي از ويژگیهاي روستاي كنگ اين است كه در عین 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 مي شود. اين تنوع سهم فضاهاي سبز را نیز در روستا كم و زياد مي كند. 
در قسمت جنوبي به علت كمي فضا سهم فضاي سبز كمتر و در قسمت شمالي 

سهم اين فضا بیشتر مي گردد.
 موضوع ديگري كه به تنوع بافت و معابر كمك مي كند، همانگونه كه گفته شد 
ايجاد سايه روشن ها و تنالیته هاي رنگي است كه با سرپوشیده و سرباز شدن 

معابر تعريف شده است.
4- ویژگي هاي فضایي معابر:
 4-1- محصوریت در معابر: 
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همانگونه كه گفته شد روستاى كنگ، روستايى است با تراكم و فشردگى بسیار 
زياد. به طورى كه عرض معابر در روستا به طور متوسط حدود 3 متر مى باشد. از 
طرفى به سبب كمبود زمین بیشتر ابنیه با تراكمهاى بسیار باال ساخته شده اند. 
همانگونه كه گفته شد در اين روستا اكثر بناهاى مسكونى 3 يا 4 طبقه میباشند. 
ــت كه در درون معابر روستاى كنگ محصوريت  اين توصیفات به اين معناس

فضايي بسیار باال است. 

محصوريت باال در بسیارى از معابر روستا
4-2- کادر کردن محيط پيرامون )آسمان و بستر کوه(

ــت كه از يك فضاي داخلي )مثل  ــتاي كنگ اين اس يكي از ويژگیهاي روس
ــرده( كیفیت فضايي منظر  فضاي داخل اتاقها و يا فضاي داخل يك معبر فش
ــي و نحوه تركیب احجام و فضاهاي معماري با كالبد طبیعت به نمايش  بیرون

گذارده مي شود. میتوان اينگونه تفسیر كرد: 
روستاي كنگ روستايي است كه براي ناظر وابستگیهاي زيادي ايجاد میكند. 
به عبارتي داراي نشانه گذاري هاي خاصي در سطوح مختلف است. اين نشانه 
گذاري ها شامل تغییر سطح - تغییر مناظر - تغییر فضاهاي باز به محصور و 

تغییر فضاي روشن به تاريك و بالعكس مي باشد. 
ــت  ــتاي كنگ پیش زمینه و پس زمینه در يك رابطه رفت و برگش  در روس
هستند و مرتب يكي روي ديگري قرار مي گیرد. شايد يك حركت بصري نرم 

و پیوسته بین پیش زمینه و پس زمینه. 
در بسیارى از نقاط كه درون معابر روستاى كنگ راه مى رويم مشاهده مى گردد 
ــردگى هاى خطى درون معابر، ناگهان احجام به كنارى  كه چگونه در بین فش
ــتر طبیعى كوه خودنمايى مى كنند. همانگونه كه  رفته و محیط پیرامون و بس
ــت از پیش زمینه به پس زمینه و بر عكس  گفته شد يك رابطه رفت و برگش
در معابر كنگ رخ مى دهد. اين گونه به نظر مى رسد كه گاهى حجمى خاص و 
يا ايوانى بیرون زده و يا يك ساباطى عظیم الجثه قسمتى از يك منظر محیط 
پیرامون را به صورت بسیار خاص و منحصربفردى در قاب كادر كرده و بیش از 

پیش توجه ناظر را به آن جلب مى كند. میتوان اينگونه گفت: 
 کنگ یک نوسان خطی بين دو هویت طبيعت و معماری 

 4-3- حضور تک درختها در معابر: 
 به خاطر فشردگى و تراكم بسیار زياد بافت روستاي كنگ، بر خالف روستاهاى 
مسطح كه اغلب فضاهاى آن ها با فضاهاى سبز آمیخته هستند، در اين روستا 
فضاى سبز و درختان درون بافت، بسیار اندک و انگشت شمار مى باشد. اما در 
جاهايى هر چند اندک و محدود ناگهان پس از يك معبر خطى با محصوريت 
ــه حضور تك درختى  ــیم ك ــگاهى مى رس باال و جداره هاى مرتفع به گشايش
كهنسال حالت فضايى خاصى را در آن نقطه القاء مى كند. مكانهايى در گوشه و 
كنار اين دهكده پیدا مى شوند كه از مزايايى برخوردارند و مى توانند در بین ساير 

معابر و گره ها در درون بافت به عنوان يك نقطه عطف محسوب گردند.
ــو  باد مي وزد و گیاهان خزنده انبوهي در باغات به خود مي غلطند و به اين س
ــت كوچه ساري قديمي، در كنار پنجره اتاقي كه  ــو میروند. اما در پش و آن س
نوركم و سكوت آنرا فرا گرفته است، گیاه ديگري به تنهايي به رشد خود ادامه 

مي دهد. از اينرو تك درخت هاي درون بافت به عناصري خاطره انگیز در ذهن 
تبديل مي شوند. 

5- روش هاي متداول ساخت:  
5-1- خود بسندگي در معماري: 

در روستاي كنگ كلیه مصالح استفاده شده در ساخت و ساز ابنیه از نوع مصالح 
سنتي و محلي مي باشند. مثاًل چوبهايي كه در ساخت ابنیه استفاده مي گردند، 
همه و همه از چوبهاي سپیداري است كه روستايیان خود آن ها را مي كاشتند و 
چون شاخ و برگ اين درخت كم است و تنه آن باريك و بلند و از طرفي مقاوم 

مي باشد در ساخت ابنیه بسیار بكار رفته است. 
از ديگر مصالح محلي،  سنگهاي بزرگ معروف به » كاالر « مي باشد كه مردم 

آن ها را از اطرف رودخانه به محل ساخت بنا مي بردند.
خاكي كه در نماهاي كاهگلي ابنیه قديمي استفاده شده است خاک سرخ رنگي 
است به نام » خاک سرخي « كه از كوه پشت روستا معروف به » تپه جنت « 

آورده مي شود و داراي چسبندگي بسیار زياد مي باشد.
ــقف پهن مي شود  الیافي كه بعد از نصب پرواز و الوارهاي روي آن ها روي س
بوته هاي محلي است به نام » چوز « يا » سو «. به اين ترتیب ديده مي شود 
ــتا  ــت و مردم روس ــبي وجود نداشته اس در گذشته كه راههاي ارتباطي مناس
نمي توانستند مصالح بنايي را از ساير نقاط تامین كنند، چگونه از همان مصالح 

موجود در اطراف خود براي ساخت و ساز استفاده مي كردند.
ــاخت يك بنا تا جايي  به منظور پي كني و يا به عبارتي گود برداري براي س
زمین را حفاري مي كردند تا به زمین سخت و يا به عبارتي به كمر كوه برسند. 
در پي كني و در چیدن ديوارهاي طبقه همكف روش چیدن سنگهاي محلي 
بدين گونه است كه سنگهاي بزرگتر را در پايین و سنگهاي ريزتر را در قسمت 
باالي پي يا ديوار مي گذاشتند. همانگونه كه گفته شد به تخته سنگهاي بزرگي 
كه حدوداً ابعاد يك متر در نیم متر دارند و داراي ارتفاعي حدوداً 15-5 سانتیمتر 
ــتند در اصطالح محلي كاالر گفته مي شود. در اصطالح محلي به پي ها،  هس

پاديوار گفته مي شود.
5-2-دیوار چيني طبقات توسط سنگ: 

ــط سنگ و مالت  همانگونه كه گفته شد در معماري محلي ديوار چیني توس
ــاز بناهاي چند طبقه، كلیه طبقات  ــاخت و س گل محلي انجام مي شود. در س
بجز طبقه آخر توسط سنگ،  ديوار چیده مي شود و تنها در طبقه آخر از خشت 
خام و اسكلت چوبي استفاده مي گردد. مثاًل اگر ساختماني 3 طبقه است در دو 
طبقه اول آن، ديوارها توسط سنگ چیده مي شوند و كاماًل بابر هستند و تنها 
ــرپا مي شود و سپس بین شمعهاي  ــوم با استفاده از اسكلت چوبي س طبقه س
)ستون هاي( چوبي توسط خشت خام پر مي گردد. به اين شكل وزن بنا سبك تر 

مي شود. 
روش چیدن ديوار بدين گونه مي باشد كه به اندازه 30-20 سانتي متر سنگ ها 
را روي يكديگر قرار داده و سپس به ضخامت حدود 5 سانتي متر از مالت گل 
و يا سیمان استفاده مي كنند و دوباره به ارتفاع 30-20 سانتي متر سنگچیني 
صورت مي گیرد. هر گاه ارتفاع ديوار به حدود 1/5 – 1 متر رسید براي اينكه 
ديوار استحكام بیشتري داشته باشد از يك رديف چوب در ديوار استفاده مي شود. 

)اصطالح محلي: چوب تو ديواري(
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استفاده از چوب )چوب توديواري(در مقطع ديوارها و نعل درگاه دربها و پنجره ها براي ايجاد مقاومت در 
مقابل زلزله و بارهاي جانبي

در واقع مي توان گفت اين چوبها نقش شناژ افقي را در طبقات بنا ايفا مي كنند. 
ــداد 4 يا 5 قطعه الوار بلند به صورت افقي و در كنار يكديگر روي ديوار  ــه تع ب
قرار مي گیرند، تعداد الوارها در اين قسمت بستگي به قطر الوار و از طرف ديگر 
ــدازه اي انتخاب مي گردد  ــوار دارد. تعداد الوارها به ان ــتگي به ضخامت دي بس
ــپس براي اينكه اين الوارها كه داراي مقطع  كه ضخامت ديوار را بپوشاند. س
ــتند در كنار يكديگر ثابت قرار بگیرند و نلغزند تعدادي چوب به  دايره اي هس
صورت عمود به آن ها میخ مي شود. در جاهايي كه نیاز به ايجاد بازشو از قبیل 
ــد اين رديف چوبها به گونه اي قرار مي گیرند كه نقش  درب و پنجره مي باش
سرطاق درب يا پنجره را نیز ايفا كنند. در دو ديوار عمود بر هم اين چوبهاي تو 
ديواري به صورت عمود بر هم قرار مي گیرند و سپس توسط میخهاي بلندي 

به يكديگر محكم مى شوند. 

5-3- روش ایجاد سقف اول:  
پس از اينكه ديوار طبقه همكف چیده شد و به ارتفاع مورد نظر رسید نوبت به 
ايجاد سقف طبقه همكف مي شود. در اين روش انتهاي ديوار چیني به روشي 
ــپس عمود بر  ــط چوب تو ديواري پر مي شود س كه قباًل توضیح داده شد توس
اين چوبهاي تو ديواري يك سري چوبهايي قرار مي گیرند كه آن ها هم مانند 
چوبهاي تو ديواري داراي مقطع دايره اي هستند. كه اگر از داخل اتاقها به سقف 
نگاه شود اين چوبها به فاصله 50-30 سانتي متر از يكديگر ديده مي شوند )در 

اصطالح محلي به اين چوبها پرواز گفته مي شود(

 

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

ــار محلي برش داده  ــط نج ــاي پرواز معمواًل با الوارهايي كه توس روي چوبه
مي شود پوشانیده مي گردد كه توسط میخ به پروازها متصل مي شود. اين چوبها 
ــقف  ــورت عمود بر پروازها قرار مي گیرند.گاهي اوقات بخصوص در س به ص
تراس ها ديده شده است كه بجاي الوار از شاخه هاي نازک درختان استفاده شده 
ــپس روي اين الوارها » چوز « يا » سو « )كه نوعي خار و خاشاک  ــت و س اس
محلي است و داراي استقامت بسیار زيادي مي باشد و به گفته معمارهاي محلي 
پس از گذشت سال هاي سال سالم باقي مي ماند( قرار مي گیرد. دلیل قرار دادن 
ــقف ها اين است كه هنگام گل ريختن روي بام، گل ها از شیارهاي  چوز در س

كنار الوارها و پرواز به پايین نريزد.
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 استفاده از چوز در روي پروازها و در طبقات فوقاني بنا براي كاهش وزن ساختمان 

ــقف مي شود.در اصطالح  ــس از قرار دادن چوز نوبت به گل ريختن روي س پ
محلي به عمل گل زدن روي تراس ها و يا سقف ها )زيموزدن(گفته مي شود. به 
اين طريق كه خاک را كه به شكل گل در آورده اند آنقدر خاک مال مي كنند تا 
سفت و محكم شود )كه در اصطالح محلي به اين گل، غوره گل گفته مي شود( 
و سپس از داخل كوچه غوره گل ها را به باال و درون ساختمان پرتاب مي كنند. 

)همانگونه كه گفته شد به اين عمل زيموزدن يك بنا گويند(.

5-4-روش ساخت طبقه آخر: 
همانگونه كه توضیح داده شد طبقه آخر توسط اسكلت چوبي )شمعهاي چوبي( 
و خشت خام ساخته مي شود به اين طريق كه پس از اتمام ساير طبقات، نجار 
ــد. روش اجراي شمعها به اين طريق  ــي شمعهاي طبقه آخر را بنا میكن محل
ــقف طبقه دوم را زدند روي سقف طبقه دوم دور تا دور  ــت: هنگامي كه س اس
ــد. بايد پانعل هايي كه عمود بر همديگر  ــر به نام پانعل مي گذارن چوبي قطورت
ــتند كاماًل با يكديگر قفل و كالف شوند. سپس در درون پانعل حفره اي  هس
ايجاد مي گردد كه شمعها )چوبهاي عمودي( كه داراي زائده اى در انتهاي خود 
میباشند در درون اين پانعل ها قفل مي گردند. از همین روش اتصال براي اتصال 

بین شمع و سرانداز نیز استفاده مي شود.
ــتر از الوارهاي چوبي كه در اصطالح محلي بخاطر  براي ايجاد استحكام بیش
مورد استفاده آن مهار يا مهار بند نامیده مي شود در زير تراسها استفاده مي گردد. 
ــتري  ــتند و داراي مقاومت بیش ــرانداز قوي تر از بقیه چوبها هس چوبهاي س

مي باشند.

ــه بین شمعها در طبقه باال را معمواًل به گونه اي در نظر مي گیرند كه  ـ فاصل
ــپس از طريق پانعل و سر انداز،  با عرض درب و پنجره ها هماهنگ باشد و س
ــپس كم درب و پنجره را با میخ به شمع   شمع را داخل آن قرار مي دادند و س

متصل مي كنند. 

ـ طريقة چیدن خشت ها در طبقه آخر به صورت مورب و يا به صورت صاف در 
روي يكديگر مي باشد كه اين بستگي به نظر معمار دارد.

ـ پس از ساخت و اتمام بنا روي آن توسط كاهگل پوشانیده مي گردد. همانگونه 
كه گفته شد كاهگلي كه در نماهاي روستا استفاده مي شود از خاک محلي قرمز 
رنگي تشكیل شده است. به همین دلیل بناهاي قديمي تر رنگي مايل به قرمز 

دارند كه نشان دهنده قدمت اين بناها دارد.
 

ــوند يكي از اصول معماري  ــتفاده از خاک محلي تهیه میش جداره هاي كاهگلي در نماي بناها كه با اس
بومي ايران يعني خودبسندگي در معماري را به نمايش مي گذارد

کالم آخر: 
ــیم آن ها، نوع قرار گیرى توده ها، مصالح بكار رفته  نوع تفكیك فضاها و تقس
در ساخت و ساز، حركت از كل به جزء و از جزء به كل، سیالیت فضايى درون 
ــى و نقد نقادانه  ــتا و غیره و غیره همگى نیاز به كار كارشناس منظر كلى روس
دقیقى دارد تا بتواند حق مطلب را در توصیف فضاهاى اين شاهكار معمارى ادا 
كند. بطوريكه گاهى احساس مى شود در نقد فضاهاى اين گران ژست عظیم 
ــكیس، عكس و كالم حق مطلب به طور كامل ادا  معمارى توسط نقشه، اس

نمى شود. 
شايد پس از مطالعه اين مقاله اينگونه تصور شود كه نگارنده دنیايى و به عبارتى 
فضاها و مناظرى از كنگ را براى ارائه مثالهايى دست چین كرده است تا مقاله 
اي ماالمال از تصاوير ارزشمندى ارائه دهد كه احیاناً بیشتر مورد توجه مخاطبین 
ــت كه هنر خلق فضا را در روستايى فراموش  قرار گیرد. اما هدف اين بوده اس
شده به تصوير كشد. در شهرهاى امروزى چیزى كه مفقود گرديده است قدرت 

و خالقیت در تعريف فضاست. 
ــیده است كه از هنر چیدن اجزاى محیط در كنار يكديگر  اكنون زمان آن رس
تعريف روشني ترسیم و اصول آن را اعالم و نتايج آن را براى گروههاى وسیعى 

از مردم بیان كنیم. 
كار را بايد از تحلیل و شناخت كالبدهاى ارزشمند آغاز كرد.

شناخت و الگويابى عناصر ارزشمندى كه شايد اگر چه توسط مردم بومى خلق 
گرديده اما بهترين آموزگار نسل امروزند. 

شايد از ديدگاه عده اى از كارشناسان معمارى و شهرسازى كالبدهايى همانند 
كنگ نیازمند رسیدگى و توجه كارشناسان باشند اما از طرف ديگر اين كارشناسان 

و معماران هستند كه محتاج آموختن و تفسیر فضاهاى كنگ مى باشند. 
مسلماً وجود عناصر باارزشى همانند كنگ و آسیبها و تخريبهايي كه هر روزه و 
با هر ساخت و ساز جديد بر پیكره اين گران ژست وارد مي آيد چیزى نیست كه 
مورد بى توجهى قرار گیرد. از اينرو اين مقاله در آينده اي نزديك و در قسمت 
ــیبهاي موجود و ارائه راهكارهاي پیشگیري از آن در  ــي آس دوم خود به بررس

بافت كنگ مي پردازد. 

آفتابی لب درگاه شماست 
که اگر در بگشایيد به رفتار شما می تابد



59

چکيده
الزم به تذكر است طراحي ساختمانهاي جديد بايستي الزاما بر اساس مقررات 
ملي ساختمان صورت پذيرد ولي ارزيابي وضعیت ساختمانهاي اجرا شده مي 

تواند بر اساس آئین نامه بهسازي لرزه اي سازه ها مورد بررسي قرار گیرد.
ــتورالعمل  ــوم( با دس در اين مقاله موارد اختالف آيین نامه 2800 )ويرايش س
مقاوم سازى بیان شده اند. پس از مشخص شدن تفاوتها، اين اختالفات به سه 
دسته كلى تقسیم شده اند. با اين تقسیم مى توان پارامترهايى براى هر تقسیم بندى 
ــتورالعمل را به صورت كمى انجام داد.  ــه آيین نامه و دس تعريف كرد و مقايس
وجود تفاوتهاى متعدد بین آيین نامه طراحى لرزه اى و دستورالعمل مقاوم سازى 
ــاختمان  در مواردى باعث ايجاد تناقض بین آن ها مى شود. به عبارت ديگر س
طراحى شده توسط آيین نامه طراحى لرزه اى، از ديد دستورالعمل مقاوم سازى 
ــى اختالفات آيین نامه طراحى لرزه اى و دستورالعمل  مردود مى شود. لذا بررس

مقاوم سازى ضرورى به نظر مى رسد. 
کلمات کليدی: دستورالعمل مقاوم سازى - آيین نامه 2800 )ويرايش سوم( 

1 – مقدمه
در اين مقاله موارد اختالفات آيین نامه  طراحى لرزه اى و دستورالعمل مقاوم سازى 
بررسى مى شوند. اين اختالفات شامل روشهاى تحلیل، بارگذارى زلزله، تركیبات 
بارگذارى، معیارهاى پذيرش و تعیین مقاومت اعضا، مدلسازى و سیستمهاى 

سازه اى مورد قبول مى شود. پس از تعیین اختالفات، اين تفاوتها به سه دسته 
كلى تقسیم مى شوند. 

2 – روشهای تحليل
روشهاى تحلیل قابل قبول از ديد آيین نامه طراحى ساختمانها در برابر زلزله 
روشهاى خطى استاتیكى و دينامیكى مى باشد. اما در دستورالعمل مقاوم سازى 
روشهاى غیر خطى استاتیكى و دينامیكى هم در كنار روشهاى خطى استاتیكى 
و دينامیكى قابل استفاده مى باشند، يعنى در واقع طبق دستورالعمل مقاوم سازى 
ــازه از نظر آنالیز خطى مردود مى باشد، امكان استفاده از آنالیز دقیقتر  وقتى س

غیرخطى و بررسى سازه تحت آن وجود دارد. 

3 – بارگذاری زلزله
بارگذارى زلزله از ديد دستورالعمل مقاوم سازى و آيین نامه طراحى ساختمانها 
ــا ناشى از حذف ضريب رفتار،  ــر زلزله متفاوت مى باشد كه اين تفاوته در براب
ــازه، ضرايب نیروى زلزله و توزيع نیروى زلزله در ارتفاع  نحوه تعیین پريود س

مى باشد. 
3 – 1 – تعيين برش پایه

ــتورالعمل مقاوم سازى و آيین نامه طراحى متفاوت  تعیین برش پايه از ديد دس
مى باشد كه اين تفاوت ناشى از حذف ضريب رفتار، نحوه تعیین پريود سازه و 
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ضرايب بار زلزله مى باشد. 
3 – 1 – 1 – حذف ضریب رفتار

ــه زلزله به صورت  تعیین  ــن نامه هاى طراحى برش پاي در آيی
مى شود و براى كل سازه يك ضريب رفتار ثابت در نظر گرفته مى شود در حالى 
 V=C1C2C3CmABW كه در دستورالعمل مقاوم سازى نیروى زلزله به صورت
ــبه بار زلزله ضرايب  ــال مى شود و به جاى ضريب رفتار موجود در محاس اعم
اصالحى m بر مبناى رفتار غیرخطى هر عضو در نظر گرفته مى شود و نیروى 

ايجاد شده در عضو با m برابر ظرفیت عضو مقايسه مى شود. 
3 – 1 – 2 – نحوه تعيين پریود سازه

در آيین نامه طراحى ساختمانها در برابر زلزله پريود سازه ها از دو روش تجربى 
ــبه مى شود ولى در نهايت زمان تناوب اصلى ساختمان نبايد  و تحلیلى محاس
بیشتر از 1/25 برابر زمان تناوب بدست آمده از روش تجربى اختیار شود اما در 
ــازى اين محدوديت وجود ندارد و پريود سازه را مى توان  دستورالعمل مقاوم س
ــتفاده از روشهاى تحلیلى تعیین كرد. پس زمان تناوب تعیین شده براى  با اس
ساختمان توسط آيین نامه طراحى و دستورالعمل مقاوم سازى مى توانند متفاوت 
از هم باشند كه اين تفاوت، موجب تفاوت در ضرايب بازتاب و در نتیجه تفاوت 

در بارهاى زلزله مى شود. 
 I و C1 ,C2 ,C3 ,Cm 3 – 1 – 3 – ضرایب

طبق آيین نامه طراحى برش پايه از رابطه  و طبق دستورالعمل 
ــه V=C1C2C3CmSaW تعیین مى شود كه  ــازى برش پايه از رابط مقاوم س

ضرايب موجود در تعیین برش پايه هم باعث تفاوت در بار زلزله مى شوند. 
3 – 2 – توزیع نيروی زلزله در ارتفاع

ــتاتیكى خطى در آيین نامه طراحى  توزيع نیروى زلزله در ارتفاع در روش اس
ــه Ft در تراز بام  ــر گرفتن نیروى شالقى زلزل ــه )1( و با در نظ ــق رابط مطاب
براى ساختمانهاى با پريود نوسان بزرگتر از0/7 ثانیه مى باشد، در حالى كه در 
دستورالعمل مقاوم سازى نیروى شالقى حذف شده و توزيع نیروى زلزله طبقات 

طبق رابطه )2( كه در آن K طبق رابطه )3( است انجام مى شود.

 )1(

 )2(

 )3(
3 – 3 – یکسان سازی برش پایه استاتيکی و دیناميکی خطی

طبق آيین نامه طراحى ساختمانها در برابر زلزله بايد برش پايه آنالیز دينامیكى را 
با برش پايه استاتیكى خطى يكى كرد و يا حداقل تحت ضوابط خاص به 80 
درصد برش پايه استاتیكى مقیاس كرد در حالى كه در دستورالعمل مقاوم سازى 

چنین بحثى مطرح نیست. 

4 – طبقه بندی اعضا
ــتند اما  ــط نیرو هس در آيین نامه هاى طراحى كلیه تالشها كنترل شونده توس
ــازى تالشها به دو گروه كنترل شونده توسط نیرو و  ــتورالعمل مقاوم س در دس
ــط تغییرشكل طبقه بندى مى شوند و روش كنترل اعضاى  كنترل شونده توس
ــط تغییرشكل چه در روشهاى  ــط نیرو و كنترل شونده توس كنترل شونده توس
غیرخطى و چه در روشهاى خطى متفاوت مى باشد. در حالى كه در آيین نامه 

طراحى همه اعضا به يك روش طرح و كنترل مى شوند. 

5 – ترکيبات بارگذاری

ــازه هاى فوالدى به  ــتفاده در آيین نامه طراحى س تركیبات بارگذارى مورداس
صورت زير مى باشد. 

 )4(

 )5(
ــازه هاى بتن آرمه  ــتفاده در آيین نامه طراحى س و تركیبات بارگذارى مورد اس

آمريكا )ACI( به صورت زير مى باشد. 

 )6(
 

 )7(
ــتورالعمل  ــر با اين تركیبات بارگذارى تركیبات بارگذارى موجود در دس متناظ
ــا در روشهاى خطى براى  ــازى براى تعیین نیروهاى موجود در اعض مقاوم س
ــط )8( و )9( و )10( به  ــط تغییرشكل طبق رواب تالشهاى كنترل شونده توس

صورت زير مى باشد. 
 )8(

 )9(

 )10(
براى تعیین تالشهاى اعضايى كه رفتار آن ها كنترل شونده توسط نیرو است 

QUF بايد به يكى از سه روش زير تعیین گردد: 
1 – حداكثر تالشى كه مى تواند توسط سازه در عضو ايجاد گردد. 

ــازه مى تواند در  ــر تالشى كه با در نظر گرفتن رفتار غیر خطى س 2 – حداكث
عضو ايجاد گردد. 

3 – تالشهاى حاصل از تركیب بارگذارى مطابق رابطه )11( 

 )11(

6 – نحوه تعيين مقاومت
طبق دستورالعمل مقاوم سازى مشخصات مصالح به دو دسته مشخصات كرانه 
پايین و مشخصات مورد انتظار مصالح تقسیم بندى مى شوند و در تعیین مقاومت 
اعضاى كنترل شونده توسط تغییر شكل، QCE، از مشخصات موردانتظار مصالح 
و در تعیین مقاومت اعضاى كنترل شونده توسط نیرو، QCL، از مشخصات كرانه 

پايین مصالح مورداستفاده قرار مى گیرد. 
مشخصات مصالح با نمونه بردارى از مصالح و انجام آزمايش روى آن ها تعیین 
مى شود. طبق ضوابط دستورالعمل مقاوم سازى در سازه هاى فوالدى مى توان 
 1/1 Fy و مقاومت موردانتظار فوالد را Fy مقاومت كرانه پايین فوالد را همان
در نظر گرفت. به همین ترتیب در مورد سازه هاى بتنى مى توان مقاومت كرانه 
پايین بتن را fC، مقاومت كرانه پايین میلگردها را Fy، مقاومت موردانتظار بتن 
ــى موردانتظار میلگردها را Fy 1/15 و مقاومت  را fC 1/25 و مقاومت كشش
مورد انتظار ديگر مصالح فوالدى بكار رفته در اتصال قطعات مانند میل مهارها 

را Fy 1/25 در نظر گرفت. 
همچنین در محاسبه مقاومت اعضا ضرايب اطمینان موجود در دستورالعمل هم 
بايد يك در نظر گرفته شوند. اما در آيین نامه طراحى در تعیین مقاومت ها همه 
جا از مقاومت مشخصه مصالح استفاده مى شود و ضرايب كاهش مقاومت هم 

در نظر گرفته مى شوند. 

7 – معيارهای پذیرش اعضا
ــار پذيرش اعضا در آيین نامه طراحى براى كلیه اعضا رابطه   معی
ــتورالعمل مقاوم سازى با توجه به نوع عضو معیار  مى باشد در حالى كه در دس
پذيرش متفاوت مى باشد. معیار پذيرش اعضاى كنترل شونده توسط تغییرشكل 
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در تحلیلهاى خطى بصورت  و براى اعضاى كنترل شونده 
توسط نیرو بصورت  مى باشد. 

8 – مدلسازی
8 – 1 – مدلسازی سازه های فوالدی

ــتورالعمل  ــازه هاى فوالدى از ديد دس ــازى س تفاوت قابل مالحظه در مدلس
ــمه اتصال و ناحیه اتصال به كمك اضافه  ــازى نیاز به مدلسازى چش مقاوم س
ــه در آيین نامه هاى طراحى  ــد. در حالیك ــمه اتصال مى باش كردن المان چش
مدلسازى چشمه اتصال الزامى نمى باشد. البته در دستورالعمل مقاوم سازى هم 
در صورتى كه مقاومت خمشى چشمه اتصال از مقاومت خمشى تیر در ناحیه 
اتصال تیر به ستون تجاوز نموده و سختى چشمه اتصال نیز حداقل 15 برابر 

بزرگتر از سختى تیر باشد نیاز به مدلسازى چشمه اتصال نیست. 
8 – 2 – مدلسازی سازه های بتن آرمه

ــتورالعمل  ــازه هاى بتن آرمه از ديد دس ــازى س تفاوت قابل مالحظه در مدلس
مقاوم سازى نحوه محاسبه سختى اعضا مى باشد. طبق دستورالعمل مقاوم سازى 
سختى قطعات بايد به كمك روشهاى متداول معتبر، با در نظر گرفتن اثرات 
سختى هاى محورى، برشى و خمشى و با در نظر گرفتن اثرات ترک خوردگى 
ــبه شود. تراز تغییرشكلى كه در اعضا به خاطر بار ثقلى و جانبى ايجاد  محاس
مى شود نیز بايد در محاسبه سختى ملحوظ گردد. در مواردى كه نتوان سختى 
را به روش فوق محاسبه كرد مى توان از سختى هاى موثر جدول )1( استفاده 
ــود. پس تفاوت قابل مالحظه در لزوم در نظر گرفتن اثرات ترک خوردگى  نم
در دستورالعمل مقاوم سازى در محاسبه سختیهاى اعضا مى باشد در حالى كه 
طبق آيین نامه طراحى امكان استفاده از مقاطع ترک نخورده در تعیین سختیها 

وجود دارد. 

عضو
سختی 
محوری

سختی 
برشی

سختی 
خمشی

0.4EcAw0.35EcIg–––––تیر غیر پیش تنیده

0.4EcAwEcIg–––––تیر پیش تنیده

ستون با بار محورى فشارى 
ناشى از بار ثقلى طراحى 

0.5Agfc بزرگتر از
EcAg0.4EcAw0.7EcIg

ستون با بار محورى كششى 
يا با بار محورى فشارى 

0.3Agfc كمتر از
EsAs0.4EcAw0.5EcIg

EcAg0.4EcAw0.7EcIgديوار بدون ترک

EcAg0.4EcAw0.35EcIgديوار با ترک

0.4EcAg0.35EcIg–––––دال تخت غیر پیش تنیده

0.4EcAg0.35EcIg–––––دال تخت پیش تنیده

جدول 1: سختیهاى موثر اعضاى بتنى

9 – سيستمهای سازه ای
در آيین نامه طراحى ساختمانها در برابر زلزله سیستمهاى سازه اى مشخص با 

ــخص تعريف مى شود. به عنوان نمونه سیستمهاى  محدوده هاى ارتفاعى مش
سازه اى قاب خمشى متوسط بتن آرمه تا ارتفاع 50 متر قابل استفاده مى باشد 
ــى  ــازه اى قاب خمش ــتم س ــراى ارتفاعهاى بلندتر از 50 متر بايد از سیس و ب
ــتورالعمل مقاوم سازى چنین  ــتفاده كرد. در صورتیكه در دس ويژه بتن آرمه اس
ــوى ديگر برخى از سیستم هاى سازه اى كه  محدوديت هايى وجود ندارد. از س
ــتورالعمل  ــتفاده از آن ها وجود ندارد در دس از ديد آيین نامه طراحى امكان اس
ــتفاده از  ــتفاده از آن ها وجود دارد. به عنوان نمونه اس ــازى امكان اس مقاوم س
سیستمهاى سازه اى: قابهاى نیمه صلب فوالدى، قابهاى خمشى بتنى پیش 
ساخته و قابهاى خمشى دال ستونى از ديد دستورالعمل قابل ارزيابى مى باشد در 

حالى كه چنین سیستمهايى از ديد آيین نامه طراحى مردود هستند. 

10 – محدوده کاربرد روشهای استاتيکی و دیناميکی خطی 
ــاختمانها در برابر زلزله محدوده استفاده از تحلیل  مطابق آيین نامه طراحى س
ــتاتیكى حداكثر ارتفاع 50 متر در مورد ساختمانهاى منظم و حداكثر  خطى اس
ــد. اما در  ــاختمانهاى نامنظم مى باش ــه در مورد س ــر يا 5 طبق ــاع 18 مت ارتف
ــازى مالک استفاده از روش تحلیل استاتیكى خطى در  دستورالعمل مقاوم س
ــاختمانهاى منظم پريود سازه مى باشد و در صورتى مى توان از تحلیل  مورد س
خطى استاتیكى استفاده كرد كه پريود اصلى ساختمان كمتر از 3.5TS باشد 
يعنى محدوده كاربرد با توجه به نوع زمین تغییر مى كند. در مورد ساختمانهاى 
نامنظم هم استفاده از آنالیز خطى استاتیكى مجاز نمى باشد. به همین صورت 
در مورد سازه هايى كه داراى سیستم باربر جانبى متعامد نیستند استفاده از آنالیز 

خطى استاتیكى مجاز نمى باشد. 

11 – کنترل تغييرمکانهای جانبی طبقات
طبق آيین نامه طراحى تغییرمكان جانبى نسبى طبقات براى ساختمانهاى با 
زمان تناوب اصلى كمتر از 0/7 ثانیه نبايد از 0/025 برابر ارتفاع طبقات و براى 
ــاوى 0/7 ثانیه نبايد از 0/02  ــاختمانهاى با زمان تناوب اصلى بیشتر يا مس س
برابر ارتفاع طبقات تجاوز كند. در حالى كه در دستورالعمل مقاوم سازى ضابطه 

خاصى در مورد كنترل تغییر مكان جانبى طبقات وجود ندارد. 

12- نتيجه گيری
ــل، مى توان گفت  ــده صرفنظر از روش تحلی ــه اختالفات بیان ش ــا توجه ب ب
تفاوت هاى آيین نامه 2800 و دستورالعمل مقاوم سازى به سه دسته طبقه بندى 

مى شوند: 
- تفاوتهاى مربوط به زمان تناوب ساختمان

- تفاوتهاى مربوط به نوع عضو و تالش ايجاد شده در آن
- تفاوتهاى مربوط به نوع زمین
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مقاله ها

سیستم های نظارت تصویری 
برق

1- مقدمه
ــتم هاي نظارت تصويري از سالیان پیش به عنوان ابزاري مهم در بحث  سیس
نظارت و ايجاد امنیت مورد استفاده قرار گرفته اند. با توجه به سابقه طوالني اين 
سیستم ها، تحوالت و پیشرفت هاي بسیار زيادي در اين حوزه صورت پذيرفته 
است كه اطالع از روند اين پیشرفت ها، آخرين دستاوردها و تكنولوژي ها، نكات 
ــیار ديگر مي تواند كمك  ــتم نظارت تصويري و موارد بس مهم در يك سیس
شاياني به مديران و كارشناساني كه در حال انتخاب و پیاده سازي يك سیستم 
نظارت تصويري مي نمايند، باشد. در همین راستا در ادامه به صورت مختصر به 

بخشي از مهم ترين موارد اشاره مي گردد. 

2- تکامل سيستم هاي نظارت تصویري
ــالیان مختلف دچار پیشرفت هاى  ــتم هاى نظارت تصويرى در طول س سیس
شگرفى شده اند كه در ادامه نسل هاى مختلف آن مورد بررسى قرار گرفته است.

Analog CCTV system using VCR :نسل اول
 VCR ــراه  هم ــه  ب ــوگ  آنال ــاي  CCTV ه ــتم ها،  سیس ــن  اي  در 

ــتفاده قرار مي گرفتند كه در  ــورد اس )Video Cassette Recorder( م
ــتم هاي بزرگ تر  ــال آنالوگ مي باشد. در سیس ــتم كام واقع شامل يك سیس
ــرار داده مي شود.  ــن دوربین و VCR ق ــر بی يك Quad  و يا مولتي پلكس
ــم مي آورند كه چندين دوربین برروي يك  ــتم ها اين امكان را فراه اين سیس
ــاله با سرعت پايین ترى امكان پذير مى باشد.  VCR ضبط شود اما اين مس
ــتفاده قرار مي گرفت. در  ــراي ديدن تصاوير نیز يك مانیتور آنالوگ مورد اس ب

شكل زير آرايش كلى اين سیستم نشان داده شده است. 
 

مشكالت اين نسل را مى توان به صورت زير خالصه نمود:
• محدوديت فاصله و كیفیت پايین تصوير برروى كابل هاى كواكسیال 

• محدوديت در بازنگرى تصاوير ذخیره شده
• عدم قابلیت ديدن تصاوير از چند محل

Analog CCTV Systems using DVR :نسل دوم
ــتفاده  ــتم از Digital Video Recorder( DVR( اس ــن سیس در اي
ــت.  ــط يك هارد درايو جايگزين شده اس مي شود. در DVR نوار ويدئو توس
بنابراين نیاز است كه اطالعات ويدئو ابتدا ديجیتال شده و فشرده شود و سپس 

برروي هارد ذخیره سازي شود. 
ــر DVR ها داراي چندين ورودي مي باشند كه معموال 4، 9 و يا 16 تايي  اكث
  Multiplexer و Quad آن در بازار قابل تهیه مى باشد. بنابراين خود حاوي

نیز مي باشند. 
در شكل زير، آرايش نسل دوم سیستم هاى نظارت تصويرى نمايش داده شده است. 
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از جمله مزيت ها و معايب اين نسل، مى توان به موارد زير اشاره نمود:
مزيت ها: 

• قابلیت ذخیره سازى ديجیتال تصاوير
• جستجوى تصادفى تصاوير

مشكالت:
• محدوديت فاصله و كیفیت پايین تصوير برروى كابل هاى كواكسیال 

• عدم قابلیت ديدن تصاوير از چند محل 

Analog CCTV systems using network DVR :نسل سوم
ــتم نیمه ديجیتال بوده كه داراي يك پورت  ــتم در واقع يك سیس اين سیس
اترنت نیز مي باشد. وقتي كه تصاوير در داخل DVR  ديجیتال و فشرده شد، 
مي تواند برروي شبكه كامپیوتري به يك كامپیوتر راه دور ارسال گردد. بعضي از 
سیستم ها هم مي توانند تصاوير ذخیره شده و هم تصاوير زنده را نمايش دهند. 
اما برخي ديگر فقط اطالعاتي كه ذخیره شده است را مي توانند پخش نمايند. 
عالوه بر اين، برخي از سیستم ها نیاز به يك Client مخصوص براي ديدن 
تصاوير دارند. اما برخي ديگر از مرورگرهاي استاندارد استفاده مي كنند. در شكل 

زير نحوه پیكربندى اين سیستم نشان داده شده است.

از جمله مزيت ها و معايب اين نسل مى توان به موارد زير اشاره نمود:
مزيت ها: 

• قابلیت ذخیره سازى ديجیتال تصاوير
• جستجوى تصادفى تصاوير

• قابلیت ديدن تصاوير از سراسر دنیا
مشكالت:

• محدوديت فاصله و كیفیت پايین تصوير برروى كابل هاى كواكسیال 

نسل چهارم: 
Network Video Systems using Video Servers

با توجه به محدوديت هاى نسل سوم، راهكارى جديدى به عنوان ويدئو سرور به 
بازار عرضه گرديد. يك مزيت بزرگ ويدئو سرور اين است كه بسیار انعطاف پذير 
بوده و دوربین هاي آنالوگ فعلي مي توانند به صورت زمان واقعي اطالعات خود را 

به دور دست و از طريق يك شبكه كامپیوتري ارسال نمايند. بنابراين با استفاده از 
ويدئو سرور اطالعات تصاوير به صورت زنده مي تواند به هر مكاني منتقل گردد. 
با استفاده از ويدئو سرور تصوير ابتدا ديجیتال شده و به صورت تصاوير ديجیتال 
ــرور مي تواند تا  ــال مي گردد. يك ويدئو س برروي يك شبكه كامپیوتري ارس
 PAL و 25 فريم برثانیه را در حالت  NTSC ــم بر ثانیه را در حالت 30 فري
برروي اترنت استاندارد ارسال نمايد. اين سیستم مي تواند بیش از يك ورودي 
آنالوگ داشته باشد و ساير قسمت هايي مانند ديجیتال كننده تصوير، فشرده ساز 
ــرور، رابط شبكه و سريال از قسمت هاي ديگر آن مي باشد. در  تصوير، وب س
اين سیستم ها از يك ويدئو سرور، يك سوئیچ شبكه و يك كامپیوتر با نرم افزار 
مديريت ويدئو استفاده مي شود. دوربین آنالوگ به ويدئو سرور متصل مي شود و 
سپس ديجیتال و فشرده مي گردد. ويدئو سرور سپس به شبكه متصل شده و 

اطالعات ويدئو راه با استفاده از سوئیچ شبكه به يك PC  ارسال مي كند.
در شكل زير، نحوه استفاده از ويدئو سرور نمايش داده شده است.

 

از جمله مزيت ها و معايب اين سیستم مى توان به موارد زير اشاره نمود:
مزيت ها: 

• قابلیت ذخیره سازى ديجیتال تصاوير
• جستجوى تصادفى تصاوير

• قابلیت ديدن تصاوير از سراسر دنیا

نسل پنجم: 
Network Video systems using network camera

Network camera در واقع تركیب دوربین و كامپیوتر در داخل يك واحد 
ــرده ساز داشته و داراي  مي باشد. اين دوربین ها در داخل خود ديجیتايزر و فش
ــط شبكه نیز مي باشند. اين اطالعات از طريق شبكه منتقل شده و برروي  راب

يك PC معمولي با يك نرم افزار مديريت ويدئو ذخیره سازي مي شود. 
نحوه استفاده از دوربین هاى تحت شبكه در شكل زير نمايش داده شده است. 

از جمله مزيت ها و معايب اين سیستم مى توان به موارد زير اشاره نمود: 
مزيت ها: 

• قابلیت ذخیره سازى ديجیتال تصاوير
• جستجوى تصادفى تصاوير

• قابلیت ديدن تصاوير از سراسر دنیا
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• قابلیت توسعه آسان
• استفاده از زيرساخت هاى موجود در ساختمان

3-نکات فنی
ــتر، در ادامه برخى از پارامترها و نكات فنى كه در انتخاب  جهت آشنايى بیش

سیستم نظارت تصويرى بايد به آن توجه گردد، آورده شده است. 
ــتم نظارت تصويري را مي توان به صورت زير  ــمت هاي اصلي يك سیس قس

تقسیم بندي نمود:
1. دوربين 

• مشخصات لنز )میزان زوم اپتیكال، تركیب لنزها، سرعت لنز(
• مشخصات سنسور )ابعاد سنسور، رزولوشن(

Iris مشخصات •
• نوع خروجي تصوير

• مشخصات pan-tilt )سرعت گردش، زاويه گردش(
• مشخصات محفظه )درجه حفاظت(
• سیستم تمیز كننده محفظه دوربین

• میزان سیگنال به نويز
Automatic Gain Control •

Shutter سرعت •
• كمترين نور ممكن
• قابلیت ديد در شب

2. سيستم ارسال اطالعات برروي شبکه
• استفاده از DVR  )Digital Video Recorder( تحت شبكه

• استفاده از ويدئو سرور

3. بستر شبکه
• آيا از بستر شبكه كامپیوتري موجود استفاده شود و يا يك شبكه اختصاصي؟

4. لينک هاي ارتباطي
• كشیدن كابل شبكه اترنت تا محل دوربین ها

• استفاده از سیستم ارتباط بیسیم تا نزديكترين ساختمان داراي شبكه
xDSL استفاده از مودم هاي •

5. نرم افزار مرکزي
• مشخصات مورد نیاز براي مديريت تصوير

BMS قابلیت سازگاري و يكپارچگي با ساير قسمت هاي سیستم •
• قابلیت سازگاري با نرم افزارهاي موجود در مجموعه )در صورت نیاز(

6. سيستم ذخيره سازي تصاویر
• ذخیره سازي توزيع شده

• ذخیره سازي مركزي

7. سيستم هاي جانبي
• دكل جهت نصب دوربین

• نصب برق گیر برروي دكل ها
 UPS •

• نحوه كابل كشي 
• سیستم پخش صوت

• میكروفن
• تامین روشنايي پايدار و كنترل پذير محل

• ساير خروجي ها و ورودي هاي مورد نیاز

• سیستم آشكار سازي دستكاري كابل ها و يا دوربین

8. اتاق کنترل
• امنیت فیزيكي اتاق كنترل )آتش سوزي، سرقت، حمله و...(

• نحوه دسترسي به اتاق كنترل
• قسمت استراحت كاركنان

• سیستم ارتباطي مستقیم با قسمت هاي مختلف 
• ثبت مشخصات بازديدكنندگان

• توجه به پارامترهاي ارگونومیك مانند معماري، آرايش مانیتورها، آرايش پانل 
كنترل، صندلي ها، سیستم تهويه هوا و دما

9. کاربران راه دور
• نرم افزارها و يا سخت افزارهاي مورد نیاز براي دسترسي كاربران راه دور

در ادامه به طور مختصر به بررسي مهم ترين پارامترها مي پردازيم.

- رزولوشن: 
رزولوشن در دوربین هاي آنالوگ به صورت خط تعريف مي شود. اين خط منظور 
ــخص با تعداد خطوط  ــداد خطوط افقي تصوير مي باشد كه يك رابطه مش تع
ــل ها در درون سنسور دوربین بستگي  عمودي دارد. رزولوشن به تعداد پیكس

دارد. بنابراين مي توان گفت:
خط بیشتر = رزولوشن باالتر = كیفیت تصوير بهتر.

براي اندازه گیري دقیق رزولوشن يك دوربین روش هاي مختلفي وجود دارد. 
به عنوان مثال استفاده از چارت هاي مخصوص، روش مبتني بر پهناي باند )در 
ــدازه گیري شده و در يك عدد  ــكوپ ان اين روش پهناي باند بر روي اسیلوس
مشخص ضرب مي گردد تا رزولوشن دوربین بدست آيد( از جمله اين روش ها 

محسوب مي گردند. 

- ميزان حساسيت / کمترین نور محيط
ــت  اين پارامتر كمترين نور محیط را كه مي توان يك تصوير قابل قبول بدس
ــخص مي كند. بر خالف ادعاي سازندگان،  براي بدست آوردن عدد  آورد، مش
واقعي اين پارامتر، بايد از فرمولي كه در آن پارامترهاي مختلف دوربین لحاظ 

شده است، استفاده نمود. 

- سرعت لنز
اين پارامتر معموال با F-Stop در مشخصات دوربین نشان داده مي شود. اين 
مقدار میزاني كه Iris در جلوي لنز باز مي شود را مشخص مي كند. هرچه اين 

مقدار بزرگ تر باشد نشان مي دهد كه میزان باز شدن Iris كمتر است. 

Shutter سرعت -
Shutter مي تواند زمان شارژ شدن و رسیدن نور به CCD  را كنترل كند. 
  NTSC و 60 بار در ثانیه براي PAL استاندارد موجود 50 بار در ثانیه براي
مي باشد. به عنوان مثال اگر اين سرعت به 1000 بار در ثانیه برسد بدان معني 

.)PAL( است كه نور محیط بايد 20 برابر شود

- فاکتورهاي تاثير گذار برروي کيفيت لنز
ــز دوربین هاي رنگي به دلیل تغییر فركانس طیف رنگ، تركیبي از لنزهاي  لن
ــا به آن اضافه  ــاس كاربرد انواع مختلفي از لنزه ــف مي باشد كه بر اس مختل
ــه اي از  ــت مي شود، منظور مجموع ــي از لنز صحب ــردد. بنابراين وقت مي گ
ــد Focusing Lens )باعث فوكوس كردن برروي  لنزهاي مختلف همانن
ــر را تغییر مي دهد(،  ــود( Variator Lens )اندازه تصوي ــي مي ش  يك ش
ــتفاده  ــه از لنز تغییر اندازه دهنده اس Compensator Lens )هنگامي ك
ــتفاده مي گردد( مي شود از اين لنز به طور هم زمان براي تصحیح فوكوس اس
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ــن لنز در نزديكي CCD  قرار مي گیرد و نور را برروي  و Relay Lens  )اي
آن متمركز مي كند( مي باشد. پارامترهاي زير از جمله عوامل تاثیر گذار برروي 

كیفیت لنز مي باشند:
• تعداد تكه هاي شیشه اي كه استفاده شده است. تعداد زياد لنزها باعث باالتر 

رفتن دقت و از سوي ديگر افزايش جذب سطحي نور مي شود.
• ضريب جذب شیشه. شیشه هايي با كیفیت پايین نور بیشتري را جذب مي كنند.
ــادي برروي كارآيي آن  ــوع پوشش. كیفیت پوشش اين لنزها نیز تاثیر زي • ن

دارد.
• مكانیزم. دقت و كیفیت مكانیزمي كه تكه هاي لنز را حركت مي دهد نیز بسیار 

مهم مي باشد. 

- ارسال اطالعات برروي شبکه
جهت ارسال اطالعات برروي شبكه كامپیوتري از سه روش مي توان استفاده نمود:

IP-Based دوربین هاي •
DVR •

Video Server •
ــن دوربین ها به دلیل اين  ــاي IP-Based بايد گفت اي ــورد دوربین ه در م
ــبت به  ــیاري نس كه خروجي ديجیتال و تحت شبكه دارند از مزيت هاي بس

دوربین هاي نسل قبلي برخوردار هستند. 
ــرورها به شمار مي روند. اما هم اكنون با ورود  ــل قبلي ويدئو س DVR ها نس
DVR هاي تحت شبكه عمال اختالف بین اين دو سیستم از بین رفته است. 
  DVR در مقايسه اين دو سیستم فقط چند نكته را بايد مورد توجه قرار داد. در
اطالعات به صورت محلي هم مي تواند ذخیره گردد. بنابراين در صورتي كه به 
هر دلیل ارتباط دوربین با مركز كنترل براي مدتي قطع گردد، تصاوير مي توانند 
ــرور اين قابلیت وجود ندارد. هر  به صورت محلي ذخیره شوند اما در ويدئو س
دوي اين دستگاهها بايد تصاوير آنالوگ را از ورودي گرفته، تبديل به ديجیتال 
ــرده سازي برروي شبكه ارسال نمايند. DVR ها به دلیل  نموده و پس از فش
آن كه بايد اين تصاوير را برروي هارد نیز ذخیره سازي نمايند از قدرت پردازش 
ــرورها برخوردار مي باشند. اما اين مساله امروزه با  ــبت به ويدئو س كمتري نس

پیشرفت پردازنده ها تا حدود زيادي كمرنگ شده است. 
نكته ديگري كه بايد به آن توجه نمود نحوه فشرده سازي تصاوير مي باشد. هم 
ــتانداردهاي رايجي همانند MPEG-4  و MJPEG 2000 در اين  اكنون اس

زمینه مورد استفاده قرار مي گیرد كه از جهاتي با يكديگر متفاوت مي باشند. 

- شبکه مورد استفاده
دو ديدگاه كلي در مورد شبكه كامپیوتري كه اطالعات دوربین ها را جمع آوري 
ــتفاده از بستر شبكه كامپیوتري موجود و ديگري  مي كند وجود دارد. يكي اس

پیاده سازي يك شبكه اختصاصي. 
ــتم فوق، يك سیستم امنیتي محسوب مي گردد، بايد  با توجه به اين كه سیس
شبكه اي كه براي اين كار مورد استفاده قرار مي گیرد داراي خواص زير باشد:

• از نظر امنیتي قابل اطمینان باشد.
• داراي پايداري زياد باشد.

بنابراين در صورتي كه از شبكه موجود استفاده مي گردد بايد به موارد فوق به 
دقت توجه گردد. 

- نرم افزار مرکزي
ــه مي باشد كه مهم ترين اين  ــزار مركزي از جهات گوناگون مورد توج نرم اف

پارامترها به شرح زير مي باشد:
• از امنیت بااليي برخوردار باشد.

• امكانات مديريتي و حرفه اي مربوط به نظارت تصويري را دارا باشد.
ــر باشد )ترجیحا همه  ــتم هاي BMS امكان پذي ــاير سیس • تركیب آن با س

سیستم ها در يك نرم افزار يكپارچه شوند(
• قابلیت گسترش، حقوق و هزينه هاي مربوط به آن نیز در نظر گرفته شود. 

- سيستم ذخيره سازي تصاویر
همان طور كه در بخش هاي قبلي ذكر گرديد، ذخیره سازي تصوير مي تواند به 
شكل هاي مختلف صورت پذيرد. به عنوان مثال استفاده از DVR  هاي محلي، 

ذخیره اطالعات در اتاق كنترل، ذخیره سازي توسط كاربران راه دور.

- نحوه کابل کشي
اين سیستم نیاز به كابل كشي هاي مختلفي دارد همانند كابل هاي برق، كابل 
ــتانداردهاي الزم در زمینه كنده  تصوير و كابل DATA. بنابراين رعايت اس
كاري، كانال كشي، جنس كابل ها و نحوه اتصاالت، تهیه نقشه و سادگي تعمیر 

و نگهداري از جمله موارد مهم در اين زمینه مي باشد. 

UPS -
ــتم حتما بايد برق سیستم  به دلیل باال رفتن قابلیت اطمینان و پايداري سیس

توسط UPS تامین گردد تا اهداف زير برآورده گردد:
• برق با كیفیت باال به تجهیزات وارد شود )جلوگیري از صدمه ديدن تجهیزات(
ــز در اين مواقع به وقوع  ــوارد قطع برق كه اغلب رخدادهاي خاص نی • در م

مي پیوندد، سیستم به كار خود ادامه دهد.

- دکل جهت نصب دوربين
دكل هاي نصب دوربین خود مي تواند تاثیر زيادي برروي كیفیت تصاوير داشته 
باشد. به عنوان مثال محل نصب دكل، ارتفاع دكل، میزان لرزش دكل. بنابراين 
ــي  ــب ارتفاع، جنس و شكل هندس مكان يابي دقیق دكل ها و انتخاب مناس

دكل ها تاثیر زيادي برروي نتیجه نهايي طرح خواهد داشت. 

- نصب برق گير
به دلیل ارتفاع بلند دكل ها نصب برق گیر يكي از ضروريات اين سیستم مي باشد. 

- تامين روشنایي پایدار
يكي از مواردي كه بايد به آن توجه گردد، نور پردازي صحیح و مناسب محل و 
كنترل روشن و خاموش كردن آن به صورت خودكار و يا توسط مركز كنترل نظارت 
تصويري مي باشد. كه تمهیدات الزم در حین اجراي طرح بايد انديشیده شود. 

- سيستم صوتي
در صورتي كه در برخي از محل ها نیاز به نصب میكروفن و يا بلندگو باشد، بايد 
اين موارد نیز در انتخاب دوربین، ويدئو سرور و يا DVR  مورد توجه قرار گیرد. 

- سایر ورودي ها و خروجي ها
در صورتي كه در آينده نیازهايي جهت ارتباط مستقیم سیستم نظارت تصويري 
ــد ورودي ها و  ــود داشته باشد، باي ــتم هاي موجود در محل وج ــاير سیس با س
ــاظ نمود. به عنوان مثال در  ــتم لح خروجي هاي مورد نیاز را در طراحي سیس
ــخیص وجود  ــور القايي جهت تش صورتي كه در درب ورود خودرو يك سنس
خودرو نصب گردد، مي توان خروجي اين سنسور را به سیستم نظارت تصويري 

نصب نمود تا به صورت خودكار دوربین برروي خودرو زوم نمايد. 

- کاربران راه دور
در مورد كاربران راه دور، نحوه دسترسي آن ها به سیستم، نرم افزارهايي كه بايد 
  Laptop مورد استفاده قرار دهند و يا استفاده از سیستم هاي متحرک همانند

و يا PDA، نیز بايد مشخص گردد. 
مراجع:

[1] CCTV: networking and digital technology, Vlado Damjanovski
[2] CCTV Surveillance: analog and digital video practices and technology, 
Herman Kruegle
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مقاله ها

نگاهي به مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان
مکانیک

تامين هوای الزم برای احتراق
ــوز بايد در محلى نصب شوند كه تهويه هوا در آن محل  ــتگاههاى گازس دس
ــل باشد تا در شرايط كار معمولى آن ها فرآيند احتراق رضايت بخش گاز؛  كام
تخلیه مناسب گازهاى دودكش و پايدار ماندن درجه حرارت محیط امكان پذير 

گردد. 
روشهای تامين هوای الزم برای احتراق کامل وسایل گازسوز

الف( براي فضاها با درزبندي معمولي
ــتگاه گازسوز بیش از يك متر مكعب به ازاء  اگر حجم فضاي محل نصب دس
ــب تلقي مي شود بعنوان مثال  ــاعت باشد فضا مناس هر 177 كیلوكالري بر س
حجم فضاي كافي جهت نصب يك بخاري خانگي با مصرف 0,6 متر مكعب 
ــاعت با درنظر گرفتن ارزش حرارتي گاز طبیعي )8117( 27 متر مكعب  برس

مي باشد.
ــودن حجم  ــر ب ــورت كمت [V =Q /177= )0.6*8117(/177=27] درص
ــتي هواي احتراق از فضاي مجاز مجاور  فضاي نصب از مقدار ذكر شده بايس
تامین گردد مشروط بر اينكه حجم فضاي نصب و فضاي مجاور مجموعاٌ بیش 
از يك متر مكعب به ازاي هر 177 كیلوكالري بر ساعت مصرف انرژي وسیله 
گازسوز باشد. در اين حالت با ايجاد دو دهانه باز دائمي بین اين دو فضا يكي به 
فاصله 30 سانتیمتر از سقف و ديگري به فاصله 30 سانتیمتر از كف هواي مورد 
نیاز احتراق تامین خواهد شد در اين حالت سطح آزاد هر يك از اين دريچه ها 

بايد به ازاء هر 38 كیلو كالري بر ساعت حداقل يك سانتي متر مربع باشد. 
ولي در هر حال سطح هر يك از دريچه ها نبايد كمتر از 645 سانتي متر مربع 

باشد.
ــاي محل نصب و فضاي مجاور كمتر از يك متر  چنانچه مجموع حجم فض
مكعب به ازاي هر 177 كیلوكالري بر ساعت مصرف انرژي كل وسايل گازسوز 

ــتي ضمن ايجاد دو دهانه دائمي به شرح  نصب شده در اين دو فضا باشد بايس
فوق با ايجاد يك دريچه دائمي و مستقیم به هواي آزاد در ارتفاع 30 سانتي متر 
به سقف كه سطح مقطع آزاد آن بیش از يك سانتي متر مربع به ازاي هر 116 

كیلوكالري بر ساعت باشد هواي مورد نیاز جهت احتراق را تامین نمود.

)UPVC ب( براي فضاها با درزبندي هوا بند )استفاده از درب وپنجره
چه حجم فضا كافي باشد و چه حجم آن كافي نباشد به هر حال تمام هواي 
احتراق بايستي از خارج ساختمان تامین گردد. براي فضاهاي با درزبندي هوابند 

به صورت زير بايستي هواي مورد نیاز جهت احتراق را تامین نمود. 
ــانتي متر به سقف كه  در اين حالت با ايجاد يك دريچه دائمي در ارتفاع 30 س
سطح مقطع آزاد آن بیش از يك سانتي متر مربع به ازاي هر 116 كیلوكالري 
بر ساعت باشد مي توان هواي مورد نیاز جهت احتراق را تامین نمود. عالوه بر 
ــت يك دهانه اضافي براي دريافت مستقیم هوا از خارج  دريچه فوق الزم اس
ايجاد شود سطح آزاد اين دريچه نبايد كمتر از يك سانتي متر مربع به ازاي هر 
194 كیلو كالري بر ساعت مصرف انرژي وسايل گازسوز نصب شده در محل 

باشد. پس براي هر فضا با درزبندي هوابند نصب دو دريچه فوق الزامي است.
ــطح دريچه  ــطح مقطع كانال حداقل بايد با س ــتفاده از كانال س درصورت اس

دائمي برابر باشد.
درصورت تامين مکانيکي هوا )استفاده از فن و...( مقدار هوایي که به 
داخل فضا فرس��تاده مي شود دست کم باید یک متر مکعب به ازاي هر 

355 کالري بر ساعت باشد.

و در صورتى كه بخواهیم هواى مورد نیاز تهويه را از طريق كانال تامین نمايیم 
در اين صورت بايد سطح مقطع كانال را با توجه به طول كانال از جدول شماره 

1 محاسبه نمايیم.
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طول کانال 
)متر(

سطح مقطع کانال )سانتی مترمربع(
توضيحات

دو کانالهیک کاناله 

بجاى كانال از دريچه 015075
استفاده شده

2200105
5250135
9300165
15350195

24400220
جدول شماره 1 

فاصله محل دریچه هاي دائمي از انتهاي دودکش ها در تراز افقي و عمودي 
حداقل باید یک متر باشد.

عالوه بر مطالب عنوان شده در فوق در مورد تامين هوای احتراق الزم است 
به موارد مهمی همچون مشخصات و ضوابط مربوط به نصب دودکش ها و 
رعایت حداقل قطر و ارتفاع تعيين شده جهت وسایل گازسوز مختلف در 

مبحث هفدهم توجه کافی نمود.

ذکر یک مثال
ــوز نصب شده در يك آپارتمان  ــاني به وسايل گازس فرض كنیم نحوه هوارس
ــت اين آپارتمان داراي دو اتاق خواب  ــاحت 75 متر مربع مورد نظر اس به مس
يكي به مساحت 8 مترمربع و ديگري به مساحت 12 مترمربع است. با فرض 
نصب درب و پنجره معمولي و يك بخاري )0,6 متر مكعب بر ساعت( در هال 
ــدد بخاري در اتاق خوابها و يك اجاق گاز )0,7 متر مكعب  ــي و دو ع و پذيراي
ــاعت( و يك آبگرمكن ديواري )2,5 متر مكعب بر ساعت( در آشپزخانه  بر س
اين واحد مسكوني به محاسبه حداقل فضاي الزم و نحوه هوارساني به آن ها 

مي پردازيم:
مساحت: 75 مترمربع - حداكثر میزان مصرف: 

[2.5+0.7+0.6+0.6+0.6 = 5] 5 متر مكعب بر ساعت
با در نظر گرفتن ارزش حرارتي گاز طبیعي )8117 كیلوكالري بر متر مكعب( 

حداقل فضاي الزم براي اين میزان مصرف به صورت زير محاسبه مي گردد:
5*8117=40585
40585/177=229.29 

با در نظر گرفتن ارتفاع سه متر حجم فضاي اين واحد مسكوني)75*3=225( 
225 متر مكعب مي باشد كه از میزان محاسبه شده در فوق كمتر است با كم كردن 
فضاي حمام و دستشويي )30 مترمكعب( فضاي مفید در دسترس حدود 195 
متر مكعب مي باشد لذا با يستي هواي مورد نیاز از خارج ساختمان تامین گردد.
ــت نصب بخاري خانگي ــا حداقل فضاي مورد نیاز جه ــورد اتاق خوابه  در م
)27= )8117/177*0.6(( 27 متر مكعب مي باشد )بايستي يك متر مكعب 
فضا به ازاي هر 177 كیلوكالري بر ساعت مصرف انرژي وسیله گاز سوز وجود 
داشته باشد( لذا نصب بخاري در اتاق خواب 8 متري مجاز نیست)24=3*8( 
مگر آنكه هواي مورد نیاز از فضاي مجاور تامین گردد با توجه به الزامات مطرح 
شده در مبحث هفدهم جهت تامین هواي احتراق اين اتاق بايستي دو دريچه 
دائمي يكي به فاصله 30 سانتي متر از سقف و ديگري به فاصله 30 سانتي متر 
ــاحت آزاد هر يك از اين  از كف جهت ارتباط با فضاي مجاور تعبیه گردد مس
ــتي حداقل يك سانتي متر مربع به ازاي هر 38 كیلوكالري بر  دريچه ها بايس
ساعت مصرف انرژي وسیله گازسوز باشد لذا سطح آزاد هر يك از دريچه ها به 

صورت زير محاسبه مي گردد: 

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

ــتي در حدود 130  ــاحت آزاد هر يك از دريچه ها بايس مالحظه مي گردد مس
سانتي متر مربع باشد با توجه به اينكه مقدار محاسبه شده كمتر از 645 سانتي 
ــطح آزاد هر يك از دريچه ها را همان 645 سانتیمتر  متر مربع مي باشد لذا س
مربع در نظر مي گیريم لذا ابعاد هريك از اين دريچه ها بايستي حدود 26* 25 

سانتي متر در نظر گرفته شود.
ــه اينكه حجم فضا 12*3 = 36 متر  ــوص اتاق خواب دوم با توجه ب در خص
ــزان حداقل 27 مترمكعب فضاي نصب براي بخاري  مكعب مي باشد و از می
بیشتر است و فضا نیز با درزبندي معمولي است نیاز به نصب دريچه نمي باشد.

درخصوص آشپزخانه و هال پذيرايي با كم كردن مساحت يك اتاق خواب )اتاق 
ــاحت  ــت( مس خواب 8 متري با اين فضا از طريق نصب دو دريچه مرتبط اس
ــت و  ــر مربع مي باشد لذا حجم كل اين فضا 159 مترمكعب اس ــد 53 مت مفی
حداكثر میزان مصرف 4,4 مترمكعب بر ساعت و حداقل فضاي مورد نیاز جهت 
ــايل گازسوز اين قسمت بر مبناي يك متر مكعب به ازاي هر 177  نصب وس

كیلوكالري مصرف انرژي وسايل گازسوز برابر با
ــب مي باشد لذا با توجه  [177/)8117 * 4.4( = 201.78[ 201,78 مترمكع
به كمبود فضاي نصب بايستي با نصب يك دريچه دائمي به سمت هواي آزاد 
)خارج ساختمان( به فاصله 30 سانتیمتر از سقف هواي مورد نیاز جهت احتراق 
را تامین نمود. مساحت آزاد اين دريچه بايستي حداقل يك سانتي متر مربع به 
ازاي هر 116 كیلوكالري بر ساعت مصرف انرژي وسايل گازسوز نصب شده در 

اين فضا باشد لذا به صورت زير محاسبه مي گردد:
A=Q/116
A=)4.4*8117(/116=307.89

مالحظه مي گردد كه نصب يك دريچه مستقیم به هواي آزاد با مساحت آزاد 
ــانتي متر مربع ضروري است. ابعاد اين دريچه بايستي حداقل  حداقل 308 س

17.55 * 17.55 سانتي متر باشد.

 بررسي ميزان نفوذ هوا از درز درب ها و پنجره هاي معمولي
مقدار هواي نفوذي به ازاء واحد طول درز درب ها و پنجره ها برحسب متر مكعب 

بر ساعت در متر )cm/hr*m( بر اساس جدول شماره 2 مي باشد.

سرعت باد بر حسب کيلومتر بر ساعتنوع درب و پنجره
816243240

درب معمولي چوبي از نظر 
نفوذ مطمئن

2.43.64.87.29.6

درب معمولي چوبي از نظر 
نفوذ غیر مطمئن 

4.812.620.428.836.6

پنجره ساده فلزي با نفوذ 
معمولي

4.510162630

پنجره دو لنگه فلزي از نظر 
نفوذ مطمئن

26101520

پنجره دو لنگه فلزي از نظر 
نفوذ غیر مطمئن

715233245

پنجره دو لنگه چوبي از نظر 
نفوذ مطمئن

23111724

پنجره دو لنگه چوبي از نظر 
نفوذ غیر مطمئن

923375166
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طول درز قسمت بازشو پنجره به صورت ذيل محاسبه مي گردد:
L = 2 Y + 2 X

كه در آن x طول قسمت بازشو و y ارتفاع آن است.
بر اين اساس براي يك پنجره فلزي معمولي با سرعت باد 8 كیلومتر بر ساعت 
از جدول فوق میزان نفوذ هوا به ازاء واحد طول درز ]cm/hr*m 4.5[ مي باشد.

و با توجه به مبحث 17 مقرارت ملي ساختمان كه حداقل حجم فضاي نصب 
بخاري خانگي را 27 متر مكعب در نظر گرفته و نیز مبحث 14 مقررات ملي 
ــاختمان كه تعداد دفعات تعويض هوا را 1,2 تا 2 دفعه در ساعت براي اتاق  س
خواب در نظر گرفته نتیجه مي گیريم كه حداقل طول درز براي اين پنجره با 

فرضیات باال بايستي به صورت زير باشد:
L = )27*1.2(/4.5 = 7.2 m

ــا قرار دادن اين طول در رابطه L = 2 Y + 2 X و با فرض ارتفاع 1,5 متر  ب
پنجره داريم:

7.2 = 2 * 1.5 + 2 X
2 X = 7.2 – 3
X = 2.1 m

مالحظه مي گردد ابعاد یک پنجره فلزي معمولي در محل نصب يك بخاري 
خانگي )با كاربري اتاق خواب( بايستي حداقل 1.5*2.1 متر باشد. )يا مساحت 

3,15 متر مربع(

نفوذ هوا شمشير دولبه
ــده و در نظر گرفتن اين مطلب كه تامین هواي  ــا توجه به مطالب عنوان ش ب
تازه جهت ساختمان امري حیاتي است و نیز اين موضوع كه صرفه جويي در 
مصرف انرژي ضروري است و لزوم رعايت همزمان مباحث هفدهم و نوزدهم 
مقررات ملي ساختمان حتى االمكان بايستى از نصب وسايل گازسوز گرمايشى 
در فضاهاى داراى درب و پنجره هاى دو جداره خوددارى نموده و به جاى آن 

از وسايل گرم كننده ديگر نظیر رادياتور و... استفاده نمود.
و درصورت لزوم استفاده از بخارى در اين فضاها بايستى كلیه ضوابط مربوط به 
تامین هواى احتراق رعايت گردد در غیر اينصورت اين صرفه جويى در مصرف 
ــت باعث بوجود  انرژى نه تنها ثمره اقتصادى نخواهد داشت بلكه ممكن اس

آمدن فاجعه اى جبران ناپذير گردد.

منابع: 
1- حرارت مركزي و تهويه مطبوع ستوده تهراني

2- كتاب تاسیسات حرارتى اف هال
3- لوله كشى گاز واحد خانگى از انتشارات شركت ملى گاز ايران

4- سايت شركت ملى گاز ايران
5- مبحث هفدهم مقرارت ملى ساختمان
6- مبحث نوزدهم مقررات ملى ساختمان

7- مبحث چهاردهم مقررات ملي ساختمان
8- مقاله درب و پنجره هاى UPVC )دفتر پژوهش هاى نشريه مسكن(

9- تهويه مطبوع كرير

همایش بين المللی معماری و توریسم 
همایش بين المللی معماری و توریسم با هدف، نشان دادن راه 
حل های جایگزین برای اس��تفاده از صنعت توریسم برگزار 

می شود.
آبادگران اف��ق رایا یک ارگان و نهاد غيردولتی اس��ت که 
کارخود را رسمأ درسال2011 باهدف برنامه ریزی وسياست 
گذاری درزمينه های 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 پایگاه های ارتباطی در حوزه های مختلف 
علمی وتحقيقاتی دربين دانش��جویان معماری وشهرس��ازی 
کشورهای آسيایی شناخته شده است وبه همين منظوردرپی 
برگزاری روزجهانی معماری وشهرس��ازی دراین کش��ورها 

است.
ای��ن ارگان در نظردارد، اولين همایش بين المللی معماری و 
توریسم با موضوع راهکارهای مناسب برای توسعه شهرها را 
در رابطه با نقش کليدی معماری در صنعت توریسم برگزار 

کند.

همایش
هدف اصلی این همایش نشان دادن راه حل های جایگزین برای 
اس��تفاده از صنعت توریسم است. این همایش بين المللی دو 

روزه در تاریخ سوم و چهارم خرداد ماه 1391 خواهد بود.
در این همایش به بررسی مسائلی مختلفی چون:

چگونه معماری می تواند به طور همزمان در بازسازی و رونق 
یک شهر اثر داشته باشد؟

راهکارهای جایگزین فرهنگی/ اجتماعی در بکارگيری مناسب 
معماری در صنعت گردشگری چيست؟

 و یا اینکه تا چه حد، برخی از پروژه های توریستی توانسته اند 
به ارتقای فرهنگ بومی یک منطقه بپردازند؟

خواهند پرداخت. با توجه به پتانسيل های شهر مشهد این شهر 
مقدس،برای ميزبانی و برگزاری همایش انتخاب شده است. 
این شهراز نظر، زمينه های معماری و گردشگری بستر مناسبی 

برای برگزاری این گونه همایش های می باشد.
عالقمندان، متخصصان و دانشجویان می توانند برای شرکت در 
این همایش و دریافت سایر اطالعات مربوط به همایش مانند؛ 
ليست سخنرانان مدعو به همراه پيشينه فعاليتشان، چهارچوب 
برنامه و...به وب س��ایت این ارگان " آبادگ��ران افق رایا " 

مراجعه نمایيد.

مهلت ثبت نام حداکثر تا تاریخ 91/2/25 است.
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چكیده
با توجه به كاهش روز افزون سوختهاى فسیلى وبا توجه به اينكه ساختمان ها 
درحال حاضر 50درصد از گاز كربنیك جهان را تولید مى كنند وبه پديده گرم 
ــتفاده  ــد، مى توان عنوان كرد كه در عصر حاضر اس ــدن زمین دامن مى زن ش
ــیارى ازمعماران  ــر لوحه بس از انرژيهاى نو، انرژيهاى طبیعى وارزان قیمت س
كشورهاى جهان قرارگرفته وساختمانهايى با استفاده ازاين انرژيها به وجود آمده 
ــت. مثالابنیه اى كه با استفاده از انرژى خورشید شكل گرفته ويا ابنیه اى  اس
ــريح ساختمانهاى  ــمت به تش كه در داخل زمین دفن شده اندو ما در اين قس
زيرزمینى مى پردازيم. قرارگیرى ساختمان در داخل زمین مى تواند بسیارى از 
نیازهاى حرارتى وبرودتى يك ساختمان رابه حداقل برساند وهمینطورنیازهاى 
شهرى راودرحال حاضردر آمريكا بیش از سیصد مكان عمومى وساختمانهاى 
ــه درداخل زمین بنا شده اند  ــارى وپنجاه هزار خانه شخصى وجود دارد ك تج
ومانند ابنیه روى زمین داراى كاركردهاى گوناگونى مى باشند. باتوجه به مصرف 
روزافزون انرژيهاى فسیلى و كمبودآن ها وهمچنین آلودگى محیط زيست، بايد 
اظهار داشت كه هدف از طراحى خانه هاى زيررزمینى اين است كه وابستگى 

كمتر به سوخت هاى فسیلى داشته باشیم.
کلمات کليدی: خانه هاى زيررزمینى، حرارتى، برودتى

مقدمه
ــورهاى معدود در جهان در زمینه طراحى  با توجه به اينكه ايران يكى از كش
اقلیمى است كه سابقه اى بس طوالنى دارد، ولى در حال حاضر سهم ناچیزى 
در استفاده از اين دانش خود دارد. در گذشته شهرها وروستاها و مراكز جمعیتى 
ــازل ايرانى يكى از امن ترين و  ــاس اقلیم آن منطقه شكل میگرفته ومن براس
راحت ترين منازل براى ساكنان آن بوده و ساكنان آن احساس راحتى وآسايش 
ــران ومنازل كنونى اين  ــد، در صورتى كه در معمارى عصر حاضراي مى كردن
آسايش به چشم نمى خورد وآسايش منازل ما بیش از بیش وابسته به انرژيهاى 

فسیلى وبرق مى باشد و متاسفانه دانش معمارى سنتى خودرا كه براساس اقلیم 
ــدرن روى آورده ايم، معمارى  ــوده را فراموش كرده ايم وبه معمارى نیمه م ب
كه حتى اصول اولیه آن را نمیدانیم. در حالیكه برخى از رويكرد هاى مدرن در 

معمارى نوين كشورهاى جهان برگرفته از معمارى سنتى ايران مى باشد.
 در ارتباط با تاريخچه خانه هاى زيرزمینى در ايران بايداشاره كرد كه اين بناها 
در ايران سابقه اى بس طوالنى دارند.در واقع نظام ساماندهى منازل مسكونى 
سنتى ايران بر اساس حركت آفتاب وجهت وزش باد بوده كه بهترين نمونه ها 
را مى توان در مركز ايران ونواحى سرد مشاهده كرد.از اولین منازلى كه بصورت 
ــتاى میمند در37كیلومترى شهر  ابنیه زيرزمینى بنا شده اند، مى توان به روس
ــتاى كندوان در نزديكى شهر اسكو ويا منازل مسكونى  بابك در كرمان، روس
ــمت اعظمى از بناها در داخل زمین قرار  در شوشتر ودزفول اشاره كرد، كه قس

گرفته اند.
در حال حاضر در بسیارى از كشورهاى مدرن جهان به داليل مختلف كه اهم 
ــبب رو به اتمام بودن  ــیلى كه به س آن بحران انرژى و ارزش باالى منابع فس
ــرد طراحى بناها بصورت زيرزمینى حائز اهمیت فراوانى  آن ها مى باشد، رويك
قرارگرفته است. اين نگرش كه برگرفته از گذشته نیز مى باشد، داراى محاسن 
ــتفاده بهینه از  و تاثیرات مثبت زيادى در زندگى شهرى مدرن و همچنین اس

انرژى به سبب تعادل حرارتى زمین دارا مى باشد. 

ساختمان های زیر زمينی 
در واقع عوامل جوى ونوسانات درجه حرارت برساختمانهاى زيرزمینى تاثربسیار 
ــته زمین به مثابه يك عايق حرارتى ضخیم، از انتقال حرارت  كمى دارند وپوس
ــرات درجه حرارت از عمق 6/1متر به  به داخل زمین جلوگیرى مى كند وتغیی
ــگاه اول غیر معمول بنظر  ــاختمانها شايد در ن بعد ثابت باقى مى ماند. اين س
ــود دارد، طراحى اين  ــند، اما باتوجه به محدوديتها وكمبود انرژى كه وج برس
ــاختمانها انتخاب خوبى مى باشد. به خاطر اينكه مصرف انرژى اين ابنیه و  س

kavehmasoud@yahoo.com | مسعود کاوه | کارشناس ارشد تبدیل انرژی
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اتالف حرارتش بسیار كمتر از ابنیه مشابه است. ازجمله داليل قابل قبول براى 
ــاختمان در داخل زمین جدا از مبحث انرژى مى توان به  پذيرش قرارگیرى س

مواردزير اشاره كرد: 

1- اين ابنیه مشرف به همسايه، مناظر، نماهاى تاريخى نیستند و در واقع ديد 
ومنظرمنطقه را بهم نمى زنند.

ــه ايجاد نمى كند  ــى بر دماى اين ابنی ــش دما تاثیر چندان ــش وافزاي 2- كاه
وهمواره شرايط مطلوب رادارند و هزينه گرم وسرد كردن محیط در اين ابنیه 

80درصدكمتر از ابنیه متعارف مى باشد. 
3- كمترين آسیب به طبیعت ومحیط وارد مى شود وجزئى از طبیعت محسوب 
مى شود.در مقايسه با ابنیه متعارف كه سطح زمین را با مصالح ضد آب مى پوشاند 
وجلوى نفوذ آب را به زمین میگیرد، ابنیه زير زمینى بهتر عمل كرده زيرا سقف 
اين ابنیه با خاک وگیاهان پوشیده شده وآب را به زمین باز مى گرداندوپوشش 
گیاهى از اين طريق غنى تر شده و دى اكسید كربن بیشتر را به اكسیژن تبديل 

مى كند. 
ــازى،  4- گاهى با وجود عناصرى روى زمین مانند منطقه بندى، محوطه س
ــینى، مسیرهاى خاص و غیره كه  ــازى، عقب نش پار كینگ، مقررات شهر س
ــوان آن هارا نقض كرد و طرح را تحت شعاع قرار مى دهد، اجراى آن در  نمى ت

زير زمین بهتر است. 
ــروصداى مكانهايى چون فرودگاه،  ــته وس 5- جلوگیرى از لرزشهاى ناخواس
ترافیك وكارخانجاتى كه سروصداى زيادى تولید مى كنند و همه اينها باعث 
شده تازمین گزينه خوبى براى ابنیه اى كه در كنار چنین مكانهاى قرار گرفته، 

باشد. 
ــیها معدود بوده وتعداد كمى از ديوارها وپنجره ها  6- چون ورودى ها ودسترس
ــتر  درمعرض ديد خرابكاران و دزدان قرار دارند، پس همین باعث امنیت بیش

ساختمان مى شود.
7- بناهاى كه به درستى ودقیق اينگونه طراحى مى شوند در مقابل باد، باران، 

آتش، سیل و زلزله ايمن ومقاومترند.
ــاختمانها بدلیل قرار گیرى در داخل زمین از لحاظ نگهدارى  8- اين گونه س

راحت وهزينه نگهدارى آن كم است. 
ــوان قرار داد، به  ــه فضاى باز، پاركینگ وباغ مى ت ــر روى اين گونه ابنی 9- ب

خصوص در مراكز شهرى كه فضاى سبز وتفريحى كم مى باشد. 

جزئيات اجرایی 
روش اجراى اين بناها بدين صورت است كه كل ساختمان را در درون زمین 
قرار میدهند، بنحوى كه بام بنا حدود يك متر پائین تر از سطح زمین باشد واين 
ــايت  ارتفاع را با خاک زراعى پر میكنند وروى آن چمن و بوته میكارند. اگر س
شیب دار باشد درسمت جنوب شیب ساختمان را اجرا میكنند و ضلع جنوبى بنا 
را از زمین بیرون قرار میدهند و بازشوها و پنجره ها را جهت نورگیرى و تهويه 
در اين قسمت تعبیه مى كنند. البته از سقف نیز جهت تامین روشنايى و تهويه 

قسمتهاى عقب ساختمان مى توان استفاده كرد.
ــايتهايى كه زمین مسطح است با قرار دادن يك حرارت مركزى)حیاط(   در س
ــاختمان مى توان نور وحرارت خورشید و هواى تازه را به دورن بنا  در وسط س
ــاختمان اتاق هاى اصلى مانند اتاق نشیمن،  انتقال داد. جهت طراحى درون س
ــمت جنوب ساختمان ويا درقسمتى كه در معرض  ناهارخورى و خواب در قس
نور وحرارت مستقیم خورشید است، قرار مى دهند و قسمتهاى ديگر ساختمان 
كه از اهمیت كمترى برخوردارند و نیاز به نور مستقیم آفتاب ندارند مانندحمام، 
ــرويس بهداشتى، راه پله، انبار و گاراژ رادر پشت ساختمان قرار میدهند كه  س
خود يك فضاى حائل بین قسمت اصلى ساختمان ومحیط سرد پشت بنا ايجاد 

مى كند.
ابنیه زيرزمینى عملكرد بسیار خوبى در كسب وحفظ انرژى دارندزيرا نور وحرارت 
را از سمت جنوب دريافت و به دلیل پوشش ضخیم زمین در اطراف خود، اين 
ــا بدنه ضخیم كه معموال  ــى در داخل بنا حفظ مى كنند وب ــرارت را به خوب ح

ــاخته مى شوند،  ــمت جنوب وروبه آفتاب دارند و از مصالح بنايى هم س در س
مانند يك منبع ذخیره حرارتى عمل كرده وحرارت را در طى روز كسب كرده 
ودرطول شب حرارت را به تدريج پس مى دهند كه باعث اعتدال دما مى شود. 
ــتان به دلیل اينكه حرارت خارج به سادگى به داخل بنا نفوذ نمى كند،  در تابس
با ايجاد سايه بر روى پنجره جنوبى، مى توان شرايط آسايش را بدون استفاده 

ازدستگاهاى برودتى تامین نمود.

از نمونه هاى خوب اجرا شده مى توان به ساختمان تجارى ويل مارى در مونترال 
كانادا اشاره كرد كه مركز خريدى بصورت زير زمینى است ويا طرح گسترش 
موزه لور پاريس با فضاى به وسعت 870 هزار فوت مربع درزيرزمین كه طراح 

آن ها آقاى )آى. ام. پى( مى باشد.

 
 
 

 
شكل 1: تصاويرى از موزه لورپاريس

ــط كريستین سرچ و  ــوئیس كه توس همچنین به عنوان نمونه خانه اى در س
ــاخته شده در زير زمین كه نمونه اى از  ــت. خانه اى س مولر طراحى شده اس
ايده ساختمان هايى است كه مى توانند مطابق با شرايط زندگى و در هماهنگى 
ــاختمان در زير زمین و سازه بتنى آن  ــاخته شوند. تمام س با محیط اطراف س
تخم مرغى شكل است. حیاط آن از پله هايى كه در تخته سنگهاى سراشیبى 
جاسازى شده اند قابل ديدن است. باالترين قسمت مركزى تراس كه با نمايى 
ــت كه روشنايى را از میان  غیرمنظم احاطه شده به صورت پنجره بزرگى اس
دره اى باريك در چشم انداز آلپ بازتاب مى كند. حمام خانه داراى نور طبیعى 
فراوان است. نورگیرى اين خانه بسیار بیشتر از نمونه هاى مشابه است و شامل 
تمام امكانات عمومى از قبیل: يك آشپزخانه كامل، اتاق غذاخورى، اتاق نشیمن 
و سالن پذيرايى است. با ساختن خانه زيرزمینى، تقريبا مى توان نیاز گرما و سرما 

در زمستان و تابستان را برطرف كرد.
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شكل 2: تصاويرى از خانه اى در سوئیس

همچنین نمونه ديگر در سوئیس
 

 شكل 3: تصاويرى از خانه اى در سوئیس
 

نتيجه گيری
با توجه به اينكه مصرف زيادى از انرژى را ساختمانها به خود اختصاص داده اند 
و به دنبال آن بحران انرژى و اتمام سوخت هاى فسیلى را نیز به همراه خواهد 
ــوص در طراحى ابنیه به جهت  ــت، بنابراين ارائه راهكارهايى موثر بخص داش
كمترين میزان اتالف انرژى در تابستان و زمستان و بیشترين استفاده از شرايط 
محیطى و همچنین سازگارى با آن از اهمیت زيادى برخوردار مى باشد. كه يكى 
از اين راهكارها، نگرش طراحى خانه ها به صورت زيرزمینى مى باشد. استفاده از 
عمق زمین جدا از محاسن شهرسازى، به جهت تعادل حرارتى زمین در عمق 
ــخص از اتالف انرژى در طول سال جلوگیرى مى كند. اين گونه طراحى  مش
جدا از اينكه ريشه در معمارى سنتى دارد، در عصر حاضر به ويژه در شهرهاى 
مدرن كه هر متر مربع زمین از ارزش بااليى برخوردار است، ضرورت و اهمیت 

بیشترى پیدا مى كند. 
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مقدمه
 )MCD مقاله حاضر، چكیده يك گزارش حرفه اي از نتايج 3 سال پژوهش )كد
ــگاهي و شركت هاي بزرگ و معتبر ساختماني در  توسط مراجع علمي و دانش
ــتان است. شركت هاي مذكور در سطح جهاني و در زمینه هاي طراحي،  انگلس
مشاوره و اجراي پروژه هاي ساختماني فعالیت دارند. مشكالت ناشي از تغییرات 
در پروژه هاي عمراني و ساختماني، اين گروه را برآن داشت تا ضمن بررسي و 
ــتم و روش فرايندي براي  تجزيه وتحلیل نمونه ها و موارد گوناگون، يك سیس
مديريت تغییرات به وجود آورند. اين گزارش الگوي مناسبي براي بومي سازي 
آن مطابق با شرايط محیطي و قانوني و مشخصات پروژه هاي عمراني در ايران 
به دست مي دهد و به عنوان يك پروژه تحقیقاتي براي پايان نامه هاي تحصیالت 

تكمیلي، ارزش كاربردي قابل توجهي خواهد داشت.

کليات
ــاختمان از نوع پروژه اي هستند. در اين حرفه،  بي ترديد فعالیت هاي صنعت س
واحد پايه كار پروژه هاي مستقل بوده كه از نظر وسعت، طول مدت و پیچیدگي با 
هم تفاوت هايي دارند. اما برخي موارد مانند تغییر، در تمام پروژه هاي ساختماني 
ــاختماني و به دلیل اطالعات  ــتند. در حین اجراي يك پروژه س مشترک هس
ناقص، فرضیات و تجربیات شخصي متخصصین ساختمان، تصمیمات نادرست 
ــددي اتخاذ مي شوند. در اين صورت تغییرات و تنظیماتي در مرحله بعدي  متع
ــرگام از پروژه اجتناب ناپذير بوده و مديريت موثر تغییر، براي موفقیت پروژه  ه
ــبي اداره  تعیین كننده خواهد بود. فراموش نگردد كه اگر تغییرات به طور مناس

نشوند، مي توانند موجب تاخیر در پروژه و هزينه هاي اضافي شوند.
ــتاندارد مقبول و عمومي شامل مجموعه روشهاي  درحال حاضر يافتن يك اس
ــم پروژه رويه هاي ويژه  ــت. معموال هر تی مديريت جامع تغییر امكانپذير نیس
ــروژه به كار مي گیرد. اين موضوع ناكارآمدي ها و  ــود را براي اداره تغییرات پ خ
نقص هايي را شامل مي شود. تاثیرگذاري ضعیف روش ها، مشكل آموزش آن ها 

hamidshafaei@yahoo.com | حمید شفاعي بجستاني | کارشناسي ارشد مدیریت پروژه

مقاله ها

مدیریت تغییرات در پروژه هاي ساختماني و عمراني
مدیریت

به كاركنان پروژه و ايجاب ايشان به بهبود مهارتهاي مديريت تغییر از پروژه اي 
ــتند. مطلب حاضر حاصل پژوهشي  به پروژه اي؛ از جمله موارد نامطلوب هس
براي توسعه مجموعه اي از ابزار براي كمك به تیم هاي پروژه جهت مديريت 
تغییرات در پروژه هاي ساختماني و عمراني است. عناصر كلیدي اين مجموعه 

ابزار عبارتند از:
1. چارچوب تغيير

اين چارچوب يك فرايند كلي جهت درنظرگرفتن تغییر پروژه را نشان مي دهد. 
ــتاندارد براي اداره تغییرات در پروژه هاي ساختماني  از اين طريق يك روند اس
تعريف مي شود. اين فرايند به وسیله مجموعه اي از تعاريف و دستورالعمل هاي 

راهنما، پشتیباني خواهد شد.
2. ابزار پيش بيني تغيير

اين ابزار مي تواند سناريوهاي مختلف انواع تغییر را به وسیله پیش بیني و ارزيابي 
ــب ترين واكنش به رويداد تغییر را  ــازي كرده و مناس پیامدهاي آن ها شبیه س
پیشنهاد كند. اين شبیه سازي هم در مرحله برنامه ريزي و هم در مرحله اجراي 

پروژه قابل انجام است.
3. ابزار جریان کار

اين ابزار به تیم پروژه كمك مي كند تا هنگام وقوع تغییر، جريان كار را تنظیم 
ــا تغییرات پروژه را  ــك از اعضاي تیم ياري مي دهد ت ــد. همچنین به هري كن
از طريق مقايسه ويرايش هاي مختلف جريان كار مشخص كنند. بدين ترتیب 

مي توانند براساس آخرين دستورالعمل، وظايف درست را انجام دهند.
4. راهنماي مدیریت دانش

اين راهنما به اعضاي تیم پروژه كمك مي كند تا موارد كلیدي مديريت تغییر 
پروژه را بشناسند و از تجربیات حاصله، بر آموخته هاي خود بیافزايند.

ــاختماني و  ــتم براي پیمانكاران پروژه هاي س توجه داشته باشید كه اين سیس
عمراني تهیه شده تا بحث و تامل مربوط به تغییر پروژه را تسريع بخشند. البته 
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سازمانها مي توانند آن را مطابق نیازهاي ويژه خود ويرايش و توسعه دهند.

دیدگاه ها
تاخیر در تكمیل، هزينه اضافي و معايب كیفي از مشكالت متداولي هستند كه 
فرايند تحويل در صنعت ساختمان را هدف قرار مي دهند. معموال بر سر همین 
قضیه، بیشتر كارفرمايان اصلي از عملكرد پیمانكاران در خصوص تحقق هزينه 
ــازي نواقص و تحويل محصول پروژه با كیفیت  و زمان توافق شده، برطرف س
الزم راضي نیستند. اين مسئله در مورد مشاوران نیز صادق است و كارفرمايان 
از عملكرد آن ها در ايجاد هماهنگي تیمي، طراحي و نوآوري، خدمات سريع و 
قابل اطمینان و ارزش افزايي خشنود نیستند. تمام اين معضالت ناشي از درصد 
باالي آمار تاخیر در پروژه، افزايش هزينه و نواقص كیفي هستند. عالوه برآن، 

دوباره كاري هاي حاصله نیز افزايش خواهد يافت.
ــه، لزوما ناشي از خطاي تیم  ــا بايد متذكر شد كه تاخیر و اضافه هزين در اينج
پروژه نیستند. در بسیاري از حاالت، تاخیرها به واسطه تغییرات مورد نیاز كارفرما 
به وجود مي آيندكه باعث تغییر مشخصات كار مي شوند. همچنین هزينه هاي 
ــواد مرغوب تر يا  ــتفاده از م ــت در اثر تمايل كارفرما به اس اضافي ممكن اس
تجهیزات پیشرفته تر جديد باشد تا محصول پروژه با كیفیت تر شود. درهرحال، 
دوباره كاري هم در مرحله طراحي و هم مراحل ساخت، معموال همراه با اتالف 

منابع است و بايد از آن اجتناب كرد.
اغلب مشكل دوباره كاري به خاطر مديريت ضعیف تغییر پروژه به وجود مي آيد. 
ــت شرايط نامعین اتخاذ  ــروژه، تصمیمات زيادي تح ــاخت پ حین عملیات س
ــان و متخصصان ديگر بايد مفروضاتي را بر پايه  مي گردند. طراحان، مهندس
اطالعات موجود و تجربیات خود در نظر بگیرند. اگر يكي از مفروضات اشتباه 
از آب درآيد، برخي تصمیمات بايد مورد تجديدنظر قرار گیرند. به عبارت ديگر، 
گاهي تغییرات اجتناب ناپذيرند. نكته اصلي اين است كه چگونه از پیامد منفي 
تغییرات جلوگیري شود و يا میزان آن كاهش يابد. نیاز به سیستم مديريت تغییر 

با توجه به ديدگاه هاي ذينفعان مختلف آشكار مي شود:
ــالیانه صدها پروژه جديد با ابعاد متفاوت راه اندازي مي كنیم.  * كارفرما: »ما س
خیلي از آن ها در زمان مشخص شده و با هزينه معین تكمیل نمي شوند. لذا از 

اتالف منابع خود ناخشنود هستیم.«
* مشاور طراحي: »در بسیاري از پروژه ها مجبوريم تغییرات را دير اعمال كنیم، 
ــر در نیازمندي هاي خود را اعالم مي كند. اين  چون كارفرما نیز با تاخیر، تغیی

باعث اتالف زمان طراحي مي شود.«
ــم كار در كارگاه را با تاخیر شروع كرده و يا حتي  ــكار: »اغلب مجبوري * پیمان
دوباره كاري كنیم، زيرا نقشه هاي تهیه شده توسط مشاوران كامل نبوده و يا با 

شرايط كارگاه تناقض دارند.«
* مدير پروژه: »بسیاري از تاخیرات جدي در پروژه را مي توان در برخي تاخیرات 

غیرمهم رديابي كرد كه چندي قبل در زنجیره كار پروژه رخ داده اند.«

تغييرات در پروژه هاي ساختماني
ــط، مفروضات يا  ــه تبديل يا اصالح شراي ــاختماني، ب تغییر در پروژه هاي س
نیازمندي هاي از پیش تعیین شده اطالق مي شود و عوامل دروني يا بیروني در 
ــت نتايج يا اثرات متفاوتي داشته  ايجاد آن موثرند. تغییرات مختلف ممكن اس
باشند. هدف از مديريت تغییر، پیش بیني تغییرات ممكن، تعیین تغییرات رخ داده، 

تهیه برنامه واكنش پیشگیرانه و تعديل تغییرات در تمام پروژه است.

انواع تغيير
در حین اجراي پروژه هاي ساختماني، دو نوع تغییر »تدريجي« و »بنیاني« رخ 
ــي، به آهستگي در طول  زمان اتفاق مي افتد  مي دهد. تغییر تدريجي يا افزايش
ــت. ولي تغییر بنیاني به ناگهاني رخ داده و اثرات چشمگیر  و شدت آن كم اس
و بزرگي دارد. تغییرات تدريجي اغلب در حین مرحله طراحي رخ مي دهند كه 
تصمیمات با دقت اتخاذ شده و دائما بهبود مي يابند. در عوض تغییرات بنیاني 

اغلب در فازهاي طراحي حین كار اتفاق مي افتند.

تغییرات پروژه را مي توان به عنوان »تغییر پیش بیني شده« و »تغییر اضطراري« 
ــت و در  هم طبقه بندي كرد. تغییر پیش بیني شده از قبل برنامه ريزي شده اس
ــوي ديگر، تغییرات اضطراري خودبه خود رخ  صورت نیاز اعمال مي گردد. از س
مي دهند و پیش بیني نشده اند. راه ديگر براي درنظر گرفتن تغییر پروژه بر اساس 
ــت. در اين روش، تغییرات پروژه را مي توان به صورت »تغییر  نیاز به تغییر اس
گزينشي« و »تغییر الزم« دسته بندي نمود. يك تغییر گزينشي بدين معناست 
كه مي توان آن را بنابر اختیار اجرا كرد يا از آن چشم پوشي نمود. اما تغییر الزم 

را بايد انجام داد و گزينه ديگري وجود ندارد.

عوامل تغيير
ــارهاي داخل يا خارج وارد بر آن  ــل تغییر پروژه امكان دارد ناشي از فش  عوام
ريشه بگیرند. عوامل خارجي مي توانند شامل اين موارد باشند : تغییرات فناوري، 
تغییر در انتظارات و توقعات مشتري، تغییر در فعالیت هاي رقبا، تغییر در حكومت 
و سیاست ها، تغییر در وضعیت اقتصاد و در نهايت تغییر در آمار نفوس جامعه. 
ــي مديريت، تغییر اهداف  ــت ناشي از تغییر خط مش عوامل داخلي ممكن اس

سازماني و راهبرد بلندمدت سازمان باشند.
به طور جزيي تر، عوامل تغییر پروژه ساختماني معموال از فعالیت هاي طراحي و 
ساخت وساز ريشه مي گیرند. تغییر طراحي، خطاهاي طراحي، قسمت هاي ازقلم 
افتاده و پیشرفت هاي عملیاتي از عوامل مربوط به بخش طراحي پروژه هستند. 
ــاز، اغلب به شرايط نامناسب كارگاهي برمي گردند  عوامل ناشي از ساخت وس
ــاخت، انتقال مواد و عملیات نصب مي شوند.  ــتیابي به مهارت س كه مانع دس
مشكالت طراحي و ساختماني بايد در ارتباط با چگونگي مديريت، هماهنگي و 
ارتباطات تیم بررسي شوند تا معضالت ناشي از تقسیم كار نامناسب، برنامه ريزي 
ناقص و اختالل در برنامه ريزي منابع انساني كاهش يابند. در جدول 1 عوامل 
مختلف خالصه شده اند. توجه داشته باشید هريك از اين عوامل يا تركیبي از 

آن ها مي تواند باعث تغییر در طراحي و عملیات ساختماني شود.

پيامدهاي تغيير
ــروژه دارند، اما در اكثر حاالت، اگر  ــي برخي تغییرات منافعي براي يك پ گاه
ــوند، هزينه و زمان اضافي را به پروژه تحمیل مي كنند.  به خوبي مديريت نش
مخارج دوباره كاري يا بازنگري در كار، هزينه هاي اصلي ناشي از تغییر هستند. 
يكي از پیامدهاي غیرضروري در انجام مجدد يك فرايند يا فعالیت، در اثر اجراي 

اولیه نادرست ناشي از خرابي ها يا اختالفات، دوباره كاري نامیده مي شود.

عوامل داخليعوامل خارجي
اقتصادي o 
محیطي o 
فناوري o 
قانوني o 

سطح سازمان o 
•فرهنگ سازماني 	

•تصمیم گیري غیرموثر 	
سطح پروژه o 

•پیشرفت هاي طراحي 	
•عدم مهارت علمي و فني اعضاي تیم 	

•آب وهواي نامتعادل 	
•تاخیر در دستورات كارفرما 	

•تغییر عقیده طراح 	
•خطاهاي طراحي 	

•اطالعات ناكافي در مورد شرايط منطقه كارگاه 	
•پارامترهاي طراحي بازنگري شده 	

•تغییرات كوچك مربوط به میدان كار 	
•اختالف نظر در قرارداد 	

•ابهام در منابع، محدوده و اهداف پروژه 	
جدول 1، عوامل تغییر در طراحي و عملیاتي پروژه هاي ساختماني
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ــرارداد افزايش  ــي 15 درصد كل ارزش ق ــه دوباره كاري تا 10 ال گاهي هزين
ــتقیم تغییر در  مي يابد. دوباره كاري به عنوان نمونه اي متداول از پیامدهاي مس
ــتقیم، تغییرات پروژه پیامهاي  پروژه شناخته مي شود. عالوه بر پیامدهاي مس
ــه پروژه تاثیر  ــه درنهايت بر هزينه و برنام ــتقیم نیز به همراه دارند ك غیرمس

نامطلوب مي گذارند. در جدول 2، برخي پیامدهاي متداول ارائه شده اند.

فرایند مدیریت تغيير
ــي عمومي براي فرايند  ــاي انجام گرفته، مدل ــاس مطالعات و پژوهش ه براس
مديريت پروژه تعريف شده است )شكل 1(. اين مدل عمومي داراي چهار مرحله 
ــت كه در ادامه هر يك  ــاز، تعیین و ارزيابي، تصويب، و اجرا و بازنگري اس آغ

مورد بررسي قرار مي گیرند.

پيامدهاي غيرمستقيم
	•نیاز به گزارش تغییر به تمام اعضاي تیم

	•مشاجره و انتقاد در میان شركاي پروژه

ــي از برنامه ريزي مجدد، عدم هماهنگي، گروه  	•كاهش بهره وري ناش
كاري نامتعادل و شتاب در كار

	•تغییر در جريان نقدينگي، هزينه هاي مالي و بودجه هاي تصويبي

	•افزايش احتمال ريسك  هماهنگي  خطاها و شكست ها

	•كاهش اخالقیات نیروي كار

	•اتالف شناوري ها، و در نتیجه حساسیت بیشتر در تاخیرهاي آتي

پيامدهاي مستقيم
	•كار اضافه

	•حذف كار

	•حذف برخي از كارهاي انجام شده

	•دوباره كاري

	•تغییر مشخصات

	•تلفات زماني توقفات كار جهت اصالحات

	•بازنگري مستندات و گزارشات

	•سازماندهي مجدد برنامه و روشهاي كار جهت جبران توقفات
جدول 2، پیامدهاي مستقیم و غیرمستقیم تغییرات در پروژه هاي ساختماني

گام آغاز
ــت كه براي مديريت تغییر موثر  ــن مرحله دربرگیرنده موارد بازدارنده اي اس اي
ضروري هستند. اين موارد يا نیازمندي ها، تیم پروژه را براي سهولت پاسخ دهي 
به تغییر، مديريت موثر آن و تهیه برنامه هاي احتمالي جهت واكنش به تغییرات 

مورد انتظار، آماده و فعال مي سازد.

 
شكل 1، فرايند عمومي مديريت تغییر در پروژه هاي ساختماني

گام تعيين و ارزیابي
درخالل عملیات يك پروژه ساختماني، برخي تغییرات قابل پیش بیني هستند، 
درحالي كه برخي ديگر به طور غیرمترقبه درخواست مي شوند. هدف تیم پروژه 
جستجوي فعاالنه جهت تعیین تغییرات بالقوه در كوتاهترين زمان ممكن است. 
نیل به اين هدف، با زيرنظر گرفتن تغییرات بالقوه امكان پذير است. از طرفي 
وقتي يك تغییر بالقوه شناسايي شد، براي كمك به تصمیم گیري درست، بايد 
آن را ارزيابي نمود. مراحل ارزيابي شامل بررسي رويه ها، مفاهیم و انتخاب بهینه 

گزينه هاي تغییر است.

گام تصویب
وقتي مرحله ارزيابي به پايان رسید، الزمست تا توسط فردي مناسب از اعضاي 
ــب شود. گاهي با توجه به ماهیت تغییر، تايید  تیم )معموال مديرپروژه( تصوي
كارفرما نیز الزم خواهد شد. به منظور تصويب، بايد افراد درگیر در پروژه، با پیامد 
تغییر بر پروژه آشنا شوند. در خالل فرايند تصويب، گاهي تكرار مراحل فرايند، 

براي حل مشكل الزم مي نمايد.

گام اجرا و بازنگري
پس از مرحله تصويب، بايد به تمام اعضاي تیم كه در معرض پیامد آن تغییر 
هستند، اطالع رساني شود. در صورت لزوم، برنامه كاري بايد تنظیم شود و تمام 
اعضاي تیم برنامه جديد را بپذيرند. در نهايت، تیم پروژه بايد بازنگري هاي الزم 

را به انجام رساند تا از درس هاي آموخته شده، كمال استفاده برده شود.

مجموعه ابزار مدیریت تغيير
در اين پروژه پژوهشي، يك مجموعه ابزار مديريت تغییر توسعه داده شده است 
تا كار تیم پروژه براي اجراي فرايند مديريت تغییر عمومي را تسهیل نمايد. اين 

مجموعه ابزار داراي دو بخش پودمان دانش و پودمان پشتیباني است.

پودمان دانش
ــن، ارزيابي و تصويب تغییر به كار مي رود. يك رابط  پودمان دانش جهت تعیی
ــت، كه هم  با نام راهنماي مديريت دانش در پودمان دانش گنجانده شده اس
به عنوان يك پايانه راهبر قابل استفاده است و هم مي توان از ابزارهاي پشتیبان 
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آن براي بررسي و رسیدگي بهره برد.

پودمان پشتيباني
ــتیباني شامل يك ابزار پیش بیني تغییر جهت تشخیص احتمال  ابزارهاي پش
ــخیص اثر تغییر بر برنامه پروژه  ــوع تغییر و يك ابزار جريان كار جهت تش وق
است. اين مجموعه ابزار مي تواند به عنوان ابزار رابط در خالل اجراي پروژه هاي 
ساختماني به كار برده شوند و بايد قابلیت سازگاري با ديگر ابزارها و روشهاي 

مديريت پروژه را داشته باشد.

چارچوب وابستگي تغيير
ــتگي تغییر براي  ــاس فرايند مديريت تغییر عمومي، يك چارچوب وابس براس
ــخصات پروژه اي تغییر توسعه داده شده است.  درنظرگرفتن دلیل، پیامد و مش
اين چارچوب يك ساختار استاندارد براي توانمندسازي كاربران جهت ارائه يك 
ــازد. اين چارچوب تمام موضوعات  گزارش توصیفي از رويداد تغییر مهیا مي س
تغییر پروژه شامل انواع تغییر، داليل، پیامدها و ارتباط فیمابین آن ها را پوشش 
مي دهد. درواقع اين چارچوب يك طبقه بندي مديريت تغییر پروژه ساختماني 

را در اختیار مي گذارد.
ــاختار سلسله مراتبي چهار سطحي است. سطح  چارچوب مذكور داراي يك س
اول فعالیت هاي كلیدي مديريت تغییر عمومي را توصیف مي كند و سطوح 2، 3 
و 4، تجزيه بیشتر جزئیات را نشان مي دهند )شكل 2(. هیچ مهارت ويژه يا فني 
براي برقراري ارتباط با اين چارچوب و كاركردن با آن نیاز نیست. عالوه برآن، 
تعاريف و اصطالحات به كار رفته در اين چارچوب، مستقیماً به وسیله ابزارهاي 

پشتیباني مجموعه ابزار مورد استفاده قرار گرفته اند.
 

شكل 2، نمايش سلسله مراتبي چارچوب وابستگي تغییر

ابزار پيش بيني تغيير
اين سیستم يك ابزار پیش بیني تغییر فراهم مي آورد كه براساس رابطه متقابل 
)اتكاء متقابل( بین مشخصات پروژه، داليل تغییر و پیامدهاي آن عمل مي كند. 
هدف اصلي كاربرد اين ابزار، پیش بیني رويدادهاي تغییر در مراحل اولیه اجراي 
پروژه است تا امكان واكنش هاي مناسب جهت به حداقل رساندن اثرات مخرهّب 
تغییرات فراهم شود. اين ابزار عالوه بر مديريت بازدارنده تغییرات، به اعضاي تیم 

در تصمیم گیري هايشان هنگام بروز يك تغییر ناخواسته نیز كمك مي كند.

 

شكل 3، نمودار وابستگي تغییر-دلیل-پیامد

شكل 3 يك نمودار وابستگي تغییر-دلیل-پیامد دركنار رويداد تغییر را به طور 
ــاً يك ارتباط يك به يك  ــان مي دهد. ارتباط بین دلیل و پیامد لزوم نمونه نش
ــروز يك تغییر شوند كه  ــت. در واقع، داليل متعددي مي توانند موجب ب نیس
پیامدهاي متعددي نیز داشته باشد. همچنین داليل گوناگوني باعث وقوع پیامد 

يا پیامدهاي مختلف مي شوند.
ــه متغیرها وجود ندارد. هر  ــتگي از پیش تعريف شده اي بین مجموع هیچ وابس
عضو پروژه بايد راههاي وابستگي پروژه خود را تعريف كند. اين تخمین بايد 
ــخصات خاصي  مقدار يك پیامد معین مربوط به داليل يك تغییر، تحت مش
از پروژه را تعیین نمايد. خروجي اين تخمین مي تواند به تیم پروژه كمك كند 
ــرات آتي را معین كنند. بدين ترتیب،  ــخصات پروژه از تغیی تا اثرپذيرترين مش
ــرعت هرچه تمام تر و براي كاهش اثرات منفي تغییر  اقدامات اصالحي به س

انجام خواهند گرفت.

ابزار جریان کار
ــت تا برنامه  ــر در حین اجراي يك پروژه رخ مي دهد، الزمس وقتي يك تغیی
ــتم هاي مديريت جريان كار، سامانه هاي  كاري يا جريان كار تنظیم شود. سیس
ــتیباني  ــان كار و پردازش جزيي آن ها را پش ــتند كه اداره جري اطالعاتي هس
ــان كار عبارتند از:  ــاختمان، اهداف اصلي مديريت جري مي كند. در صنعت س
ــاز، هماهنگي اعضاي پروژه و كنترل اطالعات  كنترل فرايندهاي ساخت وس
ساخت وساز. اگرچه صنعت ساختمان به عنوان صنعتي فرايند بنیان شناخته شده، 
اما كاربرد فناوري هاي جريان كار براي پشتیباني فرايندهاي ساخت وساز نسبتًا 

جديد است.
ــه دو ويرايش از مشخصات  ــتفاده از مفهوم تطابق جريان كار، مقايس ايده اس
جريان كار براي يافتن تفاوتها برحسب مجموعه اي از تغییرات فرايند جريان كار 

است. چنین سیستمي بايد به چند روش، مديريت تغییر پروژه را كمك كند:
ــان تغییراتي مجازي  ــم پروژه درهر لحظه از زم ــازه بدهد تا اعضاي تی * اج
ــر يافته را به عنوان يك ويرايش جديد  ــه برنامه اعمال كرده و برنامه تغیی را ب
ــتم مي تواند ويرايش هاي  ــازي كنند. در يكي از مراحل بعدي، سیس ذخیره س
ــه نموده و هرگونه تغییر را مشخص نمايد يا پیشنهاد  مختلف برنامه را مقايس

تغییر صادر كند.
* تمام اعضاي تیم پروژه مي توانند براي تعیین هر تغییر پیامد داري از سیستم 
ــتفاده كنند. اين كار هماهنگي بین مديريت تغییر پروژه هاي ساختماني را  اس

توسعه مي دهد.
ــوند  * كتابخانه اي از برنامه هاي عمومي مهیا مي شود تا تیم پروژه مجبور نش
ــداد تغییر آغاز كنند. همچنین برنامه هاي پروژه هاي  برنامه ريزي از زمان روي

تكمیل شده براي كاربردهاي آتي در كتابخانه ذخیره مي شوند.
ــتفاده است تا از  ــاختماني قابل اس * ابزار جريان كار به موازات اجراي پروژه س

پردازش، مديريت و ثبت مناسب تغییرات مطمئن شويم.
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راهبر مدیریت دانش
مديريت تغییر در پروژه هاي ساختماني يك فرايند حل مسئله اشتراكي است. 
ــع الزمه اين كار تبادل دانش آشكار1 و دانش مفهومي2 بین اعضاي تیم  درواق
پروژه و كاربرد مناسب آن خواهد بود. در اين راهبر، مجموعه  راهنمايي هايي از 

چشم انداز مديريت دانش در حوزه هاي زير مهیا مي شود:
ــايي  ــص اعضاي تیم در حیطه تصمیم گیري در زمینه تغییر را شناس * تخص
ــترک و  ــرار دهید. هرچقدر اعضاي تیم، دانش مش ــتفاده ق نموده و مورد اس
منحصربه فرد داشته باشند و هرچقدر همديگر را قبل از مباحثات بشناسند، بر 
چگونگي تصمیم گیري آن ها تاثیر مي گذارد. بنابراين اعضاي تیم بايد بدانند كه 
چه كسي چه چیزي را بهتر مي داند تا از دانش هاي ساده و مفهومي يكديگر در 

خالل فرايند تغییر، به طور مناسب استفاده كنند.
ــات رودررو را درنظر بگیريد.  * هنگام تصمیم گیري در خصوص تغییر، جلس
دانش مفهومي حاصل از جلسات عمومي، از نظر راهبردي مهمترين نوع دانش 
است. لذا ترويج و ارتقا تعامل بین اعضاي تیم جهت به وجودآوردن اين دانش 
ــیار اهمیت دارد. روشهاي ارتباط مجازي براي اين هدف  مفهومي جمعي، بس
ــات رودررو در بازه هاي زماني منظم، ضروري  ــند و جلس كافي به نظر نمي رس

هستند.
* يك فرهنگ تیمي اشتراک دانش به وجود آوريد. خلق يك فرهنگ تیمي كه 
ــتفاده كرده و ارتباطات شخصي خود را از طريق اعتماد،  ــترک اس از زبان مش
عالقه و آزادي ارتقاء مي دهند، اهمیت بسیاري دارد. اين كار به آساني و از طريق 
روشهاي تشريك  مساعي مانند نظام مشاركت3، هماهنگي طراحي وساخت و 

مهندسي همزمان4 قابل اجراست.
ــويق كنید. دانش  ــالل مديريت تغییر تش ــي را درخ ــاي اجتماع * فعالیت ه
ــات و از طريق اظهارعقیده، تقلید و تمرين بین اعضاي  مفهومي در حین جلس
تیم تبادل مي شود. فعالیت هاي اجتماعي مانند كارآموزي و آموزش، فعالیت هاي 
ــگاه ها و امور اجتماعي( و  ــاي كارگاهي، نمايش ــازماني )مثل بازديده برون س
برنامه هاي كاري غیررسمي )شبكه هاي تخصصي و گروه هاي تمرين( مي توانند 

پايه دانش مفهومي اعضاي تیم را ارتقا بخشد.
* اعضاي تیم را تشويق كنید تا معلومات مفهومي خود را در جلسات گروه بیان 
ــتان، اسطوره، مثال،  كنند. دانش مفهومي را مي توان از طريق كاربرد موثر داس
ــبیه، تمثیل  و الگوها به دانش آشكار و عمومي تبديل كرد. در حین  كنايه، تش
گوش دادن به تجربیات و نظرات ديگران، بسیار مهم است كه اعضاي تیم را 

براي بیان و آشكاركردن انديشه هايشان تشويق نمايید.
ــر ترغیب كنید.  ــازي علمي تجربیات تغیی ــم را براي مستندس ــاي تی * اعض
سازمان دهي نظرات در جلسات و نتیجه گیري از آن ها بسیار اهمیت دارد. اين 
موارد را بايد به شكل گزارشات بازنگري، دستورالعمل ها، پايگاه داده، انتشارات 
ــازمان قابل پخش و  ــازي نمود تا در كل س و يا برنامه هاي رايانه اي مستندس
استفاده باشند. همه اعضا بايد اجازه دسترسي به مستندات را داشته باشند و به 

آن ها رجوع كنند.
* اعضاي تیم را تشويق كنید تا از تجربه تغییر بیاموزند. اعضاي تیم بايد زمان 
و منابع كافي براي انعكاس، يادگیري و كسب تجربه از تغییر را در اختیار داشته 
باشند. عالوه برآن، افراد گروه پروژه بايد اجازه تبادل نظر با اعضاي سازمان هاي 

ديگر را هم داشته باشند تا تجربه آن ها در جامعه انتشار يابد.

نتایج
ــزار مديريت تغییر را توصیف نمود كه هدف آن  ــن گزارش يك مجموعه اب اي
پشتیباني از پروژه هاي ساختماني و عمراني است. در مطلب حاضر، دو موضوع 
مهم در مديريت تغییر مدنظر بود؛ اول پیش بیني تغییر و دوم واكنش به تغییر 
به وسیله برنامه ريزي مجدد جريان كار. اين سیستم دو ابزار براي اين دو منظور 
ــتگي تغییر پروژه تضمین مي كند كه تمام  ــت. چارچوب وابس تدارک ديده اس
اعضاي تیم از رويه ها و اصطالحات استاندارد در فازهاي مختلف يك پروژه و 
براي پروژه هاي متفاوت استفاده كنند. راهبر مديريت دانش هم نه تنها چگونگي 

كاربري سیستم را نشان مي دهد، بلكه عالوه بر راهنمايي براي شناسايي بهتر 
تغییر پروژه و مديريت آن، چگونگي يادگیري از فرايند مديريت تغییرات پروژه 
ــروژه كمك مي نمايد تا تغییرات  ــتم به تیم پ را هم فراهم مي كند. اين سیس
ناخواسته را كاهش داده و پیامد منفي تغییرات اجتناب ناپذير را به حداقل ممكن 
ــاند. درنتیجه به تقلیل تاخیرات پروژه كمك نموده و مشكل هزينه هاي  برس

اضافي پروژه هاي ساختماني و عمراني را كاهش مي دهد.

منبع:
www.bne.uwe.ac.uk/cprc/publications/mcd.pdf

پاورقی:

1.Tacit Knowledge
2.Explicit Knowledge
3.Partnering Arrangements
4.Concurrent Engineering

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:

1. مهندسین و مش�اورین که لزوم استفاده از پله برقی را در 
پروژه خود احساس می نمایند.

2. شرکت های آسانسور و پله برقی که نمایندگی برند خاصی 
را به عهده دارند.

3. محصلین و دانش پژوهان دانشگاه های آسانسور و پله برقی.
4. تکنسین ها و افرادی که نسبت به عملیات نصب پله برقی 

عالقه مند می باشند.
5. و تمامی دوستانی که به علم پله برقی تمایل دارند.
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کليات: 
ــگاه، اجزاى  ــل يك يا چند جاي ــت فلزى موقت شام ــازه اى اس ــت س داربس
نگهدارنده، اتصاالت و تكیه گاه ها كه در هنگام اجراى عملیات ساختمانى به 
منظور دسترسى به بنا و حفظ و نگهدارى كارگران مورد استفاده قرارمى گیرد. 

امروزه استفاده از داربست جزو اصول جدايى ناپذير هر پروژه ساختمانى محسوب 
مى شود. اما متاسفانه در جامعه مهندسى ما اين سازه بسیار مهم، بسیار كمرنگ 

و كم اهمیت، جلوه كرده است. 
داربست بايد در موارد زير توسط شخص ذيصالح مورد بازديد، كنترل و تايید 

قرارگیرد تا از پايدارى، استحكام و ايمنى آن اطمینان حاصل شود: 
الف - قبل از شروع به استفاده از آن

ب - حداقل هفته اى يكبار در حین استفاده
ج - پس از هرگونه تغییرات يا ايجاد وقفه در استفاده از آن 

انواع داربست ها: 
1. داربست مدوالر مثلثی: 

ــت كه به صورت نر و  ــت از فريمهاى مثلثى تشكیل شده اس اين نوع داربس
ــاده به يكديگر متصل مى شوند و در كفراژبندى دال يا تیر و همچنین پلها  م
ــه تیپ 0,5 و 0,75 و 1 مترى  ــت در س به كار مى روند. فريم اين نوع داربس
تولید مى شوند كه با قراردادن سر جكهاى قابل رگالژ در قسمتهاى باالى اين 
داربست ها براى هر ارتفاعى قابل تنظیم است. عرض فريمهاى داربستى مثلثى 

120 سانتیمتر است كه مى تواند داراى مقاطع افقى مثلثى يا مربعى باشد. 
 

 الهه روح بخش | مهندس معمار - بازرس ساختمان 

کنترل و بازرسیمقاله ها

کنترل و بازرسی داربست ها

2. داربست مدوالر چکشی: 
ــم و مهارهاى افقى در اندازه هاى مختلف  ــت ها از پايه هاى قائ اين نوع داربس
تشكیل شده است. عضوهاى قائم اين نوع داربست ها در طولهاى 1، 1,5، 2,5 
و 3 متر تولید مى شوند و با قراردادن سرجكهاى قابل رگالژ در قسمت بااليى 
و پايه جكهاى قابل رگالژ در قسمت پايین داربست براى هر ارتفاع و اختالف 
ــت به يكديگر با مغزى و  ترازى قابل تنظیم مى باشد و اتصال پايه هاى داربس

پین میسر خواهد شد. 
مزاياى استفاده از داربست هاى چكشى به شرح زير است: 

ــته شدن و عدم نیاز به آچار جهت بستن  ــهولت و سرعت در باز و بس الف( س
اتصاالت

ب( قابل توسعه در پالن و در ارتفاع بدون محدوديت 
پ( عدم نیاز به مهاربندى در ارتفاع هاى زياد

ت( قابل استفاده در داربست بندى نماى ساختمانها و يا تاسیسات پااليشگاهى 
و غیره

ــى و غیر هم  ــقف هاى قوس ــرى زياد در كفراژبندى دالهاى بتنى، س ث( بارب
سطح

ج( عدم نیاز به كارگر ماهر داربست بند و مونتاژ قطعات توسط كارگر ساده
چ( سهولت در جابجايى و انتقال آن به دلیل سبك بودن قطعات 
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3. داربست سنتی: 
از اتصال لوله هاى داربستى به قطر 5 سانتیمتر در طولهاى مختلف و بست هاى 

چهارپیچ تشكیل مى شود. 
ــت. اما  ــت بندى و كفراژبندى اس ــت، متداولترين نوع داربس ــن نوع داربس اي
داراى ايمنى كافى نمى باشد. لوله هاى داربستى از نوع لوله هاى درز جوش در 

ضخامتهاى مختلف و اتصالت آن از چدن نشكن مى باشد. 
 
 

پ
پ

عدم وجود عالئم هشداردهنده - عدم هم راستايى و هم امتدادبودن پايه ها - عدم وجود صفحات 
فوالدى در زير پايه ها - عدم وجود مهاربند و... 

کنترل و بازرسی: 
1. بازرسى مطالعات انجام شده در خصوص جوانب محدوده عملیات

ــى ايمنى محیط كار از قبیل قطع جريان برق، توقف ماشین آالت يا  2. بازرس
نصب كارت ايمنى روى تجهیزات

3. بازرسى نحوه انتخاب داربست، متناسب با نیاز مشترى 
4. بازرسى حمل و نقل لوله ها و اتصاالت )توسط كامیونهاى مخصوص داراى 

حداقل 2,60 طول محل بارگیر(
5. بازرسى نوارهاى هشداردهنده نصب شده پیرامون محدوده عملیات و الصاق 

تابلوهاى مخصوص داربست ها
ــى سطوحى كه پايه داربست روى آن نصب شده است و در صورت  6. بازرس
ــتاندارد در زير كفشك استفاده شود. در  نرم يا لغزنده بودن آن از تخته هاى اس

سطوحى كه بتن يا موزائیك وجود دارد كفشك كافیست. 
7. بازرسى كفشك هاى سطوحى كه سطح آن ها چوبى يا فلزى است. 

8. بازرسى شاقولى داربست ها
9. بازرسى اولین كالف داربست ها از سطح زمین و گذر عابرين پیاده 

10. بازرسى فواصل بین پايه ها از يكديگر در طول و عمق 

خم شدن داربست ها به دلیل اجراى غیرفنى و بار زياد و عدم وجود مهاربند 

استفاده ازداربست به جهت رفع مشرفیت ساختمانهاى مجاور
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11. بازرسى اختالف ارتفاع طبقات از يكديگر
12. بازرسى پله هاى ساخته شده مخصوص تردد 

13. بازرسى نحوه قرارگیرى تخته هاى پاخور و ضخامت آن ها
14. بازرسى دوسر تخته ها از تكیه گاه ها يا نشیمنها 

15. بازرسى تسبیت تخته هايى كه مدام در حال استفاده هستند.
16. بازرسى نحوه تحكیم تخته هاى سطح كار

17. بازرسى لوله هاى ضربدرى نصب شده به جهت مقاومت در برابر نیروهاى 
جانبى

18. بازرسى حفاظ ايمنى دور 
19. بازرسى حفاظ ايمنى كمر و پا

20. بازرسى نحوه مهار داربست هاى عريض يا مرتفع

تخريب شدن داربستهاى غیرفنى

21. بازرسى نحوه كنترل لنگر مهاربندها توسط ستونها يا ديوارهاى سازه
22. بازرسى نحوه چگونگى جلوگیرى از سر خوردن

23. بازرسى آچارهاى رينگى
24. بازرسى نحوه انتقال لوله ها به باال

25. بازرسى تورهاى ايمنى
26. بازرسى نصب حفاظ كمر و پا

27. بازرسى سفتى پیچ بست ها
28. بازرسى نحوه باز كردن قطعات و انتقال آن ها به پايین

29. بازرسى فاصله كابل فشارقوى از داربست

 واژگونى تابلو تبلیغاتى ساخته شده توسط داربست

 اجراى تابلو تبلیغاتى توسط داربست و نصب آن به سازه

 
منابع: 

• مبحث 12 مقررات ملى ساختمان
• كنترل و بازرسى میدانى شركت پیشتازان جوش آريا
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ــت كه در راديو، تلويزيون و ساير رسانه هاى ارتباط جمعى، به مردم  سال هاس
ــتفاده از وسايل گازسوز چه نكاتى را بايد  ــدار داده مى شود كه در موقع اس هش
ــیب هاى احتمالى و حوادث  رعايت كرد و از چه مواردى بايد پرهیز كرد تا آس
ــود ولى باز هم گاه و بى گاه تیتر حوادث روزنامه ها را  تلخ آن دامن گیرمان نش
مى بینیم كه» قاتل نامرئى به خانه اى ديگر سرک كشید و جان چند هموطن 

را گرفت«.
ــل نامرئى رحم و شفقت ندارد، كوچك و بزرگ، مرد و زن، عروس و داماد  قات
ــد. او به دنبال طعمه اى است تا دستانش را چون  ــى را نمى شناس و هیچ كس
ــود را بگیرد و بدون هیچ اثر  ــارد و قربانى خ زنجیرى محكم بر گلوى او بفش
ــه را ترک كند.اين بار برآن شدم تا مواردى را كه در كارهاى  ــى صحن و رد پاي
كارشناسى با آن برخورد كرده ام را در قالب داستانهايى كوتاه عنوان كنم اگر چه 
مى دانم كه تلخ نويسى باعث آزرده كردن خاطر شما عزيزان مى شود اين فقط 
يك تلنگر است تا شما براى كنترل وسیله گاز سوز خود، نسبت به مورد گفته 
شده اقدام كنید. آن وقت تلخى داستان را بر من مى بخشید.به همین منظور 
ــومم كه با همراهى مهندس حسن افتخارى از كارشناسان رسمى  از كتاب س
دادگسترى نوشته ام، داستانى را برايتان انتخاب كرده ام و امیدوارم هشدارهاى 
ــراغ آدم هاى  آن را جدى بگیريد اگر فكر مى كنید حوادث تلخ گاز فقط به س
معمولى مى رود و با دكترها، مهندس ها و... و ساير آدم هاى جامعه كارى ندارد 
ــت چون من بارها ديده ام كه قاتل نامرئى، دكتر، مهندس و  اشتباه محض اس

استاد دانشگاه وهیچ عنوان ديگرى را نمى شناسد.
از كتاب قاتل نامرئى شناسايى 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 عروسي ام را تامین كنم و زندگي مشتركم را شروع 
كردم. خانه پدرم قديمي و كوچك بود و براي زندگي دو خانوار مناسب نبود به 

همین دلیل در نزديكي منزل پدرم خانه اي اجاره نمودم. 
بعد از مدتي كار و تالش بي وقفه نام پدر و مادر رابراي زيارت عتبات عالیات 

نوشتم.
ــي خبر ثبت نام زيارت را به آن ها دادم، گويي همه دنیا را به آن ها داده ام.  وقت
آن قدر برايم دعا كردند كه حد و اندازه نداشت و حقیقتأ هر چه دارم از دعاي 

خیر آن هاست.
پدرم مي گفت: من كه نتوانستم براي تو كاري بكنم، ولي خدا خیرت بدهد.

اين بهترين هديه اي است كه در تمام عمرم كسي به من داده است.
مادرم هم ادامه داد: خیر از جواني ات ببیني پسرم.مثل اينكه قرار است قبل از 
مرگم، مرقد حضرت علي)علیه السالم(، امام حسین)علیه السالم( و ساير ائمه 

را زيارت كنم. ان شاءا..... دست به خاک بزني طال بشه.
ــمانم حلقه زد و گفتم: شما هر كاري الزم بوده، براي من  اشك شوق در چش
انجام داده ايد وهیچ كوتاهي در حق من نكرده ايد. من هر چه دارم از دعاي شما 

دارم. بیش از اين من را شرمنده نكنید.
از فرداي آن روز، پیگیركارهاي گذرنامه شان شدم.

ــت زائرين قرار  ــي جهت اعزام انجام شد و دو ماه بعد آن ها در لیس قرعه كش
گرفتند. ولي اين موضوع به آن ها نگفتم تا آن ها را به وقتش ذوق زده كنم.

خانه پدرم به تازگي گازكشي شده بود، آن ها قبال در پذيرايي خانه يك بخاري 
نفتي داشتند كه سال هاي سال اين بخاري با شعله ي كم در فصول سرد، گرما 

بخش خانه ي آن ها بود.
ــوال: چرا شعله ي كم؟ چون هر وقت بخاري را زياد مي كرديم، دوده مي زد  س

و خانه راسیاه مي كرد.
ــت. وقتي هم كه خانه گاز كشي شده   مادرم كامال اندازه شعله آن را مي دانس
ــرده بود و من هرچه مي گفتم:  ــود، پدرم همان بخاري را تبديل به گازي ك ب
پدرجان،اين كار استاندارد نیست، او مي گفت: شعله اش راكم مي كنیم تا دوده 
نزند. هیچ مشكلي ندارد. هر چه تالش كردم تا در اين مورد پدرم را متقاعد كنم 
او لجبازي مي كرد. وقتي بخاري تبديلي را استفاده مي كردند، باز هم شعله آن 
ــم مي كردند و اشكالي هم به وجود نمي  آمد.حتي چند شب اول كه ازاين  را ك
بخاري استفاده مي شد، من در منزل پدرم خوابیدم و باالخره متقاعد شدم كه 

مشكلي وجود ندارد.
ــان مانده بود، يك بخاري گازي نو خريدم و به خانه پدرم  چند روز به رفتنش
بردم. پدرم گفت: اين ديگه چیه؟! ما كه بخاري داريم. همین خوبه پسرم. چرا 

خودت را به خرج انداختي.
گفتم: پدر جان،شما كه از زيارت برگرديد، آشنا و فامیل به خانه شما مي آيندو 
جلوي  چشم مردم بد است.گران نخريده ام،شما نگران نباشید. بخاري را از جعبه 
آن خارج كردم ودر محل مناسب نصب كردم و گفتم اين بخاري استاندارد است 

و نیازي نیست شعله آن را كم كنید. بخاري قديمي را هم به انباري بردم.
نیم ساعتي نشستم و يك چايي خوردم و به خانه خودم برگشتم.

ــه آن ها بگويم كه فقط چند روز براي رفتن  ــردا صبح به خانه پدرم رفتم تاب ف
ــه زيارت وقت دارند. درب را باز كردم و وارد خانه شدم. هردو خوابیده بودند،  ب
تعجب كردم، آن وقت صبح سابقه نداشت كه آن ها خواب باشند. جلوتر رفتم، 

ديدم كه آن ها خواب نیستند گويا.. ...
ــي جواب نداد! واي خداي من، هر دوي آن ها در آرزوي  هر چه صدا زدم كس

زيارت ماندند!!!!

داستان

زائراني که دیر به کربال رفتند

سعید جهانشیري | نایب رئیس گروه تخصصی مکانیک
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فورا در و پنجره را باز كردم و بدون اينكه اختیار خود را ازدست بدهم بخاري را 
خاموش و به اوژانس تلفن زدم.

پدر و مادرمن ازدست قاتل نامرئي نجات يافتند ولي مدتها طول كشیدتا آن ها 
به زندگي طبیعي برگشتند.

و يك سال بعد آن هاتوفیق زيارت پیدا كردند.

نتيجه گيري:
ــد اين است كه بخاري جديد فاقد شرايط  اولین موضوعي كه به ذهن مي رس
استاندارد بوده چون مدتي حتي بخاري نفتي تبديل شده با همین دودكش كار 
ــال آن جهت  ــي بخاري گازي و در نهايت ارس مي كرد. پس اولین اقدام بررس

كنترل دقیق تر و نهايي بود.
ــر خانواده بود، كه مي گفت: بخاري نفتي  يك نكته مهم در صحبت هاي پس
وقتي زياد مي شد، دوده مي زد و بخاري نفتي تبديل شده به گازي هم همیشه 

با شعله كم مورد استفاده قرار مي گرفت.
اين موضوع باعث شدكه دودكش نیز به طوردقیق مورد كارشناسي قرار بگیرد. 
ــاخته شده بود. وقتي دودكش  دودكش اين خانه از مصالح بنايي يعني آجر س
ــیر  ــخص شدكه يك آجر در مس شكافته شد تا مورد باز بیني قرار بگیرد،مش
ــت و زماني كه بخاري  دودكش جلو آمده ومعبر دودكش را كوچك كرده اس
ــرده، دودكش توان دفع دود را داشته و وقتي با شعله  ــا شعله ي كم كار مي ك ب
بیشتر استفاده مي شد، دود اضافي به شكل دوده به خانه برگشته و اين تجربه 
ــه بايد كم باشد و هیچ  گاه  ــراي آن ها به وجود آمده كه شعله بخاري همیش ب
ــده است و دقیقا بخاري گازي تبديلي نیز با همین  اين موضوع علت يابي نش
شرايط استفاده مي شده. آن هم از ترس دوده زدن. هنگامي كه بخاري گاز سوز 
ــتفاده قرار گرفته باز هم هیچ كنترلي بر روي دودكش نشده و با اين  مورد اس
ــعل ندارد بدون كنترل دودكش نصب شده  اطمینان كه اين بخاري ديگر مش
ــمت از محصوالت احتراق كه توان  ــه زيادتر قرار گرفته و آن قس و روي شعل
خروج از دودكش را نداشتند به داخل خانه برگشت كرده و قاتل نامرئي دوباره 
پیدا مي شود ولي اين بار لطف خداوند شامل حال آن ها شده و از مرگ حتمي 

نجات پیدا مي كنند.

چند نکته:
ــتفاده از وسیله گاز سوز با يك آزمايش ساده  ــال قبل از اس مطلب اول: هر س

مي توان از صحت و سالمت دودكش مطمئن شد. 
فقط كافي است يك جوراب ضخیم 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 مسیر خود دچار مشكل باشد جوراب پايین نرفته طناب در دست 
خمیده مي شود جوراب را تا جايي شن بريزيد كه بتواند به راحتي داخل دودكش 
ــیر دودكش طناب را باال كشیده و  حركت كند بعد از اطمینان از باز بودن مس

كالهك ضد باد را دوباره در محل اولیه خود نصب نمايید.
)نكته: كالهك ضد باد روي دودكش قرار مي گیرد نه در داخل آن(.

مطلب دوم: همیشه از وسايل استاندارد جهت گرمايش استفاده نمايید. 
تبديل بخاري نفتي به گازي مورد تأيید نبوده و حاثه آفرين است.

ــتفاده مي شد، اين  مطمئن باشید اگر بخاري نفتي تبديلي نیز با شعله زياد اس
اتفاق زودتر رخ مي داد.

مطلب سوم: اگر نصب بخاري توسط نصاب مجاز انجام مي شد، نصاب قبل از 
نصب، مسیر دودكش را كنترل مي كرد. نصب وسايل گازسوز بايد توسط نصاب 
مجاز صورت گیرد تا پس از كنترل اولیه 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 موفقیت طي كرده است و فاقد مشكل مي باشد.
آگاه باشید اكثر حوادث ناشي از گاز با همین سهل انگاري هاي كوچك رخ مي دهد.

سيستم هاي گرمایشي، بدليل باز بودن کوره و در نتيجه ار تباط 
مستقيم فضاي احتراق آن ها با هواي فضاي نصب، بازار هر متر 
مکعب مصرف گاز بيش از 10 متر مکعب هواي محيط زندگي 
را جذب مي کنند. این عمل در فضا هاي بسته ایجاد خالء مي 
کند باعث مي شودبخش��ي از منو کسيد کربن و اکسيد هاي 
ازت ناشي از احتراق گاز بجاي خروج از دودکش جایگزین 
اکس��يژن مورد نياز فضاي مسکوني شود، که خطراتي نظير 
نرسيدن اکسيژن به بافتهاي بدن بویژه سلولهاي بافتهاي قلب، 
مغز و سيستم هاي عصبي را بدنبال دارد حال اگر دودکش سا لم 
و مناسبي پشت این سيستم ها نباشد تصور بفرمایيد چه اتفاقات 

نا گوار دیگري ممکن است رخ دهد.
یکي از مشکالت عدیده اي که در صنعت ساختمان، همه ساله 
در دوران بهره برداري گریبانگير بهره برداران مي شود اغلب 
مشکالت ناشي از دودکشها یي است که بدرستي قادر به هدایت 
گازهاي حاصل از احتراق به بيرون نيستند انتخاب قطر نامناسب 
و اجراي غلط دودکش ها مي تواند مو جب انباشت گازهاي 
خطر ناک یو نيزه مو نوکسيد کربن در فضاهاي بسته مسکوني 
شود ودرنتيجه مو جبات خفگي و مرگ تدریجي ساکنان آنرا 
فراهم کند مو ضوعي که در فصل زمستان متاسفانه به وفور 
شاهد انعکاس اخبار آن در رسانه هاي گرو هي هستيم آشنایي 
با طراحي و اجرایي صحيح دودکش ها وظيفه کليه مهندسان 

دست اند ر کار صنعت ساختمان مي باشد. 
کتاب حاضر که بتازگي به همت مرکز تحقيقات ساختمان و 
مسکن چاب و منتشر شده است کو ششي است در این زمينه 
شاید بامطالعه دقيق آن حوادث ناشي از دودکش ها به حداقل 
ممکن تقليل باید لذا خواندن آنرا به عموم خوا نندگان و دست 

اندر کاران ساختمان توصيه مي کنم 
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تاریخچه سودوکو:
سودوكو، مخفف يك عبارت ژاپنى است كه خوانده مى شود سوجى وا 

دوكوشین نى كاگیرو به معنى »ارقام بايد تنها باشند« است.
هر چند اين بازى براى اولین بار در يك مجله پازل آمريكايى در سال 
1979 انتشار يافت، ولى انتشار آن به طور مستمر و پى گیر براى نخستین 
ــال 2005 اين سرگرمى به  مرتبه بر مى گردد به ژاپن در 1986 و از س
محبوبیت جهانى دست يافت و نخستین مسابقه ملى آن در سال 2008 

در فیالدلفیا، آمريكا برگزار شد.
در ايران براى اولین بار روزنامه همشهرى در سال 1385 ه.ش اقدام به 

چاپ سودوكو به صورت روزانه كرد.

قوانين بازی سودوکو:
نوع متداول سودوكو يك جدول 9*9 است كه كل جدول هم به 9 جدول 
كوچك تر 3*3 تقسیم شده است. در اين جدول چند عدد به طور پیش 
فرض قرار داه شده كه بايد باقى اعداد را با رعايت سه قانون زير يافت:
* قانون اول: در هر سطر جدول اعداد 1 الى 9 بدون تكرار قرار گیرد.

* قانون دوم: در هر ستون جدول اعداد 1 الى 9 بدون تكرار قرار گیرد.

* قانون سوم: در هر ناحیه 3*3 جدول اعداد 1 الى 9 بدون تكرار قرار گیرد.
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همزمان با بزرگداشت روز مهندسي در دومین همايش ملى مديريت و بهینه سازى مصرف انرژى در مشهد عنوان شد:
40 درصد مصرف انرژی کشور در بخش ساختمان هدر می رود

دومین همايش ملى مديريت و بهینه سازى مصرف انرژى با نگرشى به مبحث 19 مقررات ملى ساختمان همزمان 
با بزرگداشت روز مهندس با حضور رئیس سازمان نظام مهندسى ساختمان كشور در مشهد برگزار شد. 

ــي ساختمان خراسان رضوي در اين همايش كه با حضور بیش  ــازمان نظام مهندس  به گزارش روابط عمومي س
ــاختمان كشور طى دو روز برگزار شد مسايلى پیرامون بهینه سازى مصرف انرژى در  ــان س از 400 نفر از مهندس
ساخت و سازها مورد بحث و بررسى قرار گرفت. رئیس سازمان نظام مهندسى ساختمان كشور طى سخنانى دراين 
همايش گفت: 40 درصد مصرف انرژى كشور در بخش ساختمان هدر مى رود. مهندس سید مهدى هاشمى افزود: 
هم اكنون عمده مصرف انرژى كشور به بخش ساختمان و حمل ونقل مربوط مى شود و اين در حالى است كه 
هدر رفت مصرف انرژى در سطح كشور در بخش حمل ونقل نیز باالست. وى با اشاره به تفكیك مصارف انرژى 
ساختمان در سطح كشورگفت: از اين میزان 71 درصد در بخش خانگى و گرمايشى، 22 درصد براى گردش آب 
و 7 درصد در بخش پخت و پز مصرف مى شود. وى با بیان اينكه ايران اكنون رتبه سوم مصرف گاز و بنزين را 
در سطح جهان داراست، افزود: متاسفانه ايران با داشتن يك درصد جمعیت جهان هفت درصد مصرف سوخت دنیا 
را به خود اختصاص داده است. به گفته مهندس هاشمي توجه به مصرف بهینه انرژى در برنامه هاى سوم، چهارم 
و پنجم توسعه كشور، مصرف انرژى در ايران سیر صعودى داشته است. وى خاطر نشان كرد: هم اكنون مصرف 
انرژى مهم ترين بحث دنیا است زيرا در حقیقت بحران انرژى، بحران اقتصادى را بوجود آورده و بحران اقتصادى 
بحران هاى ديگر جهان را رقم زده است. رئیس سازمان نظام مهندسى ساختمان خاطر نشان كرد: جامعه مهندسان 
ــووالن مهندس هر كجا كه حضور دارند اعم از  ــطح كشور باشد و مس بايد پرچمدار كاهش مصرف انرژى در س
ــى بايد اين تكلیف را انجام دهند. وى فرهنگ سازى در راستاى مصرف انرژى در  مجلس، دولت و نظام مهندس
بخش ساختمان را مورد تاكید قرار داد و افزود: تدوين قانون به تنهايى كفايت نمى كند بلكه اجراى اين قوانین مهم 
است و ارايه تسهیالت به مردم از راهكارهاى تحقق دستیابى به اين اهداف است. وى حركت به سوى استفاده از 
انرژى هاى نو و تجديد پذير را از جمله راهكارهاى مصرف بهینه انرژى عنوان كرد و افزود: در حال حاضر استفاده 

از انرژى هاي نوين در كشور بین نیم تا سه درصد كل مصارف را شامل مى شود كه رقم پايینى است. 
رئیس سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان رضوى هم در اين همايش با اشاره به اهمیت مديريت و بهینه 
سازى مصرف انرژى گفت: اجبارى شدن قوانین مربوط به انرژى نیازمند عزم ملى در كشور است و جايگاه مديريت 
انرژى در كشور بايد مشخص شود. مهندس محمد رضا اخوان افزود: فرهنگ سازى عمومى در زمینه اصول بهینه 
سازى انرژى در مباحث ساختمان يكى از ضروريات است كه اين فرهنگ سازى بايد از بخش دولتى آغاز و پس از 
آن در سطح عموم نهادينه شود. وى اظهار داشت: موضوعات مربوط به مصرف انرژى در قالب مبحث 19 مقررات 
ملى ساختمان هم اكنون در ساختمان هايى با شش سقف و با مساحت بیش از دو هزار مترمربع استان خراسان 
رضوى در حال اجراست. وى با بیان اينكه ساختمان هاى بیش از دو هزارمتر مربع حدود 20 درصد از ساختمان هاى 
خراسان رضوى را تشكیل مى دهند، افزود: هم اكنون اجراى قوانین مربوط به مصرف انرژى در ساختمان هايى با 
ويژگى مزبور اجبارى است. وى گفت: گام برداشتن در راستاي تدوين قوانین بهینه سازى مصرف انرژى براى ساير 
ساختمان ها از جمله اهداف اين همايش است. رئیس سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان رضوى همچنین 
ممیزى انرژى، حركت به سوى فناورى هاى نوين و لزوم ايجاد بستر مناسب براى فعالیت مهندسان ناظر در كاهش 
مصرف انرژى و اجراى مبحث 19 مقرارت ملى ساختمان را مورد تاكید قرار داد. اخوان با اشاره به طرح جايگزينى 
سوخت هاى نوين و تجديد پذير به جاى سوخت هاى فسیلى، افزود: در شرايط فعلي استفاده از انرژى هاى نوين 
ــل مى شود در حالى كه با توجه به هدفمند كردن يارانه ها و افزايش  ــدود دو درصد كل مصارف انرژى را شام ح
قیمت حامل هاى انرژى كاربرد اين انرژى ها با استقبال عمومى روبروست. وى هدايت سازندگان ساختمان، تولید 
كنندگان مصالح و عموم مردم به سوى صرفه جويى مصرف انرژى در ساختمان را از ديگر اهداف برگزارى اين 
ــازى  همايش عنوان كرد. وى گفت: انعكاس بازخورد اين همايش در تدوين و اجراى قوانین مربوط به بهینه س
انرژى در مباحث ساختمان در سال آينده دنبال مى شود. معاون هماهنگي امور عمرانى استاندارى خراسان رضوى 
نیز طى سخنانى گفت: مصرف انرژى در بخش ساختمان كشور شش برابر متوسط جهانى است. مهندس سعید 
حسین پور افزود: میزان اتالف انرژى در بخش مسكن و ساختمان بین 30 تا 35 درصد در سطح كشور برآورده 
شده است. وى با بیان اينكه كشورمان رتبه دوم انرژى را در بین كشورهاى جهان به خود اختصاص داده است، 
ــت. وى  ــرانه انرژى در ايران پنج برابر اندونزى، دو برابر چین و چهار برابر هند اس افزود: در حال حاضر مصرف س
با بیان اينكه بخش خانگى و تجارى بیشترين مصرف انرژى را در كشور به خود اختصاص داده است، افزود: هم 
اكنون 40 درصد مصرف انرژى در بخش خانگى، 30 درصد در صنعت، 25 درصد در حمل ونقل و حدود پنج درصد 
در كشاورزى صرف مى شود. مهندس حسین پور مصرف برق در ايران را نیز سه برابر متوسط جهانى عنوان كرد 
و افزود: در شرايط فعلى براى مشتركان خانگى به طور متوسط حدود 900 كیلووات ساعت برق مصرف مى شود. 
وى با اشاره به مصرف باالى سوخت خودرويى در كشور گفت: در بحث سوخت خودرويى سرانه مصرف سوخت در 
ايران 11 لیتر در روز است در حالى كه اين میزان در كشورهايى مانند آلمان و ژاپن حدود 5/2 لیتر، در انگلیس 3/5 
لیتر، در كانادا 5/6 لیتر و در آمريكا 3/5 لیتر است. وى خسارت هاى ناشى از مصرف بى رويه انرژى را مورد تاكید 
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قرار داد و افزود: هم اكنون رشد مصرف سوخت هاى فسیلى و نتايج مخرب اين مصرف باعث تغییراتى در گرمايش 
زمین و تولید گازهاى گلخانه اى و تغییرات اقلیم و آب وهوا شده است. وى گفت: محدوديت و افزايش بى رويه 
مصرف انرژى، اثرات مخرب انرژى فسیلى در بخش مالحظات زيست محیطى امروز موضوع انرژى را به يكى 
از مخاطره آمیزترين موارد بشر تبديل كرده است. وى خاطر نشان كرد: بهینه سازى مصرف انرژى در تاسیسات 
خانگى و جايگزينى ساير انرژى ها به جاى سوخت فسیلى و استفاده از انرژى هاى تجديد پذير بويژه باد و خورشید 
ــور كاهش داد. به گفته  براي گرمايش وتولید برق، مى توان مصرف انرژى را به میزان قابل مالحظه اى در كش
وى، هم اكنون دنیا توانسته است با استفاده از انرژى باد و خورشید 10 تا 15 درصد انرژى فسیلى را كاهش دهد در 
حالى كه اين رقم در كشور ما با وجود برخوردارى از منابع بادى و خورشید كمتر از سه درصد است. وى با اشاره به 
اقدامات بهینه سازى مصرف انرژى در ساختمان افزود: اجراى عايق يك اينچى بام و پیلوت،امكان صرفه جويى در 
اتالف حرارت، درز بندى، استفاده از رنگ روشن، عايق كارى كانال ها و نصب سیستم هاى كنترل هوشمند از جمله 
اين اقدامات است. معاون هماهنگي عمرانى استاندارى خراسان رضوى در پايان گفت: هم اكنون در بحث قوانین 
و آيین نامه ها در زمینه اجراى مبحث 19 مقررات ملى ساختمان پیرامون كاهش مصرف انرژى، كمبودى نداريم و 
مشكل در اجراى ضوابط و مقررات است. مهندس حسین پور خاطر نشان كرد: بايد ضوابط اجرايى و ضمانت هاى 
اجرايى آيین نامه ها به شكل گسترده تر و عمومى تر اجرا شود و از حالت اختیار در بخش ساختمان هاى مسكونى 

خارج شده و به ضوابط اجبارى قطعى تبديل شود.

تمبر یادبود روز ملی مهندس در مشهد رونمایی شد

ــالروز بزرگداشت خواجه نصیرالدين طوسى طى مراسمى در اختتامیه  تمبر يادبود روز ملى مهندس همزمان با س
ــاختمان در  ــازى مصرف انرژى با نگرشى به مبحث 19 مقررات ملى س دومین همايش ملى مديريت و بهینه س
مشهد رونمايى شد. به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي در 
اين مراسم كه 'سعید مهذب' مدير عامل سازمان بهره ورى ايران، مهندس 'محمد رضا اخوان' رئیس سازمان نظام 
مهندسى ساختمان خراسان رضوى، 'كورش توكلى' مدير عامل شركت پست و 'محمد حسن اكبرزاده' مدير كل 
مسكن و شهرسازى استان خراسان رضوى حضور داشتند، مدير عامل سازمان بهره ورى انرژى ايران طى سخنانى 
گفت: طبق بررسى هاى انجام شده هم اكنون هفت میلیارد دالر قابلیت صرفه جويى انرژى در بخش ساختمان در 
سطح كشور وجود دارد. مهندس سعید مهذب ترابى افزود: در حالى كه با رعايت مبحث 19 مقررات ملى ساختمان 
در خصوص كاهش و بهینه سازى انرژى مى توان 40 تا 60 درصد از مصرف انرژى در ساختمان ها را كاهش داد. 
وى با اشاره به وضعیت نابسامان مصرف انرژى در كشور گفت: با ادامه روند مصرف بى رويه انرژى، ايران در سال 
1404 به يك كشور وارد كننده انرژى تبديل خواهد شد. وى خاطر نشان كرد: در حال حاضر سهم مصرف نفت و 
گاز در ايران به ترتیب 2/2 و 4/5 درصد از كل انرژى دنیا است در حالى كه سهم كشور از تولید ناخالص ملى دنیا 
فقط 39 صدم درصد است. مدير عامل سازمان بهره ورى انرژى ايران با اشاره به مشكلى به نام 'تله تكنولوژيك' در 
كشور افزود: متاسفانه وسايل و تجهیزات مورد استفاده در ايران به لحاظ چرخه بهینه سازى انرژى قابلیت و كارايى 
ــذب ترابى تصريح كرد: به طور مثال هم اكنون 90 درصد الكتروموتورهاى خريدارى  ــدارد. مهندس مه الزم را ن
ــكیل مى دهند از يك كشور خاص وارد مى شود. وى گفت: در حالى  ــور را تش شده كه 60 درصد كل انرژى كش
كه قیمت هر الكتروموتور با كیفیت باال 8/8 دالر مى باشد، هم اكنون اين الكتروموتورها با قیمت 1/8 دالر از آن 
كشورخاص تهیه مى شود. وى با اشاره به وضعیت نابسامان وضعیت مصرف انرژى در كشور و مقايسه آن با كشور 
تركیه افزود: در حال حاضر مصرف اولیه انرژى در ايران 2/5 برابر تركیه و شدت مصرف انرژى نیز پنج برابر اين 
ــور است. وى وابستگى به انرژى هاى فسیلى را يك معضل مهم جهان عنوان كرد و افزود: هم اكنون سهم  كش
سوخت هاى فسیلى در كل دنیا 86 درصد است كه اين وضعیت تبعات مختلفى نظیر افزايش گازهاى گلخانه اى 
را بدنبال داشته است. وى بهره ورى و بهینه سازى مصرف انرژى، توسعه استفاده از انرژى هاى نو و تجديد پذير 
را از مهمترين راهكارهاى آژانس بین المللى انرژى در جهان عنوان كرد. مهندس مهذب در پايان گفت: همگام با 
اجبارى شدن مرحله دوم طرح هدفمندى يارانه ها، فضاى كسب و كار جديدى براى معماران و مالكان ساختمان ها 
براى كاهش هزينه انرژى دركشور ايجاد خواهد شد. هدفمندى يارانه ها كاهش 9 درصدى مصرف انرژى در كشور 
را موجب شده است. مدير دفتر بهره ورى انرژى بخش ساختمان سازمان بهره ورى انرژى ايران گفت: از هنگام 

اجراى طرح هدفمندى يارانه ها تاكنون 9 درصد از مصرف انرژى در بخش خانگى كشور كاسته شده است. 
 مهندس سعید امانى در حاشیه ''دومین همايش ملى مديريت و بهینه سازى مصرف انرژى با نگرشى به مبحث 
19 مقررات ملى ساختمان' افزود: بدنبال هدفمندى يارانه ها و افزايش قیمت حامل هاى انرژى، اقدامات مربوط به 
كاهش و بهینه سازى مصرف انرژى در ساختمان ها مورد توجه مردم قرار گرفته است. وى اظهار داشت: در حال 
حاضر مصرف انرژى در ايران وضعیت مناسبى ندارد؛ به طوريكه سرانه و شاخص مصرف انرژى به ازاى زير بناى 
ــور ما دو تا سه برابر كشورهاى اروپايى است. وى با بیان اينكه مصرف انرژى در ساختمان 40  ــاختمان در كش س
درصد كل انرژى در كشور را به خود اختصاص داده است، افزود: در اين میان برق و گاز به ترتیب با رقم 52 و 37 
درصد باالترين میزان مصرف انرژى در ساختمان ها را به خود اختصاص داده اند. وى فرهنگ سازى را ركن اصلى 
ــور عنوان كرد و افزود: هم اكنون هیچ كمبودى درخصوص تدوين قوانین و مقررات  ــازى انرژى در كش بهینه س
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در بحث كاهش مصرف انرژى در كشور نداريم بلكه مشكل مهم در اجراى اين قوانین است. وى فقدان متولى 
مشخص در بحث بهینه سازى انرژى را يكى از مشكالت دانست و افزود: اگرچه سازمان نظام مهندسى ساختمان 
ركن اساسى در زمینه اجراى مبحث 19 مقررات ملى ساختمان پیرامون بهینه سازى انرژى را بر عهده دارد اما اگر 
شهردارى ها وظیفه خود را در بخش نظارت و پايان كار به خوبى انجام ندهند نمى توان شاهد تحقق اين اهداف 
بود. وى ارتقاى كیفیت تجهیزات و تاسیسات مورد استفاده در ساختمان از سوى تولید كنندگان را از ديگر حلقه هاى 

مهم در فرآيند بهینه سازى انرژى در كشور عنوان كرد.

براى اولین بار در كشور
اولين نمایشگاه تخصصي ساختمان جمهوري اسالمي ایران در قرقيزستان افتتاح شد

همزمان با گرامیداشت روز مهندس اولین نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان جمهوري اسالمي ايران با حضور 
مهندس صفر زاده رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، مهندس قاسمي مدير 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 قرقیزستان در شهر بیشكك مركز جمهوري 

قرقیزستان افتتاح شد.
ــازمان نظام مهندسي  ــاختمان شركت داشتند، كه س ــگاه چهار روزه 44 شركت تولیدي صنعت س در اين نمايش
ساختمان خراسان رضوي در اجراي صدور خدمات فني و مهندسي توانمندي هاي مهندسان را در معرفي طرح و 

پروژه هاي كالن ساختماني و شهرسازي در غرفه اختصصاصي به نمايش عموم گذاشته است.
در مراسم افتتاح نمايشگاه معاون شهردار بیشكك گفت: جمهوري اسالمي ايران در حوزه هاي ساخت نیروگاه ها و 

راهسازي و ساخت و سازها در جمهوري هاي آسیاي میانه به ويژه قرقیزستان موفق بوده است.
ــكك نیازمند بهره گیري از تخصص هاي مهندسان ايراني در اجراي  آقاي ويس ناف كاف افزود: شهرداري بیش

پروژه هاي 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 حوزه هاي 

شهرسازي، سد سازي و خدمات عمران شهري تفاهمنامه هايي را امضاء كند.
معاون شهردار بیشكك استان خراسان رضوي را يكي از استان هاي توانمند با پتانسیل هاي اقتصادي در همسايگي 
كشور هاي آسیانه میانه دانست و افزود: ما با اين استان احساس نزديكي مي كنیم و عالقمنديم تبادل تجربه میان 

شهرداري هاي مشهد و بیشكك صورت پذيرد.
سفیر جمهوري اسالمي ايران در قرقیزستان هم گفت: مهندسان ايراني در طراحي، اجرا و ساخت پروژه هاي عمراني 

و راهسازي در باالترين سطح كیفیت و زيبايي در آسیاي میانه به ويژه در قرقیزستان موفق بوده اند.
منوچهر مرادي اظهار امیدواري كرد: كه در آينده شاهد حضور بیشتر مهندسان شايسته ايراني در پروژه عمراني و 

ساختماني و شهرسازي در قرقیزستان باشیم.
در اين مراسم كه نايب رئیس و چندين از اعضاء هیئت مديره و مديران سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان 
ــاني  ــتان گفت: تجار و بازرگاني خراس رضوي نیز حضور داشتند، رئیس اتاق بازرگاني و صنايع جمهوري قرقیزس
در توسعه مناسبات اقتصادي در آسیاي میانه پیشي گرفته اند و در نمايشگاه هاي متعددي توانمندي اقتصادي و 

تجارتي خود را به نمايش گذاشته اند.
مارات شارشكه اف افزود: استان خراسان رضوي محور طاليي و شاهراهي بین كشورهاي آسیاي میانه و راه يابي 

به آب هاي آزاد و خلیج فارس است.
ــعت 198 زار كیلومتر مربع حدود 5 میلیون نفر جمعیت دارد.كه 80 درصد صادرات  ــتان در وس جمهوري قرقیزس

كشورمان ساالنه توسط تجار و بازرگانان استان خراسان رضوي انجام مي شود.
ــالمي ايران محصوالت فرآورده هاي دامي، پتروشیمي، مصالح ساختماني، صنايع غذايي،  ساالنه از جمهوري اس

پوشاک، مصنوعات فلزي، پسته و ظروف پالستیكي به قرقیزستان صادر مي شود. 

44 شرکت توليدی در نمایشگاه صنعت ساختمان ایران در قرقيزستان توانمندی های خود را ارایه کردند

نخستین نمايشگاه تخصصى صنعت ساختمان و سنگ جمهورى اسالمى ايران در شهر بیشكك قرقیزستان در 
حالى برگزار شد كه سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان رضوى با ارايه توانمندى هاى خود در اين زمینه حضور 
فعالى را بر جاى گذاشت. در اين نمايشگاه كه به مدت چهار روز در اسفند ماه سال گذشته برگزار شد، 44 شركت 
ــاختمان جمهوري اسالمي ايران توانمندى هاى خود را به نمايش عموم گذاشتند.سازمان نظام  تولیدى صنعت س
مهندسى ساختمان خراسان رضوى در اين نمايشگاه توانمندى اين سازمان را در صدور خدمات فنى و مهندسى 
و معرفى طرح ها و پروژه هاى كالن ساختمانى، عمراني و شهرسازى در قالب غرفه اختصاصى به نمايش گذاشته 
بود.اعضاى كمیسیون صدور خدمات فنى و مهندسى و هیات اعزامى سازمان نظام مهندسى خراسان رضوى به 
ــتان بمنظور شركت در نخستین نمايشگاه تخصصى صنعت ساختمان و سنگ جمهورى اسالمى ايران  قرقیزس
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در اين كشور حضور فعال داشتند.در اين راستا، مهندس »حسن پورحسینى« نايب رئیس سازمان نظام مهندسى 
ساختمان خراسان رضوى، دكتر »اردشیر فرشیديان فر« عضو هیات مديره سازمان، »عباس امیريان« مدير روابط 
عمومى، مهندس »محمدرضا مهردوست« مدير دفتر منطقه اي مركز تحقیقات ساختمان و مسكن شمال شرق و 
شرق كشور، مهندس »محسن سعادت« دبیر كمیسیون صدور خدمات فنى مهندسى و »سلطانى« مشاور بازرگاني 

اين سازمان براى حضور در نمايشگاه تخصصى صنعت ساختمان به قرقیزستان اعزام شدند.

80 درصد صادرات ایران به قرقيزستان از استان خراسان رضوی انجام می شود

ــاختمان و سنگ جمهورى اسالمى ايران كه در شهر  ــم افتتاح نخستین نمايشگاه تخصصى صنعت س  در مراس
بیشكك برگزار شد، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى، مدير كل مسكن و شهرسازى استان، 
مديران و مسووالن سازمان نظام مهندسى ساختمان و سازمان نظام مهندسى معدن خراسان رضوى و همچنین 
جمعى از تجار و بازرگانان ايران و قرقیزستان حضور داشتند.معاون شهردار بیشكك در اين مراسم گفت: جمهورى 
ــالمى ايران در حوزه ساخت و سازها اعم از احداث نیروگاهها و راهسازى تاكنون در آسیاى میانه بويژه كشور  اس
قرفیزستان موفق عمل كرده است. ويس ناف كاف افزود: شهردارى بیشكك نیازمند بهره گیرى از تخصص هاى 
ــازى مسكن است. وى گفت: براى انعقاد  ــازى و انبوه س ــان ايرانى در اجراى پروژه هاى شهرى و شهرس مهندس
تفاهمنامه هايى در زمینه اعزام مهندسان و كارشناسان در حوزه هاى شهرسازى، سد سازى و خدمات عمران شهرى 
اين آمادگى وجود دارد. معاون شهردار بیشكك در ادامه خراسان رضوى را يكى از استان هاى توانمند با ظرفیت 
باالى اقتصادى در همسايگى كشورهاى آسیاى میانه دانست و عالقمندى خود را نسبت به مبادالت بیشتر میان 
شهردارى مشهد و بیشكك اعالم كرد.رئیس اتاق بازرگانى و صنايع جمهورى قرقیزستان نیز گفت: هم اكنون تجار 
و بازرگانان خراسانى در توسعه مناسبات اقتصادى در آسیاى میانه از ديگران پیشى گرفته اند و در نمايشگاههاى 
متعددى توانمندى اقتصادى و تجارى خود را به نمايش گذاشته اند.مارات شارشكه اف افزود: استان خراسان رضوى 
محور طاليى و شاهراه بین جمهوري هاي آسیاى میانه و راه يابى به آب هاى آزاد و خلیج فارس است و هم اكنون 

80 درصد صادرات ايران به كشورمان توسط تجار و بازرگانان خراسان رضوى انجام مى شود. 

سفير ایران در قرقيزستان نشان عضویت افتخاری سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی را دریافت کرد

سفیر جمهورى اسالمى ايران در قرقیزستان در مراسم ضیافت شام كه به افتخار حضور صاحبان صنعت ساختمان 
ايران در اين كشور ترتیب يافته بود، گفت: با گذشت حدود 20 سال از فروپاشى شوروى و تشكیل جمهورى هاى 
ــیاى میانه نیازمند بهره گیرى از تجارب متخصصان ايرانى در زمینه هاى اقتصادى، تجارى،  ــتقالل يافته، آس اس
بازرگانى و خدمات مهندسى است. منوچهر مرادى در اين مراسم كه با حضور مسووالن سازمان نظام مهندسى 
ساختمان خراسان رضوى، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و مدير كل مسكن و شهرسازى استان خراسان 
رضوى ترتیب يافته بود، افزود: درهاى سفارت جمهورى اسالمى ايران براى تجار و متخصصان ايرانى باز است. 
وى خاطر نشان كرد: ما آمادگى داريم زمینه گفت و گو هاى اقتصادى با مقامات قرقیزى و انتقال فناورى هاى نوين 
صنعت ساختمان و حضور مهندسان و كارشناسان را براى طرح هاى عمرانى دراين كشور فراهم آوريم.وى گفت: 
مهندسان ايرانى تاكنون در طراحى، اجرا و ساخت پروژه هاى عمرانى و راهسازى در در آسیاى میانه بويژه كشور 
قرقیزستان موفق عمل كرده اند.مرادي اظهار امیدوارى كرد كه در آينده شاهد حضور بیشتر مهندسان ايرانى در 
پروژه هاى عمرانى و ساختمان و شهرسازى در قرقیزستان باشیم.سفیر ايران در قرفیزستان خاطر نشان كرد: نام 
مقدس جمهوري اسالمي ايران در میان دولت ها و مردم جمهورى هاى آسیاى میانه پر رنگ تر از ديگر نقاط جهان 
است. وى افزود: دولت ها و مردم كشورهاى آسیاى میانه » ايران« را كشورى قدرتمند در منطقه و ايرانیان را به 
عنوان ملتى باهوش و مبتكر در جهان ياد مى كنند.در اين مراسم نايب رئیس سازمان نظام مهندسى ساختمان 
خراسان رضوى گفت: اين سازمان در نمايشگاه تخصصى صنعت ساختمان در بیشكك حضور فعالى دارد.مهندس 
حسن پورحسینى افزود: برخى از طرح هاى كالن شهرى و ساختمانى شهر مشهد در غرفه اختصاصى سازمان نظام 
مهندسى در اين نمايشگاه ارايه شده است.در اين مراسم مهندس » پورحسینى« نشان عضويت افتخارى سازمان 

نظام مهندسى ساختمان خراسان رضوى را به »منوچهر مرادى« سفیر كشورمان در قرقیزستان اعطاء كرد.

طراحی مرکز فرهنگی تنها مسجد شيعيان بيشکک توسط نظام مهندسی خراسان رضوی

 اعضاى هیات مديره و مديران سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان رضوى به همراه ساير مسووالن شركت 
ــاختمان ايران در قرقیزستان از تنها مسجد شیعیان شهر بیشكك مركز جمهوري  ــگاه صنعت س كننده در نمايش
ــتان مزين به نام امام على )ع( بازديد كردند.امام جماعت مسجد امام على )ع( گفت: اين مسجد در سال  قرقیزس
ــه عنوان مركز شیعیان جمهورى  ــتان احداث شده و هم اكنون ب ــالى با كمك ايرانیان مقیم قرقیزس 1904 می
قرقیزستان به شمار مى رود. حجت االسالم ايمانى افزود: زمین مقابل اين مسجد به مساحت 600 متر مربع براى 
ايجاد مركز فرهنگى و برگزارى آيین هاى مذهبى خريدارى شده است كه در صورت تامین اعتبار بزودى عملیات 
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ساخت آن آغاز مى شود.در اين بازديد مهندس پورحسینى نايب رئیس سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان 
ــه ها و اعزام نیروهاى متخصص براى اجراى پروژه مركز فرهنگى  ــازمان در طراحى نقش رضوى آمادگى اين س
مسجد امام على )ع( را اعالم كرد. هم چنین مهندس علي اكبر حسینعلي زاده يكى از اعضاي هیئت مديره كارخانه 
سیمان زاوه نیز در اين بازديد تامین بخشى از مصالح ساختمانى بويژه سیمان مصرفى پروژه مركز فرهنگى مسجد 

امام على )ع( بیشكك را بر عهده گرفت.

رشد چشمگير سطح روابط سياسی و اقتصادی ایران و قرقيزستان 

ــتاندار خراسان رضوى در اين خصوص گفت: اولین نمايشگاه تخصصى صنعت ساختمان و سنگ جمهورى  اس
ــل ايران و جمهور ى  ــى شود كه تجارب مثبتى از تبادالت متقاب ــكك در حالى برگزار م ــالمى ايران در بیش اس
قرقیزستان وجود دارد. محمود صالحى افزود: استان خراسان رضوى به عنوان يكى از استان هاى مهم و تاثیرگذار 
در صادرات مصالح ساختمانى و خدمات فنى و مهندسى اينك تالش مى كند تا در مسیر پیشرفت و تعالى كشور 
دوست و مسلمان قرقیزستان گام هاى اساسى بردارد.وى با بیان اينكه سطح روابط سیاسى و اقتصادى دو كشور 
طى يكسال گذشته رشد چشمگیرى داشته، افزود: برگزارى دو نمايشگاه طى سال جارى در اين كشور ناشى از 
عزم جدى مسووالن ايران براى افزايش صادرات محصوالت و خدمات به اين جمهورى دارد. وى اظهار امیدوارى 

كرد: كه اين نمايشگاه باعث بسط و گسترش روابط اقتصادى، سیاسى و اجتماعى دو ملت مسلمان گردد.

پانزده سال تجارت ارزشمند با قرقيزستان

ــگاه تخصصي صنعت ساختمان جمهوري اسالمي ايران در شهر  در ضیافتي كه در حاشیه برگزاري اولین نمايش
بیشكك برگزار شد، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: در 15 سال گذشته تجارت قابل 

توجهي را با جمهوري قرقیزستان داشتیم.
مهندس علي صفرزاده افزود: متأسفانه طي يك دهه گذشته بتدريج تجارت ايران به قرقیزستان به حداقل رسیده، 

اين در حالیست كه سهم مبادالت اقتصادي ديگر كشورها در اين جمهوري پنج برابر رشد داشته است.
وي خواستار اصالح سهم تجارت ايران در قرقیزستان شد و افزود: سازمان صنعت و معدن و تجارب استان آمادگي 

دارد با برگزاري نمايشگاه هاي 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 جمهوري هاي آسیاي میانه را تأمین كنیم و خدمات فني و مهندسي را با روش هاي فناوري نوين صنعت 

ساختمان به منطقه صادر نمايیم.
مهندس محمدرضا قاسمي افزود: هم اينك در استان خراسان رضوي بیش از 100 هزار واحد مسكوني اجتماعي 
ــاخته مي شود، كه تعدادي از اين واحد ها به روش فناوري نوين در حال  ــار محروم و كم درآمد مقاوم س براي اقش

احداث است.
وي آمادگي استان خراسان رضوي در انتقال فناوري هاي نوين صنعت ساختمان را به جمهوري قرقیزستان اعالم 

كرد.
در اين مراسم مهندس حسن پورحسیني نايب رئیس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي نیز گفت: 
ــازمان در نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان در بیشكك حضور فعالي دارد و برخي از طرح هاي كالن  اين س

شهري و ساختماني شهر مشهد را در غرفه اختصاصي ارايه كرده است.
الزم به ذكر است: جمهوري قرقیزستان در دو هزار كیلومتري شمال شرقي استان خراسان رضوي قرار گرفته، اين 
كشور پنج میلیون و 500 هزار نفر جمعیت دارد، يك میلیون و 200 هزار آن در بیشكك پايتخت اين جمهوري 
ــور دام، غالت، حبوبات و برخي از  ــتند و صادرات اين كش ــتان مسلمان هس ــاكن اند، 70 درصد ملت قرقیزس س

محصوالت كشاورزي است.
 

چهار دستگاه شتاب نگار به شبکه شتاب نگاری کشور افزوده شد

ــكن )در حوزه شمال شرق و شرق كشور( و همكارى  ــاختمان و مس  با تالش دفتر منطقه اى مركز تحقیقات س
سازمان نظام مهندسى خراسان رضوى و در راستاى تاكید شوراى فنى استان، چهار دستگاه شتاب نگار به شبكه 

شتاب نگارى كشور افزوده شد. 
به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي مهندس محمدرضا مهردوست مدير 
دفتر منطقه اى مركز تحقیقات ساختمان و مسكن با بیان اين خبر افزود: از مدت ها پیش در تالش بوديم تعداد 
دستگاههاى شتاب نگار استان، بويژه كالن شهر مشهد افزايش يابد كه با نظر مساعد دكتر فاطمي عقدا رئیس 

مركز و دكتر سینائیان رئیس بخش شتاب نگارى اين مهم در سیزدهم اسفندماه سال گذشته به وقوع پیوست. 
ــتگاه شتاب نگار با ثبت مشخصات مهندسي مربوط به شتاب مهمترين پارامتر در طراحي سازه ها  وى افزود: دس

براى مهندسان مي باشد. 
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تعداد دستگاه هاى قبلى شهر مشهد 4 دستگاه بود كه درحال حاضر به 7 دستگاه افزايش يافت همچنین يك عدد 
ــتگاه هاى جديد در  ــتگاه نیز به دلیل موقعیت خاص شهر جديد گلبهار در اين شهر جديد نصب مي شود. ايس دس
سازمان نظام مهندسى واقع در خیابان پیام، حرم مطهر رضوى و سايت جديد مديريت بحران شرق كشورنصب و 

به شبكه كل كشور متصل گرديد. 
اين دستگاه از نوعguralp و SSA 2 و خروجى هاى آن از مهمترين ابزار طراحى لرزه اى سازه مي باشد. 

محمد رضا مهردوست خاطر نشان نمود: در حال حاضردفتر منطقه اى مركز تحقیقات آماده ارايه بانك اطالعاتى 
داده هاى شتاب نگارى كشور به مشاوران و مهندسان طراح سازه مي باشد. 

رئیس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي: 
اولين مجموعه نرم افزار چند رسانه اي آموزشي و خدمات مهندسي ساختمان تهيه شد

براي نخستین بار در كشور اولین مجموعه نرم افزار چند رسانه اي آموزشي خدمات مهندسي ساختمان تهیه و در 
يك لوح فشرده)DVD(تكثیر شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان مهندس محمدرضا اخوان عبداللهیان با اعالم 
اين خبر در يازدهمین همايش ادواري نمايندگي هاي سازمان نظام مهندسي شهرستان هاي استان در هتل ثامن 
ــاعته عملكرد واحدهاي مختلف سازمان و مباحث آموزشي و فني هفت  ــهد گفت: در اين لوح فشرده سه س مش
رشته تخصصي برق، ترافیك، شهرسازي، عمران، معماري، مكانیك، نقشه برداري و همچنین برخي مباحث ديگر 
همچون صرفه جويي در مصرف انرژي ساختمان، استاندارد مصالح، ايمني و مباحث حقوقي مرتبط ساخت و ساز 

تهیه شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي تصريح كرد: همچنین اخیراً طرح بیمه جامع مهندسان 
از سوي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اجرايي شده و شركت سهامي بیمه ايران براي ساختمان هاي در 

دست اجرا بیمه نامه صادر مي كند.
مهندس اخوان عبداللهیان گفت: سازمان نظام مهندسي براي تشويق مهندسان هزينه بیمه متراژي از پروژه هاي 

ساختماني را مي پردازد.
ــان رضوي با اشاره به اجراي بیش از 100 هزار واحد مسكن مهر  ــازمان نظام مهندسي ساختمان خراس رئیس س
استان گفت: تمامي پروژه هاي مسكن مهر شهرها با نظارت مهندس ناظر ساخته مي شود، كه به همین منظور اين 

سازمان 20 دفتر نمايندگي سازمان را شهرستان ها و شهرهاي جديد گلبهار و بینالود راه اندازي كرده است.
ــكن مهر با زيربناي چهارمیلیون متر مربع، در شهر  وي افزود: هم اينك در شهر جديد گلبهار 40 هزار واحد مس
جديد بینالود 10 هزار واحد و همچنین در شهرک فناوري مهرگان مشهد چهار هزار واحد مسكن مهر با نظارت 

مهندسان در دست احداث است.
ــه هاي آپارتمان ها گفت: سازمان ثبت اسناد و امالک كشور  مهندس اخوان عبداللهیان در خصوص تفكیك نقش

تفكیك واحد هاي آپارتماني را به مهندسان نقشه بردار سازمان نظام مهندسي سپرده است.
ــازمان و سردبیر مجله طاق هم گفت: طي امسال بیش از  ــه مهندس مهدي وكیلي مدير آموزش س در اين جلس
1500 مهندس در رشته هاي مختلف تخصصي براي ارتقاي پايه و يا تمديد پروانه مهندسي دوره هاي كوتاه مدت 

آموزشي ديده اند.

اجراي گزینشي قانون نظام مهندسي

مهندس سیدمهدي هاشمي با انتقاد از اجراي گزينشي قانون نظام مهندسي گفت: ناهماهنگي میان شهرداري ها، 
ــازي، منجر به اجراي ناقص قانون نظام مهندسي شده  ــي ساختمان و وزارت راه و شهرس ــازمان نظام مهندس س

است.
ــتاي رفع معضالت و  ــازي در راس ــتر وزارت راه و شهرس  وي در ادامه اظهارات خود با تأكید بر لزوم توجه بیش
مشكالت شهرداري ها و سازمان نظام مهندسي ساختمان تصريح كرد: حتي بسیاري از ساختمان هاي نوساز كشور 

بهره اي از هويت نبرده و وضعیت اين ساختمان ها از نظر اطالعات ساختماني نامشخص است.
 مهندس هاشمي اين كمبود را ناشي از اجرا نشدن قانون صدور شناسنامه فني- ملكي براي ساختمان ها دانست و 

تأكید كرد: قانون گرايي و حركت به سوي اجراي كامل قانون نظام مهندسي الزامي است.
ــور همچنین با انتقاد از اجرا نشدن ماده 33 قانون نظام مهندسي  ــي ساختمان كش ــازمان نظام مهندس  رئیس س

ساختمان اظهار داشت: بخش عمده اي از اين قانون روي زمین مانده و اجرايي نمي شود.
ــاختمان و وزارت راه و شهرسازي را  ــازمان نظام مهندسي س  مهندس هاشمي ناهماهنگي میان شهرداري ها، س
منحصر به استان تهران دانست و خاطرنشان كرد: در كل كشور چنین وضعیتي حاكم نیست و در ديگر مناطق 

كشور، نهادهاي مذكور امور را به صورت هماهنگ پیش مي برند.
 وي اظهار امیدواري كرد: با توجه به جلسات اخیر كه توسط وزارت راه و شهرسازي براي رفع معضل ناهماهنگي 
میان نهادهاي فوق برگزار شده است، شاهد همسويي و هماهنگي اين نهادهاي ذي ربط در صنعت ساختمان باشیم.
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نظارت نظام مهندسي بر پروژه هایي که با بودجه عمراني دولت اجرا مي شوند 

ــي ساختمان را  ــاختمان هدف نهايي قانون نظام مهندس ــريه پیام س مهندس علي فرج زاده ها در گفت وگو با نش
برخورداري اماكن از كیفیت مطلوب دانست و تصريح كرد: عزم و همكاري ملي مردم، مسـووالن، وزارتخانه ها و 
سازمان نظام مهندسي براي اجراي كامل قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، به احداث ساختمان هاي ايمن، 

با كیفیت، با دوام و مبتني بر معماري اسالمي- ايراني منجر خواهد شد.
ــاختمان و آيین نامه اجرايي آن، اعضاى حقوقي و حقیقي عضو  ــي س  وي با بیان اينكه طبق قانون نظام مهندس
سازمان بايد بر همه پروژه هايي كه از بودجه عمراني دولت استفاده نمي كنند و كارفرما از منابع ديگر هزينه هاي 
احداث را تأمین مي كند، نظارت داشته باشند، گفت: با پیگیري هاي شوراي مركزي دوره پنجم و رئیس سازمان 
ــي ساختمان و دستور رئیس جمهور مقرر شد سازمان نظام مهندسي ساختمان بر پروژه هايي كه با  نظام مهندس

بودجه عمراني دولت اجرا مي شوند نیز نظارت داشته باشد.
مهندس فرج زاده ها با اشاره به ابالغ دستور رئیس جمهور در اين زمینه از حدود 3 ماه قبل، افزود: استانداران سراسر 
ــور مكلف شده اند در همه پروژه هاي عمراني نظارت سازمان نظام مهندسي ساختمان را لحاظ كنند كه اكثر  كش

استان ها همكاري داشته اند اما در تعداد محدودي نیز مشكالت و مقاومت هايي وجود دارد.
وي درباره آخرين وضعیت نظارت سازمان نظام مهندسي ساختمان بر پروژه هاي دولتي گفت: تدوين دستورالعمل 

ويژه براي اجراي دستور رئیس جمهور در حال پیگیري است تا قانون به طور كامل اجرا شود.
مهندس فرج زاده ها در پاسخ به سوالي درباره برنامه هاي سازمان نظام مهندسي ساختمان براي ارتقاي كیفیت و 
رعايت استاندارد در پروژه هاي دولتي خاطر نشان كرد: با ورود سازمان نظام مهندسي در عرصه نظارت بر پروژه هاي 
دولتي، ماده 34 قانون نظام مهندسي و تبصره يك آن مالک ارزيابي ها خواهد بود كه همه دستگاه ها به اجراي 

مقررات ملي ساختمان و همچنین استفاده از مصالح استاندارد مكلف و موظف شده اند.
 وي با ابراز تأسف از اجرا نشدن كامل ماده 34 قانون نظام مهندسي در برخي پروژه ها افزود: نظارت بر پروژه ها 
ــان در آن ها لحاظ شده است، انجام خواهد شد تا كیفیت و  ــاس چك لیست هايي كه شرح خدمات مهندس بر اس

استاندارد بطور كامل محقق شود.
 مهندس فرج زاده ها همچنین در خصوص راهكارهاي سازمان نظام مهندسي ساختمان براي جلوگیري از اعمال 
ــلیقه در رعايت استانداردهاي احداث پروژه هاي دولتي،گفت: مقررات ملى ساختمان در همه اماكن الزم االجرا  س

است و به هیچ عنوان نبايد نقض شود زيرا استاندارد حداقلي و به نوعي خط قرمز است.
 وي تأكید كرد: استانداردهاي مورد نظر سازمان ها و وزارتخانه ها براي اماكن خاص مانند بیمارستان ها، در حقیقت 

مكمل مقررات ملى ساختمان خواهد بود. 
 

در کالن شهر بزرگی چون مشهد بنایی فاخر یافت نمی شود

معاون شهرسازى و معمارى شهردار مشهد گفت: برغم برگزارى فراخوان و حضور تعداد زيادى عالقه مند و همچنین 
ــتیم در اين شهر بنايى را به عنوان بناى نمونه انتخاب كنیم. ــهد، نتوانس ارايه آثار مختلف در زمینه بناى برتر مش

محمد هادى جاويد در مراسم گرامیداشت روز جهانى شهرسازي در مجتمع الماس كوهسنگى خاطرنشان كرد: بايد 
براى رسیدن به نقاط مطلوب در اين زمینه تالش هاى بسیار زيادى را انجام داد. وى ادامه داد: متولى شهرسازى 
در كشور وزارت راه و شهر سازى است كه در همین راستا ارگان هايى مثل شهردارى ها، دستگاه هاى مجرى اين 

كار هستند.
وي ادغام دو وزارتخانه راه و ترابرى و مسكن و شهرسازى را اقدامى مناسب براى تجمیع كارها برشمرد و گفت: 
انتخاب نام شهرسازى در كنار راه براى اين وزارتخانه نقطه امیدى براى پیشرفت در اين عرصه است. وى عنوان 
كرد: در حال حاضر عكس هاى هوايى به روز شده را تبديل به نقشه مى كنیم كه اطالعات خوبى در اختیار مهندسان 
گذاشته مى شود، عالوه برآن حدود 70 دفتر مهندسى در اين شهر زير پوشش وب به ارايه خدمات فنى و مهندسى 

ساختمان مى پردازند.
جاويد تصريح كرد: در آينده اى نزديك تمامى اين دفاتر مجهز به خدمات رسانى از طريق وب مى شوند و در كنار 
آن موضوع هماهنگى خدمات رسانى  بانك ها و ساير دستگاه هاى ذيربط نیز در دستور كار شهردارى قرار دارد. وى 
ــكالت شهرسازى افزود: نبود نظارت هاى دقیق مهندسان در اجراى فرآيند ساخت و ساز يكى از  درخصوص مش
ــت و براى حل اين مشكل، در حال تهیه طرح جامع و تفصیلى شهر مشهد  ــكالت در عرصه شهرسازى اس مش

هستیم.
ــالم كرد: با اين حركت  ــاختمان ها در آينده اى نزديك اع ــا اشاره به اجرايى شدن تبصره هفت براى س ــد ب جاوي
ــان مسوول اصلى نظارت ها و گزارش هاي ساختمان ها بوده و در صورت ضعف در كار، اين افراد به جاى  مهندس
صاحبان ملك مورد سوال قرار مى گیرند. معاون شهرسازى و معمارى شهردار مشهد با بیان اين كه كاهش حجم 
تخلفات ساختمانى و مهندسى يكى از سیاست هاى اين معاونت است، گفت: در حال حاضر با گذشت زمان، فاصله 
بسیار زيادى از معمارى هاى اصیل ايرانى مى گیريم كه متاسفانه به همین خاطر در كالن شهر بزرگى چون مشهد 

بنايى فاخر يافت نمى شود.
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فراخوان زيباسازى مكه:
طرح یک مهندس ایرانی برگزیده و برتر شد

ــازى شهر مكه، برنده  رتبه  برتر در میان طرح هاى  ــرح يك مهندس معمار ايرانى در فراخوان طرح هاى زيباس ط
ارايه شده از 24 كشور جهان شد.

ــچى در اين باره گفت: اين طرح كه نام آن را »ديوارهاى وحدت آفرين« گذاشته ام، از  مهندس محمدرضا كرباس
سوى داوران بین المللى فراخوان طرح هاى زيباسازى مكه به عنوان يكى از10 طرح زيباسازى برنده و انتخاب شد.

وى افزود: اين طرح براى زيباسازى پل »عزيزيه« در مكه، با الهام گرفتن از آيه  38 سوره  ياسین ارايه شد كه در 
طراحى آن از نماد هالل ماه بهره گرفته شده است.

ــچى ادامه داد: در اين طرح، هالل ماه از ابتداى ماه قمرى تا انتها بر ديواره  پل عزيزيه به تصوير  مهندس كرباس
كشیده شده و نورپردارى آن نیز با بهره مندى از اين هالل ها صورت مى گیرد؛ به گونه اى كه هالل شب چهاردم 

پرنورترين هالل است.
ــايط نقلیه وارد پل مى شوند، طلوع ماه  ــت كه وقتى رهگذران و وس اين طراح ايرانى افزود: طراحى به گونه اى اس

)هالل اول ماه( را در مدخل ورودى، و غروب آن )هالل شب سى اُم( را در هنگام خروج مشاهده مى كنند.
ــتان، از جمله عكاظ و الرياض نیز  ــاى وحدت آفرين در روزنامه هاى چاپ عربس ــار داشت: طرح ديواره وى اظه

رسانه اى شد.
ــازى مكه با نام »لحب مكه« تحت سرپرستى امیر مكه با هدف تبديل جاى جاى  ــابقه  زيباس او تصريح كرد: مس
اين شهر امن به موزه  فرهنگ و هنر اسالمى از طريق فراخوان بین المللى اينترنتى انجام گرفت و مقامات سعودى 
12سايت براى شركت افراد طراحى كرده بودند كه شامل چهار سايت 30 هزار دالرى، چهار سايت 25 هزار دالرى 
ــاى وحدت آفرين« در زمره  طرح هاى 30 هزار دالرى قرار  ــايت 20 هزار دالرى بود؛ كه طرح »ديواره و چهار س

گرفت، اما تا كنون جايزه  آن پرداخت نشده است.
وى در ادامه اظهار داشت: جزيیات طراحى و مصالح مورد نیاز نیز به طرف سعودى اعالم شد و آمادگى اجراى طرح 

توسط طراح نیز وجود دارد، اما تاكنون پاسخى دريافت نشده است.
گفتنى است، مهندس كرباسچى دانش آموخته  مقطع كارشناسى ارشد از دانشكده  هنرهاى زيباى دانشگاه تهران، 
عضو هیأت علمى مؤسسه  غیرانتفاعى توس مشهد، و مشاور معمارى مركز مديريت حوزه هاى علمیه  منطقه كاشان 

است و همكارى با طرح هاى معمارى حرم رضوى را در كارنامه خود دارد.
 

آگاهي از هزینه هاي شهرداری حس تعلق شهروندان به شهر را افزایش مي دهد

رئیس شوراى اسالمي شهر مشهد گفت: ارايه گزارش هاى به روز از درآمدهاى شهردارى در ايجاد حس تعلق مردم 
به شهر نقش بسزايى دارد.

عباس شیرمحمدى افزود: شهردارى بايد گزارش هاى به روز از درآمدهاى شهرى و نحوه هزينه كرد اين درآمدها 
را به مردم عرضه كند و نحوه هزينه كرد اين درآمدها را براى آن ها تفهیم كند تا مردم بدانند خدمت صورت گرفته 

از پول آن ها انجام شده و به اين واسطه در حفظ اموال عمومى بكوشند.
وى ادامه داد: مجموعه آموزش هاى شهروندى قصد دارد تعلق اجتماعى در شهروندان ايجاد كند تا بتواند از طريق 

ايجاد مسوولیت هاى اجتماعى و مشاركت مردم، شهرها را با كمترين هزينه اداره كند.
ــاركت و مسوولیت هاى اجتماعى در قبال اموال  ــالمي شهر مشهد تصريح كرد: بايد روحیه مش رئیس شوراى اس

عمومى در مردم ايجاد شود كه اين امر با انجام كار فرهنگى در بین مردم امكان پذير است.
ــت مي آيد و  وى ادامه داد: ارايه گزارش هاى به موقع از درآمدهاى شهردارى و اينكه اين درآمدها از كجا به دس
كجا هزينه مى شود مى تواند وسیله مناسبى براى توجیه مردم در خصوص پرداخت هزينه هاى پرداختى از سوى 

مردم باشد.
شیر محمدى اشاره كرد: برخى از مردم نیز تنها به دلیل فقر فرهنگى به تخريب اموال عمومى مبادرت مى ورزند كه 

البته اين عده در بین شهروندان مشهدى اندک مى باشند.
ــانه خود را به  ــیون هاى مختلف شهردارى مى توانند نظرات كارشناس وى تاكید كرد: نخبگان و جوانان در كمیس

مديريت شهرى ارايه كنند و اين نظرها مى تواند در اداره شهر موثر باشد.
ــان كرد: برگزارى میزگردها و نشست ها در محالت مختلف شهر نیز مى تواند راهگشاى  شیرمحمدي خاطر نش
مديريت شهرى در مشهد شود و به اين طريق نظرات عامه مردم نیز كه بسیارى از مسايل ريز و جزيى را مى بینند 

به مديريت شهرى انعكاس داده مى شود.
وى گفت: افراد عامه به راحتى نمى توانند به مديريت ارشد شهر دسترسى داشته باشند اما برگزارى اين نشست ها 

زمینه را براى ارتباط شهردار و مردم برقرار مى كند.
شیرمحمدي در پايان يادآور شد: شهردارى مشهد در اين حوزه ها گام هاى اساسى برداشته و از نظرات نخبگان و 

عامه مردم استفاده كرده است.
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افزایش همکاری های ساختمانی ایران و آلمان

درحالى كه رسانه هاى جنجال ساز غربى از تاثیر تحريم هاى گوناگون غرب بر اقتصاد ايران، قلم فرسايى مى كنند، 
در برلین، صدها مهندس راه و ساختمان از ايران و آلمان زمینه هاى گسترش همكارى در حوزه مسكن و ساختمان 

را بررسى كرده و بر سیاست هاى تحريم خط بطالن كشیدند.
 در اين نشست صمیمى كه در يكى از هتل هاى شهر برلین با حضور سفیر جمهورى اسالمى ايران و صدها تحصیل 
كرده رشته هاى مهندسى از ايران و آلمان برگزار شد، راههاى گسترش همكارى هاى دو كشور در اين بخش مورد 

بررسى قرار گرفت و بر افزايش همكارى ها و اجراى پروژه هاى بین المللى توسط مهندسان دو كشور تاكید شد.
ــى ساختمان تهران و عضو هیات مديره انجمن  ــازمان نظام مهندس منوچهر شیبانى اصل؛ عضو هیات مديره س
مهندسان راه و ساختمان ايران به عنوان يكى از شركت كنندگان در اين نشست، در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در 
برلین، برگزارى اين نشست صمیمى را گامى موثر و مهم در افزايش همكارى هاى ايران و آلمان در زمینه مسكن 

و ساختمان دانست.
شیبانى افزود: دو كشور سابقه ديرينه همكارى در بخش ساختمان و مسكن دارند و آلمان كشورى بود كه نخستین 
گروه از مهندسان ايرانى همكارى خود را در زمینه مسكن و ساختمان با آن آغاز كردند. وى با اشاره به اقدامات 
انجام شده از سوى مهندسان آلمانى در ساخت پروژه هاى بزرگ ساختمانى از جمله ساختمانهاى كاخ دادگسترى، 
بانك ملى، شهردارى تبريز و همچنین پروژه هاى بزرگ راهسازى در ايران گفت: با توجه به سابقه كهن و تاريخى 
ــه الزم براى افزايش  ــعه داد و زمین ــور در اين حوزه، امروز نیز مى توان اين همكارى ها را توس ــكارى دو كش هم

همكارى ها فراهم است.
شیبانى خاطرنشان كرد: مهندسان ايرانى و آلمانى مى توانند در زمینه هاى مختلف حرفه اى از جمله فناورى هاى 
جديد مسكن و ساختمان، انتقال دانش فنى، تولید انبوه مسكن، بهسازى بافت هاى فرسوده و مسايل شهرسازى و 

ترافیك همكارى مشترک داشته باشند.
اين عضو هیات مديره نظام مهندسى راه و ساختمان كشور در ادامه تاكید كرد: وجود تشكل هاى مهندسى پرقدرت 
ــى ساختمان با بیش از 130 هزار نفر عضو فعال در رشته هاى معمارى، مهندسى  در ايران همچون نظام مهندس
عمران، مهندسى برق، مهندسى ترافیك و شهرسازى و نقشه بردارى، پتانسیل بسیار با ارزشى است كه مى تواند 

تعامالت و همكارى هاى دو كشور را تسهیل بخشد.
شیبانى افزود: همچنین ساير تشكل هاي مهندسى در ايران مانند انجمن مهندسان راه و ساختمان و انجمن صادر 
كنندگان خدمات فنى و مهندسى و دهها انجمن مهندسى فعال در ايران مى توانند در اين زمینه تسهیالت الزم 
ــان ايران در اجراى  ــتر بعمل آورند. وى در پايان با اشاره به موفقیت هاى روز افزون مهندس را براى همكارى بیش
پروژه هاى بین المللى از جمله ساختمانى، راه سازى و پل سازى در كشورهاى مختلف، آمادگى مهندسان خالق و 

مبتكر ايران را براى همكارى با همتايان آلمانى خود اعالم كرد.

بيمه 400 هزار کارگر ساختمانی

مديركل درآمد حق  بیمه صندوق تامین  اجتماعى اعالم كرد: طى دو سال گذشته 400هزار كارگر ساختمانى در 
سراسر كشور زير پوشش بیمه قرار گرفتند.

محمد حسن زدا افزود: سال گذشته براساس مصوبه دولت، صندوق تامین اجتماعى موظف شد زمینه بیمه شدن 
ــتا، اين صندوق امسال نیز 200 هزار نفر  ــاختمانى را فراهم كند. وى اظهار داشت: در اين راس 200 هزار كارگر س

ديگر از كارگران ساختمانى را زير پوشش بیمه قرار داد.
وي تصريح كرد: در صورت تامین اعتبارات الزم و تصويب دولت، سال آينده نیز 200 هزار كارگر ساختمانى ديگر 
زير پوشش بیمه قرار مى گیرند.وى گفت: داشتن كارت مهارت از سازمان فنى و حرفه اى تنها شرط بیمه كارگران 

ساختمانى است كه بايد براى زير پوشش قرار گرفتن، اين كارت را ارايه دهند.
زدا با بیان اينكه حق بیمه كارگران ساختمانى هفت درصد است، افزود: مابقى اين حق بیمه نیز ازسوى كارفرما 
كه براساس متراژ و قیمت زمین در منطقه تعیین مى شود، پرداخت خواهد شد. وى گفت: سهمیه بیمه كارگران 
ساختمانى بین 470 شعبه تامین اجتماعى سراسر كشور تقسیم شده و هر شعبه با توجه به سهمیه در نظر گرفته 

شده براى بیمه اين افراد اقدام خواهد كرد.

تخلفات ساختمانی و درآمد بعضی ها!

بخش عمده درآمد شهردارى هاى كشور از جرايم و تخلفات ساخت و ساز تأمین مى شود و متأسفانه به همین دلیل 
شهردارى ها از آن چشم پوشى مى كنند زيرا در غیر اين صورت جلوى درآمدشان گرفته مى شود!

ــال از فاجعه بم مي گذرد، فاجعه اي كه هر چند غم آن هرگز از ياد نمى رود ولى انتظار مى رفت  نزديك به 9 س
تلنگرى بر پیكره ساخت و ساز كشور بزند. از سال 82 كه زلزله بم به وقوع پیوست تا مدتى مسووالن در زمینه 
مقاوم سازى حرف هاى زيادى زدند و گفتند كه از اين پس چنین و چنان مى كنیم ولى متأسفانه ديرى نپايید كه 
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وعده ها در اين خصوص به فراموشى سپرده شد و در حال حاضر با وجود پیش بینى ها از وقوع زلزله بزرگ احتمالى 
ــیارى از آيین نامه هاى ساخت و ساز ناديده گرفته مى شود؛ تا جايى كه حتى رئیس  ــهر تهران هنوز بس در كالنش

سازمان نظام مهندسى كشور مى گويد نیمى از ساخت و سازها از كیفیت الزم برخوردار نیست.
 سیدمهدى هاشمى با اشاره به اين كه اين ساخت و سازها حداقل ها را دارند، مى افزايد: سازندگان بیشتر به هزينه ها 
توجه دارند تا كیفیت! او خاطرنشان مى كند: با وقوع هر زلزله تلنگرى زودگذر بر ساخت و ساز كشور وارد مى شود 
ولى متأسفانه اين تلنگر زودگذر و مقطعى است و تاكنون نتوانسته مردم و مسووالن را به خود آورد. وى هر چند 
معتقد است در حال حاضر نقصى در قوانین و مقررات ساخت و ساز نداريم ولى مى گويد: فرهنگ سازى الزم در 
اين خصوص صورت نگرفته چون مى بینیم مطالبه اين بحث توسط مردم صورت نمى گیرد.بررسى هاى كارشناسى 

نشان مى دهد با افزودن 30 درصد به هزينه ساختمان كیفیت آن را تا 30 درصد افزايش مى دهد.
ــازى وجود دارد ولى از اين ابزار آنگونه  ــى مى گويد: هر چند ابزارهاى الزم براى مقاوم س هاشمى با تأيید اين بررس
كه بايد استفاده نمى شود و نه تنها شهردارى ها بلكه وزارت راه و شهرسازى آن را به صورت جدى در دستور كار 
خود قرار نمى دهد. او مى گويد: جدا از واحدهايى كه قباًل در كشور ساخته شده و مقاومت آن ها جاى بحث بسیارى 
دارد، ديده مى شود كه در ساخت و سازهاى جديد نیز مشكل داريم. وى با اشاره به حوادثى نظیر فروريختن يك 
ساختمان 4 طبقه در تبريز كه چندي پیش به دلیل رعايت نشدن استانداردهاى ساخت و ساز اتفاق افتاد و منجر 
به كشته و زخمى شدن چهار كارگر شد، گفت: متأسفانه اين ساختمان بدون تأيید نظام مهندسى پروانه ساختمانى 
گرفته بود و يكى از چندين موردى است كه شهردارى مى بايست كار را براساس گزارش ناظر متوقف مى كرد كه 

نكرد.
ــازمان نظام مهندسى كشور گفت: بخش عمده درآمد شهردارى هاى كشور از جرايم و تخلفات ساخت  رئیس س
ــفانه به همین دلیل شهردارى ها از آن چشم پوشى مى كنند زيرا در غیر اين صورت  ــاز تأمین مى شود و متأس و س
جلوى درآمدشان گرفته مى شود. وى با گاليه از اجرا نشدن قانونى كه بايد 16 سال پیش اجرايى مى شد، گفت: 
ــان مى دهد در  ــت كه هنوز هم بطور كامل اجرا نمى شود.آمارها نش قطع ارتباط مالى ناظر با مالك موضوعى اس
كشور ما حدود 18/5 میلیون واحد مسكونى وجود دارد كه به گفته مقداد همتى مشاور وزير راه و شهرسازى حدود 
ــت. پس جدا از كیفى سازى واحدهاى جديد نیاز به مقاوم سازى واحدهاى ساخته  8 میلیون واحد آن غیرمقاوم اس
ــت.رئیس سازمان نظام مهندسى كشور مى گويد: در حال حاضر مقاوم سازى  شده نیز در جاى خود قابل تأمل اس
ساختمان هاى مشكل دار به صورت ضعیف در كشور اجرا مى شود ولى به علت هزينه باالى مقاوم سازى هم مالكان 

و هم دست اندركاران ترجیح مى دهند نوسازى كنند تا بازسازى.

رئیس كمیسیون عمران مجلس: 
کميسيون ماده 100 دست شهرداری را برای تخلف باز گذاشته است

ــور وجود ندارد ولى بدون شك بخش اعظم  ــكونى شهرى غیرمقاوم در كش هر چند آمار دقیقى از واحدهاي مس
ــیون عمران  ــوده شهرى باشد. على اكبر آقايى، رئیس كمیس واحدهاى غیرمقاوم شهرى بايد در بافت هاى فرس
مجلس شوراى اسالمى مى گويد: در حال حاضر كیفیت ساخت و سازهاى انبوه و صنعتى سازى قابل قبول هستند 
ــاخت و ساز هاى حاشیه اى است كه گاهي به صورت غیرقانونى مجوز ساخت مى گیرند كه نه  ــكل ما س ولى مش
مقاومت الزم را دارند و نه پیش بینى هاى توسعه شهرى در آن ها لحاظ شده است. وى مي افزايد: متأسفانه در برخى 
ــیون ماده 100 به جاى تخريب ساخت و سازهاى غیراصولى تنها به گرفتن  ــتناد به كمیس موارد شهردارى با اس
جريمه اكتفا مى كند و اين مشكلى است كه بايد براى آن فكرى شود.وى مي گويد: هرچند آمار دقیقى از واحدهاى 
غیرمقاوم شهرى در دست نیست ولى به نظر مى رسد تعداد آن به حدى باشد كه بايد بازسازى آن ها مورد توجه 

قرارگیرد. دولت براى مقاوم سازى مدارس ساالنه معادل يكهزار میلیارد تومان هزينه مى كند.
آقايى مي گويد: اين تسهیالت بايد براى واحدهاى مسكونى معمولى نیز در نظر گرفته شود. او با اشاره به وسعت 
بافت هاى فرسوده شهرى مي گويد: از آنجا كه بخش اعظم واحدهاى غیرمقاوم شهرى در بافت هاى فرسوده قرار 
ــان مي كند: بررسى هاى ما در مجلس  ــهیالت ويژه اى را براى آن ها در نظر بگیريم. آقايى خاطرنش دارند بايد تس
نشان مى دهد حتى ورود مسكن مهر به بافت هاى فرسوده بدون افزايش سقف تسهیالت نوسازى نمى تواند ما را 

به هدف مورد نیاز برساند.

نوسازی در بافت فرسوده 6 برابر شده است

دولت با هدف تسريع در نوسازى بافت هاى فرسوده از سال گذشته با اعمال برخى مشوق ها مسكن مهر را وارد 
بافت فرسوده شهرى كرد، اما از آنجا كه تسهیالت نوسازى بافت فرسوده درصد كمى از هزينه ساخت را پوشش 

مى دهد نتوانسته انگیزه الزم را براى مالكان و سازندگان فراهم كند.
ــرعت  ــان مى دهد س ــازى شهرى ايران آمارى را ارايه مى دهد كه نش محمد آئینى، معاون شركت عمران و بهس
نوسازى در بافت هاى فرسوده 6 برابر شده است اما كارشناسان بر اين باورند كه اين سرعت خوب است ولى كافى 
نیست زيرا مطلوب ما در نوسازى بافت هاى فرسوده ساالنه 450 هزار واحد است. آئینى مي گويد: 2/2 میلیون واحد 
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ــكونى در بافت هاى فرسوده شهرى قرار دارند كه نیاز به نوسازى دارند و تاكنون 150 هزار واحد آن نوسازى  مس
شده است.به گفته او نوسازى بافت هاى فرسوده از ساالنه 10 هزار در سال هاى85، 86 و 87 به 30 هزار واحد در 
سال 88 و 60 هزار واحد در سال 90 رسیده است. او همچنین درخصوص گاليه رئیس كمیسیون مسكن مجلس 
ــهیالت مي گويد: به هر دلیل مسكن مهرى كه در بافت هاى فرسوده ساخته  ــقف تس درخصوص پايین بودن س
ــوى ديگر هزينه ساخت وساز در بافت فرسوده به لحاظ معابر تنگ  ــو هزينه زمین را دارد و از س مى شود از يك س
كمى باال مى رود، پس افزايش سقف تسهیالت نوسازى مى تواند مشوق خوبى براى نوسازى باشد.از سوى ديگر 

كاهش نرخ سود بانكى اين تسهیالت كه در تهران 9 درصد است مى تواند مشوق ديگرى باشد.

نوسازی واحدهای غيرمقاوم روستایی از شهری پيشی گرفت

ــتايى غیرمقاوم شايد بزرگترين نگرانى دست اندركاران در سال هاى  ــكونى روس وجود درصد باالى واحدهاى مس
گذشته از وقوع زلزله در كشور بود ولى آمار نشان مى دهد سرعت نوسازى در اين بخش از بخش شهرى پیشى 
گرفته است. براساس آخرين سرشمارى در حال حاضر 4میلیون و 400 واحد مسكونى روستايى در كشور وجود دارد 
كه به گفته معاون مسكن روستايى بنیاد مسكن 55 درصد آن ها نیاز به نوسازى دارد.عزت اهلل مهديان مى افزايد: 
در سال 84 و با شروع بازسازى بم حدود 80 درصد واحدهاى روستايى ما نیاز به نوسازى داشت كه خوشبختانه با 
حمايت مستقیم رئیس جمهور و تمهیدات انديشیده نوسازى در روستاها سرعت گرفت. به گفته وى در حال حاضر 
ــازى شده و انتظار مى رود در طول يك برنامه پنج ساله كل واحدهاى  ــكونى روستايى نوس 1/1میلیون واحد مس

غیرمقاوم نوسازى شود.
ــازى واحدهاى غیرمقاوم روستايى نسبت به شهرى دخیل مى داند و  ــى گرفتن نوس او عوامل مختلفى را در پیش
مى گويد: متأسفانه سیستم نظارت بر مقاوم سازى و نوسازى واحدهاى مسكونى شهرى جاى بحث دارد كه البته در 
حیطه كارى من نیست ولى در بحث نوسازى واحدهاى مسكونى شهرى از يك سو سقف تسهیالت متناسب با 

قیمت تمام شده يك واحد مسكونى روستايى است و از سوى ديگر سیستم نظارتى مناسبى طراحى شده است.
او مي گويد: در حال حاضر سقف وام نوسازى روستايى 12/5 میلیون تومان است كه مى توان گفت اين میزان براى 
قابل سكونت كردن يك مسكن 60مترى روستايى كافى است و روستايیان مى توانند پس از ساخت واحد اقدام به 
تكمیل مثاًل نما يا ديگر تأسیسات كنند.در همین حال نرخ سود براى وام نوسازى روستايى قرض الحسنه است.وى 
تصريح مي كند: قبل از وقوع زلزله بم نظارت مستقیمى بر ساخت وساز روستايى وجود نداشت ولى پس از آن و در 

سال 84 تشكل جديدى به نام نظام فنى روستايى ايجاد شد كه بطور كامل بر ساخت وسازها نظارت دارد.

دستاوردهای ساخت مسکن در کشورهای مختلف اعالم شد

وزير راه و شهرسازى گفت: صدور خدمات فنى و مهندسى و ايجاد اشتغال از دستاوردهاي مهم ساخت مسكن در 
كشورهاى مختلف براى كشورمان است.

على نیكزاد درباره ساخت مسكن در كشورهاى مختلف از سوى ايران، اظهار داشت: اين امر افتخارى براى كشور 
محسوب مى شود. اگر در كشورهايى مانند ونزوئال، عراق، تركیه، سوريه و ساير كشورهاى متقاضى مسكن بسازيم، 

ارز آورى براى كشور خواهد داشت.
وى افزود: همچنین با اجراى اين برنامه خدمات فنى و مهندسى كشورمان به نقاط مختلف جهان صادر مى شود و 

موضوع ايجاد اشتغال هم ارتقا پیدا خواهد كرد.
وزير راه و شهرسازى تصريح كرد: به لحاظ اقدامات خوبى كه در ساخت مسكن در كشور انجام شده، در حال حاضر 
مسووالن ونزوئال متقاضى ساخت مسكن توسط مهندسان ايرانى در كشورشان هستند كه 39 هزار واحد مسكن 

در اين كشور در حال ساخت است.
نیكزاد در ادامه گفت: به تازگى مسووالن عراقى نیز چنین پیشنهاد و تقاضايى را مطرح كرده اند و كشور سوريه 
ــیدند. وى اكوادور را از ديگر  ــازان ما به توافق نرس هم متقاضى اين طرح بود كه البته در موضوع قیمت با انبوه س

كشورهايى عنوان كرد كه متقاضى ساخت مسكن در كشورشان توسط مهندسان و انبوه سازان ايرانى هستند.

40 درصد ساختمان های کشور مقاوم هستند

رئیس مركز تحقیقات ساختمان و مسكن گفت: ما در خصوص زلزله و طراحى ساختمان هاى ضد زلزله اصطالحى 
به نام »زلزله مبناى طرح« داريم و آن، زلزله اى است كه پیشینه اتفاق آن در منطقه وجوددارد.

سید محمود فاطمى عقدا فزود: در منطقه اى احتمال وقوع زلزله هاى با 7 ريشتر وجود دارد كه قبال نیز اتفاق افتاده 
است و بیش از آن هم محتمل نیست ؛ اين »زلزله مبناى طرح« است و بحرانى ترين حالت زلزله را در اين طرح 

در نظر  مى گیرند.
معاون وزير راه و شهرسازى تصريح كرد: براين اساس، طراحى ها انجام شده و طیف طراحى به دست  مى آيد و در 
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شبكه شتاب نگارى مورد استفاده قرار  مى گیرد، سپس طیف طراحى مورد نظر تهیه و براساس آن سازه، طراحى 
و اجرا  مى شود.

وى خاطرنشان كرد: ساختمان هايى كه براين اساس اجرا  مى شوند طبق آيین نامه 2800 زلزله كشور ساختمان هايى 
هستند كه در مقابل زلزله هايى آتى مقاوم هستند و نبايد خسارتى ببینند.

فاطمى عقدا ادامه داد: طبیعى است ساختمان هايى كه خارج از ضوابط و مقررات، بدون نظارت و بدون كنترل ساخته 
 مى شوند آسیب پذير هستند.

وى به تعداد ساختمان هاى مقاوم در كشور اشاره كرد و گفت: ساختمان هايى كه ساخته  مى شوند شايد به ظاهر 
مقاوم به نظر نرسد ولى ساختمانهايى كه طبق استاندارد ساخته شده اند يعنى جوشكارى، بتن ريزى و آرماتور بندى 
مناسب در آن ها رعايت شده است و سازه كه نقش اصلى در پايدارى ساختمان در برابر زلزله دارد، در برابر زلزله هاى 

آتى نبايد ريزش ناگهانى داشته باشند.
فاطمى عقدا ادامه داد: مشاهدات ما در زلزله هاى گذشته بويژه زلزله هاى سال 69 تاكنون كه بیشتر زلزله ها مورد 
بازديد قرار گرفته نشان مى دهد زلزله هايى كه حداقل نكات و الزامات ، در آن رعايت شده مقاوم بوده و باعث كشتار 

نشده اند.
معاون وزير راه و شهرسازى همچنین افزود: به طور متوسط و در بدبینانه ترين حالت حدود 60 درصد از ساختمانهاى 
ــاخته شده اند با درجات مختلفى از آسیب پذيرى هستند؛ بگونه اي  ــال گذشته تاكنون س موجود ما كه در چند س
كه حدود 40 درصد از ساختمان هاى كشورمان را واقعا مقاوم  مى دانیم؛ و از آن 60 درصد بخشى بافت فرسوده و 
بخشى هم ساختمان هايى هستند كه در چند ده سال پیش ساخته شده اند كه به دلیل اينكه شايد ساخت آن زمان، 
نیمه اسكلت بوده يا از اسكلت هاى تمام اسكلت بدون پى استفاده شده است، در آن زمان فونداسیون باشیوه فعلى 

اجرا نمى شد.
فاطمى عقدا بخش ديگر اين ساختمان ها را ساختمان هاى بتنى و فوالدى نام برد و گفت: اين ساختمان ها ممكن 
است به خوبى اجرا نشده باشند ؛ لذا گروه اصلى آسیب پذيرى ساختمان هاى ما ساختمان هايى با مصالح بنايى ، ديوار 

باربر، نیمه اسكلت يا اسكلت بدون پى هستند كه اين ها بدون ساختمان هاى آسیب پذيرى با درجه باال هستند.
وى ادامه داد: بخش ديگر هم ساختمان هاى موجود بتنى و فوالدى هستند كه طى 20 سال اخیر ساخته شده اند و 
استاندارد هاى الزم در آن ها استفاده شده است. اين ساختمانها مقاوم هستند اما شايد در ساخت واجراى آن ها دچار 

ضعف باشیم كه آسیب پذيرى كمترى داشتند.
ــاختمان هاى ما  فاطمى عقدا در توضیح مطلب فوق افزود: با در نظر گرفتن همه اين موارد تقريبا 40 درصد از س
آسیب پذيرى قابل توجهى دارند و 20 درصد ساختمان ها آسیب پذيرى به مراتب كمترى دارند به طورى كه در 

زمان زلزله آسیب  مى بینند اما منجر به كشتار نمى شوند و ريزش آوار ندارند.

اولين ساختمان تمام خورشيدی کشور ساخته شد

محققان دانشگاه صنعتى امیركبیر موفق شدند ساختمانى را طراحى و تولید كنند كه كلیه انرژى مورد نیاز خود را 
از خورشید تامین مى كند.

اولین ساختمان انرژى كشور با عنوان« ساختمان انرژى +)Plus Energy( ايران« توسط پژوهشگران دانشگاه 
صنعتى امیركبیر ساخته شد.

ــاختمان داراى پوشش هاى نانو عايق در سقف و جداره ها، شیشه هاى دو جداره با پوشش ضد UV)اشعه  اين س
ماوراء بنفش(، پوشش سبز گیاهى، سیستم آبگرم خورشیدى و برق خورشیدى است.

ساختمان »انرژى پالس« كه در زمینى به مساحت 116 متر مربع در سه طبقه در خیابان استاد نجات الهى احداث 
شده است، كلیه انر ژى مورد نیاز خود را از خورشید جذب و تامین مى كند.

ــه ها از ورود اشعه UV كه باعث گرماى داخل  ــى شیش ــاختمان با پوشش هاى گیاهى و اليه هاى پوشش اين س
ساختمان مى شود تا میزان 99 درصد ممانعت مى كند به گونه اى كه به میزان57 درصد مقدار انرژى سرمايشى 

مورد نیاز در تابستان را كاهش مى دهد.

دوایرانی چهره های جدید مهندسی عمران آمریکا شدند

انجمن مهندسان عمران آمريكا يا ASCE ساالنه 10 چهره جديد در اين زمینه كارى و رشته تحصیلى را معرفى 
مى كند، تعدادى از اين افراد در عین حال در برنامه چهره هاى جديد مهندسى عمران كه توسط بنیاد هفته مهندسى 

برگزار مى شود نیز انتخاب شده اند.
اين انجمن با شناسايى گامهاى بزرگى كه دانشجويان اين رشته و يا مهندسان عمران در راستاى بهبود كیفیت 
ــال 2012 مهندسى عمران آمريكا را معرفى كرده است كه نام دو  ــانها برداشته اند، 10 چهره جديد س زندگى انس

ايرانى نیز در میان آن ها به چشم مى خورد.
ــاله شركت »Construction Electric Mass« در واشنگتن يكى از  مهرى پايدار، مهندس ايرانى 25 س
اين 10 چهره جديد به شمار مى رود كه از اعضاى انجمن مهندسان عمران آمريكا نیز به شمار رفته و در پروژه هاى 
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ــه اى براى كودكان روستايى در  ــاخته شدن مدرس ــاخت 7 روزه پلى كه منجر به س عمرانى متعددى از قبیل س
هندوراس شد، شركت داشته است.

كاوه مدنى مهندس ايرانى ديگرى است كه در دانشگاه فلوريداى مركزى در مقام استاديار مشغول به كار است. 
تمركز اصلى وى بر روى مهندسى و مديريت منابع آب است و مدرک لیسانس خود را در رشته مهندسى عمران 

در دانشگاه تبريز كسب كرده است.

طرح شهر شناور آمریکا 

ــته اند  شركتى در آمريكا به منظور حفظ كارآفرينان خارجى كه به دلیل دشوارى قوانین مهاجرتى آمريكا نتوانس
ويزاى اين كشور را دريافت كنند، طرح ساخت شهرى شناور را داده است تا اين افراد بتوانند در آبهاى بین المللى 

اقامت داشته باشند.
شركتى به نام Bluessed معتقد است قوانین مهاجرتى كه آمريكا در مقابل متقاضیان مهاجرت به اين كشور 
وضع كرده است مى تواند منجر به از دست رفتن استعدادهاى احتمالى، نابودى خالقیت و زمینه هاى كارى شود كه 
ممكن است در صورت ورود خارجى ها به اياالت متحده به وجود آيند. از اين رو اين شركت طرح ساخت شهرى 
ــكونتگاه كارآفرينانى باشد كه روياى راه ا  ندازى پروژه هاى بزرگى مانند  ــت كه مى تواند س شناور را ارايه كرده اس

گوگل را در سر دارند اما تاكنون موفق به گرفتن ويزا براى اقامت در آمريكا نشده اند.
»مكس مارتى« بنیانگذار و مديرعامل اين شركت مى گويد راه پیدا كردن به »سیلیكون ولى« روياى بسیارى از 
انسانها است اما بسیارى از آن ها راهى براى عملى كردن اين رويا ندارند. وى پس از گفت و گو با همكالسى هايش 
كه به آن ها گفته شده بود بايد پس از دانش آموختگي آمريكا را ترک كنند به فكر ساخت كشتى براى سكونت 

دادن متقاضیان اقامت در آمريكا افتاد.
ــان تصحیح قوانین مهاجرتى آمريكا كه انتقادهاي  ــكل تا زم شركت Bluessed براى برطرف كردن اين مش
فراوانى را بر انگیخته است، طرح ساخت كشتى با گنجايش هزار سرنشین را ارايه كرده است كه مى تواند در فاصله 
19 كیلومترى جنوب غرب خلیج سان فرانسیسكو و در آبهاى بین المللى كناره بگیرد. اين كشتى در جايى مانند 
باهاماس يا جزاير مارشال به عنوان يك سیستم حقوقى معتبر به ثبت خواهد رسید و ساكنان اين كشتى نیز بايد 

تابع قوانین همان منطقه باشند.
ــتى مى توانند از طريق دريافت ويزاهاى كارى يا توريستى كه گرفتن آن ها ساده تر از اقامت است  ــاكنان كش س
ــتى امكان استفاده از انواع  ــرمايه گذاران و شركاى كارآفرين خود مالقات داشته باشند. همچنین در اين كش با س

برنامه هاى ارتباطاتى از قبیل Skype و ديگر ابزارهاى ويديو كنفرانس وجود خواهد داشت.
ــتى، نمونه اى تغییر ساختار يافته از يك كشتى مسافرتى خواهد بود كه از تمامى تجهیزات تكنولوژيكى  اين كش
پیشرفته، مراكز تفريحى و ورزشى و طراحى دوستدار محیط زيست و پايدار برخوردار خواهد بود. هزينه زندگى و 

كار در اين كشتى براى هر ماه هزار و 200 دالر خواهد بود.
ــت. شركت  ــذار Paypal را به خود جلب كرده اس ــذاران از قبیل بنیانگ ــرمايه گ ــن طرح توجه تعدادى از س اي
Bluessed براى ساخت و تكمیل طرح خود بايد تا يك سال و نیم آينده 30 میلیون دالر سرمايه جمع آورى كند 

تا در نهايت اين شهر شناور ويژه مهاجران تا سال 2013 تكمیل شود.

پل عابر پياده به سبک چينی!

گروه طراحى A & L چین طرحهايى براى پل عابر پیاده نمادين در پارک مركزى ووكسى شیدانگ اين كشور 
ارايه كرده است كه كناره هاى شمالى و جنوبى پارک را به هم متصل خواهد كرد.

 اين طراحى جالب از يك جزيره دست ساز نیز برخوردار بوده كه چشم اندازهايى از آب نما و فرصتى براى استراحت و 
لذت از باغهاى اطراف و برخى امكانات تفريحى براى عابران پیاده ارايه مى كند. طراحى اين پل به نمايش خطوط 

صاف و پويا به شكل اس )S( مانند پرداخته كه باعث ايجاد يك پیچ در آن و يك نقطه كانونى بصرى مى شود.
طراحان با ارايه اين طرح و خطوط روان آن، خواستار نمايش ارتباط مهم پارک ووكسى شیدانگ با آب هستند. نقاط 
دسترسى شیب دار منجر به پايین تر بودن سطح پل و ايجاد شكل جزيره اى آن شده كه منظره درياچه را واضح تر 
و بزرگتر به نمايش مى گذارد. اين پل به ارايه يك مسیر بدون ترافیك براى بازديدكنندگان خود براي دستیابى به 

مركز شهر پرداخته و همچنین قايقهاى درون درياچه نیز مى توانند از زير آن بگذرانند.
در برنامه ساخت اين پل قرار است از سازه فوالد سبك،  پوسته هاى صفحات بیرونى رنگ روشن و الوارهاى دكور 

صیقل داده شده استفاده شود. اين پل همچنین از امكانات آسايشى و تفريحى نیز برخوردار است.

کپی چينی شهر فلورانس ساخته شد!

معماران چینى كپى شهر تاريخى فلورانس ايتالیا را در ابعاد واقعى در كشورشان ساختند.
در اين شهر تمامى ساختمانها، كانالهاى شهر فلورانس و فضاى شهرى همانند شهر واقعى آن ساخته شده است. 
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مقامات چینى هدف از اين اقدام خود را بازديد و آشنا شدن شهروندان چینى با اروپا عنوان كرده اند كه توانايى مالى 
سفر واقعى به اروپا را ندارند.

گفته شده دولت چین كه سابقه اى طوالنى در كپى بردارى از محصوالت تولیدى ديگر كشورها دارد، اين بار به فكر 
ساختن آثار و جاذبه هاى گردشگرى مشهور جهان در ابعاد واقعى آن در خاک كشور خود افتاده است. پیش بینى 
شده اجراى اين پروژه هاى معمارى منحصر بفرد، عالوه بر شهروندان چینى ساالنه میلیونها نفر از جهانگرد خارجى 

را به اين كشور بكشاند.

مدرن ترین آسمانخراش دنيا 

همزمان با برگزارى جشن صدمین سالگرد استقالل كشور تايوان، پیشرفته ترين آسمانخراش دنیا با بهره گیرى 
از اصول معمارى بیونیك افتتاح خواهد شد. اين آسمانخراش توسط وينست كالبوت بلژيكى طراحى شده است. 
آسمانخراش بیونیك با هدف احترام به سنت هاى ساخت وساز محلى و نمادى از پويايى كشور تايوان در عرصه هاى 
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى طراحى شده است. اين برج نمادى براى شهرهاى آينده و الگويى براى شیوه هاى 

نوين زندگى، نوآورى، فرهنگ و مدل بین المللى ساخت و ساز در قرن بیست و يكم است.
بهره گیرى از طرح هاى ابتكارى و استفاده از قوس مصنوعى از ويژگى هاى معمارى و طراحى اين برج مى باشد. 
اين برج سبز نمايشگر سیستم باغ هاى سبز عمودى و تعاملى بین محیط هاى انسانى و طبیعى است. طراحى اين 
آسمانخراش گامى است به سوى توسعه پايدار و استفاده از انرژى هاى جديد سازگار با محیط زيست كه شامل انرژى 

خورشیدى و بادى)براى تامین 100 درصد انرژى برق( همراه با گیاه شناسى و فن آورى زيستى مى باشد.
طراِح اين برج اعتقاد دارد كه مى توان به استانداردهايى بسیار باالتر از استانداردهاى موجود در ساختمان هاى سبز 
دست پیدا كرد و موارد جديدى از رابطه انسان و طبیعت را كشف كرد. طراحى اين برج با اهداف كالنى همچون، 
باالبردن سطح آگاهى از تغییرات آب و هوايى و نیاز به حفاظت از محیط زيست، تبديل كشور تايوان به الگويى 
جهانى در عرصه معمارى پايدار، ساختمان هاى صد در صد خودكفا با دى اكسید كربن صفر و كاهش انتشار گازهاى 

گلخانه اى و در نهايت كمك به سیاست هاى دولت در صرفه جويى در مصرف انرژى، صورت گرفته است.
معماری بيونيک چيست؟

ــر جهان ــم برت ــه عل ــى از س ــوان يك ــه عن ــروزه ب ــداران، ام ــات جان ــام حی ــى نظ ــم بررس ــا عل ــك ي  بیونی
)Boionic, Nano, IT( معرفى شده است. قرنهاست كه بشر در رابطه تنگاتنگ با طبیعت به سر برده و براى 
ــال رويا آفرين و الهام بخش طرحهاى  تولید مايحتاج خود از آن الهام مى گیرد مانند پرواز پرندگان كه هزاران س

بیشمارى از ماشین هاى پرنده بوده است.
يكى از اولین موارد استفاده از آفرينش هاى طبیعى در معمارى، به سال 1851 در ساختمان قصر بلورين در نمايشگاه 
لندن توسط جوزف پاكستن مربوط است. بیونیك در لغت نامه به معناى »زيستار شناختى« يا »بكارگیرى اندام هاى 
ساختگى طبیعت« است كه براى اولین بار اين واژه توسط دانشمند امريكايى بنام جك. اى. استیل در سال 1959 

بكار برده شد.
بطور كلى بیونیك و معمارى بیونیك علمى است كه به الهام يابى فنى از ساختمانها، رفتارها و ارتباطات گوناگون 
عالم جانداران مى پردازد. بیونیك علم سیستمهايى است كه شالوده آن ها بر اساس خصوصیات سیستمهاى زنده 
است. بیونیك از دو لغت بیولوژى و تكنیك تشكیل شده است. اين واژه در بر گیرنده كار همه متخصصانى است 

كه تالش دارند براى حل مشكل فنى خود از دانسته هاى طبیعت الهام بگیرند.

ميدان ایران آرژانتين با معماری هخامنشی

ــى از میادين بزرگ و زيباى شهر بوينوس آيرس پايتخت  ــبك دوران هخامنش میدان »ايران« با معمارى به س
آرژانتین است.

میدان ايران در شهر بوينوس آيرس نیم قرن پیش ساخته شده و نماد دوستى ديرينه و روابط تاريخى بین ايران و 
آرژانتین است. يكى از شهروندان بوينوس آيرس با بیان اينكه میدان »ايران« از زيباترين میادين و از جذابیت هاى 
گردشگرى اين شهر است، گفت: ستون و نقش سرستون هاى میدان ايران خیلى بلند است واز نقاط مختلف شهر 

به راحتى ديده مى شود و براى همین به وعده گاه مردم تبديل شده است.
ارتفاع ستون تخت جمشید در میدان ايران شهر بوينوس آيرس هجده متر است كه در ايران و با ابعاد واقعى ستون 
تخت جمشید ساخته و به آرژانتین هديه شده و حتى نقوش آن هم برابر اصل است. يك شهروند آرژانتینى در اين 
باره گفت: نقش هاى اين ستون خیلى حیرت انگیزاست، طراحى نقش ها و تقارن آن ها بويژه در بخش سرستون و 

دايره بودن كامل ستون نشان مى دهد كه ايرانیان باستان به علم رياضى و معمارى مسلط بوده اند.
پژوهشگران به تازگي كشف كردند ايرانیان براى ساخت اين سازه ها از عدد پى استفاده كرده و حتى پى را تا چند 
رقم اعشار محاسبه كرده بودند كه حاكى از آشنايى زياد آنان به علم رياضیات است. روابط ايران و منطقه آمريكاى 

التین بیش از يكصد و سى سال قدمت دارد.

خبرها

9697



خبرها

9899

خبرها

9899

خبرهاخبرها

جانشينی خالقانه برای آجر!

استفاده از بطرى هاى پالستیكى دورانداختنى آب در ساخت خانه در نیجريه ممكن است راه را براى ساخت و ساز 
قابل دوام در اين كشور هموار كند.

فناورى استفاده از بطرى آب به جاى آجر در ساخت خانه هاى سازگار با محیط زيست هم ارزان و هم آسان است. 
يكى از اين پروژه ها اينك در ايالت كادونا در نیجريه در دست اجراست. اين يك راه مبتكرانه براى پاكسازى محیط 
زيست و كاهش هزينه هاى سرسام آور ساخت خانه براى مردم اين ايالت است. در يكى از اين پروژه ها كل خانه 

با بطرى هاى آب ساخته شده است.
ــاخت  ــپس از آن ها مثل آجر در س اين بطرى ها را از كوچه و خیابان جمع آورى و داخل آن ها را با خاک پر و س
ــتحكام آن ها هشتاد برابر آجرهاى  ــتفاده كرده اند. وقتى اين بطرى ها را با خاک پر مى كنند اس ديوارهاى خانه اس

معمولى مى شود و به گفته سازندگان اين نوع خانه ها، آن ها در برابر زلزله و گلوله نیز مقاوم هستند.
در ساخت يك خانه معمولى حدود چهارده هزار بطرى آب استفاده مى شود. جمع آورى اين بطرى ها و پر كردن 
ــت به اشتغالزايى نیز كمك مى كند. گفته مى شود هزينه  ــازى محیط زيس آن ها با خاک عالوه بر كمك به پاكس
ساخت خانه با استفاده از بطرى هاى آب در مقايسه با هزينه ساخت خانه هاى معمولى كه با خشت و گل سنتى 

ساخته مى شود دو سوم كاهش مى يابد.

روشنایی خانه با باکتری! 

شركت الكترونیكى فیلیپس در تالشى براى محقق ساختن دسترسى به منبع نور داخلى طبیعى، با الهام از كرمهاى 
شب تاب و جانداران اعماق دريا چراغهاى سبز رنگى را ابداع كرده كه منبع انرژى آن برق يا نور خورشید نبوده و 

نور آن را باكترى هاى درخشان تولید مى كنند.
ــتم نورى را ابداع كرده است كه انرژى آن از زباله هاى معمولى كه در خانه هاى مسكونى تولید  اين شركت سیس
ــه اى دست ساز قرار گرفته  مى شوند، تامین خواهد شد. براى تامین انرژى باكترى هايى كه درون حبابهاى شیش
ــتفاده مى شود، اين گاز از طريق لوله هايى باريك سیلیكونى به مخازن  اند، از متان حاصل از زباله هاى غذايى اس

شیشه اى وصل مى شود.
نور تولید شده توسط اين باكترى ها بر خالف ديگر چراغهايى كه به واسطه حرارت از خود نور تولید مى كنند،بدون 
حرارت بوده و مى توان از آن ها به صورت نامحدود استفاده كرد، در واقع اين چراغها تا زمانى كه ماده اولیه انرژى 

زايشان تامین باشد به نورافشانى ادامه مى دهند.
ــط اين چراغها به اندازه اى نیست كه بتواند به صورت كامل جايگزين نورهاى  با وجود اينكه نور تولید شده توس
مصنوعى شود، اما گامي تازه است كه در مسیر درست برداشته شده، به ويژه به اين دلیل كه افراد را وادار خواهد 

كرد تا درباره منابع انرژى خانگى بیشتر بیانديشند.
 فیلیپس در كنار كاربرد خانگى از اين چراغهاى سبز، تصمیم دارد طرح استفاده از اين نور را در ابزارهايى از قبیل 

نوارهاى درخشان هشدار دهنده بر روى پله ها و ديوارها، درهاى خروجى و حاشیه جاده ها نیز عملى سازد.

نقشه برداری گوگل از داخل ساختمان ها

گوگل به دنبال گسترش پوشش خود فراتر از شهرها و كشورها، نقشه بردارى از فضاى داخلى اماكنى چون مراكز 
خريد و فرودگاه ها را آغاز كرده است.

 سرويس نقشه بردارى آنالين رايگان گوگل، كاربران آندرويد را در داخل فرودگاه ها، مراكز خريد و فروشگاه هاى 
بزرگ در آمريكا و ژاپن هدايت مى كند. آخرين نسخه گوگل مپز براى تلفن هاى هوشمند داراى نرم افزار آندرويد، 
نقشه دقیق فضاى داخلى اين ساختمان ها را نشان داده و كاربر به وسیله آن مى تواند محل قرارگیرى خود و جايى 

كه قرار است برود را مشاهده كند.

رصد ایمنی ساختمانها با حسگر جدید

ــتفاده از پلیمر PVA/PPS: PEDOT حسگرى بسازند كه قادر است آسیب هاى  محققان موفق شدند با اس
وارده بر ساختمان، هواپیما و خودروها را رصد كند. مزيت اين حسگر نسبت به نمونه هاى قبلى در انعطاف پذير بودن 

آن است كه در نهايت موجب مى شود بتوان از آن در فضاهاى بسیار كوچك نیز استفاده كرد.
پژوهشگران چینى حسگرى ساخته اند كه مى توانند ايمنى ساختمان ها را رصد كند. اين حسگر فشارى قادر است 
تا آسیب هاى وارده بر ساختمان را رصد كرده و هرگونه آسیبى كه در اثر زلزله به آن وارد شده را نشان دهد. البته 

دامنه كار اين حسگر خودروها و هواپیماها را نیز تحت پوشش قرار مى دهد.
ــگر را از جنس نانوالیاف پلیمرى پلى )3و4- اتیلن  ــگاه »ووهان« اين حس »جوجیا فانگ« و همكارانش از دانش
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دى اكسى تیوفن(: پلى )استايرن سولفونات( )PPS: PEDOT( و پلى وينیل الكل )PVA( ساختند. آن ها از 
الكتروريسندگى براى تنیدن مخلوط اين الیاف استفاده كردند، سپس از اين رشته ها يك ساختار به  هم متصل شده 

ايجاد كردند.
آن ها با اتصال اين رشته ها به  هم درصدد بررسى چگونگى واكنش آن در برابر حركتى بسیار كوچك برآمدند. آن ها 
ــارهاى مختلفى كه بر آن وارد مى شود، پاسخ هاى مختلفى  دريافتند كه اين نانوالیاف هادى مى توانند در برابر فش

دهند. افزايش اين فشارها موجب مى شود جريان كمترى از آن عبور كند.
»استفان كريچمیر« از متخصصان حوزه پلیمرهاى رسانا در مركز فلزات گرانقیمت »هرائوس« مى گويد: در هنگام 
ــار، اين فیلم ها كشیده مى شوند، بنابراين الیاف بخشى از كارايى خود را در امر هدايت الكتريكى از  وارد شدن فش
دست مى دهند.در نتیجه فشار میان دو الكترود افزايش مى يابد. با توجه به كاهش جريان عبورى از حسگر، مى توان 

اين پارامتر را اندازه گیرى و براى رصد میزان فشار وارده بر سیستم از آن استفاده كرد.
ــگرها از جنس مواد معدنى كپسوله شده در پلیمر هستند.اين پلیمرها  ــتفان كريچمیر« مى گويد: بیشتر حس »اس
ــتم به   انعطاف پذيرى ادوات را بهبود مى دهند، اما مواد معدنى به  كار رفته، موجب مى شود تا انعطاف پذيرى سیس
میزان دلخواه نرسد. اين حسگر جديد به  طور كامل از جنس پلیمر بوده و به  دلیل انعطاف پذيرى باالى آن مى تواند 
در فضاهاى بسیار كوچك قرار گیرد. اين پروژه يك راهبرد جديد در به  كارگیرى از PPS: PEDOT در شكل 

الیاف بوده تا با استفاده از آن حسگر مكانیكى با خواص بسیار عالى ساخته شود.
اين تیم تحقیقاتى قصد دارد تا هدايت الكتريكى اين نانوالیاف پلیمرى را افزايش دهد. آن ها امیدوارند تا يك فیلم 

از جنس PVA/PPS: PEDOT بسازند تا از آن در صفحات لمسى استفاده كنند.

ساخت تختخواب هوشمند ضد زلزله

ــن آوار را بر روى خود نگه  ــاخته اند كه نزديك به 9ت ــان ايرانى، نوعى تختخواب هوشمند ضد زلزله س متخصص
مى دارد.

علیرضا طحان مخترع و سازنده اين تختخواب گفت: اين تختخواب نسبت به زلزله هايى از شدت 5/3 ريشتر به باال 
حساس است و در سه ثانیه عمل مى كند. وى گفت: اين تختخواب كه داراى گواهى ثبت اختراع است، به سامانه 
هشدار دهنده زلزله اى مجهز است كه هنگام وقوع زلزله به شكل خودكار دريچه هاى محافظ آن براى فردى كه 

بر روى آن خوابیده سر پناه ايجاد مى كند.
اين تختخواب كه داراى جعبه كمك هاى اولیه، كپسول اكسیژن و محفظه نگهدارى مواد غذايى فاسد نشدنى است 
به برق شهرى نیاز ندارد و با برق 12ولت كار مى كند. انواع تختخواب هاى تك نفره، دونفره و تختخواب كودک 
كه زير نظر وى به عنوان سازنده انحصارى اين تختخوابها تولید شده، در نمايشگاهى در معرض ديد متخصصان 

قرار گرفت.
ــت.  ــواع اين تختخواب ها بین 50تا 120كیلوگرم و قیمت آن ها براى عرضه از 150تا 350هزار تومان اس وزن ان
ــازمان هاى حوادث غیر مرقبه و كاهش خسارات  ــت اندركاران و مقامات اجرايى به ويژه نهادها و س طحان از دس

زلزله براى حمايت از تولید انبوه اين تختخواب درخواست كمك و همكارى كرد.

ساخت خانه بدون سيستم گرمایشی در آلمان

ساختمانهاى كامال بى نیاز به سیستم گرمايش در آلمان بیش از پیش مورد طرفداران حفظ محیط زيست قرارگرفته 
است. در شهر برلین آپارتمانى منحصر به فرد احداث شده است كه به ظاهر تفاوتى با ديگر ساختمانها ندارد. اما 
تفاوت اصلى اش داخل آن است. عايق كارى اين آپارتمان طورى طراحى شده كه هیچ گونه هدر رفت انرژى ندارد 

و پنجره هاى اين ساختمان دوستدار محیط زيست از شیشه سه جداره ساخته شده است.
ــان دادن دماسنجى مى گويد: دماى بیرون اين ساختمان در حال حاضر صفر  ــاكنان اين آپارتمان با نش يكى از س
درجه است در حالى كه دماى داخلى 22 درجه است و هیچ شوفاژ و يا سیستم گرمايشى ديگرى در اين ساختمان 

به كار نرفته است.
هنگامى كه ساكنان اين آپارتمان، گاز را براى پخت غذا روشن مى كنند، گرماى ناشى از پخت و پز نیز مورد استفاده 
قرار مى گیرد. سیستم تهیه مطبوع طورى است كه گرماى باالى اتاق را جمع آورى مى كند و از طريق لوله هايى 
از باالى سقفهاى كاذب عبور مى دهد. به گزارش شاسا هواى تازه از بیرون وارد اليه هاى ديوارها شده و با هواى 
در گردش داخل ساختمان تركیب مى شود. اين هوا از دماى بدن ساكنان، المپهاى روشنايى و حرارت اجاق گاز يا 

مايكروفر هنگام پخت غذا و حتى موتور لوازم خانگى گرم مى شود.
پمپى ويژه، هواى آلوده را به بیرون منتقل مى كند در حالى كه گرماى آن را حفظ مى كند و اين سیستم در داخل 
ــتم  ــت كه كل اين سیس خانه دما را همواره به يك حالت و در يك میزان حفظ مى كند. جالب ترين نكته اين اس

گرمايش تقريبا رايگان خواهد بود.
كريستف ديمل، معمار آپارتمان بدون سیستم گرمايش مى گويد: من ده درصد در مقايسه با ساختمانهاى معمولى 
شوفاژدار كمتر شارژ مى پردازم و عقیده دارم ديگر مساله گرما حل شده است. نكته جالب ديگر در اين ساختمان 
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قطر ديوارهاى آن است كه چندين برابر ضخامت ديوارهاى معمولى است.
ساكنان ساختمان حق ندارند بیش از ده دقیقه پنجره ها را باز بگذارند، زيرا سیستم تهويه مطبوع به هم مى ريزد. 
هزينه خريد چنین آپارتمانهايى 20 درصد گرانتر از آپارتمانهاى معمولى تمام مى شود اما زندگى در آن براى آينده 

كره زمین بسیار مفید است چرا كه اصال دى اكسید كربن تولید نمى كند!

احداث بلندترین برج اروپا

بلندترين برج اتحاديه اروپا كه ساختمانى به ارتفاع 310 متر در لندن است، پس از 12 سال كه از آغاز اين پروژه 
مى گذرد به ماههاى پايانى خود نزديك مى شود. اين آسمانخراش كه »برج شارد لندن« نام دارد توسط يك طراح 

74 ساله ايتالیايى به نام »رنزو پیانو« ساخته مى شود.
ــیا امروز به يك پديده عادى تبديل شده  حضور برجهاى مرتفع در خاورمیانه، آمريكا و شرق و جنوب شرقى آس
است به گونه اي كه ارتفاع برج خلیفه دبى 850 متر، برج 101 تايپه 508 متر، برج هاى سیرز در شیكاگو 442 متر 
ارتفاع و برج هاى پتروناس در كواالالمپور 452 متر ارتفاع دارند اما در اروپا به دلیل وجود ساختمانهاى قديمى و آثار 
تاريخى كه از جاذبه هاى توريستى و يك منبع مهم درآمدزايى به شمار مى روند ساخت برجهاى مرتفع پديده اى 

كاماًل غیرعادى است.

آسمانخراش اتمسفر

ــتان و در شهر كلكته طراحى شده است. در اين  ــفر در ادامه طرح جامع توسعه پايدار هندوس ــمانخراش اتمس آس
آسمانخراش هشتاد واحد مسكونى تعبیه شده است.

طراحى واحد ها در 4 تیپ مختلف و براى 4 گروه متفاوت از نظر توانايى اقتصادى انجام شده است، به گونه اى 
كه افراد مختلف مى توانند براساس توانايى خود در گروه هاى تعیین شده قرا گیرند و اين طرح، راه حلى جديد براى 
رفع تبعیض از بهره مندى افراد از اين گونه فضاها مى باشد. اين آسمانخراش از سه ساختمان و يك باغ سبز بر 

فراز آن تشكیل شده است.
 اين باغ در فضايى به طول 100 متر و شبیه به فرم يك ابر در پیگره آسمانخراش جاى گرفته است. اين محیط 

منحصر به فرد، فضايى مناسب براى تفريح مى باشد.
ساكنان مى توانند از امكاناتى چون، استخر شنا، زمین اسكواش، زمین گلف، زمین بسكتبال، سالن سونا و جكوزى، 
زمین چمن فوتبال و پارک گیاه شناسى بهره مند شوند. همچنین در اين فضا، رستوران هاى روباز و كافى شاپ نیز 

تعبیه شده است. در طراحى اين آسمانخراش از متريال و مصالح بومى و الگوهاى محلى استفاده شده است.
 در هر طبقه، عالوه بر واحد هاى مسكونى، يك فضاى جمعى نیز در نظر گرفته شده است. اين فضا در يك بخش 
ــمانخراش عالوه بر هويتى جديد براى شهر كلكته، به عنوان يك اثر هنرى در  ــیع قرار گرفته است. اين آس وس

آسمان و يك نماد براى شناخت اين شهر در مقیاس جهانى در نظر گرفته شده است.

مجموعه مسکونی Spliced، توسط استودیوی معماری »آگسو« طراحی شده است 

اين پروژه در شهر »گوآن يوآن« در كشور چین واقع شده است. ساختمان هاى اين مجموعه به عنوان يك عنصر 
قوى در هم صدايى با طبیعت و تپه هاى اطراف طراحى شده است و اين امر ردپاى يك اثر مصنوعى را بر محیط 

كمرنگ مى كند.
به منظور بهینه سازى تهويه و روشنايى طبیعى واحد ها، هركدام از بلوک ها حدود 13 متر از يكديگر فاصله دارند. به 
منظور بهبود كیفیت فضا و ايجاد يك سیستم جامع ساختارى براى اين ساختمان ها، پاركینگ و بخشى از خدمات 

به پاركینگ و فضاى زيرزمین منتقل شده است.
ــمت شمال شرقى و همچنین در راستاى شمالى-جنوبى قرار دارند و اين جهت گیرى با دو  تمامى بلوک ها در س
هدف صورت گرفته است، هدف اول بهره گیرى حداكثرى از نور خورشید در طول روز مى باشد. در فضاى مابین 

بلوک ها، زمین بازى، پارک، فضاى فرهنگى و يك سالن اجتماعات پیش بیني شده است.
طراحي اين مجموعه با هدف انتقال جمعیت شهر از مركز به حاشیه صورت گرفته است. مديران شهر گوانگ يو 
آن در نظر دارند تا مجموعه هاى مشابهى را در نقاط مختلف حومه شهر ايجاد كنند و در حال حاضر در حال طراحى 

زيرساخت ها و همچنین شبكه حمل و نقل براى اين بخش مى باشند.

روباتی که در خانه می چرخد و همه جا را گرم می کند

روبات جديدى معرفى شده است كه قادر است در سراسر اتاقهاى خانه يا اداره حركت كند و محیطهاى سردتر را گرم كند.
نخستین ماشینهاى روباتیك تجارى خانگى، جاروبرقى هاى روباتیك بودند كه در سال 2010 عرضه شدند. اين 
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روباتها مى توانند به طور خودكار خانه را تمیز كنند. اكنون به نظر مى رسد كه نسل جديدى از خانواده هاى روباتهاى 
خانه دار وارد بازار شده اند كه وظايفى فراتر از جارو كشیدن و تمیز كردن خانه به عهده مى گیرند.

در روزهاى اخیر، روباتى به نام800H معرفى شد كه در سكوت كامل به تمام اتاقهاى خانه يا اداره سر مى كشد و 
مكانهايى را كه به هواى تازه نیاز دارند، تهويه مى كند.

اكنون طرح مفهومى روباتى به نام Agent-H معرفى شده كه قادر است محیطهاى سردتر خانه يا اداره را گرم 
كند. به ويژه اين روبات مى تواند دنبال شما به اتاقهاى مختلف بیايد و گرماى آن ها را تامین كند.

ــت.  ــگرها و مواد ويژه اى كه دارد درک مى كند كه چه منطقه اى از آپارتمان گرمتر اس اين روبات به خاطر حس
بنابراين مى تواند نزديكترين منابع احتمالى)شومینه، شوفاژ، بخارى...( را شناسايى كند، به آن ها نزديك شود و گرما 
جذب كند. سپس به اتاقهاى سردتر مى رود و اين گرما را براى حفظ تعادل دما در محیطهاى با دماى كمتر ساطع 

مى كند.
اين بدان معنى است كه Agent-H به تنهايى قادر به تولید گرما نیست اما مى تواند آن ها را جذب كند.

 
ساخت دستگاه نامرئي کننده ساختمانها در برابر زلزله 

دانشمندان بر اين باورند كه در آينده نزديك، يك دستگاه پوششي مي تواند برجها و آسمان خراشها را در برابر زلزله 
نامرئي و ايمن كند.

ــاس تحقیقات در مورد دستگاه هاي پوششي بوده كه به نامرئي كردن اجسام مي پردازند. دستگاه  اين شیوه بر اس
ــرده براي هدايت امواج زمین لرزه در اطراف ساختمان  ــاختمان ها در برابر زلزله، از الستیك فش پوشش دهنده س

استفاده مي كند.
رياضیدانان دانشگاه منچستر اظهار كرده اند كه امواج االستیكي زمین لرزه ها را مي توان به شیوه مشابه انحراف امواج 

نوري در اطراف اجسام در آزمايش هاي اخیر، در اطراف جسم منحرف كرد.
به گفته اين محققان، نظريه آن ها مي تواند به كاهش تلفات جاني بالياي طبیعي آينده منجر شود. آن ها بر اين 
باورند كه استفاده از الستیك فشرده در سازه هايي مانند نیروگاه هاي انرژي اتمي، تیرهاي برق و اداره هاي دولتي 

مي تواند آن ها را در برابر آسیب محافظت كند.
ــري يا عملي در حوزه  ــرفت هاي قابل توجهي از لحاظ نظ ــؤول اين پروژه، پیش ــه گفته دكتر ويلیام پارنل، مس ب
پوشش دهي نامرئي كننده حاصل شده و اين محققان توانسته اند از لحاظ نظري نشان دهند كه پیش فشار بر روي 
يك ماده طبیعي در دسترس مانند الستیك مي تواند به يك اثر پوششي از يك نوع خاص موج االستیك منجر 

شود.
ــي به نمايش نامرئي كردن بخشهايي از زمان با  ــگاه كورنل توانستند طي پژوهش ــال 2011 محققان دانش در س

منحرف كردن پرتوهاي نور بپردازند.
تیم ديگري از دانشگاه تگزاس نیز 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 شیوه بر روي امواج االستیكي يا ساختمانها انجام نشده بود. به گفته پارنل، اين پژوهش نشان دهنده 
ــرعت امواج نوري بوده و در صورت امكان باال بردن مقیاس آن مي توان از اين فناوري  امكان كنترل جهت و س

براي ساخت پوششهاي نامرئي كننده محافظ بر روي ساختمانها يا بخشهاي خاصي از آن ها استفاده كرد.

ساخت پنجره های هوشمند قابل تنظيم

محققان آزمايشگاه بركلى در حال ساخت پنجره هوشمندى هستند كه میزان حرارات وارد شده به اتاق و همچنین 
ــتند كه شامل اليه نازكى از  ــاخت نوعى پوشش هس نور محیط را تنظیم مى كند. اين محققان اكنون در حال س

نانوبلورها با قابلیت انتقال نور مرئى و رد نور نزديك مادون قرمز است.
حالت انتقال دهنده نور نزديك به مادون قرمز نانوبلورها را مى توان با اعمال چند ولت بار الكتريكى فعال ساخت. در 
يك روز سرد، هر دو نور مرئى و نزديك به مادون قرمز براى انتقال گرما مى توانند وارد محیط شوند؛ اما در روزهاى 

گرم چند ولت الكتريسیته بر اين نانوبلورها اعمال شده تا پنجره تنها به نور مرئى اجازه ورود بدهد.
ــید قلع اينديوم در شكل نانو بلور پرداختند. اين بلورها در مايعات و حالل ها از هم جدا  ــمندان به تلفیق اكس دانش
شده و مى توان از آن ها براى پوشش دادن به شیشه استفاده كرد. قلع به اين ماده يك بار الكتريكى اضافى داده 
و الكترونها آن مسؤول جذب نور مادون قرمز هستند. تغییر حالت جذب كنندگى مادون قرمز شیوه كامال جديدى 
محسوب مى شود. اين پنجره هاى هوشمند تنها به زيبايى و راحتى محیطها كمك نكرده، بلكه تاثیرات انرژى و 

اقتصادى پنجره ها را نیز كاهش مى دهد.
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برج های 35 متری الله ای و توليد انرژی الکتریکی

در برآورده اولیه اين ايده كه در سال 1980 صورت گرفته، پیش بینى مى شد اين برج الله اى، انرژى مورد نیاز 
40 خانه را تامین كند. در يك اجراى آزمايشى در اسپانیا هم نیاز 35 منزل تامین شد و اين يك رقم بهره بردارى 

بسیار خوب به حساب مى آيد.
ــاى جديدى براى تولید انرژى از خورشید وارد مى شود. در اين پروژه، شركتى به نام AROA در  ــر روز ايده ه ه
اسپانیا يك طرح قديمى را نوسازى كرده و از آن جهت تامین انرژى الكتريكى استفاده مى كند. در اين روش، نور 

خورشید به دام انداخته شده و از گرماى آن استفاده مى شود.
50 عدد آينه قرار است انرژى نور خورشید را به سمت يك برج الله اى شكل با ارتفاع 35 متر بازتاب كنند. آينه ها 
در طول روز خورشید را رديابى كرده و نور را دقیقا روى برج متمركز مى كنند. در مركز اين برج اشعه هاى متمركز 
شده دماى هواى موجود در آن فضا را گرم مى كند. اين هوا فشرده مى شود و مى تواند گرمايى تا 1000 درجه 

سانتیگراد تولید كند.
سپس اين هواى فوق العاده گرم به سمت لوله هايى هدايت و در آنجا جهت تامین انرژى مورد نیاز براى گردش 

يك توربین و در نهايت تولید انرژى الكتريكى استفاده مى شود.
همانطور كه گفته شد اين روش از هواى داغ براى تولید انرژى استفاده مى كند و نسبت به روش هاى مورد استفاده 
ــتم هاى خنك كننده نیز ندارد. زمانى كه  ــت و نیاز به سیس فعلى كه آب يا مواد ديگر را داغ مى كنند بهینه تر اس

خورشید غروب مى كند هم يك منبع سوخت خارجى پشتیبانى مجموعه را بر عهده مى گیرد.
در برآورده اولیه اين ايده كه در سال 1980 صورت گرفته، پیش بینى مى شد اين برج الله اى، انرژى مورد نیاز 
40 خانه را تامین كند. در يك اجراى آزمايشى در اسپانیا هم نیاز 35 منزل تامین شد و اين يك رقم بهره بردارى 

بسیار خوب به حساب مى آيد.
قرار است از اين برج ها براى فراهم كردن انرژى در مناطق روستايى و مكان هايى كه روزهاى آفتابى زيادى دارند 

استفاده شود. هر چند تا توسعه آن نیاز به زمان بیشترى است.

امکان بازدید مجازی از نمایشگاه های هنری استراليا

شش نمايشگاه و گالرى بزرگ و معتبر هنرى در استرالیا از امروز به صورت مجازى و در قالب تورهاى تحت وب 
سه بعدى قابل دسترس و بازديد شده اند.

ــوم به گوگل  ــه، اين خدمات با همكارى گوگل ارائه مى شود كه در قالب طرحى موس به نقل از خبرگزارى فرانس
آرت درصدد ارائه خدمات تور مجازى به عالقمندان به مشاهده شاهكارهاى هنرى جهان و تابلوهاى زيبا و مشهور 

نقاشى است.
يكى از اين نمايشگاه ها گالرى هنرى New South Wales است كه 415 اثر موجود در آن از اين طريق قابل 
مشاهده خواهند بود. از میان اين آثار امكان مشاهده بیش از250 اثر هنرى به طور سه بعدى امكان پذير شده است.

كارشناسان معتقدند با اين كار عالقمندان به آثار هنرى مى توانند از نزديك تمامى نقاشى هاى زيباى موجود در 
اين گالرى ها را از نزديك تماشا كنند.

براى اجراى اين طرح از دوربین هاى360 درجه اى استفاده شده كه از قابلیت زوم و نمايش تصاوير به طور 360 
درجه برخوردارند. تا به حال آثار هنرى 151 گالرى در بیش از 40 كشور از اين طريق در معرض ديد عموم قرار 

گرفته اند. اجراى پروژه گوگل آرت از سال گذشته آغاز شده است.

ساخت کاغذ دیواری ضد زلزله!

ــب نرم و قابل انعطافى كه از آب و دانه هاى پلى اورتان ساخته شده است، به ديوار  ــط چس اين كاغذ ديوارى توس
اصلى متصل مى شود.

محققان آلمانى موفق به طراحى و ساخت كاغذ ديوارى مقاوم در برابر زلزله شده اند كه مى تواند از تخريب و فرو 
ريختن ديوار در زمان وقوع زمین لرزه پیشگیرى كند.

محققان مؤسسه تكنولوژى كارلسروهه آلمان با استفاده از الیاف شیشه اى با مقاومت باال كه به يكديگر بافته شده 
ــیار قوى تولید كرده اند كه مى تواند انرژى ناشى از زلزله را به چهار جهت مختلف  ــتیك بس اند، يك پوشش االس
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منتقل كرده و مانع از فرو ريختن ديوار شود.
ــب نرم و قابل انعطافى كه از آب و دانه هاى پلى اورتان ساخته شده است، به ديوار  ــط چس اين كاغذ ديوارى توس

اصلى متصل مى شود.
پس از نفوذ چسب بداخل ديوار و تبخیر آب موجود، دانه هاى پلى اورتان پوشش بسیار مستحكم روى ديوار ايجاد 

مى كنند كه باعث انتقال انرژى ناشى از زلزله به جهات مختلف مى شود.
»موريتس اوربان« از محققان اين مركز تأكید مى كند: كاغذ ديوارى ضد زلزله در شبیه سازى زلزله مورد آزمايش 

قرار گرفته و به دلیل استفاده از اين پوشش در ديوارهاى خانه، ساختمان تخريب نشد.
تولید تجارى پوشش ديوارى مقاوم در برابر زلزله از سال جارى میالدى آغاز خواهد شد.

ساخت سریعترین آسانسور جهان

وقتى نخستین آسانسور تجارى در سال 1857 توسط شركت اوتیس راه اندازى شد مى توانست در يك دقیقه ارتفاع 
12 مترى را طى كند، اما برج 610 مترى شانگهاى در چین در حال راه اندازى سريع ترين آسانسور جهان است كه 

مى تواند در عرض يك ثانیه حركت 17 مترى داشته باشد.
همزمان با كار ساخت اين آسانسور در سال 2014، افراد مى توانند از طبقه همكف در كمتر از يك دقیقه ارتفاع 

565 مترى اين برج را طى كنند.
بخش موتور

آسانسور شركت میتسوبیشى چون نسخه اولیه شركت اوتیس مسیر خود را توسط يك تسمه طى مى كند. اين 
دستگاه از يك طرف به كابلهاى فوالدى و از طرف ديگر به يك وزنه 13 تنى وصل شده است. يك موتور 310 

كیلو واتى در باالى بدنه اين آسانسور، دستگاه را با كشیدن تسمه باال و پايین مى برد.
مغز آسانسور

يك كامپیوتر مركزى زمان و ترتیب رساندن مسافران و سوار كردن آن ها را برعهده دارد. هدف اصلى كاهش زمان 
انتظار كاربران بدون ممانعت از عبور دو آسانسور از كنار هم است، چرا كه عبور دو آسانسور مى تواند صداى باد 

شديدى ايجاد كرده و فشار را در بدنه افزايش دهد.

ميرایی نوسان
آسانسورها در ريل فوالدى محكم حركت مى كنند اما در سرعتهاى باال مى توانند تكانهاى اندكى هم داشته باشند. 
غلتكها كه آسانسور را هدايت مى كنند در كنار ريلهاى فوالدى به صورت اتوماتیك لرزش و نوسان را بى اثر مى 
كند. شتاب سنجهاى متصل به دستگاه نوسان آرام آن را نشان دهد و همچنین محركهاى الكترومغناطیسى داخل 

غلتكها به بدنه آسانسور را در جهت مخالف به آرامى ضربه مى زند.
فشارسنجی

تغییر شديد در فشار جوى در حركت بى وقفه از طبقه زيرزمین به طبقه صدونوزدهم مى تواند فشار ناخوشايندى را 
در گوش مسافران ايجاد كند. در اين مرحله نوعى فن هواى ماشین درحال پايین آمدن را خارج مى كند و میزان 

فشار براى كاهش اين اثر تنظیم مى كند.
توقف اضطراری

در طول كاركرد عادى، يك ترمز ديسكى مكانیسم تسمه اصلى را متوقف مى كند اما اگر اين سیستم دريابد كه 
بدنه آسانسور بیش از حد سريع حركت مى كند، مكانیسمى را در قسمت تحتانى بدنه اجرا مى كند تا ريلها را گرفته 
آسانسور را در ارتفاع 15 مترى متوقف مى كند. براى حفظ مسافران از گرماى 989 سانتیگرادى كه در نتیجه توقف 

اضطرارى ايجاد مى شود، مهندسان عايقهاى مقاوم در برابر گرما را در بدنه آسانسور قرار داده اند.

ساخت هتل های جنگلی در آمازون

اهالى جنگل هاى آمازون براى جلوگیرى از نابودى اين جنگلها كه ريه كره زمین نامیده مى شوند تصمیم به ساخت 
هتلهاى جنگلى در اين جنگلها گرفته ند.

ــور پرو، به منظور جلوگیرى از نابودى بیشتر اكوسیستم اين منطقه و حفظ  ــتوايى آمازون در كش اهالى جنگل اس
محیط زيست، اقدام به ساختن هتلهاى جنگلى كرده اند. جنگل استوايى آمازون كه ريه كره زمین نام گرفته است، 
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8 كشور آمريكاى جنوبى را زير پوشش خود دارد، و بزرگترين جنگل دنیا محسوب مى شود، و بیشترين گونه هاى 
گیاهى و حیوانى را در خود جاى داده است.

گسترش جهانگردى در اين منطقه مشكالت زيست محیطى را نیز در پى داشته است به همین دلیل اهالى محل، 
هتلهاى سبزى ساخته اند كه نه تنها وسیله اقامت در اختیار جهانگردان مى گذارند، بلكه به آن ها شیوه هاى حفظ 

محیط زيست و نگهدارى از جنگلها را نیز مى آ موزند.
مدير يكى از اين هتلهاى جنگلى مى گويد: به منظور جلوگیرى از آسیب رسیدن به محیط زيست، جهانگردان در 
عین حال كه دانش جنگلدارى مى آموزند، از محیط زيست نیز لذت مى برند، و بعداً مى توانند آموخته هاى خود را 

با ديگران در میان بگذارند.

مدت خانه  دار شدن در شهرهای جهان

صاحبخانه شدن به عنوان يكى از نیازهاى اولیه بشر، امروزه به يك آرزو تبديل شده است، اين گزارش به زمان 
مورد نیاز شهروندان براى خانه دار شدن در شهرهاى مختلف جهان مى پردازد.

قیمت خانه در كجاى جهان گرانتر است؟ اين پرسشى است كه شبكه تلويزيونى بلومبرگ مطرح كرده و با استفاده 
از آمار و بهاى زمین و خانه در كشورهاى مختلف توانسته گزارش جالبى از قیمت يك واحد آپارتمان 100 مترى 

در شش گوشه جهان تهیه كند.
ــال پس انداز مى تواند خانه اى در محله  ــاكن نیويورک پس از 48,4 س رتبه دوازدهم: يك شهروند آمريكايى س

منهتن خريدارى كند.
رتبه يازدهم: خريدن خانه اى شخصى در سیدنى پايتخت استرالیا به 54,9 سال پس انداز نیاز دارد.

رتبه دهم: داشتن خانه اى شخصى در شهر تاريخى رم به 60,1 سال پس انداز نیاز دارد.
رتبه نهم: ساكنان جاكارتا پايتخت اندونزى بايد61,7 سال پس انداز كنند تا صاحب خانه شوند.

رتبه هشتم: كسى كه بدنبال خريد خانه در بانكوک است، بايد 67 سال درآمدش را پس انداز كند.
رتبه هفتم: صاحب خانه شدن در شهر ژنو سوئیس مستلزم 73,3 سال پس انداز است.

رتبه ششم: در شهر پاريس 77,7 سال طول مى كشد تا يك شهروند با پس انداز خود مالك يك خانه شود.
رتبه پنجم: هنگ كنگ شهرى كه خريد خانه در آن آرزوى بزرگى به شمار مى رود، ساكنان اين بندر بايد 96,4سال 

براى دست يافتن به اين آرزو پس انداز كنند.
ــى به خانه دار شدن در آن نمى انديشد چرا كه خريد يك ملك  ــت كه معموالم كس رتبه چهارم: لندن شهرى اس

خصوصى 136,2 سال پس انداز مى طلبد.
رتبه سوم: براى يك شهروند اهل مسكو، صاحب خانه شدن به قیمت 143,7 سال پس انداز تمام مى شود.

رتبه دوم:233,3 سال كار و پس انداز مى تواند براى خريد خانه اى در شهر شانگهاى كافى باشد.
رتبه اول: اما شهرى كه خريد خانه در آن بیشتر به يك آرزو مى ماند نه در اروپا و نه در آمريكا است. شهر بمبئى 
هند گرانترين شهر جهان براى خريد خانه است. در اينجا يك شهروند حقوق بگیر براى اين كه بتواند مالك يك 
آپارتمان 100 مترى شود بايد 308 سال پس انداز كند. با توجه به اين موضوع شايد بتوان وجود محله هاى پرشمار 

زاغه نشین در حومه اين شهر پر جمعیت را توجیه كرد.

مکه بزرگترین ایستگاه  متروی جهان

با بهره بردارى از خط متروى »حرمین« در سال 2014، شهر مقدس مكه در قلب اين خط مترو قرار مى گیرد.
پس از آنكه وزارت كشور عربستان از آغاز بهره بردارى از فاز نخست خط متروى »حرمین« از اوايل سال 2014 
خبر داد، وزارت حج عربستان اعالم كرد، شهر مقدس مكه در قلب اين خط مترو قرار مى گیرد. بهره بردارى از فاز 
نخست خط مترو حرمین كه شهرهاى مقدس مكه و مدينه را به فرودگاه بین المللى جده متصل مى كند، دو سال 
ديگر آغاز مى شود و با احداث يكى از بزرگترين ايستگاه هاى متروى جهان در مكه با هزينه اى بالغ بر سه میلیارد 

ريال سعودى، اين شهر در قلب اين خط مترو قرار مى گیرد.
پروژه ى احداث خط مترو حرمین از سال گذشته میالدى آغاز شده كه با بهره بردارى از آن زائران با استفاده از اين 
خط مترو با قطارهايى با سرعت 444 كیلومتر راهى دو شهر مقدس مكه و مدينه خواهند شد كه اين امر رفاه بیشتر 
زائران را در پى داشته و از آمار مرگ و میر آن ها در مسیرهاى منتهى به اين دو شهر در تصادفات جاده اى خواهد 
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كاست. در سال 2010 نیز بهره بردارى از فاز اول پروژه ى متروى مكه آغاز شد كه اين شهر را به مناطق ويژه ى 
برگزارى مراسم حج متصل مى كند و بخشى از زائران با استفاده از آن به مناطق منا و عرفات منتقل شدند.

اين خط مترو كه توسط يك شركت چینى ساخته شده، در هر ساعت سه هزار زائر را جابه جا مى كند و جايگزين 
چهار هزار اتوبوس از مجموع 10 هزار اتوبوسى شده كه در سال هاى گذشته وظیفه ى انتقال زائران را از مكه به منا 
و عرفات برعهده داشتند. نكته ى جالب توجه درباره ى اين خط مترو اين است كه فقط پنج روز در سال كار مى كند 

و360 روز سال بدون استفاده است.

زشت ترین شهر دنيا کجاست؟

يك شهر صنعتى مخروبه در بلژيك در بحبوحه بحران منطقه يورو جاذبه هاى توريستى خود را دوباره به دست 
آورده است.

 شهر چارلروى كه يك بار در يك نظر سنجى در هلند به عنوان زشت ترين شهر اروپا شناخته شد اخیرا با برپايى 
يك تور گردشگرى در صنعت گردشگرى پیشرفت كرده است.

به گفته نیكالس بوزارت،  مدير آژانس گردشگرى چارلروى، اين شهر كه صد سال پیش بزرگترين منطقه صنعتى 
دنیا محسوب مى شد، در دهه نود با از بین رفتن وضع شهرنشینى و ارتكاب انواع جرايم خشونت آمیز در آن، بدنام 

شد. وى گفت قصد دارد به مردم نشان دهد چگونه مى توان به سرعت از قله به دره سقوط كرد.
اين تور گردشگرى با بازديد از متروى اين شهر شروع مى شود، پروژه بزرگى كه به علت بدهى دولت متوقف شد. 
ساخت اين مترو كه فقط يكى از پروژه هاى متوقف شده شهر چارلروى است يك دهه به طول انجامید و هزينه 

هنگفتى داشت اما فقط قطارهاى آزمايشى را به خود ديد.
ــور پس از بازديد از مترو، گردشگران را به يك كارگاه ريخته گرى متروكه مى برد كه به باغ وحش تبديل  ــن ت اي
ــنگ آهن ديدن مى كنند كه نشان مى دهد روزگارى اين شهر از نظر  ــت. و در آخر گردشگران از تپه س شده اس

صنعت تیتان غنى بوده است.
با وجودى كه مقامات محلى تمايلى به برپايى اين تور ندارند، گردشگران زيادى از سراسر اروپا و ديگر كشورهاى 

جهان براى ديدن زشت ترين شهر دنیا به چارلروى سفر مى كنند.
ايده بديع بوزارت كسب و كارهاى نوآورانه جديدى را جذب كرده است مانند كافى شاپ در هواپیما و گالرى هنرى. 
شهر چارلروى نیز مانند همه شهرهاى اروپا سعى مى كند خود را بازيابد. امروز حدود يك چهارم جمعیت اين شهر 

بیكارند.

ساکت ترین مکان جهان، تنها 45 دقيقه قابل تحمل است!

اگرچه سكوت همیشه با ارزش تصور شده اما اتاقي در آمريكا وجود دارد كه به دلیل سكوت بسیار باالي آن تنها 
براي زمان كوتاهي قابل تحمل است.

ــژواک« كتابخانه اورفیلد در جنوب  ــان مي تواند در »اتاق بدون پ ــه گزارش بنانیوز طوالني ترين زماني كه انس ب
مینیاپولیس دوام بیاورد، تنها 45 دقیقه است.

اين اتاق تا 99,99 درصد جاذب صدا بوده و ركورد گینس را براي ساكت ترين مكان جهان در اختیار دارد؛ اما اقامت 
طوالني در آن در برخي موارد فرد را دچار اوهام مي كند. اين اتاق خاصیت فوق سكوت خود را از طريق مثلثهاي 

صوتي پشم شیشه، ديوارهاي دو طرفه عايق دار فلزي و سیمان بدست آورده است.
به گفته سازندگان، در زمان حضور در اين اتاق بدون پژواک، به قدري سكوت وجود دارد كه گوش ها با آن سازگار 

شده و مي توان صداهايي مانند ضربان قلب و حتي شش ها و معده را شنید.
جهت يابي در اين اتاق تاريك ناممكن بوده، از اين رو بايد در آن روي يك صندلي نشست.

اين اتاق توسط شركت هاي بسیاري در آمريكا مانند ناسا كاربرد داشته كه از آن براي آزمايش فضانوردان استفاده 
مي كنند. در اين آزمايشات فرد درون محفظه پر از آب معلق مانده تا مدت زمان سالمت ذهني آن ها قبل از دچار 

توهم و خیال شدن سنجیده شود.
همچنین سازندگان محصوالت براي سنجش صداي محصوالت خود و همچنین تعیین كیفیت صوتي از اين اتاق 

بهره مي برند.
براي مثال شركت موتورسازي هارلي ديويدسون از اين اتاق براي كم صدا كردن موتورهاي خود استفاه مي كند. 
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