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تببیکاریپاشـــویهمیخواهد
تازه  ترین گزارش وزارت کار از وضعیت بیکاری در کشور و تغییرات آن در فاصله سال های 84 تا 92 نشان می دهد که از سال 84 تا 87 نرخ بیکاری در مسیر بهبود قرار داشته ولی پس از 
آن تا سال 91 کشور شاهد افزایش نرخ بیکاری بوده است، این در حالی است که دولت امیدوار است تا سال 1404 بتواند نرخ بیکاری را در کشور تک رقمی کند. آمارها همچنین می گوید: 
6. 5 میلیون نفر از جمعیت کشور در فاصله سال های 84 تا 92 بر تعداد افراد غیرفعال کشور افزوده شد و در حال حاضر 39. 5 میلیون نفر از جمعیت کشور نه شاغلند و نه بیکار و با اینکه 

در سن کار قرار دارند اما در توسعه کشور نقشی نداشته و صرفا مصرف کننده  هستند. 
این گروه بزرگ از جامعه که تقریبا 2 برابر کل جمعیت فعال کشور را تشکیل می دهد قدرت کوچک  ترین اثرگذاری را در تولید، توسعه و پیشرفت کشور بر اساس آمارهای ارایه شده ندارند 

و کامال متکی به حدود 24 میلیون نفری هستند که امروز جزو جمعیت فعال اقتصادی کشور محسوب می شوند. 
کارشناسان بازار کار می گویند از دالیل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، ناامیدی و مایوس شدن بخشی از جوانان از یافتن یک شغل مناسب است که طی آن بخشی از زنان و مردان 
دستکم به صورت موقتی قید یافتن شغل را زده اند که این مهم به صورت بالقوه به زیان کشور خواهد بود، چون بخشی از جمعیت و توان میلیونی کشور به جای مشارکت در تولید و توسعه، 

در سرگردانی به سر می برند و امکان هیچگونه استفاده ای از توان و انرژی آن ها وجود ندارد. 
از سویی دیگر با وجود اینکه بخشی از متولدین دهه 60 هنوز امکان ورود به بازار کار به دالیلی از جمله انجام تحصیالت دانشگاهی و ناموفق بودن در جست و جوی شغل را نیافته اند، 
متولدین دهه 70 با جمعیت چندمیلیونی در ابتدای مسیر بازار کار قرار گرفته اند. باقی ماندن شرایط نامناسب عرضه و تقاضای نیروی کار و بحرانی ماندن بیکاری در کشور باعث ایجاد موج 

و پیک جدیدی از تقاضا برای کار در سال های آینده این بار با دهه هفتادی ها خواهد شد. 
ناگفته پیداست بحران اشتغال و بیکاری در جامعه معضل امروز و دیروز جامعه ما نیست اما متاسفانه به دلیل اتخاذ سیاست های غلط دولت ها و نیز تحمیل فشارهای اقتصادی بین المللی، این 
موضوع همچنان به عنوان یکی از گره های ناگشوده داخلی باقی مانده است. به نظر می رسد حال وقت آن رسیده تا پس از دمیدن نسیم اعتدال و امید در جامعه، دولت یازدهم راهی برای 

پایان دادن به تب بیکاری و پاسخ به اساسی  ترین خواست و مطالبه مردم از حاکمیت بیابد. 
بی گمان رفع معضل بیکاری نیازمند اتخاذ برنامه های اساسی و اجرای طرح های موثر و کارآمد میان مدت و بلندمدت است و تا این مساله اساسی کشور از میان نرود دیگر معضالت موجود همچون 
فقر، اعتیاد و دیگر معضالت فرهنگی نیز همچنان باقی خواهد ماند. با اینحال به نظر می رسد تا رسیدن به آن زمان الزم است تمامی نخبگان، متخصصان، کارآفرینان و صاحبان طرح ها و ایده های 
نو و کارآمد برای فایق آمدن بر مشکل بیکاری آستین همت خویش را باال زده و مجلس و دولت را در تدوین و اجرای قوانین مربوط به توسعه اقتصادی و بهره مندی از سرمایه های انسانی یاری دهند. 
عالوه بر این ضروری است تمهیدات الزم برای جذب سرمایه گذاران خارجی در کنار ایجاد و تقویت احساس امنیت هرچه بیشتر برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران داخلی و هزاران ایرانی 

دارای سرمایه های کالن خارج از کشور اندیشیده شود. 
نکته دیگر آنکه باید کوشید ضمن فراهم ساختن فرصت کار و تولید در جامعه بستر مناسبی را برای تقویت بخش عمران و کشاورزی و التزام به خودکفایی در تولید محصوالت هزاران 

فرصت شغلی را در کشور ایجاد نمود و از روستاگریزی و پناه بردن روستاییان جویای کار به حاشیه شهرها و تن دادن به مشاغل کاذب جلوگیری کرد. 
از سویی دیگر الزم است دولت نیز چاره ای اندیشد تا از ورود کاالی مصرفی و بی کیفیت از چین و برخی کشورهای دیگر به کشور جلوگیری کند، آن هم در شرایطی که تولیدکنندگان 

داخلی و بسیاری از جوانان جویای کار توان تولید با کیفیِت تقریبا تمامی این کاالها را دارند. 
راهکار دیگری که می توان در این خصوص ارایه داد، اهتمام برای رونق ساخت و ساز در کشور است تا از این رهگذر طرح های موثرتری برای این بخش که بنا به اظهار کارشناسان باعث 
رونق بیش از چهارصد شغل به طور مستقیم و غیرمستقیم و ایجاد هزاران فرصت شغلی در کشور می شود، سامان یابد. پیداست رونق ساخت و ساز نه تنها باعث کاهــش نسبی قیمت 
مسکن و اجاره بها می شود، بلکه باعث خواهد شد هزاران فرصت شغلی برای مهندسان، کارگران ماهر و... فراهم آید و حتی زمینه صدور دانش فنی و تخصص کارشناسان کشورمان به 

دیگر کشورها و به ویژه کشورهای همسایه فراهم شود. 
بخش آموزش عالی نیز می تواند با تکمیل طرح آمایش این حوزه که در راستای سر و سامان دادن به نحوه سنجش دانشجو در مناطق جغرافیایی کشور تدوین گردیده از توسعه کمی، بی رویه 

و بدون توجه به نیاز کشور در این خصوص جلوگیری کند. 



4

| سروش اندیشه |

انســان ها بــه برکــت ِخــَرد اســت کــه می تواننــد پیــام پیامبــران را درک کننــد؛ از مشــکالت و دشــواری های راه نورانــی پیغمبــران نهراســند و آن هــا 
را بتواننــد پشــت ســر بگذارنــد. بــه برکــت عقــل و اندیشــه و ِخــَرد اســت کــه بشــرّیت می توانــد از مفاهیــم قــرآن بدرســتی اســتفاده کنــد. اگــر جامعــه 
اســالمی بــه همیــن یــک دســتور عمــل کنــد، یعنــی نیــروی فکــر را، بــه کارگیــری اندیشــه و ِخــَرد را در میــان خــود یــک امــر رایــج و عمومــی قــرار 

بدهــد، عمــده  مشــکالت بشــر و عمــده مشــکالت جامعــه اســالمی حــل خواهد شــد. 
ــه می کننــد، در یــک نقطــه ای به خاطــر اســالم  ــار ظالمان ــاه رفت ــا انســان های بی گن ــام اســالم در یــک نقطــه ای ب ــه ن ــگاه کنیــد، ب امــروز شــما ن
مســلمانان را قتــل عــام می کننــد. در آفریقــا در یــک مرکــزی، در یــک کشــوری، کســی به خاطــر مســلمان بــودن مــورد قتــل و تجــاوز و ظلــم قــرار 
می گیــرد. در نقطــه  دیگــری کســانی بــه نــام اســالم دخترهــای مــردم را می دزدنــد و فــرار می کننــد؛ این هــا به خاطــر ایــن اســت کــه پیــام اســالم 
بــرای مســلمانان جــا نیفتــاده اســت. مــا مســلمان ها بایــد قــرآن را، اســالم را درســت بفهمیــم و بــا میــزان عقــل و ِخــَرد خودمــان و بــا راهنمایــی 

اندیشــه بشــری و اســالمی، بــه اعمــاق تعالیــم پیامبراســالم و ایــن پیام هــا برســیم. 
وقتــی از پیــام اســالم غفلــت کردیــم، کــه قــرآن کریــم فرمــود: َو قــاَل الرَّســوُل یــَربِّ اِنَّ َقوِمــی اتََّخــذوا هــَذا الُقــرءاَن َمهجــورا؛ )2(وقتــی قــرآن را 
مهجــور کردیــم، بــه مفاهیــم قــرآن درســت نــگاه نکردیــم، مجموعــه مفاهیــم قرآنــی را کــه یــک منظومــه  کامــل برای زندگی انســان اســت، درســت 

ندیدیــم، آن وقــت لغــزش پیــدا می کنیــم و نیــروی ِخــَرد مــا هــم نمی توانــد فهــم درســتی از مفاهیــم قرآنــی پیــدا کنــد. 
امــروز در دنیــا دشــمنانی به صــورت علنــی بــا اســالم مقابلــه می کننــد؛ مقابلــه  آن هــا در درجــه  اّول بــا ایجــاد اختــالف اســت. عمیق  تریــن اختالف هــا 
و خطرناک  تریــن اختالف هــا، اختالف هــای عقیدتــی و ایمانــی اســت. امــروز در دنیــا، تحریــکات ایمانــی و عقیدتــی بــرای بــه جــان هــم انداختــن 
مســلمانان، به وســیله دســت های اســتکباری انجــام می گیــرد. عــّده ای، عــّده ای را تکفیــر می کننــد؛ عــّده ای علیــه عــّده  دیگــری شمشــیر می کشــند؛ 
بــرادران بــه جــای همــکاری بــا یکدیگــر و گذاشــتن دســت در دســت یکدیگــر، علیــه بــرادران دســت در دســت دشــمنان می گذارنــد! جنــگ شــیعه 
و ســّنی بــه راه می اندازنــد و تحریــکات قومــی و طایفــی را لحظــه بــه لحظــه افزایــش می دهنــد؛ ]البتــه[ دســت هایی کــه ایــن کارهــا را می کننــد، 
دســت های شناخته شــده ای هســتند. اگــر نیــروی ِخــَرد، چــراغ اندیشــه و آگاهــی - کــه قــرآن مــا را بــه آن امــر کــرده اســت - بــه کار بیفتــد، خــب 

دســت دشــمن را می بینیــم، انگیــزه دشــمن را می فهمیــم. 

بخشیازبیاناتدردیدارمسووالننظاموسفرایکشورهایاسالمیدرسالروزبعثتپیامبراکرم)ص(

انتظاراززبدهگانونخبــگان
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|تلنگر|

چوبحراجبرآبرویموالنا| سرمایهایکهدریکلحظهبربادرفت
| تلنگر |

می گوینــد: روزی موالنــا، شــمس تبریــزی را بــه خانــه اش دعــوت کــرد. شــمس بــه خانــه جالل الدیــن رومــی رفــت و پــس از ایــن کــه وســایل پذیرایــی میزبانــش 
را مشــاهده کــرد از او پرســید: آیــا بــرای مــن شــراب فراهــم کــرده ای؟ موالنــا حیــرت زده پرســید: مگر تو شــراب خوارهســتی؟! 

شمس پاسخ داد: بلی. موالنا گفت: ولی من از این موضوع اطالع نداشتم! 
ـ حال که فهمیدی برای من شراب مهیا کن. 
در این موقع شب، شراب از کجا گیر بیاورم؟!
به یکی از خدمتکارانت بگو برود و تهیه کند. 

- با این کار آبرو و حیثیتم بین خدام از بین خواهد رفت. 
- پس خودت برو و شراب خریداری کن. 

– در این شهر همه مرا می شناسند، چگونه به محله نصاری نشین بروم و شراب بخرم؟!
اگــر بــه مــن ارادت داری بایــد وســیله راحتــی مــرا هــم فراهــم کنــی چــون مــن شــب ها بــدون شــراب نــه مــی توانــم غــذا بخــورم، نــه صحبــت کنــم و نــه 
بخوابــم. مولــوی بــه دلیــل ارادتــی کــه بــه شــمس دارد خرقــه ای بــه دوش مــی انــدازد، شیشــه ای بــزرگ زیــر آن پنهــان می کنــد و بــه ســمت محلــه نصــاری 
نشــین راه می افتــد. تــا قبــل از ورود او بــه آن محلــه کســی نســبت بــه مولــوی کنجــکاوی نمی کــرد امــا همیــن کــه وارد آنجــا شــد. مــردم حیــرت کردنــد و بــه 
تعقیــب وی پرداختنــد. آن هــا دیدنــد مولــوی داخــل میکــده ای شــد و شیشــه ای شــراب خریــداری کــرد و پــس از پنهــان نمــودن آن از میکــده خــارج شــد. هنــوز از 
محلــه مســیحیان خــارج نشــده بــود کــه گروهــی از مســلمانان ســاکن آنجــا، پشــت ســرش بــه راه افتادنــد و لحظــه بــه لحظــه بــر تعدادشــان افــزوده شــد تــا ایــن 
کــه مولــوی بــه جلــوی مســجدی کــه خــود امــام جماعــت آن بــود و مــردم همــه روزه در آن بــه او اقتــدا مــی کردنــد رســید. در ایــن حــال یکــی از رقیبــان مولــوی 
کــه در جمعیــت حضــور داشــت فریــاد زد:«  ای مــردم! شــیخ جالل الدیــن کــه هــر روز هنــگام نمــاز بــه او اقتــدا می کنیــد بــه محلــه نصــاری نشــین رفتــه و شــراب 
خریــداری نمــوده اســت.« آن مــرد ایــن را گفــت و خرقــه را از دوش مولــوی کشــید. چشــم مــردم بــه شیشــه افتــاد. مــرد ادامــه داد:« ایــن منافــق کــه ادعــای زهــد 
می کنــد و بــه او اقتــدا می کنیــد، اکنــون شــراب خریــداری کــرده و بــا خــود بــه خانــه مــی بــرد!« ســپس بــر صــورت جالل الدیــن رومــی آب دهــان انداخــت و 
طــوری بــر ســرش زد کــه دســتار از ســرش بــاز شــد و بــر گردنــش افتــاد. زمانــی کــه مــردم ایــن صحنــه را دیدنــد و به ویــژه زمانــی کــه مولــوی را در حــال انفعــال 
و ســکوت مشــاهده نمودنــد یقیــن پیــدا کردنــد کــه مولــوی یــک عمــر آن هــا را بــا لبــاس زهــد و تقــوای دروغیــن فریــب داده و درنتیجــه خــود را آمــاده کردنــد که 
بــه او حملــه کننــد و چه بســا بــه قتلــش رســانند. در ایــن هنــگام شــمس از راه رســید و فریــاد زد: »ای مــردم بی حیــا! شــرم نمی کنیــد کــه بــه مــردی متدیــن و 

فقیــه تهمــت شــرابخواری می زنیــد، ایــن شیشــه کــه می بینیــد حــاوی ســرکه اســت زیــرا کــه هــرروز بــا غــذای خــود تنــاول می کنــد.« 
رقیــب مولــوی فریــاد زد: »ایــن ســرکه نیســت بلکــه شــراب اســت.« شــمس در شیشــه را بــاز کــرد و در کــف دســت همــه مــردم از جملــه آن رقیــب قــدری از 
محتویــات شیشــه ریخــت و بــر همــگان ثابــت شــد کــه درون شیشــه چیــزی جــز ســرکه نیســت! رقیــب مولــوی بــر ســر خــود کوبیــد و خــود را بــه پــای مولــوی 
انداخــت، دیگــران هــم دســت های او را بوســیدند و متفــرق شــدند. آنــگاه مولــوی از شــمس پرســید: بــرای چــه امشــب مــرا دچــار ایــن فاجعــه نمــودی و مجبــورم 
کــردی تــا بــه آبــرو و حیثیتــم چــوب حــراج بزنــم؟ شــمس گفــت: بــرای ایــن کــه بدانــی آنچــه کــه بــه آن مــی نــازی جــز یــک ســراب نیســت، تــو فکــر مــی 
کــردی کــه احتــرام عــده ای بــرای تــو ســرمایه ای اســت ابــدی، در حالــی کــه خــود دیــدی، بــا تصــور یــک شیشــه شــراب همــه آن از بیــن رفــت و آب دهــان بــه 
صورتــت انداختنــد و بــر فرقــت کوبیدنــد و چه بســا تــو را بــه قتــل می رســاندند. ایــن ســرمایه تــو همیــن بــود کــه امشــب دیــدی و در یــک لحظــه بــر بــاد رفــت. 
 پس به چیزی متکی باش که با مرور زمان و تغییر اوضاع از بین نرود. 
 کتاب مالصدرا تالیف هانری کربن ترجمه و اقتباس ذبیح اهلل منصوری
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اعضای شورای شهر و شهردار تهران در دیدار با رئیس جمهور بر ایجاد مدیریت یکپارچه شهری، توسعه و تکمیل ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت، رسیدگی 
به ابنیه تاریخی پایتخت و نوسازی بافت های فرسوده، عملیاتی کردن قانون برنامه سوم و مدیریت یکپارچه شهری و برگزاری انتخابات شورایاری ها تاکید کردند. 
اعضای شورای اسالمی شهر تهران و شهر یکسال پس از انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در 24 خرداد 92، در دفتر نهاد ریاست جمهوری با حسن 

روحانی دیدار کردند. 
رئیس جمهور در این دیدار با اشاره به جایگاه و اهمیت تهران گفت: شورای شهر تهران برای دیگر شوراها الگوست؛ همانگونه که شهر تهران برای سایر 

شهرها نمونه و الگوست. 
حسن روحانی افزود: من نمی دانم چطور در شهری مثل تهران ساختمان های بلند درست می شود اما پیاده رو وجود ندارد؛ چرا معماری تهران هویت اسالمی 
ایرانی ندارد. من از شما سئوال می کنم. اگر به عهده ماست ما می رویم دنبال حل این مشکالت اما هم دولت و هم اعضای شورا منتخبان مردم هستند و هدفشان 
خدمت به همین مردم است. ما باید فکر کنیم با چه سازوکاری کارها را به مردم واگذار کنیم همانگونه که در دیگر کشورها این اتفاق در حال انجام است. 
رئیس جمهور با بیان این که تهران دارای معضالت ویژه ای است، گفت: از نگاه من زلزله و امنیت مهم  ترین معضالت پایتخت بودند اما اکنون آلودگی هوا 

را نقد ترین مشکل تهران می دانم. 
وی در زمینه مبارزه با آلودگی هوا گفت: بنزین تهیه شده در پتروشیمی ها دارای آثار منفی در آلودگی هوای شهر بود و امروز شاهد هستیم که با حل این 

مسأله روزهای پاکیزه در تهران افزایش پیدا کرده است. 
رئیس جمهور بر ضرورت وفاق و هماهنگی همه مسووالن نظام برای خدمت رسانی به مردم و توسعه کشور تأکید و اظهار امیدواری کرد همکاری و هماهنگی 

همه دستگاه ها و نهادهای مدنی منشأ خدمات برای ملت ایران شود. 
رئیس  جمهور گفت: همه مسووالن باید در زمان ایفای مسوولیت خود دست در دست هم قرار دهند تا منشأ خدمات برای همه ایرانیان به ویژه مردم تهران باشند. 
دکتر روحانی اظهار امیدواری کرد در سایه توجهات آن حضرت منتخبان ملت بتوانند در مسیر رفاه و سعادت آن ها و توسعه کشور گام بردارند. وی گفت: امیدوارم 
با توجه به عنایات منجی عالم بشریت، آالم و مصایب مسلمانان منطقه به ویژه از ناحیه تروریست ها از بین برود و صلح و ثبات و امنیت در دنیای اسالم حاکم شود. 
دکتر روحانی همچنین با اشاره به جایگاه و اهمیت تهران گفت: رفت و آمد دنیا به تهران زیادتر خواهد شد و آثار آن را می  توان در حضور هیئت های سیاسی، 

اقتصادی و فرهنگی در ماه های اخیر مشاهده کرد. 
دکتر روحانی با اشاره به مباحث مربوط به انتقال مرکز سیاسی ایران به نقطه ای دیگر در کشور گفت: تهران حتی اگر پایتخت نیز نباشد، دارای ویژگی هایی 

است که در 20 سال آینده نمی توان از آن چشم پوشی کرد. 
رئیس جمهور تأکید کرد: دولت آماده است تا با همفکری و همکاری مجموعه مدیریت شهری، برای حل مشکالت پایتخت و شهرک های اقماری اش پیش قدم شود. 
دکتر روحانی لزوم تقسیم کار میان دولت، شهرداری و شورای شهر به منظور خدمت رسانی به مردم تهران را یادآور گردید و خواستار برنامه ریزی و همفکری 

همه نهادهای مسوول در کاهش هزینه ها و به دست آوردن درآمد پایدار برای اداره شهر شد. 

گله رئیس جمهور از شیوه های توسعه شهری: 

کالنشهرهاییباساختمانهایبلند،امابدونپیادهرو
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رئیس جمهور حضور دکتر قالیباف در مقام شهردار تهران را مغتنم خواند 
ترکیب خوب و وجود چهره های شاخص در شورای شهر  به  اشاره  با  و 
اظهار امیدواری کرد پایتخت ایران اسالمی مایه آبرو، آرامش و راحتی برای 

گردشگران خارجی و ساکنان این شهر شود. 
دکتر روحانی با اشاره به برنامه دولت برای ایجاد دولت الکترونیک، گفت: 
ارایه تسهیالت به شهروندان از طریق ابزار نوین و مدرن می تواند در حل 
باید در مراکز دیگر  این روش  و  باشد  پایتخت مؤثر  از مشکالت  برخی 

خدمت رسانی مورد توجه قرار گیرد. 
دکتـر روحانـی بخشـی از وظیفـه مجموعه مدیریـت شـهری را نظارت بر 
ارایـه مجوزهـا برای سـاخت برخـی سـاختمان های بلندمرتبه دانسـت که 
در کوچه هـای باریـک احداث می شـوند و متأسـفانه حتی حریـم پیاده روها 

و معابـر را تحـت تأثیر قرار داده اسـت. 
از تجربیات سایر شهرهای بزرگ دنیا در  رئیس جمهور ضرورت استفاده 
نوسازی بافت های فرسوده با اتکا به منابع غیردولتی را خاطر نشان ساخت و 
گفت: باید اداره شهر به مردم واگذار شود و دولت و شهرداری ها تسهیالت و 

زمینه را برای حضور بخش خصوصی فراهم کنند. 
دکتر روحانی تأکید کرد: داشتن پول برای انجام امور همیشه راهگشا نیست، 
هنر این است که مجموعه دستگاه های مسوول با اتکا به منابع غیردولتی 

نسبت به رفع نیازهای شهر اقدام نمایند. 
رئیس جمهور با تأکید بر حل معضل حمل و نقل عمومی در تهران گفت: 
دولت در نظر دارد در راستای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی 30 هزار 

تاکسی و 12 هزار دستگاه اتوبوس به ناوگان شهری پایتخت اضافه کند. 
رئیس جمهور در این دیدار از راهکار کاهش مهاجرت به پایتخت سخن گفت 
و تأکید کرد: باید جاذبه های مهاجرت به تهران را کم کنیم. همچنین با ایجاد 
دولت الکترونیک به این قضیه کمک کنیم چرا که ارایه تسهیالت به شهروندان 
از طریق ابزار نوین و مدرن می تواند در حل برخی از مشکالت پایتخت مؤثر 
باشد و این روش باید در مراکز دیگر خدمت رسانی مورد توجه قرار گیرد. 
در  تهیه شده  بنزین  آلودگی هوا گفت:  با  مبارزه  زمینه  در  روحانی  دکتر 
پتروشیمی ها دارای آثار منفی در آلودگی هوای شهر بود و امروز شاهد هستیم 

که با حل این مسأله روزهای پاکیزه در تهران افزایش پیدا کرده است. 
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت در موضوع مبارزه با فساد جدی است، خواستار 
همراهی شهرداری و شورای شهر تهران برای مبارزه با زمین خواری شد و 
گفت: رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گزارشی ارایه کرده که بر اساس 
آن مجوز ساختمان سازی در پارک ملی پردیسان داده شده که جای سوال 
دارد که چه مقامی این مجوز را صادر کرده و چرا نظارتی بر این امر نمی شود؟ 
تعداد  این  نیازمند  آیا تهران  اینکه  بر  با طرح سوالی مبنی  دکتر روحانی 
ساختمان تجاری است؟ خواستار نظارت بیشتر مجموعه شهری بر برج سازی 

در این کالن شهر شد. 
پیش از سخنان رئیس  جمهور دکتر احمد مسجد جامعی رئیس شورای شهر تهران 
گفت: امروز زمینه الزم برای حل مشکالت مردم بیش از پیش مهیا شده است. 
مسجدجامعی خطاب به رئیس جمهور گفت: مهم  ترین ویژگی دولت شما 
اخالق و ادبیاتی است که با انتخاب شما، حاکم شده است و نمونه بارز آن جلسه 
امروزتان با دیگر کاندیداهای ریاست جمهوری است و یا همین دیدارتان با 
اعضای شورای شهر تهران. این رفتار اخالقی دولت در مناسبات شورا با دولت 
نیز تأثیر مثبت گذاشته و ادبیات مشترکی برای همکاری شکل گرفته است. 
او با اشاره به دیدار اعضای شورا با مقام معظم رهبری گفت: ایشان از ما 
خواستند همکاری بین شهرداری، شورا و دولت افزایش یابد و سخنان ایشان 
مبنای روابط دولت با شورا و دعوت از وزرا در صحن شورا شود. وی با اشاره 
به پیشینه تهران به عنوان پایگاه تفکر شیعی گفت: تهران از قرن ها پیش 

حول محور محبت اهل بیت شکل گرفته و در این زمینه مستندات تاریخی 
زیادی وجود دارد. 

رئیس شورای اسالمی شهر تهران با اشاره به رویکردهای تازه شورای چهارم 
گفت: معماری، شهرسازی، افزایش سطح کیفی زندگی و تقویت مسایل 

حقوقی و نظارتی شورا، رویکردهای جدید ما در شورای چهارم است. 
همچنین دکتر محمدباقر قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه همه مسووالن باید با 
عزم ملی و مدیریت جهادی از فرصتی که در اختیارشان قرار گرفته، برای ایجاد 
حماسه اقتصادی و فرهنگی استفاده کنند، گفت: اگر همدلی و همراهی بین 
مجموعه مدیریت شهری و دولت وجود داشته باشد هیچ مشکل حل نشدنی 
در تهران باقی نمی ماند و چالش های بزرگی نظیر آلودگی هوا حل خواهد شد. 
شهردار تهران با اشاره به وضعیت تهران به عنوان ام القرای کشور گفت: همه 
اعضای شورای شهر و مسووالن شهرداری تهران در راه تحقق حماسه 
اقتصادی و فرهنگی به خواست مردم و رهبری است، یکصدا هستند و تالش 

می کنند تا بار مشکالت تهران را تا جای ممکن از دوش دولت بردارند. 
شهردار تهران ضمن ابراز خرسندی از همکاری و تفاهم دولت با مجموعه 
من  وظیفه  گفت:  این کالن شهر،  مشکالت  برای حل  مدیریت شهری 
به عنوان شهردار تهران ایجاب می کند تا به منظور تحقق مدیریت جهادی 

و باورهای انقالبی با دولت بیش از پیش همکاری کنم. 
در این نشست هر یک از حاضران در خصوص مهم  ترین مسایل پایتخت 
ایران اسالمی نظیر آلودگی هوا، توسعه حمل و نقل عمومی، حفاظت از بناها 
و نمادهای تاریخی، رشد کمی و کیفی شهر، تأمین سالمت پایتخت نشینان، 
مدیریت یکپارچه شهری، انتخابات شورا یاری ها، مدیریت بحران و مسأله 

حریم و شهرک های اقماری مطالبی عنوان کردند. 
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|گزارش| محسنامیرکانیان

استاندارخراسانرضویدرنشستخودبااعضایهیئتمدیره
سازماننظاممهندسیساختماناستانتصریحکرد:

نظامتوسعهساختوسازدر
مشهدمبتنیبرفرهنگ

ایرانیاسالمینیست

نشست اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان با استاندار 
خراسان رضوی برگزار شد. 

استاندار خراسان رضوی در این نشست ضمن ابراز خرسندی از برپایی این 
نشست گفت: امیدواریم این جلسات نشست های مستمری باشد و با تعیین 
موضوعات مشخص بتوانیم به نتایج مشخص و قابل دسترسی برای حل 

معضالت استان و معضالت خاص نظام مهندسی دست یابیم. 

ضرورتتوجهبهاخالقحرفهای
علیرضا رشیدیان با اشاره به لزوم پیاده کردن اخالق حرفه ای گفت: نادیده 
گرفتن اصول اخالقی در کار دردی عمومی است که در جامعه وجود دارد 
البته آقایان پست مدرنیست به نوعی توجیه گر این بد اخالقی هستند. هر 
نظام ایدئولوژیکی که در حاکمیت قرار می گیرد به گونه ای نوعی ضد خودش 
را در درون جامعه تولید می کند بنابر این چنانچه در نظامی اسالمی که بر پایه 
اخالق شکل می گیرد نگاه های مدیریت صحیحی به سرمایه های اجتماعی 
و مسایل اخالقی و الگوهای رفتاری نداشته باشیم با بروز بی اخالقی مواجه 
خواهیم شد. آنوقت مطالبی که زیبنده نظام اسالمی نیست در رفتار و عملکرد 
بسیاری از ما ظهور و بروز پیدا می کند. این موضوع معضلی است که به آن 

گرفتاریم و باید برای رفع آن تالش بسیاری کرد. 

توجهبهتوسعهمتوازندرسطحاستان
وی در ادامه به ضرورت توسعه همه جانبه اشاره کرد و گفت: این توسعه باید 
فراتر از استان مد نظر قرار گیرد چرا که توسعه نقطه ای و محدود پاسخگوی 
نیازهای امروز نیست. در توسعه فرامنطقه ای امنیت نخواهیم داشت. تا موقعی 
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که افغانستانی امن و آرام نداشته باشیم توسعه پیدا نخواهیم کرد، هرچه 
قدر که مهاجران افغانی را از درهای کشور خارج کنیم باز هم از پنجره 
بر می گردند. مگر اینکه بتوانیم شرایط مناسبی را در افغانستان ایجاد کنیم 
که این عده بتوانند در کشور خود بمانند. در موضوعات اقتصادی نیز وضع 
به همین منوال است؛ یعنی اگر شرایط توسعه یافتگی ما غیر متناسب باشد 
حتی در حوزه منطقه ای و بین المللی شاهدایجاد جریان نامیمون حاشیه نشینی 
و مهاجرت خواهیم بود. در سطح داخلی نیز وضع به همین شکل است؛ 
یعنی تا زمانی که شما در روستاها آب ندارید، کشاورزی ندارید، دامداری 
ندارید، باغداری تان مشکل دارد و صنایع تبدیلی مناسب و توسعه ندارید؛ دچار 
مشکل خواهید شد. وی افزود: گاهی وقتی موضوع توسعه روستایی مطرح 
می شود همه گمان می کنند بایدآب و برق را به روستاها برد و جاده هایی با 
استانداردهای پایین احداث کرد حال آنکه با این کار توسعه روستایی را ایجاد 
نمی کنیم بلکه زمینه مهاجرت از روستا را با توجه به مشکالت بالقوه ای که 
آنجا وجود دارد به وجود می آوریم و با پدیده نامیمون حاشیه نشینی در شهرها 
مواجه می شویم که عالوه بر معضالت فرهنگی، اجتماعی، امنیتی از حیث 
نظام مهندسی باعث بارگذاری های نامناسب در روی زمین، خانه های نامقاوم 

در مقابل تکان ها و زلزله ها خواهیم شد. 
استاندار خراسان رضوی خاطر نشان ساخت: باید برای توسعه متوازن در سطح 
استان فکری کرد. بیش از 2500 روستا وجود دارد. امسال با کمک آقای واحدی 
و همکارانشان و با توجه به طرح ملی مدیریت توسعه روستاها 29 روستا را 
به عنوان پایلوت انتخاب کردیم تا بحث توسعه روستایی را در آن ها پیاده کنیم. 
وی افـزود: یکـی از مشـکالت مـا در حـوزه ایـن توسـعه ها این اسـت که 
در دهیاری هـا از وجـود نیروهـای مهندس محرومیم و کمتر از مهندسـان 
در ایـن حـوزه اسـتفاده می کنیـم شـاید یکـی از دالیـل آن شـیوه غلطی 
اسـت که در آموزش مهندسـان داشـته ایم. من از یکی از مهندسـان ژاپنی 
پرسـیدم مهندسـان ایرانـی را چه طور ارزیابـی می کنید. او بـا این که خود 
مهنـدس جوانی بود حـرف زیبایی زد و گفت مهندسـان ایرانی محفوظات 
بیشـتری نسـبت به مهندسـان ژاپنـی دارند امـا از لحاظ روحیـه کارکردن 
اصـال حـال کارکـردن ندارنـد. چـون در فرهنـگ مـا گفته انـد مهندس و 
دکتـر یعنـی فـردی که دسـت به سـیاه و سـفید نمی زنـد و سـنگین تر از 
قلـم بر نمـی دارد؛ اما همـان آقای مهنـدس ژاپنی که برای انجـام پروژه ای 
بـه ایـران آمده بـود لباس کار پوشـید و مثل یـک کارگر به صـورت جدی 
کارکـرد حال آنکـه مهنـدس مـا از راه دور دسـتور مـی داد کـه ایـن کارها 

انجـام شـود بعـد من می آیـم کنتـرل می کنم. 

رشـیدیان ادامه داد: باید قدری مهندسـان خود را آماده کنیم تا به مناطقی 
کـه نیـاز داریم بروند. یعنی وقتی می گوییم توسـعه روسـتایی جزو یکی از 
اهداف جدی ماسـت باید بتوانیم از مهندسـان خود در دهیاری ها اسـتفاده 
کنیم و شـرایط مناسـبی را برای آن ها به وجود بیاوریم اگر چه شـرایط کار 
در روسـتا مثل شـرایط شهرها نیسـت و سـختی های خودرا دارد اما به نظر 
می رسـد بایـد بتوانیـم این نیـروی متخصـص را در آن حوزه بـه کارگرفته 

و از آن ها اسـتفاده کنیم. 

شلختگیدرکالنشهرمشهد
وی در ادامه به موضوع سـبک زندگی ایرانی-اسـالمی و معماری شـهری 
اشـاره کـرد و گفت: متاسـفانه کالنشـهر مشـهد یک شـلختگی معماری 
دارد. نظـام توسـعه ساخت و سـاز در مشـهد نظامـی سیسـتمی و مبتنی بر 
فرهنـگ ایرانـی اسـالمی نیسـت. آنچـه مـن را به شـدت آزار می دهد این 
اسـت کـه مـن زمانـی بـا آقاخـان در نیویـورک مالقـات داشـتم. چنانکه 
می دانیـد یکـی از بزرگ تریـن جایزه هـا در حـوزه معمـاری جایـزه آقاخان 
اسـت. ایشـان آن زمان می گفت دوسـت دارم مهندسـان و معماران ایرانی 
بیاینـد در این خصوص مشـارکت کننـد. به یاد دارم اولیـن موضوع پس از 
آن گفت و گـو با ایشـان برپایـی همایش آن ها در سـوریه بود اما متاسـفانه 
بـر اسـاس شـاخصه هایی کـه آن ها داشـتند مهندسـان و معمـاران ایرانی 
نتوانسـتند هیـچ رتبـه قابـل مالحظـه ای را کسـب کننـد حال آنکـه ایـن 
اسـتعداد و توانایی در مهندسـان ما وجود دارد و مهندسـان و معماران بسیار 
با سـابقه ای را در کشـور سراغ داریم. سـابقه معماری در کشور ما سابقه ای 

بسـیار طوالنی است. 
اسـتاندار خراسـان رضوی در ادامه گفت: شاید یکی از دالیلی که ما به نظام 
تقلیدی نا آگاهانه رسـیده ایم همین روحیاتی اسـت که در آموزش ما وجود 
داشـته و در جامعه پرورانده شـده اسـت؛ یعنی همین روحیه ها را ترغیب و 
تشـویق کرده ایـم. به نظر می رسـد بایسـتی در مباحث اینچنینـی نگاه بلند 
مدتی داشـته باشـیم و بتوانیم از توانمندی های بالقوه موجود استفاده کنیم. 

توجهبهموضوعرقابتدرموضوعصادراتخدماتفنیمهندسی
وی گفـت: موضـوع توسـعه صـادرات خدمات مهندسـی از مباحثی اسـت 
کـه آن را در بیشـتر جلسـات خـود بـا مسـووالن افغانسـتان و آذربایجان و 
دیگـر کشـورها دنبـال کرده ایـم. باید قـدری در ایـن موضوعات بـه حوزه 
رقابـت توجـه کنیـم. ما در ترکمنسـتان شـرایط خـوب و کامال بکـری را 
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در اختیـار داشـتیم؛ بسـیاری از جاده های ترکمنسـتان را مهندسـان ایرانی 
احـداث کردنـد، امـا در عرصـه رقابت و شـرایط محلی کـه می خواهیم در 
آن کار و رقابـت کنیـم رقبایمان را نداشـتیم؛ نتیجه آن شـد کـه ترکیه در 
آن جا شـرایط را از دسـت ما درآورد. بایسـتی مهندسـان ما با شـرایط بازار 
مهندسـی تر برخورد کنند. این موضوع، شـرایط مهندسـی و فکر مهندسی 
می خواهـد؛ فکـر مهندسـی نیـز فکری نظـام یافته و سیسـتم یافته اسـت 
به ویـژه بـرای اینکـه بتوان آینده و شـرایط صحنه را مدیریت کـرد. در این 
خصـوص خود نظام مهندسـی بایـد کاری انجام دهد. افغانسـتان شـرایط 
بسـیار مناسـبی دارد؛ توسـعه روزافزون این کشـور به نفع آینده ماسـت و 
مـا هرچـه قـدر بتوانیـم نظـام مهندسـی و صنایع خـود را در آنجا توسـعه 
دهیـم ارتباطمـان را بـا آن ها مسـتحکم تـر کرده ایـم و در بلنـد مدت نیز 
ایـن تعامـالت و ارتباطـات می توانـد به نفع هردو کشـور و ملت به شـکل 
موثرتـری بـه کار گرفتـه شـود. در نظـام مهندسـی نیـز وضـع همینگونه 
اسـت. افغانسـتان کشـوری در حال توسـعه اسـت آنهم با شـرایط بسـیار 
بـد. با راه اندازی شـهرک صنعتی افغانسـتان تعدادی از نیـروی کار در این 
منطقـه باقـی ماندند. بایـد بتوانیم به طـرح جامع هرات و شـهرهای دیگر 
افغانسـتان کمک کرده و در نظام مهندسـی آن ها کار کنیـم و تاثیرگذاری 
داشـته باشـیم. ایـن موضـوع یکـی از اهدافـی اسـت که بایسـتی همگی 
آن را دنبـال کنیـم و مـا نیـز در این مسـیر همراه شـما هسـتیم. وظیفه ما 
به عنـوان دسـتگاه های دولتـی این اسـت کـه شـرایط و زمینه هـای مورد 
نیـاز را بـرای فعالیـت بهتـر بخش خصوصـی مهیا کنیـم. قرار نیسـت ما 
جـای شـما کار کنیـم و شـما نیز قـرار نیسـت جای مـا کار کنید؛ مـا قرار 
اسـت سـهم و نقش بیشـتری برای شـما فراهم کنیم اما الزمه این مهم 
ایـن اسـت که هم فعالیت بیشـتری توسـط خـود نظام مهندسـی صورت 
گیـرد و هـم اینکـه ببینیـم کجا و چـه نیازهـا و زمینه هایی بـرای ظهور و 
بـروز وجـود دارد تـا در آن حوزه هـا شـرایط و زمینـه کار را فراهـم کنیـم. 
الزمـه تحقـق ایـن مهم این اسـت کـه ارتبـاط و تعامـل نزدیک تری بین 

ما و شـما برقرار شـود. 
وی ادامـه داد: پیـش از این مشـکالتی در حوزه های ادارات اجرایی اسـتان 
وجـود داشـته اسـت امـا امیـدوارم در دوره جدیـد و بـا نگاه مدیـران فعلی 
بتـوان ناهماهنگی هایـی کـه در اجـرا بیـن دسـتگاه های اجرایـی و دولتی 
بـا دسـتگاه ها و نهادهایـی مثـل سـازمان نظام مهندسـی وجود داشـت را 
کاهـش داد و یـا از بیـن بـرد. هماهنگی بین دسـتگاه های اجرایـی و نظام 
مهندسـی بـه نفـع مـردم و اسـتان اسـت و امیدواریـم بتوانیـم ایـن کار را 
به خوبـی انجـام دهیـم. بـا توجه بـه شـرایط عمومی کـه در اسـتان وجود 
دارد زمینه های مناسـبی برای بهبود شـرایط و امکان کارکردن وجود دارد. 

ضرورتارتباطنسلقدیموجدیدنظاممهندسی
رشـیدیان در خصـوص نـوآوری و رویکـرد علـوم و فنون جدیـد نیز گفت: 
مسـلما یکـی از موضوعاتـی کـه در نظـام مهندسـی موثـر اسـت ارایـه 
بولتن هایـی درخصـوص دسـتاوردها و فناوری هـای جدیـد و بـروز کردن 
اعضـای نظام مهندسـی می باشـد. برای تحقـق این کار هـم این مرکزی 
کـه ایجـاد کرده ایـد ان شـاء اهلل فنـی تـر و بـا نگاهـی بلندتـر ایـن کار را 

انجـام دهید. 
بسـیار مهم اسـت که مهندسـان جدید و قدیم بتوانند پنجره هایی را برای 
تبادل و تعامل و دسترسـی به اطالعات جدید در حوزه مسـایل مهندسـی 
بـاز کـرده و بتواننـد از آن هـا اسـتفاده کننـد و بـه کشـور و اسـتان در این 

موضوعـات کمک کنند. 
اسـتاندار خراسـان رضوی خطاب بـه اعضای هیئت مدیره نظام مهندسـی 

سـاختمان اسـتان گفـت: بنده به سـهم خـودم به قـدر یک میلیاردم شـما 
در حـوزه نظـام مهندسـی تجربـه نـدارم برای همیـن بنا به شـرط عقل و 
وجـدان بایـد از تـوان شـما بـرای توسـعه و رونق اسـتان خراسـان رضوی 
اسـتفاده کنیم. ما زمینه های بسـیار خوبی در توسـعه سـاختمانی در تمامی 
حوزه هـا نـه فقـط سـاخت بـه معنای مسـکن بـرای مـردم و هتـل برای 
خدمـات، بلکـه بـرای تمـام سیسـتم ساخت و سـازهایمان بـرای مطالـب 

زیر بنـای کشـور نیاز بـه کار جـدی داریم. 

ناگزیرازتفکرجدیدبرایمدیریتشهر
وی ادامـه داد: بایـد بـه ایـن موضـوع فکـر کنیم کـه عمر سـاختمان ها را 
از 25 سـال بـه 100 سـال برسـانیم. بایـد نـگاه مـان بنیادین باشـد. نکته 
اساسـی ایـن اسـت کـه دیگـر نبایـد مشـهد را به صـورت ایـن کـه صرفًا 
یـک شـهر اسـت مدیریت کـرد و در نظر گرفـت بلکه بایـد آن را همچون 
شـهرهای کالنـی مثـل نیویـورک، لنـدن و پاریـس در نظر گرفـت که با 
ارایـه خدمـات مشـترک و یکسـان می توانـد وضعیـت شـهر را به گونه ای 
مدیریـت کرده و شـهر را برای توسـعه اش قابل زندگی کننـد. ما ناگزیریم 
بـه تفکـر جدید بـرای مدیریت شـهر روی بیاوریـم و امیدواریـم به کمک 
شـما دوسـتان مهندس که تفکرتـان، تفکری سیسـتمیک و تفکری نظام 
یافته اسـت ایـن مهم را برای ابر شـهر مشـهد بـه نقطه مطلوب برسـانیم 
تـا اینکه مشـهد چندین شـهر باشـد آنهم با محوریت مشـهد الرضـا)ع( و 

شـهری با معمـاری اسـالمی- ایرانی و معمـاری نمونه. 
وی افـزود: مقـام معظـم رهبری با ایـن که خود انسـانی فرهیخته باهوش 
و بـا تجربـه هسـتند امـا بـه یـک کار سیسـتمی اعتقـاد دارنـد، یعنـی در 
همـان سـند چشـم انداز که ابـالغ کردند مطالعات سـنگین و گسـترده ای 
انجام شـده اسـت یـا بـر روی موضوع سیاسـت های اقتصـاد مقاومتی که 
کاری بسـیار سـنگین اسـت توسـط کارشناسـان عالی اقتصادی در کشور 
انجـام شـد. آن چیـزی که ابالغ شـد نتیجه ایـن کار ملی و گسـترده بود. 
امیدواریـم بتوانیم از همین روش ایشـان که برگرفتـه از روش پیامبر خاتم 
اسـت اسـتفاده کنیـم و آن هم این اسـت کـه از صاحبان عقـول و تجربه 
کـه در حوزه هـای مختلف برای توسـعه اسـتان و شـهرمان بهـره بگیریم. 

ضرورتافزایشعمرساختمانهااز20به100سال
رئیـس هیئـت مدیره سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان خراسـان رضوی 
نیز در این نشسـت گفت: سـند چشـم انـداز و ابالغی مقـام معظم رهبری 

همواره فرا روی برنامه های نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان اسـت. 
مهنـدس محمدرضا رئیسـی افـزود: بر طبق فرمایش مقـام معظم رهبری 
در افـق سـال 1404 ایـران بایـد در جایـگاه برتـر اقتصادی قرار گیـرد و در 
ایـن راسـتا مـا جامعـه مهندسـان بایـد به دنبـال راهـکار باشـیم و یکی از 

مـوارد مهـم در ایـن زمینه تبدیـل سـرمایه گذاری به ثروت اسـت. 
وی بـا بیـان اینکه متاسـفانه عمر سـاختمان های کشـورمان پاییـن و بین 
10 تـا 15 و حداکثر 25 سـال اسـت، خاطر نشـان کـرد: باید بـا اقدامات و 
برنامه ریزی هـای جـدی عمـر سـاختمان ها را به 100 سـال برسـانیم و از 

هـدر رفـت سـرمایه در این زمینه پیشـگیری کنیم. 
وی به گسـترش بی رویه حاشیه نشـینی درکالن شـهر مشـهد اشـاره کرد 
و گفـت: جمعیـت حاشیه نشـین در ایـن کالنشـهر در طول شـش و هفت 
سـال گذشـته از 600 هـزار نفـر بـه بیـش از یـک میلیـون نفـر افزایـش 
یافته اسـت و بی توجهی به ساخت و سـازهای غیر اسـتاندارد در این مناطق 

تبعـات زیادی را به دنبال داشـته اسـت. 
مهنـدس رئیسـی رعایـت معیارهـای پیشـرفته ایمنـی بناهـا را یکـی از 
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مـوارد ذکر شـده در سـند چشـم انـداز عنوان کـرد و افـزود: در این راسـتا 
تاکنـون اقدامـات خوبـی انجـام شـده اسـت، به طوری کـه می تـوان گفت 
کـه اسـتحکام سـاختمان های تحت کنتـرل بـاالی 95 درصد بوده اسـت 
و همچنیـن در بحـث آتش سـوزی و بهینه سـازی انـرژی در سـاختمان به 

نتایـج مطلوبی رسـیده ایم. 
رئیس هیئت مدیره سـازمان نظام مهندسـی ساختمان خراسـان رضوی در 
ادامـه گفـت: مسـاله انـرژی یکـی از دغدغه هـای اصلی جامعه مهندسـی 
اسـت، چراکـه در حـال حاضـر 17 میلیون خانـوار ایرانی، 17 میلیـارد دالر 
در سـال انـرژی مصـرف می کننـد، به طوری که هـر خانـواده ایرانی معادل 
سـه میلیـون تومـان مصرف انـرژی دارد و ایـن مصرف با کل قـاره اروپا و 

کل کشـور یـک و نیم میلیـاردی چین برابـری می کند. 
سـاختمان های  در  انـرژی  حفـظ  در  اکنـون  هـم  خاطر نشـان کرد:  وی 
تحـت کنتـرل بـاالی 90 درصـد توفیـق داشـته ایم امـا ایـن کار نیـاز بـه 
فرهنگ سـازی دارد و طبـق فرمایـش مقام رهبری نیاز بـه جهاد فرهنگی 
در ایـن زمینـه اسـت چراکـه اگر در بحـث انـرژی صرفه جویی نشـود، در 
10 سـال آینده از بابت ذخایر نفتی یک کشـور اسـتراتژیک نخواهیم بود. 
وی بیـکاری مهندسـان را یکـی از معضـالت جامعه مهندسـی دانسـت و 
گفـت: ایـن درحالـی اسـت کـه اسـتان خراسـان رضوی در ارایـه خدمات 
مهندسی به کشـورهای همجوار نظیر افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان 
و حتـی عـراق از توانمندی هـای زیـادی برخـوردار اسـت و امیدواریـم بـا 
عنایـت و ارتباطات خوب سیاسـی اسـتاندار محتـرم، مهندسـان بتوانند در 

کشـورهای همسـایه به راحتـی ارایه خدمات داشـته باشـند. 
مهنـدس رئیسـی بـا بیان اینکـه اکنون پروژه های سـاختمانی بـا مبلغ 32 
میلیـارد یـورو در کشـور ترکمنسـتان در حال انجام اسـت، افـزود: ایران در 
ایـن بخش سـهمی نـدارد و 80 درصـد کار را کشـور ترکیه گرفته اسـت، 
در حالی کـه مهندسـان ایرانی و خراسـان رضوی از توانمندی های بسـیاری 

در ساخت و سـاز برخوردارند. 
وی در پایـان گفـت: نظـام مهندسـی سـاختمان خراسـان رضوی در پنـج 
سـال گذشـته رتبـه اول رعایت مقررات ملی سـاختمان در سـطح کشـور 
را از آن خـود کـرد و ایـن نشـانه توانمنـدی و جایگاه ویژه نظام مهندسـی 

سـاختمان اسـتان است. 

نظام دومین خراسانرضوی ساختمان مهندسی نظام
مهندسیبزرگکشور

نایـب رئیـس اول سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان خراسـان رضوی نیز 
طـی سـخنانی در ایـن جلسـه گفت: اسـتان خراسـان رضوی بـا دارا بودن 
28 هـزار عضـو پـس از تهران دومین سـازمان نظام مهندسـی بـزرگ در 
کشـور بـه شـمار می رود و این در حالی اسـت که بـا برگزاری آزمـون ورود 
بـه حرفـه سـاالنه چهـار هـزار و 500 نفـر بـه مجموعـه نظام مهندسـی 

سـاختمان اضافه می شـود. 
مهندس حسن پورحسـینی افزود: نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی 
غیـر از بحث هـای فنـی و آموزشـی در حوزه های اجتماعـی و فرهنگی نیز 
فعـال اسـت که یکـی از این موارد حضور در بحث مشـارکت در بازسـازی 

عتبات عالیات می باشـد. 
وی اظهـار کـرد: سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان خراسـان رضوی 
تاکنـون در شـورای سیاسـت گـذاری و در مجمع خیرین عتبـات که جمع 
آوری کمک هـای مهندسـان اسـت و هـم در کمیته فنی عتبـات گام های 
خوبی برداشـته اسـت، به طوری که سـال گذشته بازسـازی حرمین امامین 
جوادیـن در کاظمیـن و بـه زودی بهره بـرداری از صحـن امـام رضـا)ع( در 

کاظمیـن را به ایـن طریق شـاهد هسـتیم. 
وی بـا اشـاره بـه تشـکیل انجمـن مهندسـان خیـر بـا همـکاری نظـام 
مهندسـی های معدن، کشـاورزی و بسـیج نظام مهندسـی خراسان رضوی 
گفت: پروژه های سـاختمانی این انجمن برای اقشـار محروم و آسـیب پذیر، 

خانـواده ایثارگران و شـهدا و همچنین مسـاجد و حسینیه هاسـت. 
مهنـدس پورحسـینی بـا بیـان اینکـه 700 عضو مهنـدس بـرای طراحی 
و نظـارت در مسـاجد و حسـینیه ها فعـال هسـتند، افـزود: در ایـن زمینـه 
با همکاری اداره مسـکن و شهرسـازی، شـورای شـهر، شـهرداری و اداره 
اوقـاف طـرح سـاخت حـدود 110 مسـجد در حال شـکل گیری اسـت که 
تاکنـون بـرای 30 مسـجد شناسـایی و نقشـه بـرداری انجـام و بـرای 6 

مسـجد مـوارد طراحـی در حـال اقدام اسـت. 
مذهبـی  و  فرهنگـی  هیئت هـای  فعالیـت  سـازمان  اول  رئیـس  نایـب 
مهندسـان، ایجـاد دفاتـر ارتباط بـا نمایندگان مجلس شـورای بـرای حل 
مشـکالت و چالش هـای حـوزه نظـام مهندسـی و آموزش مجـازی برای 
مهندسـان را از دیگـر فعالیت هـای نظـام مهندسـی خراسـان رضوی در 

سـال های اخیـر عنـوان کـرد. 

4سالپیاپیرتبهبرترمقرراتملیساختمان
در ادامه این دیدار دبیر سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان خراسان رضوی 
گزارشـی از عملکـرد ایـن سـازمان در هماهنگـی بـا ارکان هـا، نهادهـا و 

سـازمان های مرتبـط با حـوزه ساخت و سـاز بیـان کرد. 
مهنـدس احمـد اسـدی افـزود: این سـازمان طی چهـار سـال متوالی رتبه 
نخسـت و برتر را در بین سـازمان استان ها و اجرای مقررات ملی ساختمان 

به ویـژه فناوری های نوین صنعت سـاختمان کسـب کرده اسـت. 
بـه گفتـه وی، ایـن سـازمان همچنیـن بـرای توسـعه خدمات مهندسـی 

شهرسـتان ها 20 نمایندگـی در شـهرهای اسـتان ایجـاد کـرده اسـت. 
مهندس اسـدی صدور خدمات فنی و مهندسـی را از اولویت های سـازمان 
نظـام مهندسـی سـاختمان خراسـان رضوی دانسـت و افـزود: با تشـکیل 
کمیسـیون صـدور خدمات مهندسـی، سـازمان نظام مهندسـی اسـتان در 
نمایشگاه های تخصصی سـاختمان در قرقیزستان، افغانستان، ترکمنستان 

و عـراق شرکت کرده اسـت. 
در ادامه جلسـه دبیر سـازمان با اشاره به برخی مشـکالت موجود در اجرای 
پروژه هـای سـاختمانی گفـت: قانـون نظام مهندسـی و کنترل سـاختمان 
مربـوط بـه 19 سـال قبـل اسـت کـه بایسـتی بازنگـری و اصالح شـود. 
مهنـدس اسـدی همچنیـن بی توجهـی بـه ورود کاالهـای غیر اسـتاندارد 
سـاختمانی، توجـه نکـردن برخی مسـووالن به بررسـی های کارشناسـی 
سـازمان، توفیـق نیافتـن قانـون نظـام مهندسـی در الیه هـای مختلـف 
تصمیم گیـری در حـوزه صنعـت سـاختمان را از معضـالت دسـت و پاگیر 

مهندسـان در عرصـه ساخت و سـاز دانسـت. 
مهنـدس اسـدی بی توجهـی وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوری از پذیرش 
بی رویـه دانشـجو در رشـته های مهندسـی را بیـش از نیـاز بـازار صنعـت 
سـاختمان ذکـر و اظهـار داشـت: حـدود 27 هزار عضـو در سـازمان باعث 
شـده 8 درصـد ظرفیـت قانونی بـرای هر مهنـدس در اسـتان کار خدمات 

مهندسـی وجود داشـته باشد. 



12

|یادداشت|

Mehdi_Derhami@yahoo. com | مهدی درهمی
دکترای مدیریت پروژه  | دانشجوی دکترای مدیریت 

برنامه ریزی شهری

رویکردیاجتماعیبه
پروژههایتوسـعهشهری

ازمنظرتوسعهپایدار

ســابقه شــهر نشــینی بشــر بــه اعتقاد بیشــتر محققــان بــه حــدود 8 هزار 
ســال پیــش برمی گــردد. در منطقــه بین النهریــن و درســواحل رودخانــه 
ــن عــده محــدودی از  ــره زمی ــد نقطــه دیگــر از ســطح ک ــل و درچن نی
ــی نســبتًا  ــار به صــورت هســته های جمعیت ــرای نخســتین ب انســان ها ب
فشــرده گــرد هــم آمدنــد و زندگــی در شــهرهای اولیــه را تجربــه کردنــد. 
ــت  ــات و امنی ــات، انتظام ــدودی از خدم ــطح مح ــهرها س ــن ش در ای
توســط حاکمیــت اعمــال می شــد و بخــش خدمــات و بخــش صنعــت 
ــه  در کنــار بخــش کشــاورزی کــه عمــده فعالیــت اقتصــادی بشــر را ب
ــا وجــود  ــا ب ــج شــکل می گرفــت. ام ــه تدری خــود اختصــاص مــی داد ب
شــکل گیری شــهرهای اولیــه در طــول هــزاران ســال، جوامــع انســانی 
تمایــل زیــادی بــه زندگــی در شــهرها نداشــته اند و زندگــی روســتایی را 
ــالدی  ــم می ــرن هجده ــاز ق ــه در آغ ــه ای ک ــد به گون ــح می داده ان ترجی
یعنــی تــا همیــن ســیصد ســال پیــش تنهــا 3 درصــد از مــردم روی کــره 
زمیــن در شــهرها زندگــی می کــرده و 97 درصــد جمعیــت جهــان روســتا 
ــا شــکل گیری انقــالب صنعتــی  ــد. امــا ب ــه حســاب می آمده ان نشــین ب
درغــرب و بــا افزایــش محصــول مــازاد اجتماعــی در جوامــع بشــری و از 
ــوع در شــهرها،  گرایــش  ســوی دیگــر ایجــاد فرصت هــای شــغلی متن
ــرعت  ــا س ــهرها ب ــه و ش ــش یافت ــهرها افزای ــی در ش ــه زندگ ــردم ب م
ــال  ــی س ــتم یعن ــرن بیس ــه ق ــه در نیم ــه ای ک ــد به گون ــعه یافتن توس
1950 تــراز شهرنشــینی جهــان بــه 29 درصــد رســید و در ســال 2000 
از مــرز 50 درصــد گذشــت و پیــش بینــی می شــود کــه در ســال 2025 
حداقــل61 درصــد مــردم جهــان درشــهرها زندگــی کننــد. از ایــن پدیــده 
بــا دو عنــوان »شــهری شــدن جهــان« و » جهانــی شــدن شــهرها« در 
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ــرده می شــود.  ــام ب ــا ن ــات روز دنی ادبی
ــا  ــورهای دنی ــتند و کش ــع هس ــعه جوام ــور توس ــهرها موت ــروزه ش ام
ــزان توســعه یافتگــی شــهرهای شــان درجهــان شــناخته  ــای می برمبن
می شــوند. شــهرها بــا تمــام مســایل و مشکالتشــان ظاهــراً  سرنوشــت 
محتــوم بشــر هســتند و بایــد بــا آن هــا کنــار آمــد. محاســن وامتیازاتــی 
نظیــر: امــکان ایجــاد فرصت هــای شــغلی فــراوان،  امــکان ایجــاد امنیــت 
مطلــوب، صرفه جویــی ناشــی از تجمــع، امــکان ایجــاد خدمــات و رفــاه 
گســترده و اقتصــاد پویــا درکنــار مشــکالت و مســایلی نظیــر: آلودگــی 
هــوا،  آلودگــی و نابــودی محیــط زیســت، ترافیــک و اتــالف وقــت، فقــر 
و فســاد و تبعیــض و از ایــن قبیــل، مجموعــة  پیچیــده ای از ویژگی هــای 
شــهر و زندگــی شــهری اســت کــه امــروزه متفکــران در جوامــع مختلف 
ــرا روی  ــه ف ــن راه حل هــای بهین ــرای یافت ــه آن ب ــن ب در حــال پرداخت

توســعه شــهرها هســتند. 
 آنچــه مســلّم اســت هــر جامعــه بشــری توســعه و پیشــرفت را حــق خود 
ــف پروژه هــای  ــد،  تعری ــالش می کن ــه آن ت ــرای رســیدن ب دانســته و ب
ــورهای  ــش در کش ــال پی ــاه س ــش از یکصدوپنج ــهری از بی ــزرگ ش ب
پیشــرفته و در ســال های پــس از آن درکشــورهای درحال توســعه، نشــان 
ــب  ــه در قال ــعه ای ک ــوان توس ــا می ت ــا آی ــر دارد. ام ــالش بش ــن ت از ای
ــا رخ داده  ــان و در کشــور م ــزرگ شــهری در جه ــای ب ــرای پروژه ه اج

اســت را یــک توســعه متــوازن و پایــدار دانســت. 
 در خصــوص توســعه پایــدار اینگونــه گفتــه می شــود کــه توســعه ای کــه 
ــرآوردن  ــده در ب ــل های آین ــوان نس ــد از ت ــم نبای ــش گرفته ای ــا در پی م
نیازهایشــان بکاهــد تــا آینــدگان نیــز بتواننــد بــه میــزان نســل حاضــر و 
حتــی بیشــتر از آن از مواهــب الهــی و منابــع طبیعــی و محیطــی بهره مند 
شــوند و در خصــوص توســعه پایــدار شــهری ایــن تعریــف جامــع و مانــع 
را می پذیریــم: دســتیابی بــه رشــد و رونــق اقتصــادی مطلــوب در شــهر 
بــه شــرط تأمیــن عدالــت اجتماعــی و توزیــع عادالنــه منافــع ناشــی از 
توســعه بیــن آحــاد جامعــه و بــه شــرط حفــظ و توســعه محیــط زیســت 
ــرژی و  ــژه ان ــع و به وی طبیعــی انســان ها، جلوگیــری از هــدر رفــت مناب

بــه رســمیت شــناختن حقــوق نســل های آینــده. 
بــا تعاریفــی کــه ذکــر شــد و بــا نگاهــی بــه وضعیــت شهرهای کشــور و 
پیرامــون آن درمی یابیــم کــه الگــوی فعلــی توســعه شــهرها درکشــورها 
ــه تنهــا پایــداری را در شــهرها تأمیــن نکــرده بلکــه مناطــق اطــراف  ن
شــهر را نیــز ناپایــدار کــرده اســت. مشــکالتی نظیــر مســایل ترافیکــی، 
زیســت محیطــی،  اقتصــادی و اجتماعی در داخل شــهرها و پــی آمدهایی 
نظیــر تخریــب محیــط طبیعــی و ایجــاد ســکونت گاه هــای غیــر رســمی 

و حاشیه نشــینی در پیرامــون شــهرها متأســفانه رو بــه افزایــش اســت. 
ــد  ــا تأکی ــک توســعه انســان محــور اســت ب ــدار شــهری ی توســعه پای
ــخگویی  ــفافیت و پاس ــی، ش ــارکت اجتماع ــی، مش ــت اجتماع ــر عدال ب
ــد  ــاق می افت ــا اتف حکمــران شــهری در حالی کــه آنچــه در شــهرهای م

ــدارد.  ــاال ن ــه تعریــف ب هیــچ شــباهتی ب
توســعه ای کــه مــا دنبــال می کنیــم توســعه ای اقتصــاد محــور اســت کــه 
ــادی ســنجیده  ــان م ــه ســود و زی ــر پای ــا در آن ب ــام تصمیم گیری ه تم
می شــود. ایــن نــوع توســعه کــه در پروژه هــای شــهری مــا بــه چشــم 
ــه  ــت بلک ــی نیس ــت اجتماع ــر عدال ــد ب ــا تأکی ــط ب ــه فق ــورد ن می خ
ــش  ــی و افزای ــت اجتماع ــن از عدال ــه گرفت ــتای فاصل برعکــس در راس
بیشــتر فاصلــه طبقاتــی هــم بــه لحــاظ مــادی و هــم بــه لحــاظ روانــی 
اســت. ایــن رونــد توســعه مشــارکت اجتماعــی را تضعیــف می کنــد زیــرا 

ــر  ــا تحقی ــن پروژه ه ــت ای ــل عظم ــه در مقاب ــن جامع ــای پایی دهک ه
شــده و بــا وجــود اینکــه از رونــق نســبی ایجــاد شــده دراثــر ایــن توســعه 
برخــوردار می شــوند ولــی از تشــدید فاصلــه فقیــر و غنــی و نبــود درک 
ــری در  ــوده و مشــارکت پذی ــج ب ــن توســعه در رن ــر ای ــر ب ــل مؤث عوام
ــاً نبــود شــفافیت و پاســخگو  ــد. ضمن الیه هــای جامعــه کاهــش می یاب
ــر شــدت مشــکالت  ــش ب ــش از پی ــز بی ــران شــهری نی ــودن حکم نب
ذکــر شــده افــزوده و مــا را از تعریــف توســعه پایــدار بیــش از پیــش دور 

می نمایــد. 
طرفــداران توســعة بی قیــد و شــرط مدعــی هســتند کــه رونــق اقتصــادی 
و فرصت هــای شــغلی ایجــاد شــده در اثــر توســعه شــهر موجــب بهبــود 
وضعیــت معیشــتی دهک هــای پاییــن جامعــه و کاهــش فقــر مطلــق در 
جامعــه می شــودکه  ایــن اّدعــا به نظــر نگارنــده نیــز درســت اســت امــا 
ــه الگــوی توســعه پایــدار ایجــاب می کنــد کــه مــا اشــکالی از  توجــه ب
توســعه را بپذیریــم کــه عــاله بــر رونــق اقتصــادی، بــه نیازهــای طبیعی 
انســان نظیــر نیــاز بــه هــوای پــاک، نــور آفتــاب، فضــای ســبز و از ایــن 
ــع  ــع و تقســیم مناف ــث توزی ــن از حی ــته و در ضم ــرام گذاش ــل احت قبی

حاصــل از توســعه نیــز بیــن شــهروندان عدالــت رعایــت شــود. 
ــار  ــان ب ــار زی ــبی آث ــر نس ــه فق ــد ک ــان معتقدن ــه شناس ــروزه جامع ام
بیشــتری بــرای جوامــع بشــری بــه بــار مــی آورد تــا فقرمطلــق زیــرا فقــر 
مطلــق صرفــًا  یــک عــدم برخــورداری اســت درحالیکــه فقــر نســبی از 

ــم اجتماعــی اســت و تبعــات اجتماعــی دارد.  جنــس ظل
تــک ســاختمان های چندیــن طبقــه و بی قــواره ای کــه امــروزه در گوشــه 
ــون  ــت پیرام ــا باف ــچ ســنخیتی ب ــا ســربرآورده اند و هی ــار شــهر م و کن
خــود ندارنــد و بیننــده را همزمــان هــم بــه خنــده می اندازنــد و هــم بــه 
گریــه شــاید جــزو مصادیــق همیــن توســعه ناپایــداری باشــندکه بــه آن 
اشــاره شــد و ایــن خطــا زمانــی اتفــاق می افتــد کــه ماپروژه هــای توســعه 
ــم و  ــری کنی ــدازه گی ــه اقتصــادی ان ــط باخط کــش توجی شــهری را   فق
ســایر معیارهــای مهمــی را کــه امــروزه جــزو دانــش بشــری محســوب 
شــده و درســتی آن بــه اثبــات رســیده اســت نادیــده بگیریــم. بــه یــاد 
داشــته باشــیم کــه مســیر غلطــی را کــه مــا امــروز در کالن شــهرهای 
ــا 5  ــدود 4 ی ــه در ح ــعه یافت ــورهای توس ــم در کش ــی می کنی ــان ط م
دهــه قبــل طــی شــده و آثــار زیــان بــار و گاه غیــر قابــل جبــران آن را نیز 
ــزاف  ــای گ ــا هزینه ه ــاال ب ــد و ح ــه چشــم دیده ان ــه ب برعملکــرد جامع

مــادی و معنــوی در حــال جبــران مافــات هســتند. 

امیــدوارم بــا اعتقــاد قلبــی والتــزام عملــی مدیــران و برنامه ریــزان جامعــه 

بــه اصــول متقــن توســعه پایــدار وبــا بهره گیــری از تعالیــم نورانــی دیــن 
مبیــن اســالم از ایــن پــس بــا پرهیــز از خطاهــای گذشــته شــاهد رشــد 

متــوازن و همــه جانبــه شــهرها در میهــن عزیــز اســالمیمان باشــیم.
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جایـگاهمهندسـیازمنظراعضایکمیتهمشـورتیسـازماننظام
خراسانرضوی: سـاختمان مهندسی

حقنداریممنزلت
مهندسیرابرایرفاهخود

هزینهکنیم

ارتقای جایگاه ارزشمند مهندسی منوط به وجود پیش شرط هایی همچون 
اطالع از نیازهای اساسی جامعه و ایجاد اعتماد متقابل میان مهندسان و 
استفاده کنندگان از خدمات مهندسی است. کمیته مشورتی سازمان نظام 
مهندسی خراسان رضوی که بر اساس مفاد آیین نامه اجرایی قانون نظام 
مهندسی و کنترل ساختمان در سال 1390 شکل گرفته است به عنوان بازوی 
مشورتی هیئت مدیره این سازمان سعی دارد با استفاده از نظرات مدیران 
پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان و صاحب نظران حوزه ساخت و ساز و 
انتقال تجارب اینان ضمن برگزاری نشست ها و جلسات متعدد پیشنهادهای 
اهداف  به  یافتن  ارتقای جایگاه مهندسی و دست  به منظور  را  ارایه شده 
ارزشمندی چون اخالق حرفه ای را با به روز نمودن اطالعات مهندسان 
و آموزش مداوم آن ها اجرایی کند. اطالع از نظرات تعدادی از اعضای این 

کمیته می تواند به تبیین بهتر این موضوع کمک کند

مهندسکسیاستکه
ازعلوممختلفبهخوبی

استفادهکردهوباخالقیت
خودآنرابهیککاالو

محصولتبدیلکند.

سید هاشم بنی هاشمی؛ نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای 
اسالمی ضمن بیان این مطلب در تعریفی از مهندس اضافه می کند: در 
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جامعه امروزی علم و دانش ابزاری است که می توان برای پیشرفت کشور 
از آن استفاده کرد. اگر امروز در خصوص دانش انرژی هسته ای مورد هجوم 
دشمن قرار گرفته ایم به خاطر آنست که دشمن نمی خواهد ما به این دانش 

دست یابیم. 
وی ادامه می دهد: دشمن نمی خواهد کشوری که انقالبی در برابر نگرش 
آن ها داشته است به علم و دانش دست یابد. وقتی از مهندسی و علوم 
با استکبار  مهندسی و پایه سخن می گوییم در واقع در یک نبرد واقعی 

صحبت می کنیم. 
عضـو جامعه مهندسـین کشـور خاطـر نشـان می کند: اگـر امـروز در دنیا 
به عنـوان یـک قدرت مطـرح توانسـته ایم در برابر ابر قدرت هـا حرف هایی 
از دل قـرآن و اسـالم بـرای اداره بشـریت مطـرح کنیـم بـه ایـن دلیـل 
اسـت کـه انقـالب شـکوهمند اسـالمی در دورانـی بـه وقوع پیوسـت که 
ابرقدرت های شـرق و غرب بسـاط سلطه طاغوتی خود را پهن کرده بودند. 
عضو کمیته مشـورتی سـازمان نظام مهندسـی خراسـان رضوی می گوید: 
رهبـر انقـالب بـا توجـه بـه ابعـاد اقتصـاد مقاومتـی، 24 بنـد را بـه همـه 
مسـووالن و مردم ابالغ کردند و این سیاسـتگذاری می تواند مسـیر مبارزه 

اقتصـادی ما را روشـن کند. 
در یکی از بندهای این سیاستگذاری تامین شرایط و فعال سازی تمامی 

امکانات مورد تاکید است. 
وی با بیان اینکه پیشتازی اقتصاد دانش بنیان از دیگر موارد اقتصاد مقاومتی 
و  اختراعات  براساس  می توانند  بنیان  دانش  می افزاید: شرکت های  است 

فن آوری های نوین محصوالت خود را ارایه و کارآفرینی داشته باشند. 
بنی هاشمی خاطر نشان می کند: سهم بری عادالنه عوامل زنجیره تولید تا 
مصرف یکی از بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی است. برای افزایش تولید 

کاالهای اساسی برای مصرف داخلی نباید مواد اولیه از خارج وارد شود. 
وی ادامه می دهد: یکی از نکات مهمی که در بحث اقتصاد مقاومتی مطرح 

می شود بحث مردمی کردن آن است. 
در طی جنگ تحمیلی جریان مردمی و سازماندهی مردمی بود که توانست 
قدرت نظامی کشور را افزایش داده و ما را به پیروزی رساند، امروز که گرفتار 

جنگ اقتصادی شده ایم باید حضور و مشارکت مردم را پررنگ نماییم. 
دولتمردان در رسیدن به هدف اقتصاد مقاومتی توسط حرکت جهادی مردمی 
چوب الی چرخ مردم نگذارند، اکنون زمان اندکی در اختیار داریم و اگر 
افرادی فعالیت تولیدی و یا اختراعی دارند که به این اقتصاد مقاومتی کمک 

می کند دولتمردان نباید در کار آن ها گره بیندازند. 
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی خاطر نشان می کند: کشور 
اسالمی ایران از معادن، آب و خاک، انرژی و امکانات زیرزمینی نفت و گاز 
فراوان و همچنین حضور فعال دانشمندان و محققان در عرصه های مختلفی 
برخوردار است که با استفاده از علوم و دانش آن ها می توان تولید و پیشرفت 

را به کشور آورد و با تحریم های دشمنان مقابله کرد. 
وی ادامه می دهد: 16 درصد گاز دنیا در ایران قرار دارد؛ در عسلویه تاسیسات 
مختلفی احداث شده است که در آینده ای نزدیک میزان تولید گاز کشور را 
چندین برابر می کند و برخی از این گازها به سایر کشورها صادر می شود که در 
این زمینه به علوم مهندسان برای صادر کردن فرآورده های گازی نیاز داریم. 
خوشبختانه 96 درصد شهرهای کشور گازرسانی شده است، در شهرها و 
شهرک های صنعتی این گاز باید تبدیل به بنزین و گازوییل شده و به صورت 

خام به دیگر کشورها صادر نشود. 
بنی هاشمی تصریح می کند: در زمینه کشاورزی نیز به دانشی نیاز داریم که از 
آب به گونه ای استفاده شود که هدر نرود و یا از ماشین آالت به گونه ای استفاده 
شود که از یک هکتار زمین محصولی چندین برابر اکنون به دست آید. 

در زمینه معدن نیز نباید محصولی که استخراج می شود را به صورت خام به 
کشورهای دیگر صادر کرد؛ بلکه باید آن را به فرآورده های دیگر تبدیل کرد. 
وی همچنین می افزاید: نانو یکی از علومی است که چهره جهان را تغییر 
به خود  نانو  دانش  را در  رتبه هفتم جهانی  ما در حال حاضر  و  می دهد 
اختصاص داده ایم. استفاده از محصوالت نانو هزینه ها را کاهش و راندمان 
را افزایش می دهد. بنی هاشمی متذکر می شود: ما ظرفیت باالیی از نظر 
تجربیات فنی داریم که می توانیم از آن در راستای رقابت با دنیا استفاده 
کنیم. صدور خدمات فنی و مهندسی یکی از باورهای ماست که از این لحاظ 

ظرفیت حضور در بازارهای جهانی را داریم. 
از  استفاده  با  این مهم  و  بگیرد  مدیریت جهادی شکل  باید تشکل های 
تجربیات گذشته در راستای تشکیل مدیریت های جهادی و تشکل های 

مردمی همچون بسیج مهندسین دنبال شود. 

آبروییکهگرانبهدست
آورده

امـا مهنـدس محسـنین یکـی دیگـر از اعضای کمیته مشـورتی سـازمان 
نظام مهندسـی سـاختمان ترجیـح می دهد مهندسـی و ظرفیت های پیش 
روی آن را بـا بیانـی شـیواتر برایمـان ترسـیم و تعریـف کنـد. او می گوید: 
مهندسـی عبارتسـت از ذهنیت را به عینیت و فعلیت رسـاندن. مهندسـی 
عبارتسـت از کالبـد فیزیکی، توسـعه و تمدن و تفکر. عبارتسـت از تمامی 
علـوم و آگاهی هـای ریاضیـات پایـه و اسـتعداد های هنـری و ذاتـی کـه 

می تـوان از آن هـا در زندگـی روزمـره اسـتفاده کرد. 
وی ادامه می دهد: مهندسی همان تحوالت ذهنی و فکری است که در طی 

زمان به واقعیت تبدیل شده و فضای عملی زندگی بشر را بنا نهاده است. 
مهندسـی، عبارتسـت از مسـجد امـام اصفهان، مسـجد شـیخ لطـف اهلل، 
عالـی قاپـو، گنبد سـلطانیه زنجان، مسـجد عالـی سپهسـاالر)مطهری( و 
تکیـه دولـت، تونل کنـدوان، پل ورسـک، جاده های پرفراز و نشـیب، ریل 
گـذاری راه آهـن در دور ترین نقاط بی آب و علف ایران و سـدهای عظیمی 
اسـت کـه در البالی صخره هـای کوه های مرتفع انسـان را در مقابل خود 

به تعظیـم و احتـرام وا می دارد. 
وی متذکـر می شـود: مهندسـی همچنین نصـب شـبکه های مخابراتی و 
آنتن هـای رادار و تلویزیـون در قلـل مرتفـع کوههـا و سـکوهای دریایی و 
اسـکله های طویلـی اسـت کـه بـا پایه هـای محکـم در زیـر اقیانوس هـا 

عمـری مسـتحکم و با اسـتقرار بر پاشـده اند. 
و  دقیق  طراحی های  با  که  است  شهری  عظمت  با  پل های  مهندسی 
سازه های محکم خود مشکالت ترافیکی مردم را به زیبایی حل کرده اند. 

 .ASPمهندسی عبارتست از برج میالد و برج 55 طبقه
مهندسی یعنی دو طبقه کردن بزرگراه آیت اهلل صدر، تونل های شهری 
نیایش، توحید و پل های فجر، استقالل و پارک ملت، مهندسی عبارتست از 
تفکر و طراحی و استقرار زیرگذر حرم مطهر امام رضا)ع ( و باالخره صدها 

طرح و پروژه توسعه پایدار کشور و توسعه مدنیت زندگی و شهر. 
مهندس محسنین ادامه می دهد: این همه فکر خالق، فکر متعهد و مومن، 



16

این همه شجاعت و همت تصمیم گیری در ساخت اولین پروژه ها، و این همه 
سختی ها و شب زنده داری در طراحی ها و تهیه نقشه ها و این همه تعهد و قبول 
مسوولیت های بزرگ و این همه زحمت و تحمل کار در نقاط دور افتاده مملکت 
و دوری از خانواده و وابستگان، جایگاه مهندسی را در طول تاریخ و به ویژه 
تاریخ معاصر ترسیم کرده است؛ به گونه ای که در جامعه فعلی اولین انتخاب 
دانشجویان با استعداد، برتر و با هوش دانشگاه ها رشته های مهندسی می باشد. 
وی خاطر نشان می کند: این جایگاه براحتی و ارزانی به دست نیامده است که 
ما آن را بی ارزش کنیم. ما وارثان نسل های مهندسان متخصص و عالم و 
گذشته هستیم. ما تعهد داریم تا آنچه که به ما سپرده شده به جایگاه رفیع تری 
ارتقا دهیم ما حق نداریم مقام و منزلت مهندسی را برای رفاه خود هزینه کنیم. 
مطمئن باشیم چنانچه آگاهی های علمی و تخصصی خود را باال ببریم و در 
رشته خود شاخص باشیم قطعاً نیاز جامعه نیز به توانایی های مان بیشتر شده 

و رفاه بیشتری در اختیار ما خواهد گذاشت. 
محسنین می افزاید: دغدغه دیگر من این است که احساس می کنم این روزها 
ذهن مهندسان و برنامه ریزان معطوف به محدود کردن مهندسان در سهمیه ها و 
شرایط خاص و عام و بخشنامه ها و بازرسی ها و باالخره محدود کردن آن هاست. 
لذا پیشنهاد می کنم و جامعه مهندسی را باور داشته باشیم و بدانیم که حد 
و حصری برای استعداد و خالقیت و توان آن ها که بارقه ای از قدرت های 
الیتناهی و الهی می باشد وجود ندارد و سعی کنیم مهندسان را در فضای 
ذهنی و کاری از آزادی های بیشتری برخوردار کنیم و خالقیت آن ها را در 
قالب های محدود ضوابط و مقررات، از بین نبریم، بلکه آن ها را با کمی سعه 
صدر و با تشویق و ترغیب و جایزه به تمامی مهندسان و به ویژه جوانان در 
راستای مطالعه بیشتر و باال بردن میزان علم و تخصص یاری کنیم. قطعاً در 

چنین شرایطی شاهد ارتقای قابل مالحظه مهندسی خواهیم بود. 

فضایمعیشتیبرای
مهندسانجوانتنگ

است

مهندس مهدی رئیسی مهم  ترین دغدغه خود در خصوص جایگاه مهندسی 
را فضای معیشتی برای مهندسان جوان می داند و می گوید: فضای معیشتی 
برای مهندسان جوان تنگ است و میدان کار و خدمت و به تبع آن درآمد 
برای آن ها وجود ندارد ضمن آن که در این میان بیراهه هم زیاد است و 
چنانچه به این کاستی توجه نشود آینده جایگاه مهندسی کم تعهد خواهد بود.
عضو کمیته مشورتی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی اضافه می کند: 
غالب امتیازات میدان کار بر اساس سابقه اعطا می شود اما کار عمال به صورت 
غیر رسمی با همکاری عمده مهندسان جوان انجام می شود بنابر این به نظر 
می رسد ارجح است هر امتیازی که به سابقه یک مهندس اعطا می شود بر 
اساس ساز وکاری مشخص و مدون ملزم به بکارگیری عده متناسبی از 
مهندسان جوان باشد که نام آن ها هم به صورت رسمی در قرارداد کاری 
منعکس شود.این کار هم فضای استاد شاگردی را مهیا می کند و هم راه 

درست را نشان می دهد.
وی ادامه می دهد: همچنانکه خداوند متعال که خود آفریننده است وروزی 
می دهد پیامبرانی را فرستاد تا راه درست را نشان دهند وفرشته ثبت اعمال 

قرار داد و درنهایت بهشت و جهنمی برای پاداش مقرر فرمود، هر کاری برای 
تعالی باید نگاه الهی داشته باشد.

و  ببینند  ارشاد وآموزش  به طور مستمر  باید  اینکه مهندسان  بیان  با  وی 
عملکردشان ارزیابی شود تا سره از ناسره متمایز شود می افزاید: باید آمار 
عملکرد جامعه مهندسی به طور مستمر اعالم و تحلیل شود و سمت و سوی 

حرکت درست دایما کشف واصالح گردد.
وی در خصوص تاثیرگذاری بیشتر مهندسان و حضور شایسته تردر نظام فنی 
اجرایی می گوید: اولین حرکت کنترلی می تواند با الزام به نوشتن مشخصات 
ساختمان و نام ناظران و مجریان در معرض دید عموم تحقق یابد وتلفن های 
تماس بتواند هر منتقدی را به گفتن نارسایی وادار سازد و حتی در مرکزی در 
نظام مهندسی به این تذکرات توجه شود.ضمن آنکه نشریه نظام مهندسی 
باید هر ماهه آمار اقدامات سازمان و ناظرین ومجریان را بدهد، انتقادات 

کارفرماها را بنویسد و موجب هشدار به اعضا باشد. 
مهندس رئیسی خاطر نشان می کند: باید توجه کنیم برای ساخت یک بنای 
پایدار جمع کارفرمای خوب، مجریان خوب، قوانین منطبق با فرهنگ ودانش 
محلی وبروز شده)نه آیین نامه های بی حوصله اقتباس شده وغیرمنطبق ( و 

نظارت جدی الزم است.

اعتمادمتقابل،عالقه
متقابلوحمایتمتقابل

رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی نیز در خصوص جایگاه این سازمان 
می گوید: به نظر من جایگاه مهندسی در کشور نه قابل انکار است و نه تقدیر. 
مهنـدس کامـران می افزایـد: دغدغـه مـن ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه 
رونـد دانـش آموختـگان مرتبـط بـا رشـته مهندسـی سـاختمان و به طبع 
انتظـارات آن هـا از نظـام مهندسـی بـرای تنسـیق امـور مرتبـط روز بـه 
روز حجـم وظایـف نظام هـای مهندسـی بیشـتر و بیشـتر خواهد شـد. از 
طرفـی سـازمان نظـام مهندسـی بخشـی از مسـوولیت های سـایر نهادها 
ودسـتگاه های دولتی را متقبل شـده اسـت؛ به عنوان نمونه، کنترل بخشی 
از مسـوولیت های شـهرداری کـه بـه دفاتـر مهندسـی واگـذار می شـود از 
یـک طـرف و از سـوی دیگـر عدم بـرون سـپاری وظایف سـازمان باعث 
شـده که بیشـتر امـور به صورت متمرکـز در سـازمان انجام شـود و روز به 
روز بـر حجـم امـور سـتادی و متمرکـز و به ویـژه بـه کارگیری پرسـنل و 
 تشـکیالت اداری افـزوده شـود و از ایـن روی ایـن مسـاله بـرای سـازمان 

مشکل آفرین باشد. 
عضو شـورای مشـورتی سـازمان نظـام مهندسـی خراسـان رضوی اضافه 
می کنـد: اگـر این رونـد ادامه پیدا کند سـازمان از حـوزه وظایف اصلی اش 
کـه همـان حمایـت و نظـارت اسـت تـا حـدودی فاصلـه می گیـرد و بـه 
سـازمان تشـکیالتی بـرای خدماتـی وسـیع با اربـاب رجوع متنـوع تبدیل 
می شـود کـه در نهایت مشـکالتی را متوجـه خود و مرتبط بـا بدنه اجتماع 
به وجـود مـی آورد. از سـوی دیگـر در همیـن راسـتا سـرگرم شـدن به این 
موضوعـات تـا حـدود زیادی سـازمان را از بعضـی اهداف قانـون همچون 
رشـد و اعتالی مهندسـی در کشـور، ترویج اصول معماری و شهرسـازی 
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وتوسـعه فرهنـگ اسـالمی و معمـاری و موضوعاتی از این قبیـل دور نگه 
مـی دارد و تنها به مسـایل داخلی و حـل امور جاری پرداخته می شـود. این 
نکته ای اسـت که مـن آن را به عنوان یک مشـکل برای سـازمان می بینم. 
وی همچنین توصیه می کند: سازمان نظام مهندسی باید هر چه می تواند 
وظایفش را خالصه تر و در چارچوب قانون، با تمرکز بر برون سپاری و نقش 
هیأت مدیره در جایگاه حمایت و هدایت نظارت از جامعه مهندسی و امور 

مهندسی در استان و سطح کشور تعریف کند. 
مهندس کامران می گوید: برای تأثیر گذاری بیشتر اعضا در فرایند امور ابتدا 
باید مجال شنیدن نظرات تمامی مهندسان توسط سازمان فراهم شود و با 
توجه به جمع بندی نظرها و پیشنهادها، راهکارها و مشکالت و معضالتی 
که از طرف اعضا بیان می شود برای رفع و پیگیری آن ها اقدامات اساسی 

انجام دهد. 
وی اضافه می کند: سازمان نظام مهندسی تا حدودی از بدنه اعضا فاصله 
دارد، برای رفع این معضل باید هر دو یا سه ماه یکبار، مهندسان با شرکت 
در جلسات و یا گردهمایی هایی نقطه نظرات خود را ارایه کنند و هیأت 
مدیره هم این نظرات را بشنود. حاصل این نظرات می تواند در همگرایی 
مهندسان به نظام مهندسی به عنوان تکیه گاهی مطمئن موثر باشد و به نظر 
من می تواند قوت و اعتبار سازمان را باالتر ببرد و حتی اعضای هیأت مدیره 
هم می توانند در شرایط راحت تری کار کنند. خالصه اینکه این موضوع به 

اعتماد متقابل، عالقه متقابل و قطعاً حمایت متقابل منجر خواهد شد. 

نظاممهندسیبایدبا
ایجادتفکرسیستمی

ازبرنامهریزیهاو
تصمیمگیریهایموردی

پرهیزکند

جایگاه  خصوص  در  خود  دغدغه های  مهم  ترین  به  نیز  نقیبی  مهندس 
مهندسی اشاره می کند و می گوید: نظام مهندسی باید با ایجاد تفکر سیستمی 
استاندارد  با  و  کند  پرهیز  موردی  تصمیم گیری های  و  برنامه ریزی ها  از 
قطعات  و صنعتی  انبوه  تولید  و  و ساخت و ساز  پروژه های عمرانی  سازی 
ساختمان در اندازه های محدود و معدود استاندارد مانند پنجره، در، دیوار، 
سقف، تیر، ستون و حتی قسمتی از فونداسیون ها و ایجاد بازار رقابتی و 
پیش ساخته و صنعتی ارزان و استاندارد و... از مصرف سرمایه ها به صورت 
تصمیمات عجوالنه موردی و زمان ساخت طوالنی و گران پرهیز کند. 
وی همچنین پیوند معنادار بین برنامه ها و طرح های موضوعی و همچنین 
موضعی مانند طرح های محلی با طرح های منطقه ای و با طرح های ملی و 
انعکاس متقابل طرح ها و عناصر باالدست و پایین دست را مورد تاکید قرار 
می دهد به گونه ای که هر اقدام خود جزیی و یا عنصری از یک طرح و برنامه 
جامع باالدست باشد مثاًل یک قطعه راه روستایی خود عنصری از شبکه جامع 

راه های استانی و مکمل راه های ملی باشد. 
وی در پاسـخ به این پرسـش که برای تاثیرگذاری بیشـتر جامعه مهندسی 
و حضـور شایسـته تـر آن هـا در نظـام فنـی اجرایـی اسـتان چه بایـد کرد 
می افزایـد: بایـد حضـور همـکاران در تهیه و اجـرای " دقیـق" طرح های 
عمرانـی اسـتمرار یابـد و از خـود سـماجت خسـتگی ناپذیـری در باال نگه 
داشـتن کیفیـت کارها نشـان دهند اگر چه ممکن اسـت در کوتـاه مدت از 

عوایـد کم تر مـادی برخوردار شـوند. 
مهنـدس نقیبـی در ادامه می گوید: ایجـاد اعتماد در متقاضیـان و صاحبان 
سـرمایه گـذاری ساخت و سـاز که"خدمـت مهندسـی در نهایـت بـه نفـع 
آن هاسـت" یکـی دیگر از راه های تاثیرگذاری بیشـتر جامعه مهندسـی در 
نظام فنی اجرایی اسـتان اسـت به گونـه ای که در آینـده نزدیک متقاضیان 
ساخت و سـاز خـود را نیازمنـد واقعـی اسـتفاده از خدمـات فنی و مهندسـی 
احسـاس کننـد، نه آنکـه مالکان برای رفـع موانع و گرفتن پروانـه ناچار به 

قبول امضای مهندسـان باشـند. 
وی همچنیـن ارایـه راهکارهـای مفیـد و موثـر در مقیـاس راهبـردی بـه 
مسـووالن شـهری و کشـوری را یکـی دیگـر از زمینه هـای تاثیرگـذاری 
مهندسـان در نظـام فنی- اجرایی اسـتان می داند به گونه ای کـه در جامعه 
مسـوولیت عامه به ویـژه در خانواده متخصصان رایج شـود و از قبل کمک 

بـه مسـووالن جامعه منتفـع گردد. 

رسالتماتنهافکرکردن
بهبرجسازینیست

مهندس حسینی مهر نیز که حدود40 سال فعالیت مهندسی انجام می دهد 
معتقد است مهم  ترین دغدغه موجود حوزه مهندسی ارتقای اخالق در این 

حوزه می باشد. 
خراسان رضوی  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  مشورتی  کمیته  عضو 
می گوید: مهندس بایستی دو وظیفه که بر دوشش گذاشته شده را انجام 
دهد؛ نخست آنکه براساس مسوولیت پذیرفته شده ای که در جامعه بر عهده 
آن ها گذاشته شده نگاه خاص و جامعی به وظایف خود داشته باشند؛ مثال 
مهندس شهرساز بایستی آنچه در حوزه خود اوست را به خوبی انجام دهد، 
مهندسان معمار یا عمران نیز باید نسبت به مسایلی که در این دو حوزه بر 

عهده آن ها قرار داده شده مسوولیت خود را به خوبی انجام دهند. 
در رشـته عمـران محاسـبات بـه خوبی انجـام می شـود و مـا از این حیث 
مشـکلی نداریـم ضمـن آنکـه از لحـاظ تکنولوژیـک و محاسـبات نیز در 

خـارج از کشـور از جایـگاه خوبـی برخورداریم. 
وی می گویـد: مشـکل مـا در بحـث نظارت اسـت که باید ناظـران وظیفه 

خـود را سـریع تر و با کیفیت بیشـتری انجـام دهند. 
بنابر ایـن اگـر مهندسـی در انجـام وظیفـه خـود کوتاهـی کنـد خطـای 

نابخشـودنی مرتکـب شـده اسـت. 
وی همچنیـن در خصـوص تاثیرگـذاری بیشـتر همکاران در نظـام فنی و 
اجرایـی می گویـد: وقتی مهنـدس به وظایـف خودش عمـل می کند نگاه 
تخصصـی، جامـع و کالن تـری نسـبت بـه محیـط اطـراف خـود به ویژه 

شـهر و کشـور خود دارد. 
وقتـی یک مهندس نسـبت به وظایف فردی خویش احسـاس مسـوولیت 
می کند به همان نسـبت باید به مسـایل مهندسـی سـاختمان ها و ترافیک 
و... هم احسـاس مسـوولیت کند و چنین مهندسـی با کسی که مسوولیتی 

ندارد متفاوت اسـت. 
وقتی یک مهندس جامع نگر باشد، به مسایل مختلف شهر حساس می شود 
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یعنی خودش را نسبت به جامعه و مواردی را که باید اصالح شود مسوول 
می بیند بنابراین او پیشنهاد می دهد، نقد می کند و در ساخت وساز کلی هم 

سهیم می شود. 
وی ادامـه می دهد: ما تنها متخصصانی هسـتیم کـه محصوالتمان ارتباط 
مسـتقیمی با مردم دارد و در خانه و شـهر ارتباط مهندسـان با مردم برقرار 
اسـت و در ایـن خصـوص موضوع اخالق مهندسـی خیلی اساسـی اسـت 

کـه همـه باید بـه آن توجه کنیم. 
اگـر ایـن مسـاله مـورد توجه مهندسـان و مسـووالن مـا و کسـانی که در 
سـازمان نظام مهندسـی و راه و شهرسـازی و شـهرداری خدمت می کنند 
قرار گیـرد، آنوقـت در خصـوص نظـام فنـی و اجرایـی کشـور و سـاخت 
وسـازها موثـر خواهیم بود، اگر فقط به مسـایل فـردی خودمان فکر کنیم 

نسـبت بـه جامعه خودمـان انجـام وظیفـه نکرده ایم. 
در همیـن شـهری کـه زندگـی می کنیـم بیـش از یـک میلیـون نفـر 
حاشیه نشـین وجـود دارد پـس بایـد یکـی از دغدغه هـای مـا حـل ایـن 
موضـوع باشـد چـون حاشیه نشـینی مشـکالت بسـیاری در شـهر ایجـاد 
می کنـد. رسـالت مـا تنهـا این نیسـت که بـه برج سـازی فکر کنیـم، اگر 
کاری از دسـت مهندسـان برمی آیـد بایـد بـرای حـل ایـن مشـکالت که 

مربـوط بـه شـهرمان می شـود اقـدام کننـد. 

مهندساندرحرفه
خودشانطمعورزی

نمیکنند

نیز  خراسان رضوی  مهندسی  نظام  سازمان  مشورتی  کمیته  دیگر  عضو 
مهندسان را عامل اصلی پیشرفت و توسعه جوامع بشری می داند و می گوید: 
نقش اصلی آن ها در فعالیت هایی که انجام می دهند کیفیت بخشی به زندگی 
آحاد جامعه است. بنابراین هر مهندسی در حرفه خود در حال خلق اثری است 

که برروی کیفیت زندگی آحاد جامعه آثار مثبتی داشته باشد. 
مهنـدس سـید مهدی درهمـی می گوید: در تعیین کیفیـت زندگی عواملی 
مثـل ایمنـی، آسـایش، رفـاه، امنیـت و محیـط زیسـت پـاک را به عنـوان 
عوامل تاثیر گذار می شناسـیم. مهندسـان بـا انجام کار حرفه ای خودشـان 
ضمـن ایفـای ایـن نقش مهـم درصدد کسـب درآمـد و معیشـت خویش 
نیـز هسـتند. دراین نـگاه ماموریت اصلی مهندسـان خدمت بارز و آشـکار 
اسـت کـه جامعه بایـد به طور کامال ملموس و محسـوس آثـار این خدمت 
را دریافـت کنـد و تشـخیص دهـد. از نظـر من ایفـای این نقـش مهم در 
جامعـه مسـتلزم نـگاه دوسـویه اسـت و باید به صـورت باورهـای حرفه ای 
در جامعـه مهندسـی بـروز کنـد و بخشـی از ایـن بایـد در سـطح جامعه و 
در نگاهـی کـه اجتمـاع بـه مهندسـان دارد متبلور شـود. مهندسـان بدانند 
کـه بـرای ایفـای درسـت نقش خود بایـد به دانش روز تسـلط داشـته و از 
آخرین دسـتاوردها و فناوری های مهندسـی آگاه باشـند تا خدمات بهتری 
ارایـه کنند. مهندسـان نسـبت به حرفه خودشـان طمـع ورزی نمی کنند و 
بـا صداقت بـا متقاضی خدمات مهندسـی)کارفرما( ارتباط برقـرار می کنند. 
قالب  در  باید  خودشان  نقش  بهتر  ایفای  برای  مهندسان  می افزاید:  وی 
تیم های مجرب حرفه ای فعالیت کنند و بتوانند متقاضی خدمات مهندسی را 

به بهترین شکل ممکن پشتیبانی کنند بنابراین یک مهندس در انجام وظایف 
خودش کامال منصفانه، صادقانه و خردورزانه به خدمات دست می زند. 

ازسوی دیگر جامعه هم باید به باور صحیح در ارتباط باخدمات مهندسی 
رسیده باشد و اعتقاد داشته باشد که مهندسان در تذکرات و یا توصیه هایی 
که می کنند برای رفاه حال خودشان است و باید باور داشته باشند که عمل 
کردن به توصیه های مهندسان موجب غنای بیشتر پروژه و حفظ و حراست 
از سرمایه های آن ها می شود. چون مشاهده می شود توصیه های مهندسی از 

نظر مردم سختگیری تلقی می شود و فکر می کنند نباید انجام شود. 
هم  که  باشیم  روزی  شاهد  می کند:  امیدواری  اظهار  درهمی  مهندس 
مهندسان به وظایف و شأن خودشان آگاه باشند و بر آن اساس خدماتشان 
را ارایه دهند و هم جامعه به این باور رسیده باشد که بهره برداری صحیح از 
خدمات مهندسان منجر به حفظ سرمایه های ملی و همچنین حفظ آسایش 

و رفاه و امنیت مردم خواهد بود. 

دغدغهایبهناماخالق
مهندسی

سـاختمان  مهندسـی  نظـام  سـازمان  مشـورتی  کمیتـه  دیگـر  عضـو 
خراسـان رضوی معتقـد اسـت: جایگاه مهندسـی امـروز به دلیل پیشـرفت 
علـم، دانـش و امکانـات ارتقـا پیدا کـرده و باعـث تعالی دانش مهندسـی 
شـده اسـت ضمـن آنکـه مهندسـان هـم از ایـن منظـر مجهزتر شـده اند 
و امکانـات بیشـتری در اختیارشـان قـرار گرفتـه اسـت. امـا در کنـار ایـن 
پیشـرفت علمـی و فنـی جایـگاه مهندسـی، دغدغـه من موضـوع اخالق 

است.  مهندسـی 
مهنـدس شـیر محمدی می افزاید: ما امروز شـاهد رشـد اخالق مهندسـی 
نسـبت به رشـدی که در بخش فنی و دانش مهندسـی وجود دارد هستیم. 
بنابرایـن ارتقـا نیافتـن جایـگاه مهندسـی به دلیـل رعایت نکـردن اخالق 

مهندسـی است. 
پذیرفتـن دیدگاه هـای  بـه همـکاران و  احتـرام متقابـل  وی می گویـد: 
مهندسـی، احتـرام بـه پیشکسـوتان، اولویـت دادن به نظریات کارشناسـی 
در مقایسـه با نظریات مصلحت طلبانه و خوشـایند کارفرمایان و مسـایلی 
چـون جلـب اعتماد به خاطـر ارایه کار صحیح و دسـتمزد معقول و متقابل 
باید گسـترش یابد تا خدایی نکرده شـاهد بروز رفتارهایی چون گروکشـی 

بـرای یـک امضا یا بـرای یـک تایید در اطراف مهندسـان نباشـیم. 
وی می گویـد: بـرای آنکه شـاهد حضور پررنـگ تر و اثرگذارتر مهندسـان 
و نظـام مهندسـی در نظام فنی اجرایی اسـتان باشـیم بایـد از ظرفیت های 
قانونـی موجـود بیشـتر اسـتفاده کنیـم و در جاهایی مثل کمیسـیون های 
مختلـف نمایندگانـی پرتوان و هماهنگ با نظام مهندسـی داشـته باشـیم؛ 
نمایندگانـی کـه صاحـب نظر باشـند و آنجا که احسـاس می کننـد عالوه 
بـر شـخصیت حقیقـی نیـاز بـه پشـتوان های دارنـد، آن را بـه سـازمان 
نظـام مهندسـی منعکـس کـرده و از ظرفیت هـای کمیته هـا و گروه های 

تخصصـی بـرای پر کـردن خألهای موجـود اسـتفاده کنند. 
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مرگاعتماددرفقــدان
پیوستفرهنگی

|یادداشت|

آن هاست.  معنوی  پیکره  از  تفسیری  و  و عریان ملت ها  فرهنگ صورت عیان 
برخالف بامداد تمدن جوامع که بخش قابل اجتناب ناپذیر تعامالت فردی و گروهی 
متاثر ارتباطات غیر رسمی است در عصر ارتباطات جمعی شالوده مناسبات فرهنگی 
میان افراد و جوامع رسمی، سازمان یافته و بر اساس گفتمان های ملی و بین المللی 
است. پیداست برای گریز و مصون ماندن از آسیب های احتمالی آنهم در شتاب 
انتقال داده ها و اطالعات باید از منزلگاه های مطمئنی گذر کرد که به خاستگاه 

اعتماد عمومی منتهی گردد. 
هرگاه بتوان زنجیره مطمئنی با رفتارهای رسمی و غیر رسمی و تدابیر منطقی 
میان اعضای جامعه ایجاد کرد توانسته ایم روح اعتماد را در جامعه احیا کنیم در 
غیر اینصورت اتخاذ هرگونه تصمیمی به دلیل از میان رفتن و یا تضعیف بنیان های 

اعتقادی بی ثمر خواهدبود. 
یکی از پرسش های اساسی در مناسبات اجتماعی برخورداری از تفاوت های قابل 
مالحظه در سطوح فرهنگی است اینکه چرا عده ای در ظرف زمانی و مکانی خاص 
از درجه فرهنگی باالیی برخوردارند اما در ظرفی دیگر با فرهنگی متفاوت به تعامل 

با دیگران مبادرت می ورزند. 
یکـی از دالیـل تفاوت هـا و اختـالف در الگوهـای رفتاری افـراد را بایـد در پایدار 
نبودن و قوام نیافتن بنیان های اخالقی دانسـت. اینکه چرا در مسـجد به انسـانی 
متقـی، پرهیـزگار و خداتـرس تبدیـل می شـویم و در موقعیتـی کـه پـای منافـع 
اقتصـادی بـه میـان می آیـد دسـت رد به سـینه باورهای دینـی خـود می زنیم یا 
اینکـه چـرا برغـم تعهد و التـزام به شـوون اخالقی در محیـط کار بـرای گریز از 
پرداخت مالیات به شـیوه های غیر اخالقی متوسـل می شـویم همـه و همه متاثر 
از نبود پیوسـت فرهنگی اسـت. نخسـتین برآینـد تعارض های رفتـاری به ویژه از 
سـوی گروه هـای مرجـع و یـا افـرادی که نشـانی صـوری از اخـالق را بـر رفتار 
خویـش سـنجاق کرده انـد اضمحـالل بنیان های اعتمـاد در افواه عمومی اسـت. 
اینگونه اسـت که گاه دین و باورهای دینی بواسـطه رفتارهای ناصواب گروهی به 
مسـلخ قضاوت هـای شـتاب آلود مـی رود و آنچه بـه جای می ماند نسـل ناآگاهی 
اسـت کـه تنهـا راه توفیق خـود را در دیـن گریزی و اخـالق سـتیزی می پندارد. 
پیوسـت فرهنگـی اتخاذ رویه ای اسـت یکسـان در رفتارهای فـردی و اجتماعی. 
بـه دور از تعارفـات معمـول و تعارض ها متاثر از انگیزه های مـادی و ظاهر فریب. 
پیوسـت فرهنگـی یعنـی در تمامـی احـوال وامـدار ارزش هـای اخالقـی و دینی 
بـودن. یعنـی ضمـن مالحظـات رفتاری بـه نتایج و پیامدهـای رفتـار خویش در 
جامعـه بیندیشـیم. اینکـه بدانیـم بر اسـاس محکـم دینـی "کلکـم راع و کلکم 
مسـوول عـن رعیته " همگـی در برابر جامعـه خویش مسـوولیم و همانگونه که 
سـنگی کوچـک در برکـه مـوج ایجـاد می کنـد و اثـر آن به دوردسـت می رسـد 

اعمـال و کـردار مـا نیـز در دیگـران و جامعـه تاثیر می گـذارد. 
حاکمیـت روح مطالبـه گـری و مسـوولیت پذیـری بـه رشـد و ارتقـای فرهنـگ 
و مفاهیـم اخالقـی منجـر خواهد شـد. حال آنکـه ایـن مفهـوم نـه تنهـا در حوزه 
مناسـبات غیر رسـمی که در مناسـبات رسـمی نیز قربانی تعارفات معمول شـده 
اسـت به تعبیری دیگر سـکوت مدیران در برابر خطای زیر دسـتان و یا سـکوت 
نهادهـای مسـوول در مواجهـه بـا تدابیر ناصواب مدیـران نتیجه ای جز اسـتحاله 

اخـالق و بنیان هـای فرهنگـی در پی نخواهد داشـت. 
البته نباید این واقعیت را از خاطر برد که پیوست فرهنگی قبل از اینکه متکی به 
قانون باشد متکی بر ارزش های دینی و اسالمی است به این معنا که نه تنها مدیران 
اجرایی باید انگیزه های اجرایی خود را بر مدار انگیزه های اعتقادی واسالمی و ملی 
وایجاد اخالق ومسوولیت قراردهند بلکه همه ما مسوولیم که این چنین باشیم. 
فراموش نکنیم تنها با نظامنامه نویسی، شعار دادن، قانون و آیین نامه نویسی 
نمی توان پیوست فرهنگی را ایجاد و اجرا نمود. اجرای پیوست فرهنگی یعنی 
پیوستگی بین نظام نامه، شعار، قانون، آیین نامه و دستور العمل با عملکرد زمامداران 

و مدیران جامعه. 
یعنی همزمان که به آموزش رانندگی مبادرت می ورزیم، اخالق رانندگی را نیز ترویج 
و نهادینه کنیم و از سویی دیگر با آن ها که قانون را زیر پا می گذارند برخورد کنیم. 
بار این مسوولیت بیش از همه بردوش گروه های مرجع به ویژه روحانیان، استادان دانشگاه، 
متدینین با تجربه، شورای عالی انقالب فرهنگی و مدیران اجرایی سنگینی می کند. 

سیدجوادحسینیمهر|معاونتمشارکتهایمهندسیواجتماعی
سازماننظاممهندسیخراسانرضوی
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راههاینرفتهدیروزو
راهبردهایامروز

شتاب روز افزون تغییرات در دنیای امروز و تحول در سیستم های سازمانی 
ضرورت نگاه دوباره به گذشته و اصالح شیوه های کهنه دیروز را اجتناب ناپذیر 
ساخته است. ارتقا و تعالی سازمان های تخصصی بدون تعریف و تحلیل 
برنامه های آینده نگر آن ها ممکن نیست. آینده از آن کسانی است که با 
نگاهی عالمانه و واقع بینانه به تحوالت پیرامون خویش با صرف اندک 
هزینه ای از فرصت های پیش روی به خوبی بهره برده و از آن ها در راستای 

نیل به اهداف سازمانی خویش استفاده می کنند. 
سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز برای توفیق در پیوند میان گذشته و 
حال باید بتواند ضمن خلق ایده های نو، به مدیریت برنامه های خود دست 
یازد عالوه بر تبیین خط مشی کاری خویش راهی برای یافتن راهبردهای 

عملی و اجرایی آن بیابد. 
خط مشی کاری و راهبردهای هفده گانه عملی سازمان نظام مهندسی 
ساختمان که به تازگی از سوی رئیس این سازمان ارایه و ابالغ شده است 
عالوه بر آنکه بر ضرورت اصالح و بازنگری پاره ای از اقدامات گذشته تاکید 
دارد؛ بیانگر عزم جدی دولتمردان حاضر در گنجاندن روح تعهد و تخصص 

در کالبد فعالیت های این سازمان می باشد. 
دغدغه های رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص مسایلی 
همچون به روزنمودن دانش مهندسی و حرفه ای اعضاء، احیای معماری 
برمبنای  ساختمان ها  طراحی  ساخت و ساز،  در  ایمنی  اسالمی،  ایرانی- 
صرفه جویی در مصرف انرژی و توجه به منافع عمومی و حقوق بهره برداران، 
که همگی ازجمله اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 
1374 مجلس محترم شورای اسالمی پیش از این نیز مورد توجه مهندس 
و  تالش ها  همه  علی رغم  وی  به زعم  آنکه  به ویژه  داشته  قرار  ترکان 
کوشش های به عمل آمده در همه این سال ها، فرهنگ عمومی ساخت و ساز از 

|یادداشت|محمدتقیخسروی
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جایگاه مطلوبی برخوردار نبوده و نگاه تخصصی در این صنعت حاکم نیست 
و کیفیت حاصله با هزینه هنگفتی که صرف می گردد تناسب ندارد. 

ایشان چندی پیش در نام های خطاب به دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی 
از تقویت نگاه ملی در موضوع »صرفه جویی در مصرف انرژی« و لحاظ نمودن 
ناظر مقیم در کارگاه های  از مهندس  استفاده  آن در طراحی ها، ضرورت 
ساختمانی متوسط به باال در جهت منافع بهره برداران، فراهم نمودن زمینه 
برای اعضاء حقیقی سازمان مبنی بر تأسیس شرکت و ارایه خدمت به صورت 
شخص حقوقی عضو سازمان در زمینه طراحی، پیمانکاری و یا نظارت، 
توجه به جایگاه »شرکت های صاحب صالحیت در موضوع کنترل و بازرسی 
فنی« به عنوان اعضاء حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان و همچنین 
ازجمله  آزمایشگاهی«  خدمات  ارایه  در  صاحب صالحیت  »شرکت های 
مواردی هستند که در رابطه با تضمین حقوق بهره برداران باید در دستور 
کار قرارگیرد و اینکه زمینه تحقق آرزوی دیرین دکتر آخوندی برای تبدیل 
سازمان های نظام مهندسی به پایگاه هایی برای ترویج و آموزش مقررات ملی 
ساختمان و اصول و ضوابط معماری و شهرسازی و ارتقا و به  روز  رسانی دانش 
مهندسی و حرفه ای اعضاء در زمینه های طراحی، اجراء، نظارت، کنترل و 
بازرسی فنی و همچنین خدمات آزمایشگاهی و برگزاری آزمون های مربوطه 

فراهم شده  است. 
مروری گذرا بر راهبردهای ارایه شده از سوی مهندس ترکان می تواند ما را 
به درک ضرورت این دغدغه ها و یافتن راهی برای از میان برداشتن آن ها 

یاری دهد. 

تقویتوتوسعهفرهنگوارزشهایاسالمیدرمعماریو
شهرسازی

متاسفانه دیر زمانی است عده ای توسعه طرح های شهرسازی و بهره مندی 
از امکانات عصر حاضر را به معنای حذف تجلی روح حاکم بر معماری 
ایرانی و اسالمی و ارایه سیاق غربی در ساخت و ساز بناهای امروز می دانند؛ 
موضوعی که گرچه ممکن است به فربه شدن روح مدرنیسم در جامعه منجر 
شود لیکن ضمن مسخ فرهنگ و ارزش های بومی، به از میان رفتن روح 
نشاط، بالندگی و زایل گشتن امنیت و طیب خاطر شهروندان و سرانجام 
بروز آسیب های روحی و روانی در میان آن ها منجر خواهد شد. سازمان های 
متولی ساخت و ساز به ویژه سازمان نظام مهندسی ساختمان می تواند ضمن 
بیان چرایی پاسداشت میراث گذشته به اعضای این مجموعه با پیاده نمودن 
قوانین بر زمین مانده به احیای ارزش های اسالمی در معماری و شهرسازی 

مبادرت ورزد. 

تقویتنگاهملیدرموضوعصرفهجوییدرمصرفانرژی
یکی از تبعات غیر قابل انکار و دستاوردهای تحفه گران معماری تقلیدی 
و نا آگاهانه، هزینه گزاف مصرف انرژی در کشور است. دست اندرکاران 
نظام مهندسی ساختمان امیدوارند با تحول در مهندسی ساخت به نظام 
مصرف انرژی در کشور برسیم؛ چرا که هم اکنون سرانه مصرف انرژی در 
ساختمان ها بسیار باالست، به نحوی که با احتساب فروش 700 میلیون 
بشکه نفت در سال و 180 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سال، رقمی 
بالغ بر 124 میلیارد دالر انرژی در کشور صرف می شود که باید در مقابل 

آن ارزش خلق کرد. 
مهندسان در کشور می توانند با بهره جستن از شیوه های نوین تا 40 درصد مصرف 
انرژی را در ساختمان ها کاهش دهند. نظام معقول مصرف انرژی به گونه ای 
است که تنها به یک سوم آنچه در حال حاضر مصرف می کنیم نیازمندیم. 

شناساییراههایجلوگیریازتولیدومصرفمصالح
ساختمانیغیراستانداردونامرغوبوبیانرهآوردهایآن

بـدون تردیـد یکـی از چالش هـای موجـود در صنعـت ساخت و سـاز، تولید 
مصالح بی کیفیت و غیر اسـتاندارد و سـرانجام خلق سـاختمان هایی اسـت 
کـه در مـدت کوتاهی به پیـری زودرس مبتال می شـوند؛ سـاختمان هایی 
کـه بـه جای سـرپناهی امن به کابوسـی از ترس، اسـترس و دلهـره برای 
سـاکنان آن تبدیـل شـده اند. اظهـارات کارشناسـان از تولیـد 30 درصدی 
مصالح سـاختمانی غیراسـتاندارد حکایـت دارد. نظارت بـر مصرف اینگونه 
مـوارد ازجملـه وظایـف سـازمان نظام مهندسـی اسـت. براسـاس قانون و 
مصوبـه ای که دولت دارد سـازمان نظام مهندسـی موظـف به نظارت حین 
سـاخت و عرضـه مصالـح سـاختمانی بـوده و نباید اجـازه دهد تـا مصالح 
بی کیفیت و پایین تر از اسـتاندارد تعیین شـده وارد کارگاه شـود. با شناسایی 
راه هـای جلوگیـری از تولیـد و مصرف مصالح سـاختمانی غیراسـتاندارد و 
نامرغـوب و بیـان ره آوردهـای آن می توان از بروز خسـارات جبـران ناپذیر 

احتمالـی در ایـن خصوص جلوگیـری نمود. 

تالشدرجهتکاهشحوادثساختمانی،باتأکیدویژهبر
تأمینایمنیوسالمتمنابعانسانی

آمارهای موجود بیانگر آن است که 47 درصد حوادث ناشی از کار در بخش 
ساختمان است) هر 8 ساعت یک نفر(. بی توجهی به ضوابط ایمنی در حین 
کار و ورود افراد فاقد صالحیت و غیر متخصص و بیگانه با اصول مهندسی از 
دالیل مهم این معضل است و بدون تردید یکی از دالیل دیگر آن را باید در 
تولید مصالح ساختمانی بی کیفیت ساختمانی جست و جو کرد. تامین ایمنی 
و سالمت منابع انسانی موثر در فرآیند کار از سوی سازمان نظام مهندسی 
ساختمان ضمن تعمیق و تکریم جایگاه نیروی انسانی در این چرخه به ویژه 
با تاسی از آموزه های دینی و اسالمی می تواند از خسارات جانی ده ها کارگر 

ساختمانی و دیگر عوامل انسانی این صنعت جلوگیری نمود. 

بهروزنمودندانشفنیاعضاءوصاحبانحرفهها
تالشدرجهتتقویتوتوسعهآموزشهایفنیوحرفهای
بهمنظورتربیتنیرویکارماهرتوسطمراجعآموزشیذیربط.
آگاهی؛ شرط نخست رونق فعالیت های حرفه ای است. در نظامی که بر مدار 
آینده نگری و تبیین اهداف بلندمدت استوار است آزمودن سیاست آزمون و 
خطا به معنای از میان رفتن فرصت ها صرف هزینه بسیار است. سازمان های 
تخصصی با درک اهمیت نیروی کار و لزوم تربیت نیروی کار ماهر به 
این مهم اهتمام می ورزند و می کوشند ضمن به روز نمودن دانش فنی و 
تخصصی اعضای خویش توسعه آموزش های فنی را در دستور کار خود 

قرار دهند. 
امروزه در سراسر جهان دانش آموختگان دانشگاه ها، مدتی در آن رشته 
کارآموزی می کنند و با آزمون حرفه ای وارد شغل مربوطه می شوند چرا که 
فعالیت حرفه ای مستلزم پذیرش مسوولیت در مقابل مردم و رعایت منافع 

عمومی، ابعاد حقوقی، ابعاد تجاری و ابعاد اداری و فنی است. 
بنا به گفته مسووالن بیش از 300 هزار عضو نظام مهندسی ساختمان در 
کشور وجود دارند و هزاران نفر هر سال فارغ التحصیل می شوند و برای اینکه 
دانش آموختگان وارد این حرفه بشوند، باید آموزش های حرفه ای ببینند و در 

آزمون شرکت کنند. 
با سختگیری هایی همراه است و  فعالیت های حرفه ای در سراسر جهان 
معموال این طور نیست که هر دانش آموخته، بتواند به سادگی فعالیت حرفه ای 
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کند بلکه باید همه شرایط الزم را داشته باشد. 
بی گمان ارتقای این آموزش ها به کاهش حوادث ساختمانی و ارتقای سطح 

ایمنی در این خصوص نیز منجر خواهد شد. 
هدایتصنعتساختمانبهسمتنیرویمولدمتخصصو

برخوردارازصالحیتواهلیتحرفهای
حمایتهمهجانبهومؤثرازسازندگانحرفهایومتخصصو

معرفیانواعقراردادهایساخت
تخصص؛ زمینه و بستر نخست فعالیت های حرفه ای است. تجربه نشان داده 
هر گاه این مهم دچار خدشه شده است ابزار کار به دست غیر متخصصانی 
افتاده است که همه توان خود را صرف پر کردن جای خالی نخبگان و انباشت 
ثروت کرده اند. این مهم به ویژه در صنعت ساختمان که گاه با موضوعی چون 
انبوه سازی مواجه می شویم اهمیتی بسزا می یابد. چندی پیش دکتر آخوندی 
با اذعان بر این نکته گفته بود: " در بحث انبوه سازان باید به دو نکته مهم 
توجه داشت، نخست اینکه انبوه سازی شغل و حرفه است که باید صنف 
داشته باشد و نکته دوم اینکه انبوه سازان باید از نظام مهندسی کشور تبعیت 
کنند. در صنف انبوه ساز هر کسی، اعم از مهندس و غیر مهندس می تواند 
وارد شود اما باید در انجام کار، یا خودش تخصص داشته باشد، یا از مهندسان 

دارای صالحیت استفاده کند. 
برخوردباتخلفاتحرفهایبهعنوانتضمینحیثیتحرفهای

عموممهندسان
متاسفانه با رونق یافتن بازار سودجویان و ساخت ساختمان های بی کیفیت 
رونق  از  افکار عمومی  بازار  در  نیز  اعتماد  توسط غیر متخصصان؛ سکه 
از آنجا که به تصور عده ای تمامی این رخداد  افتاده است. در این میان 
توسط مهندسان رقم می خورد گاه ممکن است جایگاه حرفه ای مهندسان 
نیز دچار خدشه شود به ویژه آنگاه که عده اندکی از مهندسان نیز ناخواسته 
در دام تخلفات حرفه ای گرفتار می آیند. نظام مهندسی ساختمان می تواند با 
شناسایی و برخورد با تخلفات حرفه ای نقش ارزنده خود را به عنوان تضمین 

گر حیثیت عموم مهندسان ایفا نماید. 
بازارخدماتمهندسیدرتمامنقاطکشورو فراهمنمودن

ازجملهروستاها
ارایهخدماتمتنوعمهندسیدرمناطقآزادبهعنوانمناطق

پیشرودرصنعتساختمان
هم اکنون حوزه ساختمان و عمران با گردش مالی سالیانه 200 هزار میلیارد 
تومان سومین بخش اقتصاد کشور را تشکیل می دهد. این در حالی است که 
کیفیت پایین خدمات مهندسی و آشفتگی در بازار مبادله خدمات مهندسی 
وشکایات بسیاری که در مورد عدم اعمال نظارت بر کارهای ساختمانی داخل 
شهرها و روستا ها از چند سال پیش رو به فزونی گذاشته و باالخره وزارت 
راه و شهر سازی را بر آن داشته است که با جدیت فراوان این موضوع را در 
دستور کار خود قرار دهد و به بهانه اصالح قانون نظام مهندسی و کنترل 
ساختمان در مجلس که به صورت طرح به نمایندگان ارایه شده، وارد موضوع 
اصالح وضع نابسامان ارایه خدمات مهندسی در بخش خصوصی و دولتی و 

با اولویت بخش خصوصی شود. 
بی گمان اگر گردش مالی حوزه ساخت و عمران با درک نیازهای مناطق 
بومی و جغرافیایی و لحاظ نمودن بازار این مناطق مورد توجه قرار گیرد و از 
سویی کیفیت اینگونه خدمات در روستاها و مناطق آزاد مورد توجه قرار گیرد 
عالوه بر آنکه به توسعه کیفی ساخت و ساز منجر خواهد شد به درک مفهوم 

اعتبار حرفه مهندسی نیز کمک شایان توجهی خواهد نمود. 
 اهتمام به رعایت الزام های زیست محیطی در تولید ساختمان

همانگونه که پیش تر نیز اشاره شد انتخاب مصالح ساختمانی استاندارد را باید 
یکی از جنبه های مهم ساخت و ساز عنوان کرد. انتخاب مصالح ساختمانی 
مناسب از آن حیث اهمیت دارد که یکی از مهم  ترین مسایل ساخت وساز 
استاندارد به منظور کاهش مصرف انرژی و توسعه پایدار است. به همین 
دلیل نهادهای مسوول به ویژه سازمان نظام مهندسی ساختمان می بایست 

به منظور رعایت نکات زیست محیطی قوانین دقیقی را وضع کنند. 
دارد،  وجود  ضوابطی  وسازها  ساخت  هندسی  بخش  در  که  همانگونه 
می بایست برای بخش زیست محیطی و توسعه پایدار ساخت و سازها هم 

ضوابط تدوین شود. 
متاسفانه مبحث توسعه پایدار در کشور، در حد تحقیقات دانشگاهی باقی مانده 
است و در سطح جامعه به آن توجه نمی شود و از این رو روزانه ورود حجم 

قابل توجهی آلودگی در هوا را می شود احساس کرد. 
سایر مفاد مطرح شده در خط مشی کاری و راهبردهای هفده گانه عملی 
سازمان نظام مهندسی ساختمان هر یک بر ضرورت نظارت و کنترل بر 
عوامل ذی نفع در ساخت و ساز با تاکید بر کیفی نمودن ساخت و ساز تاکید دارد. 
و  کنترل  »شرکت های  عملکرد  بر  نظارت  نحوه  و  نوع  تبیین  بر  تاکید 
بازرسی« به عنوان اعضاء حقوقی سازمان و تنظیم رابطه منطقی با صدور 
شناسنامه فنی، تنظیم رابطه منطقی بین »تسهیالت بانکی- بیمه کیفیت 
ساختمان- بازرسی فنی« و هم پیوندی آن ها، اهتمام ویژه در مسیر عملیاتی 
نمودن مفاد »بیمه کیفیت ساختمان« موضوع ماده 168 قانون برنامه پنجم، 
عملیاتی نمودن موضوع »نظارت مقیم« در کارگاه های ساختمانی متوسط به 
باال به منظور تأمین منافع بهره برداران و رعایت شاخص های کیفی در فرآیند 
تولید ساختمان هر یک چراغ راهی است برای افزایش کیفیت و ارتقای سطح 

ایمنی در ساخت و ساز. 
به هر تقدیر به نظر می رسد وقت آن است تا سازمان نظام مهندسی ساختمان 
در این برهه حساس و سرنوشت ساز از فرصتی که پیش روی آن قرار دارد 
به نحو مطلوب استفاده کرده و آرمان تاریخی خویش یعنی نیل به کیفی 
ساختن خدمات را جامه عمل پوشاند. نقش دکتر آخوندی در وزارتخانه راه و 
شهرسازی؛ مدیری توانمند و آگاه به قوانین نظام مهندسی که بدون تردید 
سابقه حضور وی در زمان تصویب قانون نظام مهندسی به پیشبرد اهداف 
این وزارت و سازمان نظام مهندسی ساخمان کمک اساسی خواهد نمود 
همراه با حضور مهندس ترکان بر کرسی ریاست این سازمان و نیز نقشی که 
ایشان به عنوان مشاور عالی رئیس جمهور ایفا خواهد نمود و حضور دلگرم 
کننده مدیر توانمند دیگری همچون مهندس زنگنه عضو شورای مرکزی 
نظام مهندسی و وزیر نفت کشورمان کمک خواهد کرد تا مشکالت پیش 
روی نظام مهندسی کشور با تدبیر متخصصان و امید به حل آن ها از میان 

برداشته شود. 
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|خبرویژه|

برگزاریانتخاباتسومین
دورهســازندگانمسکن

وساختمان

پـس از گذشـت بیـش از 9 سـال از حضـور مجریان ذی صـالح در عرصه 
سـاخت وسـاز های بخـش خصوصی، هفدهم شـهریورماه سـال گذشـته 
سـومین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن سـازندگان مسکن وساختمان 

برگزار شـد.
ایـن انتخابـات در ادامـه فعالیت هـای پیشـین و پـس از مدتـی وقفـه و با 
وجـود موانعـی انجام شـد. در دو دوره گذشـته این انجمن بـه نام مجریان 
ذی صـالح و در ایـن دوره بـا تغییراتـی موثر و با نام سـازندگان مسـکن و 

سـاختمان بـه فعالیت خـود ادامه خواهـد داد.
یکـی از ایـن تغییـرات حضـور اقشـار مختلـف از جملـه انجمـن صنفـی 
معمـاران، سـازمان نظـام کاردان ها، مهندسـین حقیقی و حقوقی سـازمان 
نظـام مهندسـی، انجمـن انبوه سـازان، انجمن شـرکت های سـاختمانی و 
تاسیسـاتی، و..... در کنـار یکدیگـر می باشـد.با این نـگاه و باتوجه به حجم 
وسـیع سـاخت و سـازهای بخش خصوصی، حضـور عده ای نـاآگاه )بویژه 
بسـاز و بفـروش(، نبود متولـی متخصص، ضـرورت رعایت مقـررات ملی 
سـاختمان و ارتقای سـطح کیفی سـاختمان ها، رخداد حوادث نا خواسـته و 
دالیل بیشـمار دیگر حضور بیشـتر افـراد متخصص را می طلبـد تا بتدریج 
ایـن قشـر در جایگاه شایسـته خـود قرار گیرند.بدیهی اسـت هـر حرکتی، 
نواقـص، موانـع و مشـکالت خـود را دارد کـه امیـد مـی رود بـا حمایـت و 
پشـتیبانی مسـووالن و مراجع ذی صالح مربوطه و پیشنهادهای اعضاء در 

راسـتای رشـد و تعالـی ایـن مهم گامهای موثری برداشـته شـود.
در انتخابـات انجمـن صنفی سـازندگان مسـکن وسـاختمان آقایـان احمد 
بـزازان بـه عنـوان رئیـس هیئـت مدیـره، سـعید برکپـو بـه عنـوان نایب 
رئیـس هیئـت مدیـره، رضـا بسـکابادی بـه عنـوان خزانـه دار و محمـد 
علـی خطیـب به عنـوان دبیـر و عضو اصلی هیئـت مدیرهانتخاب شـدند.
همچنیـن آقایان حسـین گـرد پور، محمد رضا جوانشـیر مقـدم، مصطفی 
غفـران، محمـد کیهانـی یـزدی، محمـود مشـیری بـه عنـوان اعضـای 
زاده، جلیـل گندمـی و گل محمـد  ابوطالـب  آقایـان کیـوان  و  اصلـی 
پرهیـز کار بـه عنـوان اعضـای علی البـدل هیئت مدیـره برگزیده شـدند.
همچنیـن آقایان مجید شـهرکی، علـی کامرانی و رضا طهرانـی به عنوان 
بازرسـان اصلـی و آقـای مسـعود صباح مشـهدی بـه عنوان بـازرس علی 

البدل انتخاب شـدند. 
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| گفت و گو | جوادصبوحی،محمدتقیخسروی

آدمباسوادمثلالماسمیدرخشد
اشاره:

هنـوز می شـود در نگاهـش آمـد و شـدهای مکـرر و هیاهوی بـی امان و 
رفـت و روب رفتگـران در سـکوت سـپیده صبح حیـات و پویایی شـهر یا 
دلواپسـی های مـدام بـرای پویایـی آن را به تماشـا نشسـت.او قطعـه ای از 
حکایـت بیقراری مردانی اسـت که می آیند و نامشـان در تکاپویی سـخت 
بـه یـادگار می ماند.همچون حکایـت تکاندن نفس های پرشـوری که ممد 
حیـات اسـت و هـر از گاه بـر پیشـانی شـهر می دمد.مهنـدس سـید جواد 
شهرسـتانی جرعه ای اسـت از پویایی فرح بخشـی که کام توسـعه شهر را 
شـیرین سـاخته اسـت.همت او را می شـود در چرخش توربین های تنومند 
یـا سـنگفرش های کـوی آب و برق مشـهد، یا درختان سـبز کرمانشـاه یا 

در رویـش تپیـدن نبض بزرگـراه چمـران در دل پایتخت دید.
چهـره مهنـدس سـید جـواد شهرسـتانی چـه آنـگاه کـه در کسـوت یک 
نظامـی مرزبـان امنیت کشـور بـود و چه آنگاه که جامه اسـتادی دانشـگاه 
پوشـید و بـه تدریس در دانشـگاه پرداخت و چه آنگاه کـه نامش به عنوان 
نخسـتین مدیـر عامل برق منطقه ای خراسـان، شـهردار مشـهد، شـهردار 
تهران، وزیر راه و ترابری، اسـتاندار کرمانشـاه بیش از همیشـه بر سر زبانها 
افتـاد هیچـگاه پس از گذشـت 90 سـال رنگ خسـتگی به خـود نگرفت؛ 
ایـن را می توانـی در دفتـر کارش؛ آنـگاه که در صمیمیتی مثـال زدنی و در 
نخسـتین دیـدار بـا او وقتی دسـتانت را در عین صالبت می فشـارد با تمام 

وجود، احسـاس کنی. 
بزرگـی نـام او و تمام "شهرسـتانی ها" را می شـود با مروری بـر تاریخ این 
خانـدان و خدمـات آن هـا بـا تورق کتاب سـبز تاریـخ پانصد سـاله خاندان 
شهرسـتانی کـه محمـد قاسم هاشـمی آنرا تالیـف کرده جسـت و جو کرد؛ 
نام هایـی چون سـید صدرالدین اسـماعیل شهرسـتانی مسـتوفی الممالک 
شـاه اسـماعیل صفوی یا سـید امیر فضل اله شهرسـتانی؛ اولین مسـوول 

حفر تونل کوهرنگ و مسـتوفی الممالک زمان شـاه تهماسـب اول، میرزا 
عبدالباقـی شهرسـتانی وزیر دارالسـلطنه قزوین، امیر ابوالفتح شهرسـتانی 
مسـتوفی الممالـک و ناظر عمـارات معصومیـن و امامـزادگان، امیر غیاث 
الدین محمود شهرسـتانی، مسـتوفی الممالک شـاه تهماسب و بانی کاشی 
کاریهـای امامزادگان، میرزا شـکراهلل شهرسـتانی مسـتوفی الممالک عهد 
صفـوی و تولیت آسـتان قـدس رضوی، میرزا محمد حسـین شهرسـتانی 
خوشـنویس برجسـته خط ثلث و نسـتعلیق و شکسته نسـتعلیق، امیر سید 
جالل الدیـن صالبـی صـدر اعظـم شـاه عبـاس اول، سـید میـرزا رضـی 
الدیـن صـدر شهرسـتانی تولیت اوقـاف حضرات چهـارده معصـوم و میرزا 
رفیـع الدیـن محمد صدر مولـوی شهرسـتانی مسـتوفی الممالک ممالک 

محروسـه ایـران و صدر اعظم شـاه صفی.
مهندس سید جواد شهرستانی 90 سال پیش در محله چهارباغ؛ یکی از 
محالت قدیمی مشهد متولد شده است. مهندس شهرستانی از "سیدعالوی" 
پدربزرگش و خط زیبای او و از پدرش سید هاشم شهرستانی که او هم در ابتدا 
خطاط آستان قدس رضوی بوده و بعد به عنوان دبیر کاتبان این آستان قدس 
شده است یاد می کند و می گوید: آستان قدس رضوی مدرسه بسیار بزرگی به 
نام"رضوی" داشت که ما در آن مدرسه درس می خواندیم. برادرانم به مدرسه 
فردوسی می رفتند ولی من به دلیل عالقه ام به پدر دکتر شریعتی مدرسه ابن 
یمین را برای تحصیل انتخاب کرده بودم.ایشان هم به من محبت بسیار داشت.
مشهد؛ بخش قابل مالحظه ای از توسعه خود را مرهون خدمات مهندس 
شهرداری  ساختمان  در  حضورش  چگونگی  ماجرای  است.او  شهرستانی 
مشهد یعنی سال 1342 را اینگونه شرح می دهد: "آقای تهرانی؛ استاندار 
بود  بیمارستان شاهرضا  برادرم در تهران که آن زمان رئیس  با  خراسان 
آشنایی خیلی نزدیکی داشت.من هم از طریق وی با آقای تهرانی آشنا شدم 
و ایشان پیشنهاد مسوولیت شهرداری مشهد را مطرح کرد.البته در ابتدا چون 
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مشغله ام زیاد بود نپذیرفتم؛ اما مدتی بعد تیمسار عزیزی که فرد باقدرتی 
بود استاندار شد و او هم همین پیشنهاد را مطرح کرد و آن موقع بود که 

قبول کردم." 
سید جواد شهرستانی با ورودش به ساختمان شهرداری آستین باال زده و شروع 
به اصالح ساختار این مجموعه می کند.می کوشد با مطالعه قانون و آشنایی با 
آن، معایب این سازمان عریض و طویل را بر اساس قانون از میان بردارد.
شهرستانی از روزهایی یاد می کندکه هرکسی در منزل خود چاه آبی داشت 
و یا آب مورد نیازش را توسط چشمه های موجود تامین و با گاری برای خود 
حمل می کرد.از روزهایی که اولین چاهی که شهرداری توانست با آن آب 

شهر را تامین کند.
می گوید:در شهرداری نیز اقدام به لوله کشی آب شهری نمودیم.چاه قاسم 
آباد را حفر کردیم..عالوه بر این به مناطق مختلف می رفتیم و وضعیت آب 
آن نقاط را بررسی می کردیم. با پسر دکتر مصدق که مسوولیت نمایندگی 
چاه های فلمن را بر عهده داشت گفت و گو کردم و از او خواستم یکی از این 
چاه ها را در مشهد حفر کند.او هم پذیرفت و پس از مطالعه در این خصوص، 
یک چاه فلمن برای مان حفر کرد.اولین چاهی که شهرداری توانست با آن 

آب شهر را تامین کند، در منطقه سعد آباد بود.
 پس از آن اقدام به لوله کشی آب شهر و آبرسانی از منطقه قاسم آباد کردیم.
سپس مخزنی در منطقه کوهسنگی قرار داده شد و برای توزیع آب شهر نیز 

لوله کشی صورت گرفت.
 این اقدام نخست بود و پس از آن برنامه تنظیف محله های مختلف و مغازه ها 
و فضاهای بازار نیز انجام گرفت.قرار شد به هرکس که اقدام به کاشیکاری 
کند و فضای کاری اش مرتب باشد انشعاب آب بدهیم.عالوه بر لوله کشی 
آب، با تهیه چند اتوبوس، شرکت واحد اتوبوسرانی را تاسیس کردیم و به این 

ترتیب بسیاری از نقاط شهر را تحت پوشش ناوگان اتوبوسرانی قرار دادیم.
احداث اولین کمربندی کشور در مشهد و حکایت پر فراز و نشیب آن در دوره 
4 ساله مدیریت شهرستانی نیز شنیدنی است.آنگونه که او می گوید این کمر 
بندی از میدان پارک ملت به سمت قوچان و بجنورد ساخته شد.مهندس 
شهرستانی می گوید: ابتدا کمربندی در مقابل کوهسنگی واقع بود و استخر 
کوهسنگی آنسوی آن )خارج از کمربندی( قرار داشت.من مانع این طرح شدم 
و اجازه ندادم کوهسنگی از شهر خارج شود چرا که معتقد بودم کوهسنگی 
باید جزیی از شهر و در درون شهر باشد، بنابراین کمربندی پشت کوهسنگی 

احداث شد و به این ترتیب این محل جزیی از مشهد باقی ماند.
تبدیل اولین گورستان به پارک در پایین خیابان )بلوار وحدت( و عالوه بر آن 
ساخت چندین مهد کودک، شیرخوارگاه و کشتارگاه بخش دیگری از خدمات 
شهرستانی در مدت حضورش در اتاق مدیریت شهرداری مشهد است. به 
همه این ها باید ایجاد طرح پیرامون حرم مطهر امام هشتم ) ع ( را نیز افزود: 
"به خاطر دارم وقتی طرح اطراف فلکه را ارایه کردم." منصور" نخست وزیر 
وقت و دبیر کل حزب ایران نوین برای افتتاح حزب به مشهد آمده بود.او 
معتقد بود این طرح نه از منظر سیاسی و نه از حیث اجتماعی و مالی قابل 
توجیه نیست.برای توجیه مالی طرح به وی گفتم تاسیساتی که آستان قدس 
در اختیار دارد برای این بارگاه محدود است.امروزه کارهای بزرگی در دنیا 
انجام می شود حال آنکه این پروژه نه تنها هیچ هزینه ای برای کسی ندارد 
بلکه درآمد بسیاری هم در پی دارد.بخشی از آن را آستان قدس و بخشی را 
شهرداری متقبل می شود ضمن آنکه این موضوع برای هر دو مجموعه نیز 

درآمدزاست.داخل فلکه را به آستان قدس اختصاص می دهیم و برای داخل 
آن فضای سبز و آب نما تعبیه می کنیم.

از آنجا که فضای زیادی در اطراف این فلکه بمنظور ساخت بازار وجود داشت 
اما نمی توانستیم به صاحبان مغازه ها بگوییم محل کسب و کار خود را تعطیل 
کنند، بنابراین تصمیم گرفتیم اقدام به ساخت این محدوده کرده و سپس به 
مغازه داران بگوییم از این محل به مکان دیگری بروند.خالصه اینکه با این 

طرح موافقت شد."
شهردار اسبق مشهد ادامه این ماجرا را اینگونه شرح می دهد": قرار بود چهار 
مهندس از آلمان برای بررسی طرح جامع شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان 
و تبریز به ایران بیایند و هسته اولیه این شهرها را بررسی کنند.مهندس 
"فایل" برای بررسی طرح جامع مشهد انتخاب شد.وی طرحی بسیار عالی 
بر اساس شکلی چهارضلعی پیرامون فلکه فعلی حرم ارایه داده بود که یک 
ضلع این چهارضلعی از خیابان خسروی به طرف باغ نادری امتداد می یافت 
و پس از گذشتن از میدان سرخس و از محل بازار به میدان می رسید.وجود 
این چهارضلعی به این دلیل بود که اتومبیل ها می توانستند از این خیابان به 
آن خیابان یا از زیرگذر به فلکه داخلی بروند.برای فلکه داخلی آب نما و برای 
پیرامون حرم، فضای سبز پیش بینی کردیم تا زائران از آن استفاده کنند.

عالوه بر این اطراف آن نیز چند تریا و یک بازار پیش بینی شد."
یکی از به یاد ماندنی ترین اقدامات مهندس شهرستانی در مدیریت شهری 
مشهد احداث کوی آب و برق و بنای منازل مسکونی برای کارکنان و 

کارگران آب و برق مشهد است.
 مجمـوع زمیـن یک میلیون و ششـصد هزار متر بـود، 600 هـزار متر آنرا 
رایـگان دریافـت کردیـم تا بـرای آن هـا خانه احـداث کنیم.بـه کارمندانی 
کـه تـا سـقف 500 تومـان حقـوق می گرفتنـد 600 متـر، بـه آن هـا که تا 

جوانهاخوبدرسبخوانند؛یعنیدرسرابفهمندویادبگیرند.برایامتحاندرسنخوانندوسوادداشتهباشند.هرکس
سوادداردمثلالماسمیدرخشد
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800 تومـان حقـوق دریافـت می کردنـد 800 متر و به آن هاکه حقوقشـان 
بـاالی 800 بـود 1200 متـر زمیـن دادم. بـه آن هـا گفتم زمین وسـیع در 
اختیارتـان قرار می دهم و برایتان سـاختمان می سـازم تا سـرمایه ای باشـد 
تـا اگـر یکبار دیگر خواسـتید آنرا با تراکم بیشـتری توسـعه بدهیـد امکان 

آنرا داشـته باشید.
 اقدامـات ارزنـده شهرسـتانی در مدیریـت مشـهد تـا بـه آنجا ادامـه یافت 
کـه چنـدی بعـد به عنـوان شـهرداری نمونه کشـور انتخاب و معرفی شـد 
و همیـن موضـوع باعـث گردید ایـن مهندس 44 سـاله در سـال 1347 و 
در زمانـی کـه بـرای اولین بار انجمن شـهر تهران از سـوی مـردم انتخاب 
و تشـکیل شـد بـه اتفـاق آراء به عنـوان شـهردار تهـران انتخـاب شـود. 

مسـوولیتی کـه بار نخسـت بیـش از یکسـال ادامه داشـت.
او خـود در خصـوص آنچـه در اینمـدت انجـام داده می گویـد: "کارهایـی 
کـه بـرای تهـران در مـدت 1 سـال انجـام دادم بسـیار زیـاد بـود. یکی از 
ایـن اقدامـات همین بهشـت زهرا اسـت که در ایـن مدت مدیریـت خود، 
زمیـن آنرا تحویل گرفتم. طـرح را آماده و اجـرا کردم.حتی آمبوالنس های 
حمـل جنـازه سـازمان را نیز تهیـه کردم. تمـام راه ها، اسـتادیوم ورزشـی، 
فـرودگاه، نمایشـگاه آسـیایی، اتصـال تهـران پارس بـه رسـالت و از همه 
این هـا مهمتـر اتوبـان صـدر کـه بـه سـاختمان های ارتش نزدیک شـده 
بـود را در شـهرداری اول انجـام داده بـودم و در شـهرداری دوم تکمیـل 
شـد. بـرای جنوب شـهر هم کار زیـادی انجام دادم مثاًل آب های سـطحی 
آن را جمـع کـردم و یـک شـرکت در جنـوب شـهر به نام شـرکت عمران 
جنوب شـهر تاسـیس کردم.احداث پارک ملت، نیاوران، جمشـیدیه، پارک 
چیتگـر، پـارک عبـاس آبـادو چندیـن فضای سـبز بخش های دیگـری از 
ایـن فعالیت هاسـت.از کارهـای بـزرگ دیگری کـه می توانم به آن اشـاره 
کنـم طـرح کمربنـدی و حفـظ مسـیر کمربنـدی و سـاخت یـک بخـش 
کوچـک آن، جاده هـای شـهری ری و اتوبان هایـی اسـت کـه از تهـران 

خـارج می شـود و تمامـی آنرا توسـط مهندس مشـاور انجـام دادم."
شهرسـتانی در سـال های1355-1352 بـر کرسـی وزارت راه و ترابـری 
تکیـه می زند.اقدامـات عمرانـی او در این مـدت نیز مثال زدنی اسـت.او در 
خصـوص آنچـه در طی 3 سـال حضـورش در این وزارتخانـه انجام گرفته 
اسـت می گویـد: "در این مـدت ترمینال جنـوب را احـداث کردیم. مهم تر 
از همـه کار مطالعـه دو خطه و برقی کردن تمام مسـیر راه آهن سراسـری 
بـود کـه برای بعضی از مسـیرها اقدام کردیـم ولی تمامی آن انجام نشـد. 
بـرای راه بـه کسـانی کـه راه شـمال را در زیرکوه هـا احـداث می کردنـد 
گفتیـم کار شـما در ایـن بخـش تمـام شـده اسـت و از این پـس بهترین 
کارتـان این اسـت کـه راهی را کـه در اختیار داریم به صـورت تول ) بزرگ 
راه هائـی که بـرای ورود عوارض پرداخت می کنند( بسـازید.موافقت کردند 
و پس از مطالعه کار به مرحله قرارداد رسـید.تصمیم داشـتم بزرگراه هایمان 
را بـه وسـیله تـول بسـازم.یعنی این کـه آنرا بسـازند و بهره بـرداری کنند 
و پـس از مدتـی آنـرا در اختیـار سـرمایه گـذار ایرانـی و یـا خارجـی، قرار 
دهنـد؛ چـرا که هـم به صورت بهتـری آنرا نگهـداری می کننـد و هم بهتر 

سـاخته می شـود.عالوه بر این نیازی به سـرمایه زیاد ما نیسـت.بویژه آنکه 
مخـارج راه هـای اصلی و اتوبان ها سـنگین اسـت. 

بعـد هـم به دلیـل هزینه های بـاال در راه شـمال به عـده ای کمک کردیم 
و به آن ها گفتیم در حاشـیه راهی که شـما می سـازید زمین های مناسـبی 
بـرای گردشـگری و توقـف و یـا جایگاه هایـی کـه می تـوان در آن پمـپ 
بنزیـن احـداث کـرد در اختیـار داریـم کـه می توانیـم ایـن زمین هـا را نیز 
بـه شـما تحویل دهیم تـا این ها را هم بسـازید.عالوه بر ایـن مکانهایی را 
هـم که فکر می کنید برای گردشـگری مناسـب اسـت به شـما می دهیم.
باالخـره وقتـی کار بـه عقد قرارداد رسـید در جلسـه هیأت دولت نخسـت 
وزیـر گفـت آقایـان از طـرف مـا می رونـد کارهایـی می کننـد و مـا را بـه 
دردسـر می اندازنـد و سیسـتم را بـه هـم می ریزند.بعد از این جلسـه هویدا 

از شـاه خواسـت که مـن را از وزارت حـذف کردند."
شهرسـتانی یکـی از افتخـارات خـود در طی حضـورش در ایـن وزارتخانه 
را سـامان دادن بـه وضعیـت حمـل و نقل و به ویـژه تاثیـر آن در اصالح و 
بهبـود پاکیزگـی هـوا می دانـد و مدعـی اسـت کاری که طی اینمـدت در 
خصـوص حمـل و نقل انجـام داده را هیچ فـرد دیگری انجام نداده اسـت. 
او می گویـد: " در بنـدر امـام 6 اسـکله وجـود داشـت که من این تعـداد را 
بـه 24 اسـکله افزایـش دادم.در بندرعبـاس نیز 6 اسـکله وجود داشـت که 
تعـداد آنـرا بـه 24 اسـکله افزایـش دادم. فعالیت هایی نیز در بنادر جاسـک 
و خرمشـهر انجـام شـد. عـالوه بـر ایـن آزمایش های خـاک این بنـادر را 
بـه مهندسـان خارجـی واگـذار کـردم. در این بنادر سـد و انبار احداث شـد 
ضمـن آنکـه جاده های انتقال و محل پیـاده کردن بار و وسـایل را تکمیل 
کردیم.ضمـن آنکه کار بندرسـازی و کشـتی سـازی را پیـش بردیم. اولین 
مسـاله مهـم در حمـل و نقـل و بهتریـن و ارزان تریـن آن حمـل و نقل با 
کشـتی اسـت. پـس ما باید وسـایل کشـتی را آماده و اشـکاالت آنـرا رفع 
کنیم.اشـکال عمده در بندر اسـت؛اگر کارکرد بندر روان باشـد هیچ گاه به 
مشـکل تراکـم بـار بر نمی خـورد و راندمـان آن نیز خیلی باال مـی رود. به 

ایـن ترتیب توانسـتیم تعـداد بندرهـا را افزایش دهیم. 
راه آهـن یکـی از وسـایل ارزان حمل و نقل اسـت. ما بـرای راه آهن خیلی 
کار کردیـم.راه آهـن بـاری را از راه آهن مسـافری تفکیک کرده و شـروع 

بـه واگن سـازی کردیم تا واگن هـا را خودمان بسـازیم.
بـرای بهبـود وضع حمـل و نقل دایماً به دنبـال این بودیم که هـوا را پاک 
کنیـم، با احداث بزرگراه سـرعت تردد اتومبیل ها را افزایـش داده و آلودگی 

هـوا را کاهش دادیم.
 مهنـدس سـید جـواد شهرسـتانی امـروز هـم مثل همـان روزهـای دهه 
40 پـر شـور از روزهـای کار و تـالش صادقانـه اش می گویـد.او بـاور دارد 
کـه: "اگـر کسـی کار را کامـل ببینـد و بدانـد کـه چـه آرزویـی دارد و چه 

می خواهـد انجـام دهـد، کارش مانـدگار خواهـد بود." 
نخسـتین اصل این اسـت که انسـان، انسـان باشد، اگر انسـان بود ممکن 
اسـت دههـا نفـر بر علیـه او حرف بزننـد. ولی جامعـه هیچ وقت بـه او بد 
نمـی گویـد و هیـچ وقـت بـه او بـد نمی کنـد از همـه این ها مهمتـر خدا 

مهندسانبایدقدرخودشانرابدانند.هیچهنریبهاندازهمهندسیلذتندارد.منوقتیفکرمیکنمتمامخستگیهایم
ازبینمیرود.

مهندسسیدجوادشهرستانیامروزهممثلهمانروزهایدهه40پرشورازروزهایکاروتالشصادقانهاشمیگوید.
اوباورداردکه:»اگرکسیکارراکاملببیندوبداندکهچهآرزوییداردوچهمیخواهدانجامدهد،کارشماندگار

خواهدبود.«
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هیـچ وقـت نمی گذارد کسـی به او بد کند. اوسـت که امروز ایـن قدرت را 
بـه مـن عطا کرده و از من خواسـته که اطرافیانـم را نیز همچون نزدیکانم 
تربیـت و هدایـت کنم.پـس بنابرایـن یـک مهندس ابتـدا باید خـودش را 
بشناسـد؛ یعنـی بدانـد آن قوه تعقلـی را که خداوند به یک مهنـدس ارزانی 

داشـته اسـت شـاید به این اندازه بـه دیگران نداده باشـد.
آن هایـی کـه فکـر می کننـد و کار می کنند آدم های با ارزشـی هسـتند که 
همیشـه وارد ایـن حرفه ها می شـوند. بایـد این موهبت الهـی را که خداوند 

به مهندسـان عطـا کرده اسـت را فعال کرد.
شهرسـتانی ادامـه می دهـد: "مهندسـان باید قـدر خودشـان را بدانند.هیچ 
هنـری بـه انـدازه مهندسـی لـذت نـدارد. مـن وقتـی فکـر می کنـم تمام 
خسـتگی هایم از بیـن مـی رود. خدا هوشـی در اختیار انسـان قـرار داده که 
چیزهـای زیـادی را می فهمد. در اسـالم هم گفتند هیچ چیـزی را تکذیب 
نکن مگر اینکه نسـبت به آن علم داشـته باشـی چون ممکن اسـت امروز 
وسـیله تشـخیص آن در دسـت نباشـد ولـی فـردا امکان آن میسـر شـود. 
بنابرایـن واقعیـت، غیر از آن چیزی اسـت که تا حاال فهمیده ای. شـاید در 

دنیـا خیلـی چیزها باشـد که تـو آنرا نمـی دانی."
او بـه جوانـان هـم توصیـه می کنـد: "جوانهـا خـوب درس بخوانند؛یعنی 
درس را بفهمنـد و یـاد بگیرند.بـرای امتحان درس نخوانند و سـواد داشـته 
باشـند.هرکس سـواد دارد مثل الماس می درخشد.کسی که در کارش سواد 
نـدارد می ترسـد از او سـوالی کنند که در آن بماند. مـن به عنوان معلم باید 
مطمئن باشـم دانشـجویانم نمی توانند پرسشـی مطرح کنند که پاسـخی 
برای آن نداشـته باشـم. دانشجویان، معلم باسـواد را دوست دارند و از معلم 

بی سـواد خسـته می شـوند و سـعی می کنند از کالسـش فرار کنند.
اولین چیزی که خیلی مهم است این است که آدم هرجا می رود سواد داشته 

باشد.با باال رفتن درک افراد، آن ها مسایل را زود درک می کنند."
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2. انتخاب به عنوان شهردار نمونه در سال 1343 در شهرداری مشهد
3. ایجاد پارک ملت و بلوار وکیل آباد در مشهد و پیشنهاد توسعه فلکه اطراف صحن مطهر 

حضرت رضا )ع( با همکاری مهندسی محمدعلی شهرستانی
4. ایجاد راه های ارتباطی به نمایشگاه دایمی تهران از جمله بزرگراه چمران با کمک وزارت 

راه در زمان تصدی شهرداری تهران
5. احداث پارکهای قیطریه، نیاوران و جمشیدیه تهران

6. ساختمان بهشت زهرا و راه های آن و تشکیل سازمان مستقل بهشت زهرا در تهران
7. تعیین مشخصه و نماد شهر تهران و طرح ایجاد بنایی به همین منظور در میدان آزادی

8. تکمیل مطالعات ساختمان مهر و شروع عملیات اجرایی از عباس آباد به سمت میدان 
هفتم تیر

چکیدهایازفعالیتهایمهندسیومشاغل:
الف:مشاغل

 معاونت مخابرات لشگر8 خراسان با درجه سرگردی، از اول فروردین سال 29 مسوولیت 
تدریس فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی و سپس فیزیک اتمی در دانشگاه علوم 

اقداماتارزندهشهرستانیدرمدیریتمشهدتابهآنجاادامهیافتکهچندیبعدبهعنوانشهردارینمونهکشور
انتخابومعرفیشدوهمینموضوعباعثگردیداینمهندس44سالهدرسال1347ودرزمانیکهبرایاولینبار

انجمنشهرتهرانازسویمردمانتخابوتشکیلشدبهاتفاقآراءبهعنوانشهردارتهرانانتخابشود.
دانشگاه فردوسی مشهد به مدت نوزده سال

 مدیرعامل برق مشهد، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برق منطقه ای خراسان
 شهردار مشهد در سال 1342-43

 شهردار تهران در سال 1347
 استاندار کرمانشاه به مدت چهار سال
 وزیر راه و ترابری به مدت سه سال

 برای بار دوم- شهردار تهران تا بهمن ماه 1357
 فعالیت های عمرانی و خیریه در شهرستان مشهد در سال های اخیر

ب:چکیدهایازفعالیتهایمهندسی:مشهد
1. نصب و راه اندازی فرستنده 400 واتی رادیو مشهد

2. ساختمان کوی آب و برق مشهد برای کارکنان آب و برق
3. تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی

4. پیشنهاد توسعه فلکه اطراف صحن مطهر حضرت رضا )ع( و ارایه طرح و احداث فلکه 
جدید

5. احداث پارک ملت و بلوار وکیل آباد
6. پوشش نهر نادری

پ:درسمتشهردارتهران:
1. ساختمان سیل برگردان شمال تهران و ایجاد میدان آزادی

2. ایجاد راه های دسترسی به منطقه عباس آباد و احداث فضای سبز عباس آباد
3. ایجاد راه های دسترسی به نمایشگاه بین المللی از جمله بزرگراه چمران با همکاری وزارت 

راه و بزرگراه رسالت
4. تشکیل سازمان بهشت زهرا و احداث آن و احداث راه ها و خیابانهای اطراف

5. تشکیل سازمان عمران جنوب شهر
6. تکمیل مطالعات ساخت متروی تهران و شروع عملیات اجرایی از عباس آباد به سمت 

میدان هفتم تیر

ت:درسمتاستانداریکرمانشاه
1. تاسیس دانشکده علوم و رادیو تلویزیون

2. ایجاد فرودگاه بزرگ و ساختمان آن در محل جدید و کارخانه سیمان و کارخانه پارچه 
بافی

3. تبدیل فرودگاه قدیم به مساحت 500 هزار هکتار به باغ میوه
4. احداث پارک شیرین

5. بازسازی خسروی
6. ایجاد فضای سبز در استان کرمانشاهان که به این لحاظ استان کرمانشاهان در آن سال 

استان نمونه شد.

ث:درسمتوزیرراهوترابری
1. طرح ساختمان بزرگراه ها و راه های اصلی و فرعی بر اساس اولویت بندی و ایجاد 

کمربندی شهر: از جمله کمربندی شهر تهران و حفظ مسیر و حریم آن ها.
2. ایجاد کار مانوری راه آهن در آپرین تهران.

3. ساخت و افتتاح و دو خطه و برقی کردن راه آهن جلفا به تبریز
4. توسعه بندر امام خمینی )ره(

5. توسعه بندر شهید رجایی
6. توسعه فعالیت عملی بنادر شمال و تجدید فعالیت گمرک باجگیران

7. مطالعه دوخطه و برقی کردن راه آهن های سراسری کشور از جمله مطالعه راه آهن مشهد 
به سرخس و راه آهن مشهد به تهران
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|گفتوگو| حمیدعرفانیان

آنچهبایدازمدرنیتهآموخت
سادگیاست...نهتزیینات

اشاره
چگونگی کاهش مصرف انرژی فسیلی، افزایش انرژی سبز و کاهش کلی 
با لحاظ نمودن  تا  انرژی، معماران شهری را بر آن داشته است  مصرف 
اهمیت این موضوع به طراحی بناهایی مبادرت ورزند که بتوان با کمک 
آن به مولفه های الزم در حفظ محیط زیست دست یافت. طراحی و ایجاد 

ساختمان سبز در مشهد نیز با همین هدف تحقق یافته است. 
پروفسور فیلیپ روو مشاور و طراح پروژه برج های مسکونی سبز کوثر معتقد 
است معماری نمی تواند مفهومی مستقل از مفهوم شهری باشد و نمی توان 
این دو را جدا از یکدیگر دانست. شاید به همین دلیل است که او خود نیز 
در پروژه برج های سبز کوثر کوشیده است از عناصر معماری و توسعه پایدار 
استفاده کند. از منظر وی این پروژه، سبز است چون در تمامی بخش های آن 
از گیاه استفاده شده است. بخش مهمی از آنچه در پروژه کوثر شکل گرفته 
مبتنی بر مطالعات شهری است اینکه این مجموعه مسکونی چقدر باید تراکم 

داشته باشد تا آنکه به شهر آسیب نرساند. 
اهمیت توسعه چنین بناهایی را بهانه ای برای گفت و گو با پروفسور روو قرار 
دادیم. چهره ای که عالوه بر تخصص قابل تحسین اش باید روح خستگی 

ناپذیر وی را نیز ستود. 
فیلیپ روو از نظر شخصیت حرفه ای دارای ویژگی خاصی است؛ مفهوم 
"انسان" در طراحی های وی همواره از اهمیت شایان توجهی برخوردار بوده 
است؛ چنانکه همواره در کالس های درس خود خطاب به دانشجویانش 
می گوید: شما قرار نیست برای انسان ها اثر اعجاب انگیز خلق کنید بلکه باید 
یک کیفیت زندگی برای استفاده کننده خلق کنید، استفاده کنندگان از یک 
ساختمان کسانی هستند که مشتری واقعی شما محسوب می شوند؛ در نتیجه 

همواره باید به کیفیت زندگی به معنای واقعی آن توجه کرد. 
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نکته ای که فیلیپ روو همواره در حرفه معماری بر آن تاکید دارد این است 
که معماری از جمله خالقیت ها و اختراعات بشر برای ارتقای سطح کیفیت 
زندگی انسان محسوب می شود؛ در غیر اینصورت چنانچه قرار باشد تنها 
بخشی از نیازهای اولیه وی را برآورده سازد با ساختن ساختمان تفاوتی ندارد. 
از منظر او تفاوت اساسی میان ساختمان سازی و معماری در مفهوم کیفیت 
زندگی به عنوان یک اصل اولیه است. شاید از همین روی است که می گوید 
نمی خواهم چیزی را طراحی کنم که دیگران در خصوص آن بگویند چه اثر 
زیبایی است، می خواهم اثرمعماری را طراحی کنم که دیگران بگویند کاش 

می توانستیم در آن زندگی و یا می توانستیم در چنین مکانی کار کنیم. 
با آنکه نزدیک به 80 سال سن از عمر فیلیپ روو می گذرد اما با اینحال 
کرد.  مشاهده  در چهره وی  را  از خستگی  نشان های  کم  ترین  نمی توان 
از جمله پروژه های جدید این استاد برجسته معماری می توان به بازسازی 
سارایوو پس از جنگ داخلی بوسنی، بازسازی پورتوپرنس در هاییتی پس از 
وقوع زلزله، طرح آمایش سرزمین منطقه توریستی اهرام مصر و همچنین 
شهرک بسیار بزرگ مسکونی، تجاری، اداری، در رباط مراکش اشاره کرد. 

ایشان پیش از این استاد دانشگاه الویلت پاریس و نیز استاد ممتاز و بازنشسته 
این دانشگاه و عالوه بر این، استاد مدعو دانشگاه بوستون آمریکا و از اعضای 
پایه گذار مرکز مطالعات معماری جنوب در پاریس و از جمله چهره های 

شناخته شده معماری در دوران معاصر به شمار می رود. 
فیلیپ روو در حال حاضر عالوه بر فعالیت در پروژه برج های مسکونی سبز 
کوثر مشهد که سخت به آن عالقه مند است، مشغول فعالیت در منطقه 

شهری بسیار بزرگی در پاریس است. 
روو  فلیپ  کار  در محل  تا  داد  فرصتی دست  پاییزی  روز  یک  در عصر 

دغدغه هایمان را با او در میان بگذاریم. 

اگرممکناستبرایآشناییبیشترخوانندگانماکمی
بیشترخودتانرامعرفیکنید.

 LA VILLETTE من معمار و شهرساز هستم. مدرس دانشگاه معماری
پاریس و استاد مدعو دانشگاه های بوستون آمریکا، سارایو و چین بودم. من 
همیشه در طراحی معماری بر روی ارتباط بین معماری و شهرکار کرده ام و 
پروژه هایم را در زمینه شهری آن قرار می دهم. عالوه بر این تالش می کنم 
برنامه ریزی  به صورت همزمان در سه زمینه طراحی معماری، طراحی و 
شهری کار کنم و آن ها را به پیش ببرم. تحقیقات من بیشتر بر مبنای توسعه 
تجربیات حرفه ایی ام شکل می گیرد، مثل پروژه ای که در حومه پاریس بر 

روی طراحی خطوط جدید قطار شهری و ایستگاه های آن کار کردم. 
 به دلیل اینکه درتونس متولد شدم عالقه خاصی به فرهنگ اسالم به ویژه 
به معماری و شهرهای آن دارم. من هدایت تحقیقات زیادی را به عنوان استاد 
در مورد شهرهای اسالمی مانند اصفهان انجام داده ام؛ مثل کتاب "خانه های 
اصفهان" نوشته مشترک داراب دیبا، سرگی سانتلی که به عنوان همکار و 
اصالح کننده در آن مشارکت داشتم و از طریق آن بود که به ساختار خالص 
هنر سنتی اصفهان پی بردم. همچنین کتابی در مورد شهر اسالمی"هرار" در 
اتیوپی نوشته و در مورد موصل عراق، بوسنی هرزگوین و چندین شهر دیگر در 
هند و آفریقای شمالی هم تحقیق کرده ام. عالوه بر آن بر روی موقعیت های 
آسیب پذیری نظیر صدمات ناشی از بالیای طبیعی مانند زلزله ژانویه 2010 
بندر پرنس در هاییتی یا جنگ 1995/1992 بوسنی هرزگوین کار کرده ام. 

شماضمنتوضیحاتتانبهساختمانسبزیاطراحیسبز
اشارهاینکردید؟

خیر، زیرا موضوع محیط زیست بسیار طبیعی و مشهود است. این موضوع 
نه فقط یک مفهوم انتزاعی بلکه یک دغدغه مهم برای ما و نسل آینده 
است، عالوه بر این ها این یک تعهد برای من است که این موضوع را با هر 
موضوعی ادغام کنم. برای مثال در سال 1990 در پروژه معماری مسکن 
اجتماعی که در فرانکفورت داشتم، خیلی طبیعی بود که از دو سیستم آبرسانی 
مجزا در ساختمان استفاده کنم تا از آب های پسامد ناشی از شست و شو، 

توالت ها، آشپرخانه ها و آب باران دوباره استفاده شود. 

شماچهتعریفیازساختمانسبزدارید؟
من در "اولین کنفرانس معماری سبز ایران"، در مورد اهداف اصلی معماری 
سبز در "برج مسکونی کوثر" صحبت کردم؛ مواردی مثل کاهش مصرف 
گاز، بنزین) انرژی های فسیلی(، افزایش بهره برداری از انرژی های سبز مانند 
آب، باد، خورشید و انرژی حرارتی زمین و همچنین افزایش فضای سبز 
به ویژه بوسیله کاشت درختان. در این چهارچوب، ما به ویژگی های بسیاری از 
درختان به عنوان جاذب دی اکسید کربن، مولد اکسیژن، خنکی و غیره توجه 
کرده ایم. درختان همچنین می توانند در بافت شهری موثر باشند. تحقیقات 
جامعه شناسان ثابت کرده است که میزان خشونت در مناطق شهری با 
پوشش گیاهی به مراتب پایین تر از مناطق مشابه با پوشش بتن و آسفالت 

است )با بافت جمعیتی و فرهنگی مشابه(. 
 یکی دیگر از اهداف معماری سبز در "برج مسکونی کوثر " آوردن معماری 
به داخل محله و خیابان های اطراف بود. برای این منظور ما تصمیم گرفتیم 
اداری، امکانات عمومی، مدرسه، باغ های  عملکردهایی مثل فعالیت های 
عمومی و غیره را به این پروژه اضافه کنیم. به این ترتیب یک فرد می تواند 

در محیط اطراف بدون نیاز به خودرو کار و زندگی کند. 

همانطورکهمیدانیددواستانداردبرایساختمانهایسبز
وجوددارد،یکیاستانداردLEEDآمریکایشمالیودیگری
استانداردBREEAMکهبیشتردرانگلستانمورداستفاده
است.آیاشمایکیازایناستانداردهارااستفادهمیکنیدیاخیر؟
من به استاندارد اعتماد نمی کنم و ترجیح می دهم اهدافی را تعریف کنم و 
مناسب  ترین راه را برای رسیدن به آن ها بکار گیرم. بنابراین، در آغاز پروژه 
"برج های مسکونی سبزکوثر" فکر کردم که یک پروژه خوب باید امکانات 
مهمی را به همسایگان خود ارایه دهد. ما ابتدا روی برنامه پروژه کار کردیم تا 
به یک نتیجه قطعی با سرمایه گذار برسیم و در نهایت برنامه خود را با نسبت 
دو سوم سطوح برای آپارتمان ها و یک سوم برای سایر عملکردها مشخص 
کردیم. به این صورت رابطه بین پروژه ما و محله از طریق ارایه بسیاری از 

خدمات عملکردی به محله امکان پذیر شد. 
در اروپا ما از اهداف تعریف شده کنوانسیون اروپایی " انرژی و تغییرات 
آب و هوایی" پیروی می کنیم. برای هر پروژه، مناسب ترین تیم را گرد هم 
می آوریم و آن را به انجام می رسانیم. برای مثال برای پروژه ای در حومه 
شمالی پاریس تصمیم گرفتم تیم خودم را به همراه معمار و شهرسازی به 
نام" یواخیم ابل" تشکیل دهم. او کسی است که اولین شهر سبز آلمان را 
30 سال قبل در فرایبورگ طراحی کرده بود، در نتیجه ما بر اساس تجربه 

آلمان ها عمل کردیم. 

آیادرفرانسهسازمانیکهمتولیوهدایتکنندهطراحیو
اجرایساختمانهایسبزباشدوجودداردیاخیر؟

عالی  آموزشگاه های  با  که  داریم  زیادی  تحقیقاتی  گروه های  اساساً  ما 
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ارتباط  در  دانشگاه ها  یا   Ecole des Mines”, ENPC” مثل 
ادارات محیط زیست متفاوتی داریم که در زمینه های  هستند. همچنین 
مختلفی مثل محیط زیست، انرژی، آب، جغرافیا و غیره کار می کنند. در 
و...  اسپانیا  آلمان،  ایتالیا،  فرانسه،  در  زیست  اروپا، همه گروه های محیط 
با هم کار می کنند. در انتخابات مجلس اروپا، نود درصد مردم فرانسه از 
نمایندگان اروپا درخواست توجه جدی تر به موضوع محیط زیست داشتند. 

درکاناداسازمانیبهنام"سازمانساختمانهایسبزکانادا"
وجودداردکهطراحانساختمانهایسبزراهدایتمیکند،
تاشایستگیسبز راطیکنند باید5مرحله ساختمانها
بودنراپیداکنندکهشمابهبرخیازآنهااشارهکردید.)این
مراحلبوسیلههمانسازمانطبقهبندیشدهاست(آیاشما

هماینروشرادارید؟
بلـه، می دانـم؛ در فرانسـه هـم در مرحلـه اول، بخش دولتی مسـکن، اجرا 
و حمـل و نقل سـعی در طراحـی قوانین مشـابه ای دارند؛ امـا این مقررات 

برای سـاختمان ها مخرب هسـتند. 

آیاشماهمهساختمانهاراسبزطراحیمیکنید؟
بله، تالش می کنیم اینطور باشد. 

وقتیشمایکموضوعیبرایطراحیداریدآیاخودموضوع
پروژهاولیناولویتشمابرایطراحیاستیاسبزبودنآن؟
در فرانکفـورت مـن باید سـاختمانی طراحـی می کردم که چهـل آپارتمان 
داشـت. در ده طبقـه کـه در امتـداد رودخانه اصلـی بود واحدهـای اجاره ای 
بـرای اقشـار کـم درآمـد طراح شـد، که مـن برای هر قسـمت بر اسـاس 
زمینـه شـهری و محیطـش نمـای متفاوتـی طراحـی کـردم. پنجره های 
کمانـی بـرای نمـای شـمالی کـه روی بـه رودخانـه بـود و برای قسـمت 

جنوبـی تـراس طراحـی شـد. بـرای مـن رویکـرد سـبز یکـی از جوانـب 
"توسـعه پایـدار" اسـت کـه از کنـار هـم قـرار گرفتـن و همـکاری تعداد 
زیـادی از رشـته های علمـی منتج می شـود. بعـالوه در این سـاختمان که 
در سـال های 1990 سـاخته شـد مـا پـروژه را بـا دو محل پـارک برای هر 
آپارتمـان در پارکینـگ زیرزمینـی تعریـف کردیـم امـا پـس از گفت و گو با 
انجمـن سـبز شـهر فرانکفورت تصمیـم به تعبیه یـک جای ماشـین و دو 
محـل پـارک دوچرخـه بـرای هر آپارتمـان شـد. زمانی که من سـه هفته 
پیـش بـه فرانکفـورت رفتم مشـاهده کردم هر خانـواده 4 دوچرخـه دارد و 
عمـال ماشـینی وجـود نـدارد و دوچرخه هـا در پارکینـگ زیرزمینـی پارک 
بودنـد. در نتیجـه مـا بایـد موضـوع را بـا سـبز شـدن تطبیق دهیـم حتی 

بـرای تکامل بعـد از ما. 

ماهمامیدواریمبتوانیماینکاررادرایرانانجامدهیم.چه
اصلیدرموفقیتشماداشتهاست؟شایددر نقش کسی

کودکیشمایا....؟
مـن بـه جغرافیا و تاریخ عالقه زیادی داشـتم و همیشـه در طول تحصیلم 
از ایـن کـه ایـن دو را از هـم مجـزا می کردنـد و اسـتادان جداگان هـای 
داشـتند عصبانی بودم. اعتقاد داشـتم این دو غیر قابل تفکیک هسـتند. در 
سـال های بعـد بـا فردی به نـام فرناند برادل آشـنا شـدم کـه جغرافیدان- 
تاریخ شـناس و جامعه شـناس بود. او مفهوم "Temporalities" را در 

کتـاب خـود " تاریـخ مدیترانه " ابداع کـرده بود. 

شماسفرهایزیادیبهایرانداشتهاید.بهنظرتانشاخصه
شهرسازیدرایرانچیست؟بهویژهدرمورداصفهان،مشهد

وتهران؟
از نظـر مـن، اصفهان یک درس بـزرگ برای سیاسـتمداران و برنامه ریزان 
شـهری در خصوص مسـوولیت شناسـی آن ها در مشـارکت های شـهری 
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اسـت. اصفهـان یکـی از بهتریـن الگوهـای "شـهر سـبز" و مملـو از 
بخش هـای سـبز عمومی و خصوصی اسـت. برای من اصفهـان پس از 4 
قرن از تاسـیس همیشـه درسـی از یک شـهر سـبز اسـت که می شـود در 
آرامش راه رفت و مشـاهده کرد. در مشـهد من بسـیار برای شـما متاسـفم 
کـه نمی توانیـد عابر پیاده شـوید، زیرا اولویت با ماشـین اسـت. شـما فقط 
بایـد بـا ماشـین تـردد کنیـد و این یـک فاجعـه اسـت. برخی از دوسـتان 
مـن فکـر می کنند که اینجا ماشـین ها قسـمت مهمـی از فرهنـگ ایرانی 

شـده اند. 

شماچطورمیتوانیدباساختمانهادرمشهدارتباطبرقرار
کنید؟

برای من آسـان اسـت که به صورت شـخصی احسـاس خوبی داشته باشم 
اما در خصوص شـهر اینطور نیسـت، برای مثال در بلوار اصلی شـهر شـما 
متـرو داریـد ضمناً ماشـین های زیـادی هم در حال تردد هسـتند، شـاید 4 
یـا 5 خـط مملو از ماشـین در هر سـمت؛ مـن فکر می کنم کـه این مکان 
خـوب می توانـد تبدیـل به خیابان شـانزه لیزه پاریس شـود. در کنفرانسـم 
اسـالیدهایی نشـان دادم که در استراسبورگ فرانسـه مترو از میان عابران 
پیـاده و دوچرخه هـا عبـور می کنـد. این مکان کـه همه افـراد می توانند در 
مـکان عمومی مشـترکی به صورت هـای مختلف تردد کننـد جواب چالش 

یادگیـری زندگی در کنار هم اسـت. 

چهتفاوتیبیناینشهرهاومثالبوستنبهعنوانیکنمونه
مثالوجوددارد؟

برای من بوستون خیلی مطلوب بود زیرا فقط یک کار برای انجام داشتم و 
آن هم تدریس بود، نه مانند پاریس که 2، 3 کار همزمان داشتم. عالوه بر 
این، بوستون شهر آرامی است با برنامه ریزی مشخص و دقیق؛ چیزی که 

خیلی در آمریکا رایج نیست. 

شهر یک از وقتی یعنی دارید؛ عالقه شهری چه به شما
ایدهآلصحبتمیکنیمچهشهریبهذهنشمامیآید؟

من شهری را دوست دارم که برایم چیزهای جدید و هیجان آور داشته باشد. 
زمانی که در بوستون درس می دادم دانشجویان می گفتند شما اینجا احساس 
خوب و راحتی دارید زیرا شباهت های زیادی با شهرهای اروپایی دارد، ولی 
من پاسخ می دادم خیر، من وقتی مسافرت می کنم به دنبال تفاوت ها هستم 
نه شباهت ها؛ در غیر اینصورت در خانه می مانم. من می خواهم فرهنگ های 
جدید را کشف کنم و این دلیل عالقه من به شهرهای زیادی مثل قاهره، 

بوینس آیرس، شانگهای، کازابالنکا، بندر پرنس و اصفهان است. 

بااینتوصیفشهرموردعالقهشماکداماست؟
مـن پاریـس را انتخاب می کنم چـون در آن احسـاس آزادی می کنم و این 

شـهر مملو از شگفتی هاست. 

برایبسطایدهساختمانسبزدرمشهدبهنظرشماچهموانع
ومحدودیتهاییوجوددارد؟

اولیـن مـورد ثروت گاز و نفت ایران اسـت. وقتی شـما منابع زیـادی دارید 
در نتیجـه قیمـت انـرژی کـم اسـت و معمـاری سـبز جایگاهی نـدارد. اما 
بـرای من یک مثال خوب شـهر سـبز مصـدر در نزدیکی ابوظبی اسـت. با 
اینکـه در ثروتمند تریـن منابـع نفتی واقع اسـت اما آن شـهر سـبز طراحی 

شـده اسـت. ما می توانیم دو تفسـیر از این شـهر داشته باشـیم: اول اینکه، 
ایـن کشـور اینقدر ثروتمند اسـت کـه می تواند هزینه های چنیـن پروژه ای 
را بپـردازد و دوم اینکـه آن هـا می خواهنـد ثابـت کننـد علـی رغم داشـتن 
نفـت بایـد بـه فکر آینده باشـند و شـهرهای سـبز بیشـتری ایجـاد کنند. 
بـرای ایران هم همینگونه اسـت. شـما منابـع و فرصت های زیـادی برای 

شـروع چنین توسـعه هایی دارید. 

مامیدانیمکهدرایرانمتوسطسنیکساختمان20تا30
سالاستواینیکفاجعهاست.شمایکساختمانسبزرا

برایچندسالطراحیمیکنید؟
سـوال خوبی اسـت اما پاسـخ دادن به آن بسـیار سـخت اسـت. در فرانسه 
مـا بیمه های 10 سـاله برای سـاختمان ها داریم که سـاختمان بایـد در 10 
سـال آینـده در شـرایط کامـال مشـابه باقی بمانـد. سـاختمان ها در آمریکا 
بایـد بـرای 4 نسـل باقی بماننـد ولی در زمـان طراحی باید در نظر داشـته 
باشـیم کـه سـاختمان الزم اسـت توان تغییـر حالـت و انطباق بـا نیازها و 

برنامه هـای جدید را در آینده داشـته باشـد

آیادرفرانسهقانونیوجودداردکهدولتشماراوادارکند
ساختمانسبزبسازید؟

خیر، قانونی وجود ندارد؛ اما از نظر سودهای مالی ساخت اینگونه ساختمان ها 
توصیه می شود. قوانین در قالب شهرداری ها و برنامه های کالن تعریف شده 
است در نتیجه قبل از شروع طراحی قوانین زیادی داریم. هر شهر باید برنامه 
و پروژه خود را در چشم اندازهای 20 ساله و یا در قالب برنامه های کوتاه 
مدت، میان مدت و بلند مدت تعریف کند. در این چشم انداز هر شهر باید 
ابعاد محیط زیست را در قالب اکولوژی و برنامه های سبز و آبی تعریف کند. 

دلیلشمابرایپذیرفتنپروژهدرایرانچهبود؟وتوصیهشما
برایمعمارانجواندرایرانچیست؟

زمانی که من باید در محلی خارج از فرانسه کار کنم معموال با مردم محلی 
کار می کنم و آن ها چیزهایی از من یاد می گیرند و من هم متقاباًل از آن ها 
می آموزم. کار کردن در مشهد باعث شد به این نتیجه برسم چیزی که ما از 
مدرنیته باید یاد بگیریم سادگی است نه تزیینات و دکوراسیون. در تونس من 
باید ساختمان های سبز را با حداقل هزینه می ساختم در نتیجه از مواد محلی 

مثل سنگ و آجر برای دیوار و کارگران محلی استفاده کردم. 
دلیل تصمیمم برای کار در ایران، خاطره زیبای من از سطح باالی هنر زنده 
در اصفهان بود در نتیجه این چالش را پذیرفتم تا این کیفیت زندگی را در 
ساختمان های عمودی مثل یک برج مسکونی اجرا کنم و برای انجام این 
کار من با یک تیم جوان از معماران و همکاران کارم را شروع و پیش بردم. 

واماپرسشآخر...شماچهتوصیههاییبهمعمارانجواندارید؟
 سـه مـورد را اشـاره می کنـم: معمـاری در وهله اول یـک چالش فرهنگی 
اسـت در نتیجـه بـه تحقیـق و بررسـی رویکرد سـایر فرهنگ هـا در قالب 
کتاب هـا، فیلم هـا، بازدیـد مناطـق بسـیاری در ایـران و خـارج از ایـران 
بپردازنـد. دوم اینکه شـما به مشـاهده و نظـارت دقیق معماری نیـاز دارید 
و بـرای آن می بایسـت همیشـه یـک دفتر طراحی بـرای پیاده کـردن آن 
چیـزی که مشـاهده می کنیـد و حس مطلوبی نسـبت به آن دارید داشـته 
باشـید تـا درک کنیـد چرا آن مطلوب اسـت و جزییات به یادتـان بماند. در 

آخـر به سـادگی معمـاری فکـر کنیـد و از تزیینات بی جـا بپرهیزید. 



32

|گزارش|علیگالبچـــی

مهندسیارزشرادر
احداثساختمانسبزپیاده

کنیم

درنخستینکنفرانسملیساختمانسبزعنوانشد

نخسـتین کنفرانس ملی سـاختمان سـبز 24 و 25 اردیبهشـت ماه، توسـط 
دانشـگاه فردوسـی مشـهد برگزار شد. 

در مراسم افتتاحیه این نشست دکتر محمود فغفور مغربی ضمن تعریف 
"توسعه پایدار " به لزوم توجه به این مفهوم در صنعت ساختمان پرداخت. 
دبیر نخستین کنفرانس ملی ساختمان سبز با اشاره به آیین نامه سایر کشورها 
در این خصوص پیش بینی کرد در آینده بنای ساختمان با استانداردهای 

ساختمان سبز در کشور الزامی خواهد شد. 
وی افزود: ما با نگاه به معماری ساختمان سبز در این مسیر گام برداشتیم 
که البته دغدغه هایی را نیز در سر این راه داشتیم که یکی از مهم  ترین آن ها 
توسعه پایدار بود که باید از آن به صورت بهینه استفاده کنیم و سپس در اختیار 

نسل های آینده قرار دهیم. 
وی تصریح کرد: در کشور ما این حرکت، نقطه آغاز ساختمان سبز بود و باید 
با دیدی مطلوب نسبت به استحکام، نوع منطقه، هزینه ها و غیره به آن نگاه 
کنیم و اگر این موضوعات به خوبی اجرا شود می توانیم شاهد رشد کمی و 

دکترفغفورمغربی:
مهمتریندغدغهساختمان

سبز،استانداردکیفیت
زیستمحیطیداخل

ساختمانهمچوندرجهدما
وکیفیتهواست
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کیفی این بنا در سطح کشور باشیم. 
دبیر کنفرانس »ساختمان سبز« همچنین گفت: ممکن است در احداث 
ساختمان سبز هزینه ها یک تا دو درصد افزایش داشته باشد، اما این هزینه 
طی 5 تا 10سال بازمی گردد. وی ادامه داد: برای رسیدن به »ساختمان 
سبز« باید استانداردهایی همچون طرح و نوآوری، موقعیت، توسعه پایدار، 
بازدهی آب و استفاده از آب های خاکستری، کاهش مصرف انرژی، استفاده 
از انرژی های نو و تجدیدپذیر و بازیافت حداقل 25درصد مصالح رعایت شود. 
وی یادآور شد: مهم  ترین دغدغه ساختمان سبز، استاندارد کیفیت زیست 
محیطی داخل ساختمان همچون درجه دما و کیفیت هواست. همچنین 
فراگیرد.  را  الزم  آموزش های  سبز،  ساختمان  مستاجر  یا  مالک  باید 

مهندسواحدی:
امروزفرهنگاحداث

»ساختمانسبز«بایددر
معمارانمامتجلیشود؛زیرا

پایهکار،طراحیاست

مهندس واحدی معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز این کنفرانس 
را مورد تأیید شورای فنی استان خواند و گفت: رویکرد شورای 

فنی استان رسیدن به واژه فرهنگ به مفهوم فرهنگ سازی در زمینه توسعه 
پایدار و تثبیت آن در حرفه مهندسی است. 

وی همچنین افزود: سال گذشته 60 دوره آموزشی برای سازمان های اجرایی 
البته این تعداد منهای دوره هایی است که سازمان نظام  برگزار شده که 

مهندسی استان برای مهندسان برگزار می کند. 
وی افزود: تمام مشکالت به گونه ای به مدیریت برمی گردد که باید حل شود. 
واحدی گفت: در تحقق این مدیریت باید به خال آن توجه داشت و آن، " 
فرهنگ سازی است". در همین راستا ابتدا باید بینش و دانش فراهم آید 
که این مهم با سرمایه گذاری در آموزش ایجاد می شود، این دانش و بینش 
حرکت می کند و به روش های گوناگون تکرار می شود، این تکرار  عادت 

می شود و این عادت تبدیل به فرهنگ می گردد. 
را  اجرایی  مسایل  و  بحث ها  باید  ما  گفت:  واحدی همچنین  محمدجواد 
عملیاتی کنیم و نتیجه گرایی و اثربخشی را در آن موضوع شاهد باشیم و 

از شما مهندسان می خواهم که سند اجرایی ساختمان سبز را به استانداری 
ارسال کنید و این قول را هم می دهم که آن را مورد بررسی قرار دهیم و 
سپس ضمن تصویب طرح آن را برای اجرا به متخصصان ابالغ می کنیم تا 

در سطح استان از اینگونه طرح ها و امکانات بهره مند شویم. 
وی افزود: ما در سال گذشته پنل های خورشیدی را در 40 اداره دولتی نصب 
کردیم و این مهم باید در مجموعه های خصوصی هم صورت پذیرد. امسال 
حدود 100میلیارد تومان یارانه برای نصب پنل های خورشیدی در کشور 
پیش بینی شده که 10درصد آن متعلق به خراسان رضوی است. وی ادامه 
داد: بنا داریم در سال جاری پنل های خورشیدی را از ادارات به ساختمان های 

مسکونی خصوصی مشهد انتقال دهیم. 
واحدی تصریح کرد: اگر بخواهیم موفق شویم باید حرفه مهندسی ارزش را 
اجرایی کنیم و عملکرد اصلی و ثانویه ساختمان تحت نظرمان مشخص باشد 
و دانشگاه نیز باید به ما کمک کند تا بتوانیم آن را در سطح استان عملی کنیم. 
وی افزود: همچنین باید سبز بودن را در پروژه ها تعریف کنیم. واحدی با 
اشاره به برگزاری این کنفرانس و هزینه هایی که برای آن صرف شده است، 
ادامه داد: باید نتیجه گرایی و اثربخشی، اصل کار این کنفرانس باشد. وی 
از دست اندرکاران برگزاری این کنفرانس دو روزه خواست، در پایان این 
کنفرانس سند اجرایی و عملیاتی ساختمان سبز در استان را تدوین کنند 

ومتعهد شد که این سند را در استان عملیاتی کند. 
وی گفت: در کمیته چهار نفره نظام مهندسی که بنده ریاست آن را برعهده 
دارم، مصوب شده که امسال باید بام سبز را در مشهد اجرایی کنیم. واحدی 
افزود: امروز فرهنگ احداث »ساختمان سبز« باید در معماران ما متجلی شود؛ 
زیرا پایه کار، طراحی است. وی ادامه داد: اگر می خواهیم ساختمان سبز را 
چه در یک ساختمان و چه در یک پروژه محقق کنیم باید از تکرار بپرهیزیم. 

دکترکافی:
بایدفاصلهمحلزیستما
بافاصلهمحلفعالیتمانکم
باشدکهاگراینکارانجام

شودصرفهجوییبسیاریدر
مصرفانرژیانجاممیشود.

ــز در ایـــن  ــهد نیـ ــگاه فردوســـی مشـ ــر کافـــی رئیـــس دانشـ دکتـ
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ـــی از  ـــان تمثیل ـــه بی ـــه رشـــته تخصصـــی خـــود ب ـــا توجـــه ب ـــس ب کنفران
ـــی وجـــود  ـــی اظهـــار داشـــت: قانون ـــاه پرداخـــت و در مثال ـــودن گی ســـبز ب
دارد کـــه بـــر اســـاس آن بـــرگ به عنـــوان منبـــع عمـــل می کنـــد؛ 
ــتد.  ــزن می فرسـ ــک مخـ ــه یـ ــد را بـ ــد می کنـ ــه تولیـ ــاده ای کـ مـ
ـــاده  ـــی م ـــه اوال وقت ـــت ک ـــه اس ـــن گون ـــز ای ـــص نی ـــت تخصی مدیری
ـــی  ـــتد یعن ـــودش می فرس ـــع خ ـــن منب ـــه نزدیک تری ـــد ب ـــد می کن تولی
ـــه  ـــتد بلک ـــاده نفرس ـــه م ـــه ریش ـــت ب ـــن اس ـــاه ممک ـــاالی گی ـــرگ ب ب
ـــه  ـــت ک ـــا اس ـــن معن ـــن به ای ـــتد ای ـــه می فرس ـــه ریش ـــی ب ـــرگ پایین ب
ـــم  ـــان ک ـــل فعالیتم ـــه مح ـــا فاصل ـــا ب ـــت م ـــل زیس ـــه مح ـــد فاصل بای
باشـــد کـــه اگـــر ایـــن کار انجـــام شـــود صرفه جویـــی بســـیاری در 

مصـــرف انـــرژی انجـــام می شـــود. 

مهندسپورحسینی:
اگرنظارتوکنترلبر

ساختساختمانهاصورت
نپذیرد،خسارتغیرقابل
جبرانیبهمحیطزیست

واردمیشود

نایب رئیس اول سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان خراسـان رضوی- نیز 
در ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه مفهـوم سـاختمان سـبز و اثـر آن بـر منابع 
انرژی، محیط زیسـت و سـالمت سـاکنان از لزوم اجرای آن سـخن گفت. 
مهنـدس حسـن پورحسـینی فوایـد ایـن نوع سـاختمان را به سـه دسـته 
زیسـت محیطـی، اقتصادی و سـالمتی تقسـیم کـرد و با اشـاره به مثلث 
توسـعه پایـدار افـزود: در بخـش اقتصادی می تـوان به افزایـش طول عمر 
سـاختمان، کاهـش هزینه هـای بهره بـرداری و حفـظ ارزش سـاختمان و 
افزایـش کاربـرد اشـاره کـرد. در بخـش اثـرات زیسـت محیطی نیـز این 
مهـم باعـث کاهـش حجـم زبالـه، حفـظ منابع طبیعـی و کیفیـت محیط 
زیسـت بازمی گـردد. در زمینـه سـالمت نیـز راحتـی و آسـایش سـاکنان، 
بهبـود وضعیـت دمـا و هـوا و افزایـش کیفیـت زندگـی مطرح می    باشـد. 

نایب رئیس نظام مهندسی ساختمان استان گفت: بنا به تعاریف بین المللی، 
ساختمان سبز سازه ای است که از ابتدا تا انتهای زندگی شامل مکان یابی، 
طراحی، ساخت، کار، نگهداری، مراقبت و تخریب، به محیط زیست آسیب 
نمی رساند یا حداقل، اثرات مخرب محیطی را کاهش می دهد و در مصرف 
منابع، صرفه جویانه عمل می کند. پورحسینی با طرح این پرسش که چرا باید 
»ساختمان سبز« بسازیم، افزود: اگر نظارت و کنترل بر ساخت ساختمان ها 
صورت نپذیرد، خسارت غیرقابل جبرانی به محیط زیست وارد می شود. با 
استفاده از ضوابط و مقررات احداث ساختمان های سبز کاهش 39درصدی 
در مصرف جهانی سوخت، صرفه جویی 70درصدی در انرژی برق، کاهش 
35درصدی در تولید گازهای گلخان های و 40درصد صرفه جویی درمنابع 
خام خواهیم داشت. همچنین12درصد نیز صرفه جویی در آب آشامیدنی، 
25درصد در مواد قابل بازیافت و40درصد کاهش فاضالب خواهیم داشت. 
وی ادامه داد: ایجاد شهرک های سبز مسکونی در اطراف کالن شهرها از 

دیگر طرح های توسعه سبز شهری می باشد. 
سبز  ساختمان های  گفت:  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  رئیس  نایب 
باعث بهبود سالمت ساکنان و باالرفتن عمر مفید بافت شهری و کاهش 
با  وی  می شود.  بزرگ  شهرهای  فرسوده  بافت های  نوسازی  هزینه های 

اقتصادی، زیست محیطی و سالمتی ساختمان های سبز  اشاره به فواید 
افزود: کاهش پسماند و حفظ کیفیت داخلی منازل از دغدغه های اصلی 

ساختمان های سبز است. 
ساختمان  ایده  تحقق  خصوص  در  پیشنهادهایی  ارایه  به  ادامه  در  وی 
الزامی  سبز،  ساختمان  زمینه  در  نو  ایده های  فراخوان  پرداخت.  سبز 
ساختن پیوست زیست محیطی برای پروژه ها به صورت عملی و اجرایی، 
تدریس واحدهای درسی در دانشگاه و ایجاد دوره های تربیت متخصص 
ارشد در این زمینه، بومی سازی فناوری ساختمان سبز در کشور، تدوین 
استانداردها و الزامات قانونی، افزودن مبحث ساختمان سبز به مقررات ملی 
و برگزاری دوره های تمدید و ارتقای پایه همسو با ساختمان سبز در سازمان 
کرد.  اشاره  آن ها  به  پورحسینی  بود که  مواردی  از جمله  مهندسی  نظام 

پروفسورفیلیپروو:
دراحداثساختمانهاباید
ازساختمانهاییاستفاده
کنیمکهکمترینمقدار
انرژیرامصرفکندو
ساختمانپایدارباشد.

پروفسـور فیلیپ روو؛ دیگر سـخنران کنفرانس سـاختمان سـبز نیز گفت: 
در هیچ کجـای دنیـا نمی توان توسـعه پایـدار را از طریق اجبـار و زور پیاده 
سـازی کـرد ایـن یک مسـوولیت همگانی بـوده و برعهده هر شـهروندی 
اسـت. وی گفـت: همـه مـا یـک هـدف داریـم و آن نجـات سـیاره زمین 
اسـت و هرکشـوری بایـد باتوجـه بـه امکاناتـی کـه دارد راه حـل خـاص 
خـودش را اختیـار کنـد. مداخله امـروز انسـان 43درصد از شـرایط طبیعی 
سـیاره را تغییـر داده اسـت. یـک مطالعـه علمـی نشـان می دهـد کـه اگر 
ایـن میـزان بـه 50درصـد برسـد شـرایط غیرقابـل بازگشـت خواهد شـد. 
وی بـا تشـریح وضعیـت آشـفته محیط زیسـت در دنیـا افـزود: بیش ترین 
میـزان تولیـد کربن در دنیا در اختیار 10 کشـور اسـت. کربن باعث افزایش 
گرمای زمین می شـود و یک سـوم گرمـای زمین در اثـر همین مداخالت 
انسـانی اسـت. وی ریزگردها را مسـاله دیگری خواند که سالمت و محیط 
زیسـت را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد و ایـن مهـم را متاثـر از مداخـالت 

انسـانی عنوان کرد. 
وی بـه نحـوه برخـورد کشـورهایی همچـون سـوئد، دانمـارک و فرانسـه 
به صورت محلی با این مسـایل داشته اند اشـاره کرد و در مورد تجربه سوئد 
گفت: این مقدمات از شـهرهای کوچک آغاز شـدنو این شـهرها به شـبکه 
شـهرهای وابسـته به خودشـان متصل شـده و گسـترده گردید تا درنهایت 
منجـر بـه حمایت دولت از این جریان شـد. سـوئد روش بیومس را انتخاب 
نمـود. بیومـس روشـی اسـت کـه در آن از تبدیـل زباله هـای بیولوژیکـی 
بـرای گرمایـش شـهرها و همچنیـن بـرای قـدرت حرکت وسـایل نقلیه 
عمومی شـهر اسـتفاده می شـود. سـوئد از این طریق موفق شـد 40درصد 
میـزان مصـرف کربـن را در بیـن سـال های 1970تا 1990کاهـش دهد و 
هـدف گـذاری جدید آن کاهـش 40 درصد دیگر تا سـال 2020می باشـد. 
وی خصـوص آلمـان نیـز اظهـار داشـت: آلمان نیـز مقدمـات را به همین 
ترتیـب انتخـاب کـرده و بـه روش دیگـری عمـل می کنـد کـه بسـیار 

منطقـه ای و فدراتیـو می باشـد. 
ایـن معمـار مطرح فرانسـوی همچنین افزود: هرکشـوری اهـداف خودش 
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را دارد و کامـال بـه شـکل منطقـه ای عمـل می کنـد بـرای مثـال هـدف 
خـود را کاهـش 90درصـدی تولید کربن تا سـال 2050عنوان کرده اسـت 
و می بینیـم انتخـاب تکنیـک بـرای تحقـق ایـن موضـوع کامال با سـوئد 
متفـاوت اسـت. آلمانی ها تصمیم گرفتنـد کاهش مصرف انرژی و توسـعه 
پایـدار خـود را از ایزوله سـازی سـاختمان ها اعم از سـاخته شـده یا درحال 
سـاخت پـی گیرنـد. آن ها همچنیـن تصمیـم گرفتنـد از انرژی هـای غیر 

فعال بـرای نگهـداری انرژی اسـتفاده کنند. 
فیلیـپ روو در ادامـه گفـت: فرانسـه برخـورد خیلـی جدی تـر و جدیدتر با 
موضـوع دارد. از هـر 10فرانسـوی دغدغه اول ذهنی 9نفر ایشـان موضوع 
محیـط زیسـت اسـت. کلونـل دو نام کنوانسـیون ملی اسـت که در شـهر 
کلونـل بـرای دومیـن بـار منعقـد شـده دارای 6بخـش متفـاوت و 6عمل 

متفاوت اسـت. 
ایـن 6 بخـش عبارتنـد: از مسـایل مربـوط بـه شهرسـازی، حمـل و نقل، 
انـرژی، ریسـک، سـالمت و زبالـه، محافظـت از گوناگونی هـای طبیعی و 

اکولوژی.  مدیریـت 
وی بـا اشـاره بـه محل قرار گرفتـن کارخانه رنو در فرانسـه اظهار داشـت: 
ایـن منطقـه 35 هکتـار اسـت کـه 10 درصـد آن بـه یک پـارک متمرکز 
اختصـاص داده شـده و همـه چیـز در آن بـا یـک قانـون عمومی سـاخته 
می شـود. 50 درصـد زمیـن بـرای سـاخت اسـتفاده می شـود و 50 درصـد 

زمیـن نباید برای ساخت و سـاز اسـتفاده شـود. 
وی در ادامـه گفـت: در مرحله اول باید رویکرد ما به مسـایل شـهری یک 
رویکـرد جدید باشـد. فیلیـپ روو در ادامـه یک خیابان از منطقـه مذکور را 
مثـال زد و گفـت در آنجـا تدابیری دیده شـده تا کانال هایـی که به خانه ها 
متصـل اسـت؛ در اطـراف، آب باران را جمع آوری کنـد و این آب در همان 

جـا تصفیه شـده و برای آبیـاری در همان محل مصرف شـود. 
وی تأکیـد کـرد: دیـدگاه ایـن اسـت که مسـایل مربوط به شـهر، متمرکز 
حـل نشـوند بلکـه هر محله مسـایل خـود را در همـان محله حـل کند و 

تمـام آب، بیهـوده بـه یک محـل تصفیه شـهری نـرود و بازگردد. 
مساله بعد به کاشت گیاه در هرنقطه ممکن همچون بخش های خصوصی، 
بخش هـای عمومـی، بالکن ها، نماهـا و هرجای ممکن دیگـر بر می گردد. 
پروفسـور فیلیـپ روو اضافـه کـرد: در یک جمـع بنـدی می توانیم بگوییم 
نحـوه مدیریت در سـه کشـوری کـه از آن یاد شـد کامال متفـاوت بود؛ در 
فرانسـه یک سیسـتم متمرکـز، در آلمان یک سیسـتم فدراتیو و در سـوئد 

یک سیسـتم شـهربه شهر. 
وی گفـت: نحـوه برخـورد از نظـر ابـزاری نیـز بـه همین ترتیـب متفاوت 
می باشـد؛ در سـوئد از بیومـس و آلمـان از صرفه جویـی و ذخیـره سـازی 

انرژی اسـتفاده شـده اسـت. 
در مقیـاس شـهرهای بـزرگ بایـد از تمرکـز گرایـی پرهیـز کنیـم یعنـی 

هرمحل هـای بایـد بتوانـد مسـایل خـودش را خـودش حـل کنـد. 
همچنین در احداث سـاختمان ها باید از سـاختمان هایی اسـتفاده کنیم که 

کم تریـن مقـدار انرژی را مصرف کند و سـاختمان پایدار باشـد. 
وی در ادامه به تشریح ساختار مجتمع سبز کوثر پرداخت. 

فیلیـپ روو ایـن سـاختمان را سـبز خواند و سـه مشـخصه اساسـی برای 
آن ذکـر کـرد. اسـتفاده از عناصر توسـعه پایدار و معماری پایـدار در تمامی 
اجزای سـاختمان، اسـتفاده از گیـاه در تمامی اجزا و اسـتفاده از یک برنامه 
ترکیبـی و در کنـار هـم قـراردادن مجموعه هـای تجـاری، تفریحـی و 
مسـکونی از مشـخصه های این سـاختمان اسـت که پروفسـور روو به آن 

اشـاره نمود. 

دکترحیدری:
مابایدبهواقعیتهای
نیازهایخودمانتوجه

کنیم.امروزالزماستبه
بایدهاییتوجهکنیمکه
سالهاستازآنغفلت

کردهایم.

رئیـس پردیـس هنرهـای زیبـای دانشـگاه تهـران نیـز به عنـوان دیگـر 
سـخنران ایـن کنفرانـس اظهـار داشـت: اولیـن نکتـه ایـن اسـت کـه ما 
چگونـه نـگاه منطقه ای داشـته باشـیم؛ نگاهی که بـر اسـاس نیازهای ما 
باشـد و دیگـر ایـن کـه به بسـتر یعنـی شـهر توجه داشـته باشـیم. توجه 
بـه ایـن دو نکتـه ایـن نگرانـی را در مـا ایجـاد می کنـد کـه مبادا مشـابه 
شـهر دبی شـویم. دکتـر حیدری، با اشـاره به خانـه بروجردی هـا به عنوان 
نمونـه ای از خانـه گذشـته ایرانیـان گفـت: ایـن خانه هـا در شـکل خاص 
ظاهـر شـده امـا در زمـان خـودش در شـکل عـام ظاهر شـده و آسـایش 

سـاکنانش را رقـم زده اسـت. 
مـا بایـد به واقعیت هـای نیازهـای خودمان توجه کنیـم. امروز الزم اسـت 

بـه "باید" هایـی توجـه کنیم کـه سال هاسـت از آن غفلـت کرده ایم. 
وی گفـت: مـا درحالـی کـه در بخـش سـاختمان ها 38. 5درصـد انـرژی 
مصـرف می کنیـم در سـاختمان هایمان نزدیـک بـه 49تا50 درصـد تولید 
کربـن داریـم. بنابرایـن مشـکل ما "بدسـوختی" اسـت و این مشـکل به 

مـردم مربوط نمی شـود. 
دکتـر حیـدری افـزود: آیـا مسـایل و مشـکالت ما مسـایل و مشـکالتی 
هسـتند کـه امـروز دیدگاه جهانـی آن ها را حـل می کند؟ تا بـه امروز قطعا 
پاسـخ منفـی اسـت. نه ایـن که دیـدگاه جهانی مشـکلی را حـل نمی کند 
امـا امـروز در لوپ های بسـته ای گرفتاریم که ابتدا باید آن هـا را حل کنیم. 

شـایان ذکر اسـت دکتر محمود فغفور مغربی، دکتـر محمدجواد ابوالفضلی 
و مهنـدس علـی گالبچی بـه ترتیب دبیـر، دبیر علمی و دبیـر اجرایی این 

بودند.  کنفرانس 
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|خبــر|

بهینهسازیمدیریتبحران
درپروژههایساختوسازبا

بهرهازمنطقفازی"

ــط زیســت ارایهمقالهدرهمایشبینالمللیامارات ــران و محی ــک، عم ــی مهندســی بیولوژی ــش بین الملل همای
)BCEE2014( 17 و 18 مــارس 2014 میــالدی ) 27 و 28 اســفند 92( 

در شــهر دبــی امــارات متحــده عربــی برگــزار شــد. 
در ایـن همایـش کـه بـا هـدف تبـادل نظـر اسـتادان، متخصصـان و 
مهندسـان حوزه های علمی مرتبط با نشسـت و به منظور بررسـی تاثیرات 
ساخت و سـازهای عمرانی بر محیط زیسـت و مشـکالت بیولوژیکی برگزار 
شـده بود از بین 74 مقاله ارسـالی، 53 مورد توسـط گروه علمی و ویراستار 
همایـش متشـکل از اسـتادان و صاحب نظـران بـرای ارایـه به صـورت 
شـفاهی، پوسـتر و خالصه برگزیده شـد. ارایه کنندگان که از کشـورهایی 
همچون اسـترالیا، فرانسـه، ژاپـن، چین، هند، مالـزی، ترکیـه و... بودند در 

دو سـالن مجـزا مقاالت خـود را ارایـه کردند. 
در ایـن میـان، مقالـه آقای مهندس شـفاعی بجسـتانی از ایران بـا عنوان 
بهـره  بـا  ساخت و سـاز  پروژه هـای  در  بحـران  مدیریـت  "بهینه سـازی 
از منطـق فـازی" بـه زبـان انگلیسـی و بـا نـام سـازمان نظام مهندسـی 
سـاختمان خراسـان رضوی ارایه شـد. شـفاعی در این مقاله به اسـتفاده از 
تکنیک هـا و توانمندی هـای منطق فـازی در بهبود فرآیندهـای مدیریتی، 
به ویـژه در مـواردی کـه با مسـایل مبهم و محتمـل ارتباط دارنـد، پرداخته 

اسـت و پیشـنهادی در ایـن خصـوص ارایـه می دهد. 



مشهدقدیم|1340|
ازمجموعهعکسهایمهندسمحمودضیائیان
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|سفرنامه|

محمدرضااسـماعیلی|عضـوهیئتمدیرهوعضواصلیشـورای
مرکزینظاممهندسـیساختمان

حفاظتوایمنیدرکارگاههایساختمانیایتالیا

سفربهچکمهاروپا

پس از برپایی همایش " سیستم های نوین طراحی، اجرا و نظارت" 
که دهم آبانماه سال گذشته با مدیریت شرکت بامداد پارس توسط 
شرکت آرکیا با حضور حدود 900 نفر از مهندسان عضو سازمان های 
استان کشور و با حضور آقای پوالتزی رئیس شرکت آرکیا و آقای 
دکتر مشایخی با عنوان حفاظت و ایمنی در کارگاه های ساختمانی ایتالیا 
برگزار شد. دکتر مشایخی به حاضران وعده داد زمینه بازدیدی را از 
کارگاه های ساختمانی ایتالیا و شرکت های تولید کننده مصالح ساختمانی 
این کشور فراهم کند. این وعده پنجم خردادماه امسال جامه عمل به 
خود پوشید. و برغم تقاضای حدود 30 نفر از مهندسان عضو نظام 
مهندسی خراسان رضوی تنها 7 نفر از مدیران شرکت های ساختمانی و 

عضو نظام مهندسی موفق به اخذ ویزا و سفر به ایتالیا شدند. 
 اعضای تیم اعزامی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی در نخستین 
ساعات ورود به رم از آمفی تئاتر بیضی شکل کلسئوم در مرکز رم 
که در بخشی از آن کار مرمت و بازسازی در حال انجام بود بازدید 
 ) Vespasian( توسط وسپاسیان ) colosseo( کرد. ساخت کلسئوم
امپراطور روم در سال های 69 تا 70 میالدی پایه گذاری شد. قدمت 
تاریخی و شکوه و جالل این عمارت از یک سو و کارآمدی آن برای 
اجرای نمایش و امکان کنترل جمعیت از سوی دیگر باعث شده است 
این محل به یکی از بزرگ ترین بناهای معماری روم باستان تبدیل 
شود. پالن این مجموعه به شکل بیضی و به قطرهای 188و 156 متر، 
زیر بنای آن حدود 6 جریب که معادل )956 متر مربع( می باشد. ارتفاع 
آن تقریبا به اندازه یک ساختمان 15 طبقه )حدود 48 متر( می رسد. 
کلسئوم به عنوان یکی از میراث های فرهنگی جهان مطرح است. مرمت 
و بازسازی دیوارهای جانبی کلسئوم و همچنین نکات ایمنی در حین 
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کار از جمله نصب داربست ها و پوشش آن بدون اینکه هیچ گونه مزاحمتی 
برای بازدید کنندگان به وجود بیاورد از جمله نکاتی بودکه توضیحات الزم در 

خصوص آن توسط آقای دکترمشایخی برای گروه ارایه شد. 
 دومیــن روز حضــور، مهندســان ایرانــی بــه بازدیــد از کلیســای ســن پیــر
)Basilica di san pietro ( بزرگ تریــن کلیســای جهان، در مجاورت 
واتیــکان در شــهر روم گذشــت. این کلیســا نزدیــک بــه 200هزارمتر مربع 
وســعت دارد و حجاری هــا و مجســمه های بــاالی ســقف آن اثــر هنرمنــد 
ــا بنــای تاریخــی  ــژ اســت. بنــای آلتارپاتری مشــهور ایتالیایــی میــکل آن
محــراب در شــهر رم کــه به عنــوان ســمبل وحــدت ملــی ایتالیا محســوب 
می شــود از دیگــر بناهایــی بــود کــه مــورد بازدیــد این گــروه قــرار گرفت. 
گروه مهندسان در سومین روز حضور خود، عازم شهر فلورانس؛ پایتخت هنر 
ومعماری ایتالیا و زادگاه دانته آلگیری، میکل آنژ و یکی از زیبا ترین شهرهای 
دنیا که از جمله میراث جهانی یونسکو به شمار می رود و قدمت آن به قرن 10 
قبل از میالد مسیح بر می گردد شد. دومین روز اقامت در فلورانس با بازدید 
از دفتر شرکت آرکیا به میزبانی آقای پوالتزی همراه بود. وی پروژه های 
معروفی که توسط این شرکت انجام پذیرفته و مورد توجه رسانه های مهم 
جهان قرار گرفته است را با نشان دادن ماکت، نقشه ها و مراحل ساخت 
پروژه ها با نمایش فیلم و ارایه توضیحات الزم در خصوص سازه، فرم و 
شکل هندسی پروژه ها و همچنین نحوه طراحی مصالح جدید و بکارگیری 
فناوری های نوین معرفی نمود. عالوه بر این بازدیدکنندگان از نمایشگاه 
ثابت شرکت در طبقات مختلف از جمله مصالح نوین که توسط شرکت 
طراحی شده و همچنین سالن جلسات و آتلیه های معماری بازدید کردند. 
عصر همانروز برج زیبای پیزا در فاصله یک ساعت و نیم از شهر فلورانس 
گرفت.  قرار  گروه  بازدید  مورد  پیمود  تندرو  قطارهای  با  را  آن  باید  که 
پنجمین روز اقامت گروه در ایتالیا با دیدار آن ها از شهر پادوا و میزبانی گرم 
آقای نیکولی رئیس کارخانه تولید در و پنجره آلومینیوم و با کاربرد استفاده 
هوشمند همراه بود. گروه مهندسان در نخستین روز اقامت در این شهر ابتدا 
از دفتر این شرکت و نمایشگاه های ثابت آن بازدید کردند و سپس ضمن 
حضور در اتاق جلسات گرد میزی نشستند تا مدیر فنی، مدیر فروش شرکت و 
همچنین آقای نیکولی مدیر عامل شرکت هر یک، توضیحاتی را در خصوص 
نحوه ساخت، بکارگیری تکنیک های جدید و هوشمند سازی آن و همچنین 
کاربرد باز شدن پنجره های دو جداره و دتایل اجرایی برای آن ها تشریح کنند. 
گروه در ادامه حضور خود در ایتالیا عازم کارخان های در حدود 30 کیلومتری 
شهر پادوا شد. در بازدید گروه از این کارخانه مدیران شرکت توضیحاتی را 
از مراحل طراحی و فرآیند خط تولید از ابتدا تا انتها و نصب شیشه و انبار و 

بسته بندی ارایه کردند. 
در دومین روز بازدید از شهر پاراودا، گروه؛ پس از پیمودن 30 کیلومتر به 
محل کارخانه قدیمی تولید انواع آجر سفال "TERREAL" رسید. در 
بازدید از این مجموعه خانم آرشتیکت رباطا؛ مدیر فنی کارخانه توضیحاتی 
را در خصوص انواع تولیدات کارخانه به صورت نمایش پاورپوینت ارایه کرد. 
در این بازدید تولیدات سفال به منظور استفاده در نمای ساختمان با شرح 
دتایل اجرایی که به صورت خشک انجام می شود و نیز خط تولید قدیمی 
کارخانه که از سال 1907 به صورت موزه درآمده بود مورد بازدید گروه قرار 
گرفت و سپس فرآیند تولید ازدپو مصالح تا انتها که با توضیحات کامل مدیر 
فنی کارخانه و آقای نیکولی همراه بود مورد بازدید اعضای گروه قرار گرفت. 
در مرحله بعد سفر، گروه مهندسان، عازم نمایشگاه ثابت شرکت چند منظوره 
پخش مصالح ساختمانی به نام GAIVI شد. در ضمن این بازدید، آقای 
D-Ambrosi Alexio مدیر نمایشگاهی این شرکت توضیحاتی را 
در خصوص تولید تمامی مصالح از جمله کاشی، سرامیک، شیراالت، وان، 

جکوزی، پکیج و سیستم های گرمایش و سرمایش با تکنولوژی استفاده از 
انرژی خورشیدی ارایه داد و این همه مورد بازدید گروه قرار گرفت. اعضای 
گروه نیز ضمن طرح پرسشهای خود، از جزییات فنی تولید فروش ونصب 

عملکرد فنی تجهیزات مطلع شدند. 
پس از آخرین بازدید؛ گروه عازم شهر ونیز؛ "شهر کانال ها " شد؛ شهری در 
شمال ایتالیا و در میان دریای آدریاتیک. شهر ونیز یکی از شهرهای توریست 
پذیر جهان که معماری های زیبا، کانال ها و جاذبه های بسیار فرهنگی و 
از ویژگی های آن دانست.  باید  را  قایق  به وسیله  هنری و خالصه تردد 
میدان سان مارکو در مرکز شهر یکی از دیدنی ترین مکان های ونیز محسوب 
از ساخت کلیسای سان مارکو  می شود. این میدان در سال 826 و پس 
ایجاد شد. از آخرین ساختمان های تکمیل شده این میدان می توان به "بال 
ناپلئونی" اشاره کرد. البته برج اصلی کلیسا با طرح اصلی اش در آن زمان 
مجددا ساخته شد. بازدید از چند کارگاه ساختمانی و اطالع از نکات ایمنی و 

اجرایی از جمله دستاوردهای بازدید دو روزه گروه در شهر ونیز بود. 
آخرین مرحله سفر به عزیمت به شهر پاریس و بازدید از بناهای تاریخی و 
دیدنی این شهر در طی دو روز، بازدید از برج فلزی ایفل در میدان شان دو 
مارس، در کنار رود سن که در سال 1887 ساخت آن آغاز و در 31 مارس 
1889 به پایان رسیده است و کلیسای جامع نونتردام، موزه لوور، خیابان 
شانزه لیزه، میدان کنکورد و بازدید از شهر جدید لئودوفانس با برج های 

زیبایش در حاشیه شهر پاریس از جمله مکان های این بازدید گروه بود. 
حفظ بافت قدیمی شهر و احداث این شهرک از جمله نکات ظریف شهرسازی 
بود که در مقایسه با اتفاقات شهرسازی اطراف حرم مطهر امام رضا در شهر 
مشهدمی تواند مطمح نظر مسووالن و عوامل اجرایی این طرح ها از نظر فنی 

قرار گیرد. 

استفاده از باکس های پلی اتیلن جهت تفکیک زباله در خیابان های اصلی شهر فلورانس- ایتالیا

استفاده از محافظ در محل اتصاالت جهت عدم برخورد عابر پیاده و جلوگیری از صدمه به عابران پیاده - فلورانس ایتالیا
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بازدید از کارخانه آلومینیوم سازی نیکولی در 30 کیلومتری شهر پادوا- ایتالیاایستگاه دوچرخه، تغییر مصالح کف پیاده رو در محل خط عابر پیاده - محل عبور دوچرخه وتابلوهای راهنمای شهری- فلورانس ایتالیا

حفاظ اطراف کارگاه، نصب تابلوهای شناسایی پروژه و پرسپکتیو آن و نصب تاور کرن ها در پروژه ای در شهر پادوا با اسکلت بتنیحفاظ اطراف کارگاه - قالب بندی ساختمان بتنی در شهر پادوا – ایتالیا

مبلمان شهری استفاده از باکس های تفکیک زباله- نصب تابلو راهنمایی ورانندگی و نصب تابلو مغازه ها در یک سطح و ارتفاع در شهر پادوا ایتالیاطراحی میدان با قطر کم جهت مناسب سازی عبور سواره در شهر پادوا ایتالیا

مرمت و بازسازی کالسئوم و رعایت نکات ایمنی در نصب داربست و پوشش سرتاسری آن جهت حفظ جان کارگران و عابران پیاده در شهر رم محافظت از درختان با حفاظ فلزی- محل عبور دوچرخه- فلورانس – ایتالیا
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راهحلیبرایمشکل
اسکانزائرانکمدرآمدو

متوسط

|یادداشت|محمودپژوم|عضوهیئتمدیرهانجمنانبوهسازان

دورنمـای تعـداد مسـافران و زائران مشـهد در سـال 1400 بیانگر عزیمت 
حـدود 30 میلیـون مسـافر در سـال بـه ایـن شـهر اسـت؛ زائرانـی کـه 
بیـش از 70 درصـد آن هـا را طبقـات محـروم جامعـه تشـکیل می دهنـد 
و بیـش از نیمـی از ایـن زائـران کـم درآمـد بـه محلـی بـرای اقامـت نیاز 
دارنـد. ایـن مهـم ضـرورت یافتـن راهـکار مناسـبی را بـرای اسـکان این 
جمعیـت اجتناب ناپذیـر می سـازد. حـال آن کـه ایـن مهـم؛ یعنی سـاخت 
اقامتگاه هـا بـا توجـه به بهـای فزاینـده زمین و سـایر تأسیسـات زیر بنایی 
و نیـز مشـکالت فـرا روی بـرای دریافت پروانه سـاخت و بهره بـرداری در 
منطقـه ی اطـراف حـرم مطهر آنهـم به تعداد مـورد نیاز زائران متوسـط و 
کـم درآمـد از یـک سـوی و عـدم توجیـه اقتصادی بـرای سـرمایه گذاران 
به منظـور سـاخت و بهره بـرداری اینگونـه واحدهـا با مشـکالت بسـیاری 
مواجـه خواهد شـد. آنچـه پیش روی دارید اشـاره ای اسـت گـذرا به کلیات 
طرحـی پیشـنهادی دراین خصوص که در سـال 1366 از سـوی اینجانب 
بـه فرمانـداری مشـهد ارایـه گردید، امـا متاسـفانه توجه خاص و بررسـی 

الزم در ایـن خصـوص مبـذول نگردید. 

طرحاسکانموقتزائران
بـا توجـه بـه این کـه بخش قابل مالحظـه ای از زائـران کم درآمد توسـط 
اتوبوس، قطار و یا وسـیله شـخصی خود به مشـهد مقدس سـفر می کنند 
لـذا می تـوان چهـار منطقه درحوالی مشـهد را بـه این موضـوع اختصاص 
داد؛ بـرای مثـال شـمال شـرق: ) حوالـی خواجه ربیع ( بـرای زائرانـی که با 
قطار وارد شـهر مشـهد می شـوند. جنوب یا شـرق ) حوالی سـیدی و اوایل 
جاده سـرخس (برای زائرانی که توسـط اتوبوس و یا وسـیله شـخصی وارد 
ایـن شـهر می شـوند و باالخره منطقه غـرب ) حوالی سـه راه فردوسـی (را 
بـرای زائرانـی کـه بـا وسـیله نقلیه شـخصی و یا اتوبـوس وارد این شـهر 
می شـوند بـه احـداث مجموعه ها و یا شـهرک زائـر پذیر اختصـاص داد و 
در آن امـکان ارایـه تمامـی خدمـات اسـکان و نیـز تامین نیازهـای روزانه 
موادغذایـی، رسـتوران، درمانـگاه و اتوبـوس به منظـور انتقال مسـافران به 
حـرم مطهـر و مناطـق گردشـگری مشـهد و... را پیـش بینـی نمـود. این 
موضـوع محاسـن بسـیاری در پـی دارد کـه می تـوان به طـور گـذرا به آن 

اشـاره کرد. 
سـرمایه گـذاری در ایـن منطقه بـه دلیل قیمت مناسـب زمین نسـبت به 
پیرامـون حـرم مطهـر به منظور احـداث اقامتـگاه چندان سـنگین نخواهد 
بود در نتیجه می توان قیمت مناسـبتری را به منظور اسـتفاده از آن واحدها 
بـرای زائـران پیش بینی نمود. از سـویی دیگر با توجه بـه اینکه در مناطق 
غـرب و شـرق امـکان پـارک خودروهای شـخصی در محـل مجموعه ها 
وجـود دارد ایـن موضوع، خود فرصت مناسـبی را برای اسـتفاده از وسـایل 
نقلیـه عمومـی فراهـم می سـازد ضمـن آنکـه ایـن مهـم کمـک شـایان 
توجهـی بـه ترافیک شـهر به ویـژه در فصل تابسـتان و تعطیـالت عید به 

شـهر مشـهد خواهد کرد. 
عـالوه بـر ایـن، در دیگـر ایام سـال غیـر از تابسـتان نیز به دلیـل کاهش 
حضـور زائـر می توان واحد های اقامتـی را به عنوان خوابگاه به دانشـجویان 

داد.  اختصاص 
بـه هرحـال درصـورت تمایـل مسـووالن ذی ربط؛ انجمـن انبوه سـازان و 
سـاختمان خراسـان رضوی آمادگـی خـود را به منظـور ارایـه طـرح احداث 
مجموعه هـا و یـا شـهرک های زائـر و توریسـت اعـالم مـی دارد. باامید به 
آنکـه بـا برنامه ریـزی و کار کارشناسـی بـرای میـان مـدت و بلنـد مـدت 

شـاهد معظلـی به عنـوان اسـکان زائـر در مشـهد مقدس نباشـیم. 
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|گزارش|سعیدهسمیــعیدلویی

دردومینهمایشبینالمللیمعماریو
توریسمعنوانشد

برایارتقایزیرساختها
تالشکنیم.

دومین همایش بین المللی معماری و توریسم با موضوع »توریسم و شهر« 
هشتم و نهم خرداد ماه در سالن همایش های صدا و سیمای خراسان رضوی 
در مشهد مقدس، با حضور جمعی از معماران و صاحب  نظران حوزه های 

شهرسازی و گردشگری از سراسر جهان برگزار شد. 
در این نشست که با هدف توسعه صنعت توریسم از طریق معماری معاصر، 
جذاب کردن منظر شهری در نگاه مردم و گردشگران، معرفی معماری به عنوان 
نماد جذب گردشگر در سطح ملی و بین المللی، فراهم کردن بستر های جلب 
مشارکت و جذب سرمایه های خارجی، برقراری ارتباط با مجامع علمی و 
نهادهای مطالعاتی در سطح خاورمیانه و بین المللی و پایه گذاری برای برگزاری 
سلسله همایش های بین المللی معماری و توریسم در دراز مدت برگزار شد 
پرداختند.  این خصوص  در  خود  دیدگاه های  بیان  به  هر یک سخنرانان 

مسـالهتوریسـممحدود
بـهاقتصادنیسـت

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن کشور در این نشست گفت: امروزه 
بیشتر ما با مقوله توریسم از نظر اقتصادی آشنا هستیم و از این جنبه به آن 
نگاه می کنیم اما باید بدانیم که تاثیرات فرهنگی، علمی و اجتماعی این بخش 
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بسیار قابل توجه است و بایستی در برنامه ریزی های ما مدنظر قرار گیرد. 
شهردار سابق مشهد خاطر نشان کرد: در میان پدیده های مختلفی که در 
جهان امروز وجود دارد امروز صنعت توریسم سومین اقتصاد جهان پس از 

نفت و خودرو را به خود اختصاص داده است. 
پژمان با بیان این مطلب که کشور ما جزو 10 کشور برتر دنیا در صنعت توریسم 
است، تصریح کرد: مقوله توریسم در اغلب کشورهای دنیا در اختیار بخش 
خصوصی است و شاید یکی از مهم  ترین دالیل موفقیت آن نیز همین باشد، 
زیرا این بخش خصوصی است که می تواند تمام بخش ها را با خود همراه کند. 
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه عنوان کرد: در زمینه توریسم بایستی 
به این نکته توجه کنیم که آداب و رسوم و فرهنگ ما یکی از مهم  ترین 
فرصت هایی است که خداوند در اختیارمان گذاشته است تا از طریق آن 

بتوانیم مردمان سایر ملل را به خود جذب کنیم. 
وی خاطر نشان کرد: انسان در اجتماع رشد می کند و انسان هایی که اجتماعی 
نیستند، بالنده نیستند چرا که انسان های موفق در افت و خیزهای اجتماعی 

قدرت خود را می شناسند. 
شهردار سابق مشهد گفت: اگرچه باید جهت گیری های اصلی و عمده ما 
در مقوله گردشگری به گردشگری بین المللی معطوف باشد، اما نبایستی از 
گردشگری داخلی نیز غافل شویم زیرا مقوله گردشگری یک مقوله مهم و 

تاثیرگذار در تمام جوامع است. 
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن کشور با بیان اینکه تقویت توریسم در کشور 
موجب رشد جنبه های مختلف جامعه می شود، عنوان کرد: امروز در دنیا شاهد 
آن هستیم که به خاطر برگزاری یک مجموعه مسابقات ورزشی کشورها تا 
چه میزان تالش می کنند و به کسب استانداردهای الزم می پردازند از همین 
رو اگر به دنبال جذب گردشگران بین المللی در سطح وسیع هستیم بایستی 
زیرساخت ها را ارتقا ببخشیم که این مساله خود به خود با رشد گردشگری 
به وجود می آید. مهندس پژمان خاطر نشان کرد: امروز در وضعیتی قرار 
در  فعالیت ها  این  زیرا  کنیم،  آشکار  را  ظرفیت هایمان  بایستی  که  داریم 
آینده ما تاثیر گذار خواهد بود و آیندگان این تاثیر را مشاهده خواهند کرد. 
وی گفت: در سده های اخیر شاخص  ترین ویژگی تمدن یک ملت، بناهای 
دست ساز و معماری آن ها بوده و امروز نیز معماری و شهرسازی زیبا و 

تاثیرگذار برای ما و گردشگران جذاب است. 
در  کنیم  نگاه  سرزمینمان  گذشته  معماری های  به  امروز  اگر  افزود:  وی 
می یابیم که اتفاقات بزرگی در این زمینه افتاده و از همین روست که به 

معماری و گذشته خود می بالیم. 
شهردار سابق مشهد تصریح کرد: آنچه امروز در دنیا مطرح است این است که صرفا 
به معماری بناهای گذشته اکتفا نمی شود بلکه معماری های جدید را نیز جذاب و 
تاثیرگذار می سازند تا بتوانند از این طریق نیز برای گردشگران ایجاد جاذبه کنند. 
پژمان با اشاره به برخی از آسیب های موجود در مقوله معماری و گردشگری 
خاطر نشان کرد: باید با عزم جدی و برنامه ریزی دقیق آسیب های این عرصه 

را به حداقل برسانیم و از ظرفیت ها حداکثر استفاده را ببریم. 

بالییبهنامتصدیگری
دولت

رئیس دومین همایش بین المللی معماری و توریسم نیز طی سخنانی در این 
همایش اظهار کرد: بایستی در مقوله گردشگری با دقت نظر و مطالعه وارد 

شویم و چالش های موجود را بررسی کنیم. 
دکتر پاپلی یزدی استاد دانشگاه نیز درکارگاهی آموزشی با موضوع گردشگری 
فرهنگی شهری گفت: گردشگری، نتایج اقتصادی همراه با صلح و دوستی 
به همراه دارد و عالوه بر پویایی اقتصادی موجب رشد و تبادل فرهنگی و 
اجتماعی نیز می شود. وی تصویری هوایی از محل های در یزد را به حاضران 
ایران، گفت: یک  تاریخی  نشان داد و در خصوص ویژگی های محالت 
محله قدیمی عالوه بر ویژگی های معماری ساختاری ارگانیک دارد و اگر 
چه شهرداری تعیین کننده حدود محدوده محله نیست ولی اندازه ای معقول 
دارد و در آن طبقات اجتماعی متفاوت در صلح و صمیمیت باهم زندگی 
می کردند. وی گفت: این محله حدود 300 سال قبل ساخته شده است 
و عناصر یک محله را داراست هر چند مرکز محله مسجد نیست و یک 
حسینیه در مرکز محل قرار دارد و با مثلث بندی که دراین محل انجام 
شده فاصله مساجد محله از یکدیگر 250 متر است که نشان می دهد در آن 
ساخت مسجد و دیگر بخش های محله مهندسی شده بوده است. وی تاکید 
کرد: شاید برخی افراد تصور می کنند وقتی گردشگر خارجی به ایران می آید، 
بازدید از یک ساختمان اهمیت دارد در حالی که نظام مهندسی اجتماعی محله 
فراتر از معماری یک بناست چون در این محله و محالتی از قبیل محله نوغان 
مشهد همه طبقات اجتماعی در کنار یکدیگر زندگی می کردند. وی تاکید کرد: 
مدرنیته شدن شهرها باعث شده است فقرا در یک محله و ثروتمندان در محله 
دیگری از شهر ساکن شوند. وی ادامه داد: اکنون این پرسش مطرح است که 
ساختمان های 100 طبقه غربی و شرقی بسازیم یا به ارزش های فرهنگی 
معماری ایران، هند و بخش هایی از چین بازگردیم. عضو هیئت علمی دانشگاه 
فردوسی مشهد به احداث خیابان امام حد فاصل چهار راه مدرس و میدان ده 
دی اشاره کرد و گفت: این خیابان80 سال قبل ساخته شده و نمونه کاملی 
از شهرسازی است. چون در همین فاصله کوتاه، 3 مسجد، 2 کلیسا، سینما، 
سالن تئاتر، باشگاه افسران، چندین رستوران و دیگر مراکز تجمع وجود دارد 
اما 40 سال بعد خیابان مدرس را ساختند که نه تنها سینما و تئاتر و فضای 
سبز ندارد، حتی یک مسجد نیز در این خیابان در نظر گرفته نشد. پاپلی یزدی 
به خیابان هایی مانند بولوار سجاد و هاشمیه اشاره کرد و گفت: از ابتدا تا انتهای 
بولوار سجاد یک مسجد پیش بینی شده است و در هاشمیه نیز 70 تا 80 
بنگاه مسکن قرار دارد که درآمد آن ها از شهرداری نیز بیشتر است چون برخی 
از آن ها تصمیم می گیرند فضای سبز را تغییر کاربری دهند. وی یادآور شد: 
معماران در گذشته می خواستند زندگی و روابط انسانی در جریان باشد اما برخی 
از معماران امروزی که اول به پول فکر می کنند، زندگی و روابط اجتماعی را 
فراموش کرده اند. پاپلی یزدی بر ضرورت اقتصادی شدن گردشگری و پیش 
بینی راهبرد های اساسی تاکید کرد و گفت: باید برنامه ریزی ها دقیق باشد و 
به گونه ای نباشد که 30 میلیارد تومان ازمحل گردشگر درآمد داشته باشیم و از 

طرفی 45 میلیارد تومان آب و غذا برای آن ها به کشور وارد کنیم. 

ضرورتوجودزنجیرههای
مکملدرگردشگری
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نماینـده مشـهد در مجلس شـورای اسـالمی  نیـز در همایـش بین المللی 
معمـاری و توریسـم  اظهـار کـرد: مشـهد یـک شـهر ویـژه اسـت زیـرا 
مهم  تریـن شـهر مذهبی کشـور در بسـتر یـک شـهر باسـتانی و تاریخی 

قـرار گرفتـه اسـت کـه تـا دوران تمـدن قبـل از اسـالم ریشـه دارد. 
ـــن  ـــی از مهم  تری ـــهد یک ـــت: در مش ـــی زاده گف ـــین قاض ـــر امیرحس دکت
ـــران هســـتند کـــه بایســـتی  ـــم زائ ـــا آن ســـرو کار داری ـــی کـــه ب مقوله های
ـــرای  ـــود را ب ـــف خ ـــته های مختل ـــم و داش ـــتفاده کنی ـــن فرصـــت اس از ای
ـــدرت  ـــاد ق ـــاری نم ـــرد: معم ـــح ک ـــی زاده تصری ـــم. قاض ـــه کنی ـــان ارای آن
یـــک جامعـــه اســـت کـــه بـــه معنـــای هویـــت و توانایـــی آن نیـــز 

ـــدن دارد.  ـــان داده ش ـــت نش ـــرا قابلی ـــت، زی هس
نماینـــده مشـــهد در مجلـــس شـــورای اســـالمی عنـــوان کـــرد: در 
ـــای  ـــوف بناه ـــا معط ـــه م ـــب توج ـــی غال ـــایل تاریخ ـــا مس ـــورد ب برخ
ـــد  ـــه می خواهن ـــورهایی ک ـــی کش ـــت و حت ـــاری آن هاس ـــی و معم تاریخ
ـــه  ـــد، ب ـــا کنن ـــت و پ ـــت دس ـــخ و هوی ـــود تاری ـــرای خ ـــج ب ـــه تدری ب

ایجـــاد بناهـــای فاخـــر و بـــزرگ می پردازنـــد. 
ـــد  ـــدا کن ـــه معمـــاری هنگامـــی کـــه گســـترش پی وی اضافـــه کـــرد: مقول
ـــه  ـــه مقول ـــل ب ـــود تبدی ـــر ش ـــاختمان افزون ت ـــای س ـــک بن ـــد ی و از ح
ـــه  ـــک جامع ـــری ی ـــی و فک ـــت فرهنگ ـــه وضعی ـــود ک ـــازی می ش شهرس
ـــان دهنده  ـــاری نش ـــت: معم ـــی زاده گف ـــت. قاض ـــده اس ـــود گنجان را در خ
ـــل هنگامـــی  ـــن دلی ـــه همی ـــه اســـت و ب ـــک جامع ـــت فرهنگـــی ی وضعی
کـــه مـــا بـــا شـــهری روبـــه رو می شـــویم کـــه تمـــام ابعـــاد آن بـــا 
ـــا  ـــه ب یکدیگـــر متناســـب اســـت متوجـــه می شـــویم آن شـــهر و آن جامع
یکدیگـــر روابـــط خـــوب و منســـجمی دارنـــد. نماینـــده مشـــهد در مجلـــس 
ـــاد  ـــه ایج ـــاز ب ـــهر نی ـــل ش ـــا در داخ ـــرد: م ـــار ک ـــالمی اظه ـــورای اس ش
ـــه  ـــم ک ـــر داری ـــرم مطه ـــه ح ـــل مجموع ـــوان مکم ـــی به عن ظرفیت های
ـــته  ـــر داش ـــد مدنظ ـــواره بای ـــود و هم ـــه ش ـــز توج ـــا نی ـــه آن ه ـــتی ب بایس
ـــبی  ـــت نس ـــوزه دارای مزی ـــک ح ـــه ای در ی ـــر در منطق ـــه اگ ـــیم ک باش
ـــا  ـــایر ظرفیت ه ـــا از س ـــت م ـــب غفل ـــد موج ـــت نبای ـــن مزی ـــتیم ای هس
ـــه کارشناســـان و متخصصـــان حاضـــر در همایـــش  شـــود. وی خطـــاب ب
ـــاری و  ـــه معم ـــما از مقول ـــه ش ـــناختی ک ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــوان ک عن
ـــه ای  ـــر زمین ـــه در ه ـــی را دارد ک ـــن آمادگ ـــس ای ـــد مجل ـــم داری توریس
ـــکار  ـــرات و اف ـــود و از نظ ـــد وارد ش ـــن باش ـــالح قوانی ـــه اص ـــاز ب ـــه نی ک

شـــما بهره منـــد شـــود. 

شهرها؛نمایشگاهقدرت
کشورها

ـــان  ـــا بی ـــز ب ـــی معمـــاری و توریســـم نی ـــش بین الملل ـــن همای ـــر دومی دبی
ـــن  ـــگران، مبلغی ـــورها و گردش ـــدرت کش ـــگاه ق ـــهرها نمایش ـــه ش اینک
ایـــن عرصـــه هســـتند  اظهـــار کـــرد: بـــرای بـــاز کـــردن افق هـــای 
جدیـــد روبـــه معمـــاری نیازمنـــد توســـعه مفهومـــی از طراحـــی بـــه 
ـــت.  ـــی اس ـــر از طراح ـــی فرات ـــه موضوع ـــتیم ک ـــی هس ـــی اندیش طراح
 دکتـــر نشـــید نبیـــان ادامـــه داد: طراحی اندیشـــی نیازمنـــد اعمـــال 

ـــته ای  ـــگاه بین رش ـــزوم ن ـــاله ل ـــن مس ـــت و ای ـــدی اس ـــد بع ـــر چن تفک
ــد.  ــد را تقویت می کنـ ــاری جدیـ ــه معمـ بـ

نبیـــان تصریـــح کـــرد: شـــهرها همـــواره در حـــال ســـاخت، تغییـــر 
ــنگین تر و  ــا سـ ــن آن هـ ــت بیـ ــواره رقابـ ــتند و همـ ــد هسـ و رشـ

می شـــود.  ســـنگین تر 
وی بـــا اشـــاره بـــه لـــزوم ایجـــاد تغییـــرات در زمینـــه گردشـــگری 
ـــه  ـــات را در س ـــش موضوع ـــن همای ـــا در ای ـــرد: م ـــار ک ـــی اظه فرهنگ
ـــه  ـــرات ب ـــن تغیی ـــور اول ای ـــه مح ـــرد ک ـــم ک ـــری خواهی ـــور پیگی مح
مقولـــه نقـــش گردشـــگری فرهنگـــی و تاثیـــرات آن اســـت و دلیـــل 
ـــه  ـــر جامع ـــگری ه ـــاری و گردش ـــه معم ـــت ک ـــن اس ـــز ای ـــده آن نی عم

نمـــادی از باورهـــا و اعتقـــادات مـــردم آن جامعـــه می باشـــد. 
ـــگری  ـــه فضـــای گردش ـــر ب ـــزود: اگ ـــاری دانشـــگاه هاروارد اف ـــتاد معم اس
ـــه  ـــی ک ـــن فضاهای ـــویم بیش تری ـــه می ش ـــم متوج ـــه کنی ـــان توج جه
مـــورد بازدیـــد گردشـــگران قـــرار می گیـــرد مربـــوط بـــه معمـــاری 
ـــه  ـــژه ای ب ـــه وی ـــتی توج ـــهرها بایس ـــترش ش ـــن در گس ـــت، بنابرای اس

ـــرد.  ـــورت بگی ـــاری ص ـــگری و معم ـــه گردش مقول
ـــل  ـــر اقتصـــاد غیرقاب ـــی ب ـــر گردشـــگری جهان ـــان اینکـــه اث ـــا بی ـــان ب نبی
ـــش تمـــدن خـــود هســـتند  ـــی نمای ـــان اســـت و شـــهرها بســـتر اصل کتم

ـــد.  ـــاد می کنن ـــگ را ایج ـــیدن فرهن ـــه رخ کش ـــت ب و فرص
توریســـم  و  معمـــاری  بین المللـــی  همایـــش  دومیـــن  دبیـــر 
ــه  ــگری بـ ــوم گردشـ ــعه مفهـ ــش را توسـ ــن همایـ ــور دوم ایـ محـ
ــا  ــگری رویدادهـ ــالمت، گردشـ ــگری سـ ــون گردشـ ــی چـ افق هایـ
و... برشـــمرد و گفـــت: محـــور ســـوم ایـــن همایـــش نیـــز توســـعه 
مفهـــوم ســـفر در ســـه دوره پیـــش، حیـــن و بعـــد از ســـفر اســـت. 
ـــم  ـــر بتوانی ـــرد: اگ ـــان ک ـــر نش ـــگاه هاروارد خاط ـــاری دانش ـــتاد معم اس
ـــد  ـــاهد رش ـــم ش ـــم می توانی ـــرار دهی ـــم ق ـــار ه ـــوارد را در کن ـــن م ای
ـــدا  ـــت پی ـــه ای دس ـــه نقط ـــیم و ب ـــم باش ـــگری و توریس ـــه گردش مقول
ـــگران  ـــن گردش ـــف ذه ـــای مختل ـــان در الیه ه ـــهرهای م ـــه ش ـــم ک کنی

ـــذارد.  ـــر بگ تاثی
ــای  ــدادی از مقام هـ ــش تعـ ــن همایـ ــت در ایـ ــر اسـ ــایان ذکـ شـ
ــگاه ها و  ــه دانشـ ــوی از جملـ ــان معنـ ــتیبان حامیـ ــوری و پشـ کشـ
ــازمان ها و  ــریات تخصصـــی، سـ ــر، نشـ ــات مطالعاتـــی معتبـ موسسـ
ـــازی  ـــازمان راه و شهرس ـــان رضوی، س ـــتانداری خراس ـــر اس ـــی نظی ادارات
ـــتی  ـــع دس ـــی، صنای ـــراث فرهنگ ـــازمان می ـــان رضوی، س ـــتان خراس اس
ـــاختمان  ـــی س ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــان رضوی و س ـــگری خراس و گردش

ــتند.  ــور داشـ ــان رضوی حضـ خراسـ
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مطابـق بـا تقویـم سـاالنه فدراسـیون بین المللی معماران منظـر )IFLA(، همه سـاله کنفرانس منظر فرهنگی توسـط کمیته منظر فرهنگی منطقه آسیا-پاسـیفیک ایفـال به میزبانی 
یکـی از کشـورهای عضـو در ایـن منطقـه برگـزار می شـود. پس از برگـزاری دوره های پیشـین این کنفرانس در شـهرهای سـئول، کواالالمپـور و احمد آباد هندوسـتان و بـا توجه به 
پیشـنهاد ارایـه شـده از سـوی انجمـن متخصصان فضای سـبز و منظر ایـران )عضو ایرانی ایفـال( برای میزبانی این سـمپوزیوم بین المللی در سـال 2014 و با پیگیری هـا و رایزنی های 
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|گفتوگو|مژگانزارع
پروفسـور مایـکل نیومـن، اسـتاد شهرسـازی پایـدار در دانشـکده سـاخت 
محیـط دانشـگاه نیو سـاوت ولز در سـیدنی، اسـترالیا و موسـس مشـاوره 

مایـکل نیومن اسـت. 
وی دکترای خود را در رشـته برنامه ریزی شـهری و منطقه ای از دانشـگاه 
کالیفرنیـا در برکلـی دریافت کرده و تحقیقات و عالیقش شـامل مناطق و 

جوامـع پایدار، شـبکه های زیرسـاخت هایی و نهادهای دولتی اسـت. 
او نویسـنده مقـاالت گزارش هـا، و طرح های متعددی اسـت که به هشـت 
زبـان ترجمـه شـده اسـت. از جملـه آثـار وی می توان بـه "آینـده منطقه 
شـهر"، "اینستیتوشـن/ نهـاد تخیلـی"، " سـاختمان آینـده کالیفرنیا"، و 
"هماهنگـی رشـد و مدیریـت محیـط زیسـت از طریق سـاخت توافقی" 
اشـاره کـرد. دکتـر نیومـن برنـده جایـزه بهترین مقالـه در" نقد و بررسـی 
و برنامه ریـزی شـهری"، "مطالعـات برنامه ریزی های اروپایـی" و "مجله 
انجمـن برنامه ریزی آمریکا)APA(" شـده اسـت. کار حرفه ای و علمی او 
جوایـز متعددی به دسـت آورده که شـامل: "بنیاد ملی هنـر" و "بنیاد ملی 
علـوم به موسسـه معماران آمریکایـی "، "انجمن برنامه ریـزی آمریکا"، و 

دولت هـای اسـپانیایی و کاتاالن می باشـد. 
شـرکت مشـاوره دکتر نیومـن و پروژه هـای عملی وی در طول سـه دهه، 
متخصـص در برنامه ریـزی، طراحـی، و زیرسـاخت بـرای شـهر و مناطق 
پایـدار، و بـا تاکید بر سـازگاری، انعطـاف پذیری و بازیابـی بالیای طبیعی 
و آمادگـی در مناطـق سـاحلی اسـت. وی در حـال حاضر مشـاور شـهردار 
ناپـل اسـت، و بـه شـهردار بارسـلونا، طـرح متروپولیتـن بارسـلونا، انجمن 
برنامریـزی منطقـه ای نیویـورک، و دولت ها و سـرمایه داران خصوصی در 

سراسـر جهان مشـاوره داده اسـت. 
گفت و گــوی مــا بــا پروفســور مایــکل نیومــن در حاشــیه ســمینار طراحی 

m. neuman@unfuu. edu. au |پروفسورمایکلنیومن

بهطبیعتوکاربـردآن
درشهرهاوآموزشهمگانی

توجهکنیــم
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شــهری پایــدار بــا نگاهــی بــه طرح هــای توســعه شــهری بــا موضــوع 
ــه  ــت ک ــده اس ــام ش ــدار انج ــعه پای ــش آن در توس ــازی و نق ــهر س ش

ــم.  ــان می کنی تقدیمت

ــنا ــماآش ــاش ــترب ــوبیش ــدایگفتوگ ــمدرابت مایلی
ــد. ــانبگویی ــترازخودت ــیبیش ــویم،کم ش

مـن بـه موضوعات مرتبط با شهرسـازی عالقه زیـادی دارم و سـعی ام را 
در بهبـود مسـتمر و پایـدار شـهرها متمرکز کـرده ام. عالوه بـر این تمایل 
زیـادی بـه همفکری با جوانـان عالقمند و متخصص در این حـوزه دارم و 

از آن هـا در مسـیر دسـتیابی به اهداف شـهر پایـدار حمایت می کنم. 

بــاتوجــهبــهمفهــومتوســعهپایــدارآیــاامــکانتحقــق
تمامــیاهــدافپایــداریدرحــوزهمعماریوشهرســازی
ــداری ــاپای ــعهب ــومتوس ــامفه ــراســتوآی امکانپذی

منافاتــینــدارد؟
مسـلما امکان پذیر نیسـت، ایجاد شـهر کامال و واقعا پایدار ممکن نیسـت. 
امـا باید در جهت رسـیدن به شـهری پایـدار تالش کنیم چرا که در شـهر 
پایـدار اقتصـاد رونـق بیشـتری دارد و اعتمـاد به آن بیشـتر اسـت؛ اگرچه 

رسـیدن به اهداف پایداری، مسـتلزم هزینه های سـنگین اسـت. 

شــماازشهرســازی،شهرســازومســوولیتهایویچــه
ــهمیکنیــد؟ تعریفــیارای

ــن در  ــه م ــه مقال ــن خصــوص ب ــد. در ای ــی مطــرح کردی پرســش خوب
ــدی  ــوان گفــت شهرســازی فرآین ــد. در کل می ت ــه کنی ــوب مراجع یوتی

ــوند.  ــاخته می ش ــر س ــده بهت ــرای آین ــه در آن شــهرها ب اســت ک

شمادرسفربهایراناحتماالًبهشهرهایمختلفوبزرگ
سفرکردهاید.وضعیتشهرسازیگذشتهوحالایرانرا

چگونهدیدید؟
شــهرهایی همچــون شــیراز، اصفهان، تهــران و مشــهد را بازدید کــرده ام، 
در دوران صفویــه و در 1000 یــا 2000 ســال پیــش مفاهیم پایــداری دیده 
ــی شــدن همگــی  ــرات غــرب و جهان ــروزه تاثی ــا ام می شــده اســت ام
ــداری شــهرها کاســته شــود.  ــا از پای ــد ت ــه دســت هــم داده ان دســت ب
البتــه ایــن کاهــش پایــداری مختــص ایــران نیســت. مــن درکشــورهای 
مختلفــی زندگــی کــرده ام و ایــن مشــکلی اســت کــه درتمامی کشــورها 
دیــده می شــد. موضــوع اصلــی ایــن اســت کــه مــا فرامــوش کرده ایــم 
تــا شــهرهارا بــه روش پایدارطراحــی کنیــم و بســازیم. لــذا بــرای شــروع 
ــان  ــرای آمــوزش جوان ــد ب ــط موجــود بای مجــدد و اصــالح ســاختار غل

ــم.  ــزی کنی برنامه ری

اگــرهمیــنوضعیــتادامــهپیــداکنــد،بایســتیمنتظر
ــیم؟ ــهاتفاقاتیباش چ

اگراوضــاع ادامــه یابــد دچارمشــکل خواهیــم شــد بایــد پروســه تغییــر بــه 
آرامــی انجــام و در برنامه ریــزی شــهری گنجانــده شــود. 

ــازیدر ــکالتشهرس ــلمش ــرایح ــماب ــنهادش پیش
ــت؟ ــرانچیس ای

آمـوزش همگانـی برای همه افراد جامعه درخصوص پایدارسـازی شـهرها 
از اهمیت زیادی برخورداراسـت. 

درحــوزهآمــوزشپایــداریدردانشــکدههایمعمــاریو
شهرســازیچــهپیشــنهاداتیدارید؟

بایــد درمــدارس ودانشــگاه های اقتصــاد- مهندســی وهنــر، شهرســازی 
پایدارمطــرح و بــه آن پرداختــه شــود. 

ــران ــتبح ــوزهمدیری ــمادرح ــتش ــیازفعالی بخش
ــن ــت.درای ــیاس ــایطبیع ــلبالی ــیدرمقاب وآمادگ
خصــوصبــرایشــهرهایبزرگــیچــونتهرانومشــهد

ــامداد؟ ــوانانج ــیمیت ــشبینیهای ــهپی چ
بایــد بــرای رویارویــی بــا بالهــای طبیعــی برنامه ریــزی دقیقــی 
داشــته باشــیم. اگــر بــه روش معمــول ادامــه دهیــم مشــکالت زیــادی 

ــم.  ــی تمرکزکنی ــوزش همگان ــد روی آم ــذا بای ــد ل به وجودخواهدآم

مهمتریــناولویــتیــکشهرســازخــوبومتعهــدچــه
ــد؟ ــدباش میتوان

آمــوزش مهم  تریــن اولویــت یــک شهرســازخوب ومتعهــد اســت. آوردن 
طبیعــت بــه داخل شــهرها همانطــور کــه درگذشــته در شــیراز و اصفهان 
باغ هــای زیــادی دیــده شــده اســت اهمیــت دارد و بایســتی بــه طبیعــت 

و کاربــرد آن در شــهرها و آمــوزش همگانــی توجــه کنیــم. 

شــمادوســتداریــدچــهخصوصیاتــیرادرنســلآینده
شهرســازیایــرانببینید؟

فعالیــت وهمــکاری جوانــان عالقــه منــد و متخصــص ایرانــی در کنــار 
برگــزاری همایش هــای مربــوط بــه شــهرهای پایــدار و توجــه بــه نقطــه 

نظــرات جوانــان متخصــص. 
ــوص  ــرمایه گذاری درخص ــاک وس ــای پ ــتفاده از انرژی ه ــن اس همچنی
ــران  ــران باشــد. ای ــرای ای ــد اســتراتژی مناســبی ب ــدار می توان شــهر پای
ــرد.  ــاک به کارگی ــو و پ ــد ســرمایه نفــت را در مســیرانرژی های ن می توان
ــت وآب  ــرمایه های طبیع ــری ازس ــت وبهره گی ــط زیس ــتفاده ازمحی اس
ــوا و  ــی ه ــش آلودگ ــد. کاه ــد باش ــور مفی ــن کش ــرای ای ــد ب می توانن
اســتفاده از حمــل ونقــل عمومــی تاثیــرات مثبتــی در جهــت شــهر پایدار 

خواهــد داشــت. 
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نگاهیگذرابهفعالیتهایسـتادبازسـازی
عتباتعالیاتخراسـانرضوی

خشتهایزرینمعرفت
تقدیمبهپیشگاهامامت

|گفتوگو|معصومهگلمکانی
می شـود از تـارک مناره هـا نردبانـی تـا سـتیغ ایمان برافراشـت. می شـود 
از فـرش خدمـت تـا عـرش معرفـت دهلیزهایـی بـه سـوی خدا سـاخت. 
می شـود عطـر حضـور را در شـکوه رواق هـا بـه نظاره نشسـت. می شـود 
سـجاده های خضـوع را رو بـه ایـوان خدمـت پهـن کـرد. می شـود از بـام 
گلدسـته ها تسـبیح مالیـک را دیـد. می شـود از خشـت های گـره خـورده 
بـر گنبد طال، شـمیم آفتاب امامت را استشـمام نمـود و کاظمین بهانه ای 
بـرای تجلی الهی شـدن اسـت، جلـوه ای برای تفسـیر خواسـتن و غور در 

ارادت... بحر 
عتبـات عالیـات عـراق در طـی یـک قرن گذشـته نـه تنها مطابـق زمان 
توسـعه نیافتنـد بلکـه بـه دلیـل سیاسـت های سـوء رژیـم بعـث حاکم بر 
عـراق در حـال تخریب بودند. با سـقوط این رژیم و امکان حضور عاشـقان 
و مشـتاقان زیـارت اهـل بیـت ) ع (، بـه همـت جمعـی از دوسـتداران این 
خانـدان و نیـز متخصصـان، معتمدان و خیـران، با اسـتفاده از رهنمودهای 
مقـام معظـم رهبری، سـتاد بازسـازی عتبـات عالیـات و پشـتیبانی عراق 
در سـال 1382 تشـکیل شـد. در ایـن مجموعـه آنچـه تحسـین برانگیز و 
سـتودنی اسـت حضور مهندسـان متعهـد خراسـان رضوی و تالش وصف 
ناپذیـر آن هـا در ارایـه جلوه هـای بدیـع مهندسـی ایرانـی و اسـالمی در 

بازسـازی حرمیـن کاظمین اسـت. 
رئیـس سـتاد بازسـازی عتبـات عالیـات خراسـان رضوی بـا اشـاره بـه 
فعالیت هـای صـورت گرفتـه در این خصـوص می گوید: بر اسـاس قرارداد 
امضـاء شـده بـا تولیت حرمین شـریفین کاظمین، گنبد حـرم ملکوتی امام 

کاظـم )ع( در مـدت یـک سـال با 11000 خشـت طال سـاخته شـد. 
جعفـر دهنـوی می افزایـد: در ایـن قـرارداد تامیـن بیـش از 110 کیلوگرم 
طـالی مـورد نیـاز گنبـد حـرم امام کاظـم )ع( بـه تولیـت این حـرم و دو 
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میلیارد و 750 میلیون تومان هزینه سـاخت آن به سـتاد بازسـازی عتبات 
عالیـات خراسـان رضوی واگذار شـد. 

عضـو سـتاد بازسـازی عتبـات عالیـات خراسـان رضوی هزینه هر خشـت 
طـالی گنبـد حـرم امـام کاظـم )ع( را 250 هـزار تومـان عنـوان کـرده و 
می افزایـد: عـالوه بـر ایـن تهیـه 20 سـقاخانه در محـدوده حرم هـای 
کاظمیـن و نجـف و تهیـه پوسـتر های حـرم حضـرت علـی )ع( نیـز از 
جملـه اقدامـات سـتاد بازسـازی عتبـات عالیـات خراسـان رضوی از محل 

کمک هـای مردمـی اسـت. 
ــریفین  ــن ش ــالی حرمی ــاخت 8 در مط ــد: س ــن می افزای وی همچنی
ــت.  ــان رضوی اس ــتان خراس ــتاد اس ــده س ــر عه ــز ب ــن )ع( نی کاظمی
جعفـر دهنـوی بـه پـروژه مطال نمـودن حرمین شـریفین کاظمین اشـاره 
می کنـد و می افزایـد: ایـن پروژه شـامل طـالکاری ایوان های بـاب المراد، 
بـاب القبلـه و بـاب القریش و همچنین چهار گلدسـته حـرم مطهر امامین 
جوادین ) ع ( با حمایت مالی هموطنان اسـتان خراسـان رضوی در کاظمین 

انجام شـده است. 
وی می گویـد: ایـن پـروژه از مـرداد مـاه سـال 1392 آغـاز شـده کـه 
طبـق ارزیابی هـا جمعـا 16 هـزار خشـت بـرای طـالکاری ایـن ایوان ها و 
گلدسـته ها موردنیاز اسـت، از این تعداد هشـت هزار خشـت در ایوان باب 
القبلـه نصـب می شـود و در هر یـک از دو ایوان باب القریـش و باب المراد 

نیـز چهـار هزار خشـت بکار مـی رود. 
جعفـر دهنـوی یـادآور می شـود: در حـال حاضـر طـالکاری ایـوان بـاب 
المـراد آغـاز شـده و 2658 عدد خشـت آن تولید و1743 عـدد یعنی حدود 
43 درصـد آبـکاری شـده اسـت. همچنیـن کار تولیـد خشـت های سـاقه 
گلدسـته ها بـه اتمـام رسـیده و بخـش مقرنـس و آب چکان آن در دسـت 
سـاخت می باشـد و مـدت زمان پیش بینی شـده بـرای این پـروژه 36 ماه 
اسـت. وی اضافـه می کنـد: کتیبه گریو گنبد سـامرا که شـامل سـوره فتح 
و اسـماء مطهـر ائمـه معصـوم علیهـم السـالم می باشـد، با پیشـرفت 70 

درصدی ادامـه دارد. 
نمودن  مطال  به منظور  طال  خشت  هزار   16 تأمین  می دهد:  ادامه  وی 
ایوان های باب القبله، باب المراد و باب القریش حرم مطهر کاظمین توسط 
استان خراسان رضوی به ارزش تقریبی 4میلیارد و 600 میلیون تومان تعهد 
شده و طی تفاهمنام های سهمیه شهرستان های خراسان رضوی نیز مشخص 

و اعالم شده است. 
گرم  و 1500  نقدی  کمک  تومان  میلیون  و 100  میلیارد  یک  از  بیش 
طال و مسکوکات در 6 ماهه نخست سال 92 ازسوی ارادتمندان به ائمه 
اطهار برای بازسازی عتبات عالیات اهدا شده است ضمن آنکه اعزام 85 
نیروی متخصص در قالب سنگ کار، گچکار، انجام امور تاسیسات و خرید 
و ارسال یک دستگاه نانوایی سیار از سوی ستاد بازسازی عتبات عالیات 

خراسان رضوی از دیگرفعالیت های این ستاد در سال جاری است. 
حمایت دستگاه های اجرایی در راستای مشارکت حداکثری مردم و مسووالن 
در پروژه ساخت صحن امام رضا )ع( وتامین 16 هزارخشت طال از مهم  ترین 

مصوبات مورد تاکید این شورا بوده است. 
فرامـوش نکنیـم ارادت خالصانـه و عاشـقانه مـردم والیـت مدار خراسـان 
بـا عنایـات ثامـن الحجـج علی بن موسـی الرضـا )ع( مهم  تریـن ضمانت 
بـرای احـداث صحـن امام رضـا )ع( در کاظمین اسـت و بـا احداث صحن 
امـام رضـا )ع( نقشـی بدیـع و مانـدگار از عشـق و ارادت خراسـانی ها بـه 
سـاحت مقـدس اهـل بیـت )ع( در صحیفـه عشـق و مـودت ائمـه اطهار 

خواهد شـد.  ثبت 
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دسـتیابی بـه نـرخ بـاالی رشـد اقتصـادی بـرای کشـوری کـه گامهـای 
نخسـت توسـعه را تجربـه می کنـد، از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت 
به ویـژه آن کـه نوسـانات تکـرار پذیـر قیمـت جهانی نفـت، و پایـان پذیر 
بـودن ایـن منبـع زیـر زمینـی و ماهیـت ثـروت ملـی حاکـم بـر آن، این 
پرسـش اساسـی را پیـش روی مسـووالن، صاحـب نظـران و کارآفرینان 
اقتصـادی کشـورمان قـرار داده اسـت که کـدام راهـکار می تواند سـاختار 
اقتصـادی کشـور را کـه دچـار ناکارآمدی و عدم تولید ثروت شـده اسـت، 
دگرگون کرده و امکان توسـعه اقتصادی کشـور را در عمل محقق سـازد. 
در شـرایطی کـه ارزش تولیدات صنعتی کشـورهای مختلف جهـان رو به 
رشـد دارد و طیـف وسـیعی از کشـورها سیاسـت های اثـر بخـش توسـعه 
صـادرات غیـر نفتـی را در راس برنامه های اقتصادی خود قـرار داده اند، به 
اعتقـاد صاحب نظران مسـایل اقتصادی، در شـرایط کنونـی توجه جدی و 
همـه جانبه به سـمت صـادرات خدمات و به ویژه خدمات فنی و مهندسـی 
می توانـد به عنـوان یکـی از کارآمد تریـن انـواع آن از محورهـای سیاسـت 
گـذاری توسـعه اقتصادی باشـد. با اینحال هنوز این مهم نتوانسـته اسـت 

آنگونـه کـه الزم اسـت نقـش خـود را در چرخه اقتصـادی بنمایاند. 
دکتـر محمـد حسـین حسـین زاده بحرینـی؛ اقتصـاددان و نماینـده مردم 
مشـهد و کالت در مجلس شـورای اسـالمی در گفت و گو با ما به آسـیب 
شناسـی چالش هایـی می پـردازد کـه بر سـر راه توسـعه صـادرات خدمات 

فنی و مهندسـی وجـود دارد. 
عضویـت در کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای اسـالمی، عضویـت 
در هیئـت علمی دانشـکده اقتصـاد دانشـگاه فردوسـی مشـهد و تدریـس 
در مقطـع دکتـری »اقتصـاد ایـران« و »اقتصـاد اسـالمی« بخشـی از 

فعالیت هـای دکتـر حسـین زاده بحرینـی اسـت. 

استراتژیتوسعهصادرات،
»انتخاب«نیست؛یک
»ضرورتقطعی«است

نمایندهمردممشهددرمجلسشورایاسالمی:

|گفتوگو|محسنسعادت
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ــه  ــوان ب ــی وی می ت ــی و اجرای ــای علم ــه تالش ه ــن از جمل همچنی
معاونــت آموزشــی و پژوهشــی دانشــکده  علــوم حدیــث تهران - از ســال 
ــتراتژیک وزارت  ــات اس ــر مطالع ــا دفت ــکاری ب ــا 1382 - و هم 1377 ت

اقتصــاد اشــاره کــرد. 
ــروژه   ــرای پ ــر اج ــی گســترده نظی ــای تحقیقات ــن فعالیت ه وی همچنی
ــروژه  ــل پ ــوان مکم ــران« - به عن ــادی کســب و کار در ای ــط نه »محی
ــام  ــازی نظ ــروژه  »فعال س ــا- و پ ــور دنی ــرای 69 کش ــی ب ــک جهان بان
بانکــداری جمهــوری اســالمی ایــران در عرصــه  تأمیــن ســرمایه   
مخاطره پذیــر مــورد نیــاز اقتصــاد کشــور« را در کارنامــه  کاری خــود دارد. 

یک»ضرورتقطعی«
دکتــر محمــد حســین حســین زاده بحرینــی نماینــده مــردم مشــهد در 
مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان اینکــه سال هاســت راهبــرد توســعه 
ــاع  ــول و اجم ــورد قب ــعه، م ــی توس ــرد اصل ــوان راهب ــادرات، به عن ص
ــد:  ــت می گوی ــرار گرفته اس ــادی ق ــت گذاران اقتص ــان و سیاس اقتصاددان
امــروز بــرای کشــور ما، اســتراتژی توســعه صــادرات، نه یــک »انتخاب«، 
کــه یــک »ضــرورت قطعــی« اســت. تــا این جــای کار، مشــکلی نیســت؛ 
همــه مســؤوالن از ضــرورت التــزام بــه ایــن راهبــرد ســخن می گوینــد؛ 
ــن  ــت؛ قوانی ــمیت شناخته اس ــرد را به رس ــن راهب ــه همی ــون برنام قان
عــادی هــم کــه در ســال های گذشــته تصویب شــده، در همیــن فضــای 
گفتمانــی شــکل گرفته اســت. بــا همــه ایــن اوصــاف، در عمــل، اتفــاق 
خاصــی نیفتاده اســت و مــا در عرصــه صــدور خدمــات و حتــی کاالهــا 

همچنــان در آغــاز راه هســتیم. 
وی در ادامـه و در تبییـن آسیب شناسـی فراینـد توسـعه صـادرات در ایران 
خاطـر نشـان می کنـد: توسـعه صـادرات، نتیجـة یـک فرایند منسـجم و 
هدفمنـد تقنینـی، انگیزشـی، عملکردی و نظارتی اسـت. هرکـدام از اجزاء 
این بسـته مفقود باشـد، سـایر اجزاء هم بدون تاثیرخواهندشـد. متأسـفانه 
مـا در عرصـه صـادرات، دچـار چنین وضعیتی هسـتیم. در عرصـه تقنین، 
به ویـژه از برنامـه چهـارم به بعـد، مجلـس مصوبـات خوبـی در راسـتای 
توسـعه صادرات کشـور تصویب کرده است. تشـکل های بخش خصوصی 
هـم بـا ارایه نظـارت مشـورتی و کارشناسـانه، به غنـای قوانیـن صادراتی 

کشـور کمـک کرده اند. 
نماینـده مـردم مشـهد تصریـح می کند: مشـکل اصلـی در حـوزه تقنین، 
مـواردی اسـت کـه توسـط مجلس بـه قـوه مجریـه تفویض شـده؛ مثاًل 
مربـوط،  اجرایـی  دسـتورالعمل های  و  اجرایـی  آیین نامه هـای  تصویـب 
وضـع تعرفـه و اعمـال تغییرات مسـتمر در نظام تعرفه ای کشـور، تغییرات 
غیرقابـل پیش بینی در حـوزه گمـرکات و فرایندهای اجرایی صـادرات و...
عـدم امنیتی کـه امـروز صادرکنندگان ما را خسـته و کالفه کـرده، عمدتًا 
در همیـن مـوارد اسـت. ایـن گونـه رفتارهـای دولـت باعـث می شـود که 
اثربخشـی و پایداری قوانین مصوب مجلس –که ذاتاً قوانین نسـبتاً خوب 

و کارآمـدی هسـتند- کاهـش یابد. 

توسعهصادراتیاارزانفروشیدسترنجمتخصصان
وی می افزایـد: مشـکل دیگـر، نـگاه غلـط ما به مفهوم توسـعه صـادرات 
اسـت. در ایـن نـگاه غلـط، به جـای »توسـعه صـادرات«، بـه »تحریـک 
صـادرات« توجـه می شـود. تحریـک صـادرات بـا سـازوکارهایی مثـل 
تضعیـف پـول ملـی قابـل تحقق اسـت. وقتی پول ملـی کم ارزش شـود، 
کاال و خدمـات مـا بـرای خارجیان ارزان تر می شـود؛ در نتیجـه، خارجی  ها 
بیشـتر از مـا خریـد می کننـد. ایـن، در واقع، توسـعه صادرات نیسـت بلکه 

ارزان فروشـی دسـت رنج کارگران و مهندسـان و کارآفرینان کشـور اسـت. 
بـرای توسـعه صادرات، بایـد به عوامل دیگری مثـل ارتقای کیفیت، بهبود 
بسـته بندی، کشـف و تسـخیر بازارهای جدید و.... فکر کرد. آسیب شناسی 
صـادرات کشـور مـا گویـای این اسـت که ما در نظـام انگیزشـی که برای 
خریـداران کاالهـا و خدمـات صادراتـی خـود فراهـم کرده ایـم، از ابـزار 
تضعیـف پـول ملـی بیشـتر و از ابزارهـای کیفـی و مانـدگار بسـیار کم تر 

کرده ایم.  اسـتفاده 
بـه ایـن نکته هـم اشـاره کنم که مـا زمانی یک کشـور موفـق در عرصه 
صـادرات خواهیـم بود که بتوانیم سـبد صادراتی خود را بر حسـب »ارزش 
افـزوده« مدیریـت کنیـم. منظور این اسـت که بایـد در سـبد صادراتی ما، 
سـهم محصوالت بـا ارزش افزوده پاییـن، مثل مواد خـام، روز به روز کم تر 
و سـهم محصـوالت بـا ارزش افـزوده بـاال به ویـژه صنایع هـای تـک و 
خدمات فنی-مهندسـی روز به روز بیشـتر شـود. در خصوص خدمات الزم 
اسـت توجـه کنیـم که ایـن نـوع از صـادرات متضمـن بیش تریـن ارزش 

افزوده اسـت. 
وی ضمـن تاکیـد بر اینکـه عمده  ترین پیش نیاز توسـعه صـادرات خدمات 
فنـی و مهندسـی، داشـتن نیروی متخصص اسـت می گوید: خوشـبختانه 
بـا توجه به توسـعه سـریع آموزش عالی و آمـوزش فنی و حرفـه ای، امروز 
کشـور ما به گنجینه ای از مهندسـان و متخصصان در عرصه های مختلف 
مبـدل شـده اسـت. اگر این مجموعـه بـا ارزش به خوبی عمـل نمی کند و 
عملکـرد مـا در حـوزه صـادرات خدمات فنی و مهندسـی مطلوب نیسـت، 
دلیـل آن را بایـد در نظام هـای پیرامونـی مثل نظـام ارزی، نظـام مالیاتی و 

ماننـد آن جسـت وجو کرد. 
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|گزارش|فهیمهباغستانی

درهمایشهایچالشهایمدرنیزاسیون
شهریمطرحشد:

شهر؛ظالمتاریخیدیروز،
مظلومتاریخیامروز

مدرنیزاسـیون  از مجموعـه همایش هـای چالش هـای  اولیـن همایـش 
شـهری بـا عنـوان فاصلـه ظاهـر و باطـن، بـا تاکیـد بـر بررسـی رونـد 
مدرنیزاسـیون شـهری در ژاپـن و ایران، 31 اردیبهشـت ماه سـالجاری در 

سـالن همایش هـای هتـل پردیسـان مشـهد برگـزار شـد. 

دیگربهانهایباقینمانده
است

در ابتـدای ایـن همایـش کـه چهره هـای شـاخص علمـی، دانشـگاهی و 
مسـووالن شـهر مشـهد حضـور داشـتند مهنـدس حسـین نـژاد ضمن با 
اهمیـت خوانـدن برگـزاری اینگونـه همایش هـا بـر ضـرورت اسـتفاده از 
تجـارب دیگـر کشـورها در برخورد با مدرنیزاسـیون شـهری تاکیـد کرد و 
افـزود: وقتـی به این نتیجه می رسـیم کـه مدرنیزه کردن شـهر به تنهایی 
پاسـخگوی توسعه شـهرهای ما نیست، بررسی سـنت و تاریخ شهرسازی 
از اهمیت بسـزایی برخوردار خواهد شـد و برای رسـیدن به این نتیجه باید 
عـالوه بـر مطالعه کتب و اسـناد بایسـتی ار تجربـه افرادی که سـال های 
متمـادی عمـر خـود را در ایـن زمینـه صـرف کرده انـد اسـتفاده کـرد. 
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معـاون شهرسـازی و معماری شـهرداری مشـهد تصریـح کرد: امـروزه در 
شـهرها با مشـکالت بی شـماری از جملـه آلودگی هـوا، افزایـش گازهای 
گلخانـه ای، آلودگـی سـمعی و بصـری روبه رو هسـتیم و بـرای حل این 
مشـکالت باید به فکر چاره بود و از پیمودن مسـیر اشـتباه خودداری کرد. 
 وی خاطـر نشـان کـرد: امـروزه با سـهولت ارتباطـات و نیز دسترسـی به 
تجـارب سـایر شـهرها دیگر بهانـه ای برای غافـل ماندن از ابعـاد مختلف 
توسعه شهر مانند مباحث فرهنگی، اجتماعی، ترافیکی و کالبدی نمی ماند. 
مهنـدس حسـین نژاد افزود: باید شهرسـازی را به سـمتی پیـش ببریم که 
بتوانـد به همه نیازهای بشـر پاسـخ دهـد و بهترین مکان را بـرای زندگی 

انسـان ایجاد کند. 

خراسانرضوی؛قطبدوم
مهندسی

نایـب رئیـس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان نیـز در ایـن همایش به 
تشـریح اهـداف قانـون نظـام مهندسـی به ویژه خصـوص مـوارد معماری 
و شهرسـازی پرداخـت و گفـت: تقویـت و توسـعه فرهنـگ و ارزش هـای 
اسـالمی در معمـاری و شهرسـازی، تنسـیق امـور فنـی مهندسـی در 
بخش هـای معمـاری و شهرسـازی، ترویج اصـول معماری و شهرسـازی 
و رشـد آگاهـی عمومـی نسـبت بـه مقـررات ملـی وافزایـش بهـره وری، 
رعایـت مقـررات ملی و ضوابـط و مقررات شهرسـازی و طرح های جامع و 
تفصیلی از سـوی تمام دسـتگاه های دولتی، شـهرداری و اشخاص حقیقی 
و حقوقی از مواردی اسـت که در قانون نظام مهندسـی بر آن تاکید شـده 

است. 
مهنـدس پورحسـینی تاکید کـرد: از ده هدفی که در قانون نظام مهندسـی 
و کنتـرل سـاختمان ذکـر شـده اسـت چهـار هـدف به طـور مسـتقیم به 

مباحـث معمـاری و شهرسـازی اشـاره می کند. 
وی بـا اشـاره بـه ابـالغ سیاسـت های کلـی نظـام توسـط مقـام معظـم 
رهبـری در بخش های شهرسـازی به چند بند مهم این سیاسـت ها اشـاره 
کـرد. تعییـن ابعـاد کالبدی شـهرها و گسـترش افقـی و عمودی بـا تاکید 
بـر هویـت ایرانی-اسـالمی و مالحظات فرهنگـی، اجتماعـی، اقتصادی، 
امنیتـی، حقوق همسـایگی، امکانـات زیر بنایی و الزامات زیسـت محیطی 
و اقلیمـی؛ رعایت حقوق تاریخی و معنوی شـهرها در توسـعه و بهسـازی 
محیط شـهری به ویژه شـهرهای قم و مشـهد از جمله موارد مطرح شـده 

در ایـن سیاسـت ها بـود که به آن اشـاره شـد. 
پورحسـینی با تاکید بر اهمیت شـهر مشـهد افزود: مشـهد در سـال 2017 
توسـط کنفرانس کشـورهای اسـالمی به عنـوان پایتخـت فرهنگی جهان 

اسـالم انتخاب گردیده اسـت. 
نایـب رئیس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اظهـار کرد: بیـش از 28 
هزار مهندس در اسـتان مشـغول فعالیت هسـتند که همین موضوع باعث 

شـده این اسـتان به قطب دوم مهندسـی کشـور تبدیل شـود. 
وی تصریـح کـرد: مطابـق پژوهش هـای انجام شـده دو مقولـه ترافیک و 
شهرسـازی مهم  تریـن چالش های زندگی شـهری هسـتند که بـرای حل 

ان هـا باید همفکـری و همکاری مشـترک کارهـا را پیش ببریم. 
مهندس پورحسـینی خاطر نشـان کرد: سـازمان نظام مهندسی با برگزاری 
بیـش از 100 همایـش علمـی و بیـش از بیسـت طرح پژوهشـی در زمینه 
کارهای پژوهشـی و علمی پیشـگام بوده اسـت. وی با ذکر چند پیشـنهاد 

سـخنان خود را خاتمه داد: 
ارایـه مبحـث مسـتقلی در مقـررات ملـی سـاختمان بـا عنـوان ضوابط و 
مقـررات شهرسـازی، بررسـی براینـد نشسـت های علمـی از جملـه ایـن 
نشسـت تـا منجر بـه قطعنامه بـه مسـووالن ذی ربط شـود؛ بازنگـری در 
سـرفصل های دانشـگاهی به منظـور تربیت متخصصـان ارشـد به ویژه در 
دوره هـای عالی در موضوعات تخصصی و بومی سـازی فناوری برحسـب 
شـرایط جغرافیایی و فرهنگی و اعتقادی کشـور از جمله پیشـنهادهایی بود 

کـه پورحسـینی در خاتمـه سـخنان خود بـه طـرح آن هاپرداخت. 

جایگاهمانحسرتآمیزنیست
دکتـر مجتبی صدریا دیگر سـخنران این همایش گفت: مـا باید باور کنیم 
کـه جایگاهمـان در جهان اینقدر که حسـرت آمیز تصور می کنیم نیسـت. 
صدریـا بـا بیان اینکه هیچ تضادی بین سـنت و مدرنیته وجـود نداردگفت، 
مدرنیته دموکراسـی وانقالب صنعتی و سـازماندهی منطقی جامعه نیست. 
وی افـزود: مدرنیتـه یـک اصل اساسـی در ذات دارد و آن هم انتقاد اسـت. 
مبنـا و هسـته اولیـه مدرنیتـه نقد اسـت و بـه خاطـر وجود نقـد همه چیز 

می شـود.  پویا 
عضـو انجمـن جهانـی طراحان شـهری با مطرح کـردن این پرسـش که 
آیـا سـنت می تواند مانع مدرنیته شـود، پاسـخ داد که سـنت تنهـا می تواند 

بـا مدرنیتـه درآمیزد و تکثـر مدرنیته بیافریند. 
دکتـر صدریـا در ادامـه با تاکید براینکه شـهر ظالم تاریخ بشـر بوده اسـت 
گفت: شـهر منابع روسـتا را با زور و سیاسـت درون خود انباشـته می کرده 
اسـت و همیشـه در طـول تاریخ اقلیت نشـین بوده اسـت. در حـال حاضر 
شـهر از ظالـم تاریخـی بـه مظلوم تاریخی تبدیل شـده اسـت و 74 درصد 

جمعیت ساکن شـهرها هستند. 
عضـو هیئـت امنـای جایـزه معمـاری آغاخـان در ادامـه همایش بـا ارایه 
تصاویـری از معمـاری امـروز کشـور ژاپـن تاکیـد کـرد: در معمـاری ژاپن 
اصلـی اساسـی وجـود دارد و آن هـم ایـن اسـت کـه معمـاری بایـد نماد 
شـهری بسـازد. در شـهر کیوتو مرکزی به نام مرکز توسـعه شهری کیوتو 
وجـود دارد کـه هیـچ تغییر عمده ای در سـطح شـهر بدون نظـر این مرکز 
نمی توانـد صـورت پذیرد. این مرکز از سـازمان های دولتی و سـازمان های 
مردمی نهاد تشـکیل می شـود و همه این سـازمان ها فقط یـک رای دارند 

و از تاثیـر یکسـانی در تصمیم سـازی برخوردارند. 
سـخنران بعدی این همایش مهندس سـعیدنیا بنیانگذار جامعه مهندسـی 
شهرسـازی بـود. وی گفـت: ایـران ناچـار بـود کـه در مسـیر پیشـرفت و 

توسـعه خـود مدرنیتـه را بپذیـرد و آن را بـا کمـال میل پذیرفته اسـت. 
سـعیدنیا امیـر کبیـر را آغازگر روند مدرنیتـه در ایران معرفی کـرد و تفاوت 
ایـران و ژاپـن را در ایـن دانسـت کـه در ژاپـن امپراطـور پشـتیبان ورود 

مدرنیتـه بـوده و در ایـران پادشـاه امیرکبیـر را بـه قتل می رسـاند. 
وی مدرنیتـه و توسـعه جدید را مانند شمشـیر دو لبـه می داند که علی رغم 
اینکـه بـه خـودی خود مطلـوب هسـتند در صورتیکه کنترل نشـود باعث 

ایجاد آشـفتگی و بحران می شـود. 
وی بـا بیـان اینکـه شـروع مدرنیتـه در ایران با مشـروطه خواهی توسـط 
روحانیـون آغاز شـده مذهب و سـنت را متضـاد با مدرنیزاسـیون نمی داند. 
شهرسـاز نمونـه سـال 1386 اضافـه کـرد: در شهرسـازی از زمانـی مـا با 
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بحـران مواجـه شـدیم کـه مسـاله جدیـدی جـدای از فنـاوری و مـدرن شـدن بـه نـام سـرمایه داری شـهری بـه مجموعـه شـهرهای ما اضافه شـد. 
مهندس سعیدنیا شهر را کارگاه تمدن دانست و در عین حال آن را کارگاه سرمایه داری نیز ذکر کرد که این انباشت سرمایه عموما تبدیل به ساختمان می شود. 
ـــی  ـــد حســـین پاپل ـــر محم ـــا حضـــور دکت ـــش ب ـــون موضـــوع همای ـــه پیرام ـــم اندیشـــی و مباحث ـــرد ه ـــزاری میزگ ـــا برگ ـــش ب ـــن همای بخـــش دوم ای
ـــه  ـــر فاطم ـــرادران و دکت ـــدی ب ـــد مه ـــر محم ـــژاد، دکت ـــی ن ـــین حاتم ـــر حس ـــا، دکت ـــعید نی ـــد س ـــدس احم ـــا، مهن ـــی صدری ـــر مجتب ـــزدی، دکت ی

ـــد.  ـــزار ش ـــی برگ وثوق
ـــواد  ـــید ج ـــدس س ـــون مهن ـــی همچ ـــی و فرهنگ ـــای مدیریت ـــتان در زمینه ه ـــرح اس ـــای مط ـــن از چهره ه ـــد ت ـــش از چن ـــن همای ـــان ای در پای
ـــخ شـــناس و عبدالرضـــا  ـــر شـــهردار ســـابق مشـــهد، مهـــدی ســـیدی محقـــق و تاری ـــری ف ـــر صاب شهرســـتانی شـــهردار اســـبق مشـــهد و تهـــران، اکب

ـــد.  ـــل آم ـــه عم ـــر ب ـــان تقدی ـــتان خراس ـــه اس ـــور خیری ـــاف و ام ـــازمان اوق ـــابق س ـــر کل س ـــیبانی مدی ـــر ش امی
ـــازمان  ـــهر، س ـــک ش ـــت بان ـــا حمای ـــانا و ب ـــی س ـــروه مهندس ـــن و گ ـــاور فرآیی ـــین مش ـــرکت مهندس ـــط ش ـــش توس ـــن همای ـــت ای ـــر اس ـــایان ذک ش
ـــران، اداره کل راه و  ـــگاه ته ـــا دانش ـــه جغرافی ـــر، موسس ـــکده امیرکبی ـــژوه، پژوهش ـــاخص پ ـــگاه ش ـــهد، پژوهش ـــهرداری مش ـــی، ش ـــام مهندس نظ
شهرســـازی خراســـان رضوی، انجمـــن جغرافیـــا و برنامه ریـــزی شـــهری ایـــران، مرکـــز مطالعـــات شـــهری شـــمال شـــرق کشـــور، دانشـــگاه 

ـــد.  ـــزار ش ـــران برگ ـــگاه ته ـــگری دانش ـــب علمی گردش ـــهد و قط ـــی مش فردوس
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مشهدقدیم|1340|
ازمجموعهعکسهایمهندسمحمودضیائیان
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|یادداشت|

شهردارانومدیریتشهریبخوانند

محمدرضامحسنین|معماروشهرساز

شهرهاییکهافسردگیرا
نهادینهمیکنند

آیاروحانساننیزمانندجسماومیتواندآزارببیند؟
آیادیدنمناظرناهنجار،انسانراآزردهمیکند؟

آیادیدنمناظرزیبامیتواندباعثلذتوشعفبشرشود؟
وباالخـرهاینکـهقبـولمیکنیـدکـهآزردنمـردم،اگـر

گنـاهنباشـد،قطعـاًجایـزوپذیرفتهنیسـت؟
امـروزه نوعـی از ایـن آزردگی هـا می توانـد ناشـی از شهرنشـینی و دیـدن 
مناظـر شـهری باشـد که مدیریت شـهری می بایسـت در ایـن وادی فعال 
بـوده و در زدودن ناهنجاری هـای بصـری اقـدام کند و تصاویـر آزار دهنده 
آن هـا را بـه تصاویـری زیبـا وهماهنـگ تبدیـل کنـد و حـق زیبـا زندگی 
کـردن و حـق زیبـا دیدن و حق فضای زیبای شـهری را برای شـهروندان 
یـک حـق مسـلم بداننـد و کوشـش کننـد تـا ایـن حـق به صاحـب حق 

رسـیده و ناحق نشـود.
به طور ساده می توان گفت حق زندگی در فضای زیبای شهری و حق دیدن 
زیبایی های شـهری توسط شـهروندان بر گردن مدیریت آن شهر می باشد.
لـذا پیشـنهاد می کنـم شـهرداران و دسـت انـدرکاران امورشـهری کـه 
مسـوولیت خطیـری در خصـوص زندگی روزمـره مردم دارنـد در موارد زیر 
مطالعـه و کارشناسـی نمـوده تا بـا اتخاذ راهکارهای درسـت این مـوارد را 

بـه اجرا برسـانند:
1- مقـرر شـود در زمـان صـدور پروانـه سـاختمان و پایـان کار، تمامـی 
سـاختمان ها دارای سیسـتم کارآمد تاسیسـات برودتی در داخل سـاختمان 
باشـند و بـه  هیـچ عنـوان نصـب کولـر و کانـال و لولـه و هرگونـه عنصر 
اضافـی بـرروی نمـای سـاختمان مجاز نباشـد. متاسـفانه در بیشـتر بناها 
به دلیـل فقـدان سیسـتم برودتـی داخلی، بـه اجبـار کانال هـای کولرهای 
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آبـی در نماهـا و کولرهـای گازی در پنجره هـا و کمپرسـورهای اسـپیلت 
در بالکن هـا قـرار می گیرنـد کـه زمینـه ناهنجاری های بصـری بدنه های 
شـهری را فراهـم می سـازد و حتـی بعضـی از دودکش هایی کـه در داخل 
سـاختمان پیـش بینی نشـده اند نیـز در نمـای پنجره هـا و دیوارهـا، درجه 

زشـتی بدنه هـای شـهری را مضاعـف می نماینـد.
2- مقـرر شـود در زمـان صـدور پروانـه و به ویـژه پایـان کار، در داخـل 
تمامی سـاختمان های مسـکونی محلی برای رختشـویی و خشـک کردن 
لبـاس تعبیـه گـردد تـا سـاکنان ایـن واحدها مجبـور نشـوند از حمـام به 
عنـوان لباسشـویی و از بالکن برای خشـک کـردن لباس اسـتفاده نمایند. 
متاسـفانه نمـای بندآویزهای مخصوص خشـک کردن لبـاس در بالکن ها 
و لوازم لباسشـویی همچون تشـت و شیلنگ و وسـایل دیگر تصویر بسیار 

زننـده ای را به سـاختمان ها داده اسـت.
 در مجتمع هـای مسـکونی می تـوان یـک رختشـویخانه مشـترک در 
زیرزمیـن و یـا پشـت بـام به صـورت مشـاعات طراحـی کـرد تا سـاکنان 
مجتمـع بتواننـد به طور مشـترک و یا انبار شـخصی از آن ها اسـتفاده کرده 
و بـا افزایـش جزیـی ارتفـاع دسـت انـداز پشـت بام حتـی از اشـعه آفتاب 
بـرای خشـک کـردن لباس ها نیز بهـره ببرنـد و دیگر مجبور نباشـند این 

کار را در بالکن هـا انجـام دهنـد.
 ضمنـا سـاختمان های اداری و تجـاری نیاز بـه بالکن ندارنـد و در صدور 

پروانـه قطعـا از احداث بالکـن جلوگیری نمایند.
3- مقـرر شـود در نقشـه تمامی واحدهای مسـکونی کمد و انبار مناسـب 
در مقیـاس یـک زندگـی ایرانی پیـش بینی شـود، به گونه ای که سـاکنان 
مجبـور نشـوند از بالکن هـای واحد مسـکونی بـرای انباری اسـتفاده کنند 
و منظـر شـهری را بـا انبار کردن وسـایل اسـقاطی در بالکن آلـوده نمایند. 
4- مقـرر شـود در زمان طراحـی نماها و زمان صـدور پروانه به هماهنگی 
همجـواری و همسـایگی به طور کامل توجه شـود به گونه ای کـه در طول 
یـک خیابـان و یـا کوچه نمای سـاختمان ها و بدنه سـازی خیابان ها دارای 
هماهنگـی الزم باشـند و حتـی در خیابان هـای اصلـی و قدیمی شـهر که 
الگـوی غالبـی از سـبک معماری قدیمی به جای مانده اسـت قطعـا با الگو 
قـراردادن آن سـبک این هماهنگی را در سـاختمان جدیـد نیز حفظ کنند.
متاسـفانه مشـاهده می شـود علـی رغـم اینکه هـر بنایی به طور مسـتقل 
دارای نمـا و معمـاری خـوب و قابـل قبولی می باشـد اما در مجـاورت هم 
ناهماهنگی هـای زیـادی را )چه در کیفیـت معماری و چه در ابعـاد و اندازه 

ارتفاعـات و مدوالسـیون و زیبایـی خط آسـمان( به وجـود می آورند.
بـه زبـان سـاده مشـاهده ایـن بدنه هـای آشـفته و ناهماهنـگ بـرای 

بـه همـراه مـی آورد. را  آزردگـی روحـی و عصبـی  شـهروندان 
 5- مقـرر شـود حـدودا هر ده سـال یکبار پس از تمیز کـردن نماها از مواد 
)Water proof )ضـدآب وضدرسـوب( اسـتفاده شـود تـا مانـع از رسـوب 
دوده هـای ناشـی از ترافیـک و دودکش ها و خاک و گل ناشـی از بارندگی 
گردنـد و بدنه های شـهر بتوانند حتـی االمکان در زمـان کهنگی هم تمیز 

و مرتب باشـند.
6- مقرر شود ساختمان های عمومی و دولتی و بیمارستان ها، دانشگاه ها، 
باشگاه ها، بانک ها وسفارتخانه ها و به طورکلی تمامی بناهایی که دارای 40 
درصد فضای سبز می باشند، دیوارهای حیاط را حذف و تبدیل به نرده و یا 
موانع سبک تر کنند تا فضای سبز آن ها در حاشیه خیابان و در منظر رویت 
شهروندان قرار گیرد و از این طریق به زیبایی منظر شهری کمک نموده و برای 
ساختمان های جدید نیز در زمان صدور پروانه و پایان کار این مورد لحاظ شود.
7- مقرر شـود ارگان ها و اداراتی که به اجبار تاسیسـات، احجام و عناصری 
را ماننـد تیرهـای بـرق، ترانس هـا و جعبه هـای بـرق و تلفـن و آنتن های 

مختلـف، صندوق هـای نـذورات و حتـی کیوسـک های مطبوعـات و گل 
فروشـی در معبـر شـهری نصـب می کننـد به منظـور هماهنگـی وزیبایی 
بصـری طراحی هـای خـود را از فیلتـر کارشناسـان مدیریـت شـهری که 
احتمـاال سـازمان زیباسـازی شـهرها خواهـد بـود بگذراننـد تـا نتیجـه 
هماهنگـی آن هـا کیفیـت زیبایی منظر شـهری را باال بـرده و از تناقضات 

بصـری اجتناب شـود.
 8- مقـرر شـود در اعیـاد و روزهـای سـوگواری و مراسـم مشـابه دیگـر، 
پرچم هـا، علم هـا، تابلوهای پـرده ای و عناصر مختلف مربوطـه نیز از فیلتر 
هماهنگـی مدیریـت شـهری عبـور کنـد و هرکـدام به صورت مسـتقل و 
بـدون هماهنگـی اقـدام نکننـد؛ زیـرا در این صـورت از تاثیرگـذاری آن هـا 

کاسـته شـده و به آشـفتگی منظـر شـهری افزوده می شـود.
9- امـروزه منظر ناهنجار جدیدی به مناظر شـهری اضافه شـده که همانا 
رویـت پشـت بام هـا از پنجـره سـاختمان های مرتفـع و برج ها می باشـند.
مقـرر شـود به ایـن موضوع نیز رسـیدگی کارشناسـی نمـوده و تمهیداتی 
اندیشـیده شـود تـا پشـت بام هـا محـل انبـاری لـوازم اسـقاطی همچون 
بخاری های فرسـوده، السـتیک های ترکیـده، آنتن ها، بشـقاب های افتاده، 

زنـگ زده و کانال هـا، کارتن هـا و جعبه هـای ازهم پاشـیده نباشـد.
10- مقـرر شـود طـرح جامع پیاده روسـازی )جنس ورنگ وابعـاد و جدول 
و گلـدان و نیمکـت و احجام غیره( بـرای انواع پیاده روها )تجـاری، اداری، 
مسـکونی، بافـت مرکـزی، بافت سـنتی( مطالعه شـده و طراحـی کامل و 
مناسـب برای تمام مدل ها در قسـمت های مختلف شـهر تهیه کرده و به 
مرور به اجرا برسـانند تایکی از سـطوح بزرگ اصلی منظر شهری که همانا 
سـطح افقی شـهر می باشـد از تناقضات کاسـته و به زیبایی شـهر بیفزاید.
11- مقـرر شـود طـرح جامـع تابلوهـای شـهری)اعم از اطـالع رسـانی، 
اصنـاف، پزشـکان، اسـامی محـالت و خیابان هـا و کوچه هـا و تابلوهـای 
تبلیغاتـی و بیلبردهـا وغیـره ( تهیـه شـده و بـا مکان یابی هـای مناسـب و 
صحیـح و هماهنـگ عـالوه بـر زدودن ضایعـات بصری بـه زیبایی منظر 
شـهری افـزوده شـود و عـالوه بر ایـن برای نورپـردازی در شـب نیز طرح 
جامعـی مطالعه شـود تـا از فعالیـت نورپردازی سـاختمان ها که متاسـفانه 
به طـور مسـتقل و ناهماهنـگ انجـام می شـود جلوگیـری شـده و بـه 

مدل هـای منطقـی و زیبـا تبدیـل گردد. 

حـقزیبـادیدنوحـقداشـتنفضـایزیبـایزندگیرا
بـرایشـهروندانبپذیریـدوآنراناحـقنکنید

بـرای رسـیدن بـه هـدف، می بایسـت در سـاختار مدیریـت شـهری یک 
نهاد کارشناسـی زیبایی شـهری تشکیل شـود و به این وسـیله از خبرگان 
واقعـی با تجربـه در امور نظری و عملی تاریخ و فرهنگ ایرانی- اسـالمی 
و معماری و شهرسـازی و هنرهای تجسـمی و هنرهای مرتبط با نیازهای 
شـهری و فضـای سـبز و ترافیـک و غیـره اسـتفاده شـده و ایـن هسـته 
مرکـزی در هر شـهر بـا زیرسـاخت اداری و اجرایی واحد و مسـتقل بتواند 
مغـز متفکـر این مطالعـات و تصمیمات بوده و قدرت آنرا داشـته باشـد که 
بـه قسـمت های اجرایـی کـه در مناطـق و نواحی مختلف شـهر مشـغول 
بـکار می باشـند راهنمایی هـا و رهنمودهـای الزم را القـا کننـد و از سـوی 
دیگر با اسـتفاده از رسـانه ها و تلویزیون و تمامی وسـایل ارتباطی بتواند با 
شـهروندان و مردم مرتبط شـده و فرهنگ شهرنشـینی در شهرهای بزرگ 
و لـزوم توجـه بـه زندگی شـهری را برای آن هـا تجزیه و تحلیـل نموده و 
بـا تجمیـع تمام احساسـات، عالیـق، نیروهـا و آگاهی های شـهروندان در 
راسـتای بهبود زندگی شـهری نیـروی بزرگتـری را در اجرایـی کردن این 

موارد تشـکیل دهد. 



58

مسیرآیینیتوس–حرم
ریحانهنادی|کارشناسارشدطراحیوبرنامهریزیشهری

ومنطقهای

|یادداشت|
روز رحلـت پیامبـر اکـرم)ص( و شـهادت امام حسـن مجتبی)ع( اسـت. در 
مسـیر آیینـی تـوس- حـرم بـا گروهـی از عـزاداران منطقه شـمال غربی 
شـهر کـه هـر سـال در چنیـن روزی این مسـیر را پیـاده طـی می نمایند، 
همـراه می شـوم. جاده تـوس، همان تـداوم جـاده قدیم مشـهد-قوچان و 
اتصال دهنده شـهر مشـهد با روسـتاها و نواحـی پیرامونی واقع در شـمال 
غربی شـهر اسـت کـه در زمان هـای نه چنـدان دور، محل اسـتقرار مزارع 
و باغ هـای میـوه بـوده و امروزه محل زندگی گروه بسـیاری از روسـتاییان 
به اجبار شـهری شـده یا به عبارتی رانده شـدگان زندگی روسـتایی سـایر 
نواحـی، کارگـران شـهری و صنایـع کارگاهـی در لبه های پیرامونی شـهر 
مشـهد اسـت. ایـن جاده از طریق بلـوار توس، کمربندی شـهر را به میدان 
فردوسـی متصـل می کنـد و اکنـون، محـل اسـتقرار کارگاه هـای سـبک 
شـهری و خدمـات کارگاهی فلزی سـبک و صنایع خودرویی اسـت. جاده 
تـوس تـا کال زرکـش در داخل محدوده بوده و بیرون از آن در حریم شـهر 
مشـهد واقع شـده اسـت. شـاید به همین دلیل در حد فاصل جاده آرامگاه 
فردوسـی )بلـوار شـاهنامه جدیـد( و محدوده شـهر، پراکنـده رویی هایی از 
جملـه مـزارع، باغات، کارگاه ها و سـایر فعالیت های پیرا شـهری مشـاهده 

می گـردد. 
پیـاده از میدان هفت خوان توس به سـوی شـهر مشـهد حرکت می کنیم. 
در ایـن میـان، بـا عبـور از گل والی، چاله هـای آب و انباشـت نخاله های 
سـاختمانی، درک عمیـق از مضمـون عدالـت توزیعـی به عنـوان هـدف 
برنامه ریـزی شـهری بـا قرائـت سیاسـی و نقـش آن در کیفیـت حیـات 
اجتماعـی و اقتصـادی جوامـع انسـانی چنـدان دشـوار به نظر نمی رسـد.

از کال زرکـش کـه عبـور می کنیـم بـا تابلـو محـدوده خدماتـی مواجـه 
می شـویم)البته احتمـاال منظـور خدمات معنوی بوده اسـت زیـرا چیزی از 
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خدمـات کالبـدی در محـدوده رویـت نمی شـود!( و از همین جـا کوچه ها 
نـام می گیرنـد. توس 96 اولین تابلویی اسـت که نشـان دهنده شـخصیت 
محلـی ایـن مـکان اسـت و نیـز نشـان می دهـد کـه 95 تـوس دیگـر در 
پیـش اسـت. بـا اندکـی تامل به ایـن فکر می کنـم که با توجـه به اهمیت 
و نقـش تاریخی-فرهنگـی منطقـه، اگر برای هـر یک از ایـن توس ها در 
مجمـوع فقـط یک سـال زمـان اندیشـه ورزی شهرسـازانه بـه کار گرفته 
شـده بـود )توجـه کنید اگـر!( اکنـون می باید 95 سـال تجربه شهرسـازی 
در ایـن مـکان وجود داشـت که از بطـن همگرایی پیوند میـان قدرت های 
سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعی-فرهنگـی زاده شـده بـود، اما مشـاهده ها 
داللـت بـر آن دارد کـه شـهر مشـهد به عنـوان پایتخـت معنـوی ایـران، 
حداقـل در ایـن قسـمت، فاقد هر گونه اندیشـه ورزی شهرسـازانه اسـت.

حدفاصل توس 96 تا 60، اگرچه فضایی برای پیاده رو در نظر گرفته شده 
است اما در واقع، پیاده رویی وجود ندارد و فضا مملو از نخاله های ساختمانی، 
زباله و موانع حرکتی برای مردم است. به همین دلیل هم عبور مردم از 
خیابان ناگزیر است )که برخی از مهندسین، دست زدن به این عمل را نه تنها 
به دلیل کاستی های نظام برنامه ریزی نمی دانند بلکه مردم رابه بی فرهنگی 
متهم می سازند(. پس از توس 60 در برخی از بخش های مسیر، پیاده روهایی 
به چشم می خوردکه نوع کف سازی آن به صورت ناهماهنگ و بدون در نظر 
گرفتن مالحظات فنی صورت گرفته است. اگرچه همین فضاها به دلیل 
توقف خودروها، چادر های موقت میوه و تخلیه مصالح، خود محل مناسبی 
برای عبور مردم نبوده و به نظر می رسد مردم در حال مسابقه پنهان و 
آشکار با موانع متعددی در عبور از این مسیرها هستند. سرانجام در توس53، 
مجتمع فرهنگی مصلی نژاد به عنوان اولین کاربری فرهنگی در این مسیر 
دیده می شود و مجتمعی آپارتمانی که نشان می دهد به محدوده شهر نزدیک 
شده ایم. در ادامه، پیاده رو هایی نا کارآمد، باریک و پر از مانع این محدوده 
را به میدان امام هادی)معراج( متصل می کند. در این میدان، عزاداران برای 
مدتی توقف کرده و اولین چای صبح را میهمان ایستگاه زائری می شوند که 

به همین منظور در نزدیک میدان برپا شده است. 
در حرکت جمعی عزادارن از حاشیه بوستان پردیس عبور می کنیم و به میدان 
شهید فهمیده می رسیم. اگرچه شهید فهمیده کارخود را خوب فهمیده بود اما 
به نظر می رسد که طراحان و سازندگان این میدان، واقعیت نیاز پیاده را برای 
عبور از میدان، خوب نفهمیده اند چون اتصال آن مبتنی بر عبور سریع سواره 
است نه امنیت و سهولت حرکت پیاده)عجیب است که سواره ها همیشه بیش 
از پیاده ها عجله دارند، شاید هم این طبقه بندی راه ها از لحاظ ترافیکی است 
که اولویت حرکت و این حق را در اختیار آنان قرار می دهد!(. با عبور دشوار از 
میدان شهید فهمیده و ورود به بلوار توس، دیوارهای باغ آستان قدس رضوی 
یا امام رضا)ع( نمایان می گردد، دیوارهایی که در متن محیطی عمومی، 

فضاهای خصوصی را بسط می دهند! به همین دلیل، با شکوه ترین ویژگی 
باغ امام رضا)ع(، سیلی از احساس دوری و تلخی بود. در این افت و خیزهای 
اندیشه، منظره های زیبا و جذاب باغ هایی از جمله باغ دلگشا و باغ ارم شیراز 
و پارک ائل گلی تبریز را به یاد می آورم که بدون نیاز به تنهایی و دوری 
از مردم، شکوه و جالل ناتمام خود را تاکنون حفظ کرده اند. با چشمانی به 
تمامی اندوهگین و اندکی شرمگین)و نه عصیانگر!( همچون فرزند خوانده ای 

مطرود از دیوارهای بسته و منزوی باغ دور می شوم. 
کمی پس از تقاطع بلوار توس و بلوار خیام، میدان بوعلی است. اگرچه فضایی 
مناسب برای نظم بخشی دسته های عزاداری و مشارکت جستن در یک 
حرکت پیوسته معطوف به موجی از یکپارچگی عزاداری است اما عجیب 
این میدان، فضاهای رها شده ای به چشم می خورد  است که در اطراف 
که متعلق به آستان قدس رضوی است و فاقد هرگونه تدارکات الزم برای 
استقبال از هیئت عزاداری است. کمی که پیش می رویم، میدان فردوسی با 
مجسمه یادبود ابوالقاسم فردوسی نمایان می شود که حامل پژواک و عمقی 
اسطوره ای است و به همین دلیل ریشه ای ترین و عمیق ترین معنویت و شان 

جاودان ایرانی مسلمان را هویدا می سازد. 
در میان این فضای عظیم و در زیر انوار درخشان افتخار تاریخی می توان 
شمار انبوهی از مردم)اعم از ساکنین، زائران و گردشگران( را گرد هم آورد و 
مراسم آیینی ایرانی-اسالمی با شکوهی را برگزار کرد. این بینش و خیال در 
هر سو از فضا جریان می یابد و افکار مرا به فراسوی زمان و مکان می راند. 
برنامه ریزی و طراحی شهری باید از حوزه فن شناختی فراتر رفته و حامل 
موازین ارزشی و یا معاصرسازی آن باشد. چه می شود اگر مسیر ارتباطی 
به  را  شاهنامه  خوان  هفت  اساطیر  فردوسی،  میدان  تا  فردوسی  آرامگاه 
نمایش بگذارد که سرشار از ستایش و تحسین پروردگار است؟ )بدیهی است 
عملی ساختن چنین پیشنهادهایی بدون کمک هنرمندان، صاحب نظران و 
اندیشمندانی که دغدغه افزایش غنای فرهنگی و معنوی زیارت به مفهوم 
تقرب را دارند، میسر نخواهد بود( اینگونه می توان به تحقق موازین و مبادی 

ارزشی در برنامه ریزی شهری امید داشت. 
در خاتمـه خاطر نشـان می سـازد با توجه بـه اهمیت ارزش هـای فرهنگی 
و معنـوی مراسـم های آیینـی در نظام منظـر ذهنی شـهروندان و زائران از 
یک سـو و ظرفیـت فضایی-اجتماعی مسـیر آیینـی توس-حـرم به عنوان 
و  هویت سـاز  ارزشـمند  رویدادهـای  لحـاظ  از  معنـا  گـردآوری  کانـون 
هویت پرداز ایرانی-اسـالمی از سـوی دیگر، می بایسـت کارکرد این مسیر 
در راسـتای تقویت ارزش های یاد شـده و جلوگیری از گسـترش روز افزون 
فضاهـای خنثـی و بیگانه مورد توجه طرح های توسـعه شـهری قرار گیرد.
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عقدتفاهمنامهتشکیل
دفترمنطقهایشمالشرق
مرکزتحقیقاتراه،مسکن
وشهرسازیدراستانهای
خراسانرضوی،شمالیو

جنوبی

تفاهم نامـه تشـکیل دفتـر منطقـه ای شـمال شـرق مرکـز تحقیقـات راه، 
مسـکن و شهرسـازی در اسـتان های خراسـان رضوی، شـمالی و جنوبی 
بین سـازمان نظام مهندسـی ساختمان خراسـان رضوی و مرکز تحقیقات 

راه، مسـکن و شهرسـازی منعقد شـد.
ایـن تفاهم نامـه کـه یازدهم اردیبهشـت مـاه سـالجاری به امضـای دکتر 
محمـد شـکرچی زاده رئیـس مرکـز تحقیقات راه، مسـکن و شهرسـازی؛ 
دکتـر محمدرضـا اخـوان عبداللهیان، مدیر کل راه و شهرسـازی خراسـان 
رضـوی و مهنـدس محمدرضـا رئیسـی، رئیـس سـازمان نظام مهندسـی 
سـاختمان خراسـان رضـوی رسـید، در پـی تفاهم نامه پیشـین طرفین در 
سـال 1390به منظـور ایجـاد دفتر منطقه ای شـمال شـرق مرکز تحقیقات 
راه، مسـکن و شهرسـازی در سه استان خراسـان رضوی، شمالی و جنوبی 

منعقد شـده است.
در ایـن تفاهـم سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان متعهـد بـه انجـام 
انجـام  بـرای  مناسـب  دفتـر  گذاشـتن  اختیـار  در  همچـون  تعهداتـی 
فعالیت هـا توسـط سـازمان در کوتـاه مـدت، در اختیـار گذاشـتن زمیـن 
مناسـب برای سـاخت دفتـر منطقـه ای توسـط اداره کل در میـان مدت و 
همچنین در اختیار گذاشـتن نیروی انسـانی ذی صـالح و متخصص طبق 
معیارهـای مرکـز و همـکاری در جـذب کمک هـای مالـی شـده اسـت.
ــام  ــه انج ــد ب ــز متعه ــازی نی ــکن و شهرس ــات راه، مس ــز تحقیق مرک
تعهداتــی چــون برنامه ریــزی بــرای گســترش فعالیت هــای تحقیقاتــی، 
ــاری،  ــاختمان، معم ــای س ــی در حوزه ه ــی و آموزش ــی پژوهش مهندس
شهرســازی و حمــل ونقــل متناســب بــا وظایــف و اختیــارات ایــن مرکــز 

شــده اســت.
بخــش  ســه  در  منطقــه ای  دفتــر  وظایــف  تفاهم نامــه  ایــن  در 
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اجــرای  و  مهندســی  امــور  اجــرای  تحقیقاتــی،  امــور  اجــرای 
اســت. گردیــده  تعریــف  و  تبییــن  ترویــج  و  آمــوزش  امــور 
ایـن دفتـر در بخـش اجرای امـور تحقیقاتـی وظایفی همچـون همکاری 
در برداشـتهای میدانـی ومنطقـه ای در پـروژ ه هـای مرتبط بـا مرکز، تهیه 
اطالعـات مربـوط به بانک هـای اطالعاتی مـورد نیاز مرکز، همـکاری در 
گـرد آوری یافته هـای تحقیقاتـی مراکز علمـی و همکاری در نیازسـنجی 

تحقیقاتـی منطقـه را عهده دار می باشـد.
در بخـش اجـرای امور مهندسـی نیز دفتر منطقه ای عهـده دار این وظایف 
اسـت: همکاری در بازدید از دسـتگا ه های شتاب نگاری و ارایه راه کارهای 
علمی در ارتقای کیفی و کمی شـتاب نگارها و گسـترش آن؛ ایجاد تعامل 
بیـن مهندسـان منطقـه بـا دفتـر تدوین مقـررات ملـی مسـتقر در مرکز؛ 
بهـره منـدی از ظرفیت هـای علمـی اسـتان در تدویـن و ترویـج مقررات 
ملـی سـاختمان و ارایه نقطه نظرات مهندسـان؛ ارایه خدمات مهندسـی و 
تحقیقاتـی ویـژه به منظور ارایه تحلیـل خطر زلزله بـرای پروژه های خاص 
اسـتان؛ همـکاری در ارایـه خدمـات نظـارت عالیه بـر کیفیـت پروژه های 
ویـژه اسـتان حسـب درخواسـت؛ تشـکیل پرونـده بازدیـد از کارخانه های 
طـرف قـرارداد مرکز در مراحل صدور گواهینامه فنـی؛ همکاری در معرفی 
آزمایشـگاه های معتبـر اسـتان بـرای انجـام آزمایش های مورد نیـاز صدور 
گواهینامـه فنـی بـه عنـوان آزمایشـگاه همـکار دفتـر منطقه ای؛ مسـتند 
سـازی فناوری هـای نویـن؛ تهیه گزارش هـای فنی از پروژه هـای عمرانی 
بـر حسـب نیاز مرکـز؛ صدور خدمـات فنی و علمی در راسـتای گسـترش 
مقـررات و ضوابـط سـاختمانی بـه کشـورهای همسـایه ایـران هماننـد 
افغانسـتان، تاجیکسـتان، و قرقیزسـتان؛ مشـارکت و تعامل با انجمن ها و 
تشـکل های حرفـه ای و صنفـی در حوزه هـای حمل و نقل به منظـور ارتقا 
سـطح نظارتـی کیفی حوزه هـای مرتبط و همکاری در تشـکیل جلسـات 
و ارایـه راهکارهـای فنـی مـورد نیاز شـورایعالی فنی امور زیـر بنایی حمل 

و نقل اسـتان.
در بخــش اجــرای امــور آمــوزش و ترویــج نیــز دفتــر منطقــه ای 
ــی  ــای آموزش ــزاری دوره ه ــکاری در برگ ــن هم ــت ضم ــف اس موظ
برگــزاری  بــرای  پژوهشــی  و  علمــی  مراکــز  بــا  تقویــم  دارای 
همایش هــا و جشــنواره ها ی دارای تقویــم نیــز همــکاری کنــد.

همــکاری در برگــزاری نمایشــگاه های تخصصــی و گســترش اســتفاده 
ــتم های  ــاو سیس ــایر فراورده ه ــح و س ــواد، مصال ــای نوین)م از فناوری ه
ســاختمانی (مطابق بــا الزامــات مقــررات ملــی ســاختمان و قوانیــن مرتبط 
مــورد تاییــد مرکــز و نیــز همــکاری در تشــکیل شــورای اســتانی آموزش، 
ــری از اعضــای  ــره گی ــا به ــره وری ب ــای به ــاوری و ارتق ــات فن تحقیق
هیئــت علمــی و متخصصــان مجــرب اســتان، تعامــل بــا نخبگان اســتان 
ــی  ــه ای و گســترش عملیات ــه طرح هــای توســعه منطق در راســتای تهی
ــور  ــرای ام ــش اج ــر در بخ ــن دفت ــف ای ــر وظای ــا از دیگ ــردن آن ه ک

آمــوزش و ترویــج اســت.
شــایان ذکــر اســت بــر اســاس ایــن تعهدنامــه ریاســت دفتــر منطقــه ای 
ــده  ــر عه ــات راه، مســکن و شهرســازی ب ــز تحقیق شــمال شــرق مرک
ــار وی  ــام االختی ــده ت ــا نماین ــتان ی ــازی اس ــهر س ــر کل راه و ش مدی
می باشــد و طرفیــن بــرای اجرایــی کــردن مفــاد مــاده 3 نماینــدگان تــام 
ــار خــود را معرفــی و در چهارچــوب قوانیــن جمهــوری اســالمی  االختی

ــرد. ــد ک ــی خواهن ــذ و عملیات ــای الزم را اخ ــران تصمیم ه ای
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درنشستروزصنعتبرقایرانعنوانشد:

دنیایامروزوامدار
مهندسانبرقاست

دهم اردیبهشت ماه هر سال یعنی یک روز قبل از روز جهانی کارگر را روز 
صنعت برق در کشور نام نهاده اند تا بهانه ای برای به رخ کشیدن و نمایاندن 
توان، استعداد، خالقیت، تالش و ایثار تمامی مدیران، کارشناسان، کارگران، 

مهندسان، صنعتگران و کارکنان صنعت برق کشور باشد.
به ویژه آنکه در دهه نخست قرن بیست و یکم موضوع نیروی انسانی جزو 
مباحث بنیادی و اساسی در تمامی صنایع و اقتصاد کشورها از جمله صنعت 
برق است. در سال های اخیر کارکنان توانمند و متعهد صنعت برق کشور 
در راستای آرمان صنعت برق در بعد نیروی انسانی فعال بوده اند. یکی از 
ویژگی های این آرمان، تامین برق مطمئن از سوی کارکنان صنعت برق 
برای میلیونها مشترک بوده است به گونه ای که نیروی انسانی صنعت برق 
باید توانایی، دانش و مهارت کافی را در استفاده از علم و فناوری مرتبط با 
صنعت برق داشته باشد تا با استفاده از تاسیسات و سازماندهی موجود بتوانند 

برق مطمئن و پایدار را برای مصرف کنندگان تامین کند.
این مهم بهانه ای بود برای برپایی مراسم روز مهندس برق تا یک بار دیگر 

بر نقش ویژه مهندسان برق در توسعه این رشته تاکید گردد.

ناکارآمدیشیوههایسنتی
نایب  رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی در نشست روز صنعت برق 
ایران با بیان جایگاه باالی استان در کشور اذعان داشت: ما به لحاظ تعداد 
مهندسان در استان خراسان دومین نظام مهندسی بزرگ کشور پس از تهران 
و همچنین به لحاظ حجم ساخت و ساز در استان، جایگاه دوم کشور را در 
اختیار داریم و همین موضوع، مسوولیت ما را بسیار خطیر و دو چندان می کند.
مهندس پورحسینی در ادامه افزود: بر اساس آمارهای موجود، هم اکنون 
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حجم سرمایه گذاری در بخش ساختمان کشور بیش از دو برابر صنعت نفت 
است به گونه ای که سال گذشته حدود هشت میلیون متر مربع ساخت و ساز 
در استان خراسان انجام شده است که اگر به طور میانگین حجم سرمایه 
گذاری را در نظر بگیریم حدود هشت هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
در بخش ساختمان استان انجام شده است. ضمن آنکه بخش ساختمان از 
بیش ترین سهم در اشتغال کشور و جذب افراد تحصیل کرده در شاخص های 

توسعه کشور برخوردار است. 
حسن پورحسینی خاطرنشان کرد: صرفه جویی انرژی و استفاده از انرژی های 
تجدید پذیر بخش کلیدی و مهم در تمام کشورهاست و این مهم بیانگر 
در صنعت  هم  و  کشور  زیرساخت های  بحث  در  هم  برق  رشته  جایگاه 
ساختمان است. با پیشرفت فناوری های نوین افزایش ساختمان های مهم 
در حال ساخت و نیز صدور مجوز ساخت ده ها برج بلند مرتبه در شهر مشهد 
طی چند سال اخیر با تعداد قابل توجهی از ساختمان های بلند مرتبه مواجهیم 

که دیگر شیوه های سنتی پاسخگو نیستند. 
انجمن  همچنین  و  برق  تخصصی  گروه  همکاری  با  افزود:  پورحسینی 
صنفی مهندسان برق، موضوع برون سپاری امور سازمان به مهندسان و 
انجمن های صنفی پیگیری شده، در دستورکار هیئت مدیره قرار گرفته است 
وی خاطر نشان کرد: در دوره اخیر، سازمان موضوع آموزش مجازی را پیگیری 
نموده، تالش کرده است با توجه به مشغله مهندسان، آموزش های الزم را 
به صورت مجازی به مهندسان ارایه کند. وی در ادامه به فعالیت های انجام 
گرفته در حوزه تحقیق و پژوهش اشاره کرد و گفت: در حوزه پژوهش، تعداد 
زیادی طرح پژوهشی در حال انجام است که چند مورد آن در زمینه مهندسی 
برق است. در حوزه چاپ کتاب نیز سازمان آمادگی دارد از مهندسان عضو 
دارای تالیفات در زمینه مهندسی حمایت و نسبت به انتشار آثار آن ها اقدام کند. 
دانشگاه  با  ارتباط  راستای  در  دانشگاه ها  با  قرارداد  از عقد  در خاتمه  وی 
داد. خبر  تکمیلی  آموزش  دوره های  در  مهندسان  تحصیل  امکان  و 

تصورزندگیبدون
مهندسانبرق

رئیس انجمن صنفی مهندسان برق خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: 
علوم مهندسی دنیا را متحول کرده، اما آنچه در دنیای مهندسی برق رخ داده 
بسیار گسترده تر بوده است، به گونه ای که امروزه تصور زندگی بدون فعالیت 

مهندسان برق دشوار است.
مهران قاسم پور ادامه داد: نگاهی به آمار آزمون های ورودی دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی نشانگر آن است که بهترین استعدادها و نخبگان جذب 
مهندسی برق می شوند و برای ادامه تحصیل مهندسی برق را انتخاب می کنند 
و برای همین، دنیای امروز بیش از همیشه وامدار مهندسان برق است. 
وی با اشاره به تاسیس انجمن برق در سال 87 گفت: در نخستین گام 
پس از شکل گیری این مجموعه موضوع ارتینگ به انجمن برق واگذار 
شد که همین مسأله باعث شکوفایی انجمن شده، به عنوان اولین انجمن 
کشور موضوع برون سپاری را تحقق بخشیده است. وی با اشاره به ضرورت 
ارایه آموزش های تخصصی در این حوزه گفت: پس از کسب موفقیت های 

بسیار در موضوع ارتینگ، با همکاری سازمان آتش نشانی و سازمان نظام 
مهندسی چندین دوره آموزشی اعالم حریق برای دویست نفر از مهندسان 
برگزار شد. عالوه بر این دوره های آموزشی سیم کشی ساختمان، آسانسور و 
تجهیزات نوین ساختمانی در انجمن برق برگزار می شود ضمن آنکه معتقدیم 
مهندسان باید با توجه به تخصصی شدن شاخه های این رشته در موضوعی 
خاص تخصص ویژه داشته باشند چرا که امکان احاطه یک فرد به تمامی 
تخصص ها میسر نیست. بنابر این، یک ناظر برق ساختمان باید بتواند کنترل 
کننده ای نهایی باشد، یعنی بتواند موضوعاتی همچون ارت، اعالم حریق، 
آسانسور و سیم کشی ساختمان و …را آموزش ببیند و به تبع آن بتواند 
کنترل کرده و تاییدیه صادر کند، بنابر این هر یک از مهندسان باید در یکی 
از این شاخه ها تخصص کامل بگیرد. وی تاکید کرد: اگر مهندسان برق و 
مکانیک کار خود را به درستی انجام دهند، عمر ساختمان ها افزایش خواهد 
یافت و اگر زلزله ای رخ داد شاهد وقوع حوادث ناگوار به دلیل جدی نگرفتن 
موضوع تاسیسات برق و مکانیک و نیز کهنه شدن سیستم ها نخواهیم بود.

انقالبیدیگر
درمهندسیبرق

دکتر سید مجید مزینانی عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان 
خراسان رضوی و استاد دانشگاه نیز در این نشست به تحوالت تاریخی 
صنعت برق اشاره کرد و گفت: در سال 1882 اولین موسسه تجاری برق 
توسط ونیستون در نیویورک افتتاح شد. سه سال پس از آن یعنی در سال 
1264 نخستین مولد برق به منظور روشنایی کاخ سلطنتی توسط ناصرالدین 
شاه به کار گرفته شد.در سال 1288 نیز اولین نیروگاه با قدرتی در حدود 
12 اسب بخار روشنایی حرم مطهر رضوی را تامین کرد.وی پس از آنکه 
به تاسیس سازمان برق در سال 1341 و تدوین اساسنامه شرکت های برق 
اولیه تامین  منطقه ای در سال 1344 اشاره کرد خاطر نشان کرد: هدف 
روشنایی برق برای ساکنان، شهروندان و شهرنشینان و هدف ثانویه استفاده 
راستای  در  انرژی  دیگر  به صورت های  آن  تبدیل  و  الکتریکی  انرژی  از 
استفاده های متفاوت است. ازاین رو مهندسان برق در گرایش های مختلف 
تولید، انتقال و توزیع با عنوان مهندسان برق قدرت مشغول فعالیت شدند و 
برخی دیگر نیز توانایی خود را در عرصه صنعت به کار گرفتند. عده ای دیگر 
نیز مشغول فعالیت در حوزه های ارتباطات و کنترل فرایندهای صنعتی و 

تخصص های دیگری همچون حمل و نقل، ترافیک و سالمت شدند.
و  داد  خبر  برق  مهندسی  حوزه  در  دیگر  انقالبی  وقوع  از  ادامه  در  وی 
گفت:کشورهای پیشرفته در حوزه مهندسی برق مسیر جدیدی را انتخاب 
نموده اند؛ آن ها با طراحی نقشه های راه جدید و 50 ساله، در حوزه مهندسی 
برق به سوی شبکه های برق هوشمند حرکت می کنند. در این شبکه ها تنها 
موضوع تولید توسط نیروگاه اهمیت پیدا نمی کند. تولید می تواند توسط 
نیروگاه ها و مولدهای پراکنده باشد. در شبکه برق هوشمند، اطالعات، تنها از 
سوی مشتری به سمت شرکت برق نخواهد رفت بلکه تعامل اطالعات دو 
سویه است.به همین دلیل تمامی مهندسان با گرایش های مختلف و حتی 
مهندسان سخت افزار و نرم افزار جایگاه ویژه ای را پیدا خواهند کرد و گرد 
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هم خواهند آمد و طبعاً ما نیز از این قاعده مستثنی نخواهیم بود. 
وی گفت: از پیشکسوتان این حوزه می خواهیم تجربیات گران بها و ارزشمند 
خود را به نسل جوان انتقال دهند و از مهندسان جوان نیز که در عرصه های 
فناوری های نوین حوزه برق فعالیت وافری دارند می خواهیم این تجربه 

گرانسنگ را از پیشکسوتان دریافت کنند.

باعثافتخاراستکه
تعدادزیادیساختمان
باالی30طبقهساخته

میشودولیواقعیتآن
استکهاینفناوریو
اینزیرساختبرایما
مهندسانوجودندارد

در ادامه آقای مهندس صالحی پویا، رئیس گروه تخصصی برق سازمان به 
ایراد سخن پرداخت.

برق  از سوی گروه تخصصی  انجام گرفته  اقدامات  به  اشاره  وی ضمن 
سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی و شورای مرکزی نظام مهندسی 
کشور در خصوص ارایه آموزش های متعدد در زمینه ارت، اعالم حریق، 
آسانسور و به کارگیری کارگران فنی آموزش دیده دوره های تخصصی فنی 
و حرفه ای از سوی گروه تخصصی برق و انجمن تخصصی برق گفت: هنوز 
مباحث بسیار زیادی وجود دارد که هیچ اقدامی بر روی آن انجام نداده ایم 
و ابهامات بسیاری در خصوص حوزه های تخصصی وجود دارد که باید به 

آن ها پاسخ گفت. 
وی افزود:در خصوص برخی موارد به ویژه در زمینه صاعقه گیر، آنتن مرکزی 

نیاز شدیدی به تهیه دستورالعمل داریم. 
شهر ما به شدت در حال توسعه است و باعث افتخار است که تعداد زیادی 
ساختمان باالی 30 طبقه ساخته می شود ولی واقعیت آن است که این 
فناوری و این زیرساخت برای ما مهندسان وجود ندارد. مهندسان نباید تصور 
کنند تمامی کارها را باید گروه تخصصی برق انجام دهد بلکه در موضوعات 
مختلف همچون صاعقه گیر، اعالم حریق، دوربین مرکزی شبکه به کمک 

مهندسان نیاز داریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اهمیت مجریان ذی صالح 
اشاره کرد و افزود: چرا باید مجری ذی صالح ساختمان داشته باشیم ولی 
مجری ذی صالح تاسیسات نداشته باشیم، آیا ساختمان باالی 20 طبقه 
به مجری ذی صالح تاسیسات نیاز ندارد؟ اگر موضوع مجریان ذی صالح 
ساختمان برای ساختمان های 800 متر مطرح است حداقل بحث مجریان 
ذی صالح تاسیسات نیز باید برای ساختمان های بیش از 2000 متر مطرح شود.

بهدنبالراهمیانبر

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد نیز در این نشست 
گفت: در قرن بیستم علی رغم پیشرفت های بسیار بشر در تمامی صنایع، 
به ویژه صنعت برق به دلیل آنالوگ بودن سیستم ها حساسیت چندانی به 
قابلیت اطمینان برق وجود نداشت به گونه ای که اگر حتی تا 10 سال پیش 
برق کارخانه ای قطع می شد، شبکه نیز مختل می شد و تا ساعت ها کسی به 
آن اعتراض نمی کرد اما در قرن دیجیتال، به دلیل دیجیتالی بودن اقتصاد 
و صنایع دیگر، حساسیت در این خصوص به صورت قابل اطمینانی در حال 

گسترش است. 
مهندس علی سعیدی افزود: موسسه ابری در آمریکا چشم اندازی را برای 
صنعت برق در جهان مشخص کرده که بر اساس آن راهی جز ادامه این 
چشم انداز برای هیچ کشوری باقی نمانده است. این چشم انداز برای دو 
مقطع 2025 و2050 میالدی ترسیم شده است. در این چشم انداز تاکید شده 
است در سال 2025 میالدی چنانچه کشوری بخواهد به حیات اقتصادی 
خود ادامه دهد باید صنعت برقی داشته باشد که سه هدف را پوشش دهد؛ 
نخست آنکه قابلیت اطمینان جدی شبکه های برق را داشته باشد. دوم آنکه 
باید سیستم های آن هوشمند شوند چون به شکل سنتی نمی توان قابلیت 
اطمینان مورد نیاز اقتصاد دیجیتال را تامین کرد. از همه مهم تر در این 
خصوص ضرورت حل مساله تضاد کربن و انرژی به دلیل ارتباط آن به 
محیط زیست است یعنی نمی توان پذیرفت در بهترین شرایط حتی اگر 
نیروگاه های  آن ها  بازدهی  کنند، 50 درصد  کار  بازده خوبی  با  نیروگاه ها 
فسیلی است. مفهوم اولیه این حرف آن است که اگر 100 بشکه سوخت در 
باک نیروگاه بریزیم در همان ابتدا این مقدار در بخش تبدیل انرژی به 50 
بشکه دود تبدیل می شود و بخش زیادی از 50 بشکه دیگر نیز که به برق 
تبدیل می شود ممکن است در بین راه تلف شود یعنی نزدیک به 60 تا 70 
درصد برقی که قرار است به دست مشتری برسد به محیط زیست لطمه وارد 
خواهد کرد. به زعم ابری دنیا این موضوع را نخواهد پذیرفت بنابر این باید 

برای آن چاره ای اندیشید. 
مهندس سعیدی گفت: بر اساس پیش بینی ابری درسال 2050 تمام مردم 
جهان نه تنها باید از نعمت برق برخوردار شوند بلکه باید مصرف سرانه آن ها 
حداقل 1000 کیلو وات ساعت باشد. مفهوم این گفته این است که چون 
در سال 2050 تمامی امکانات دیجیتالی خواهد شد و قابلیت اطمینان بسیار 
مهم است چنانچه فردی نتواند 1000 کیلو وات ساعت برق را در سال 
مصرف کند نمی تواند حداقل نیازهای خود را برآورد سازد یعنی نمی تواند 
زندگی کند و همین مساله منجر به احساس بی عدالتی و بر هم خوردن 
امنیت جهانی خواهد شد. بنابر این چنانچه بخواهیم در سال 2050 تمامی 
کره زمین جهان امنیت داشته باشد باید حداقل 1000 کیلووات ساعت برق 
مصرف کنند. حال آنکه امروزه حدود 2 میلیارد نفر از کره زمین یا از نعمت 
برق برخوردار نیستند یا از نعمت برق، کم برخوردارند. بنابر این هیچ چاره ای 
نداریم جز این که ما نیز در این مسیر گام برداریم. از سویی دیگر خوشبختانه 
چشم انداز کشور ما در سال 1400 هجری شمسی مصادف با سال 2025 
میالدی است. یعنی برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز و کسب رتبه 
نخست منطقه باید در اقتصاد، علم و فناوری نیز صنعت برق پایدار و پویایی 
داشته باشیم. پرسش اینجاست که آیا جامعه مهندسان آمادگی این تحول 
را دارد؟ اگر امروز مهندسان به ویژه مهندسان برق و یا مسووالن کشور به 
صنعت برق توجه نکنند صنعت برق ما در چند سال آینده تنها پاسخگوی 
روشنایی المپ ها خواهد بود و نخواهد توانست صنعت و اقتصاد را حمایت 
کند. آماری که در این خصوص وجود دارد آمار امیدوار کننده ای نیست مگر 

آنکه برای آن اقدامی نمود. 
پارامتر  دارد  برق وجود  پارامتر مهمی که در صنعت  ادامه گفت:  در  وی 
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جهانی "سایدی" یعنی میزان متوسط خاموشی هر مشترک در سال است. 
موسسات جهانی هر کشور را بر اساس این معیار ارزیابی می کنند.این پارامتر 
در کشوری چون ژاپن 5 دقیقه و در کره جنوبی 12 دقیقه است. یعنی هر 
سال به طور متوسط هر مشترک ژاپنی با 5 دقیقه خاموشی مواجه است. بر 
اساس آمارهای ارایه شده متوسط خاموشی هر مشترک در کشور ما در سال 
1000 دقیقه است. برای کاهش این میزان باید اقدامی جهادی صورت داد. 
وی ادامـه داد: در بخـش توزیـع بـرق مشـهد بـه برکـت وجـود نیـروی 
انسـانی و تالش مدیران گذشـته صنعت برق، توانسـته ایم میزان متوسـط 
خاموشـی هـر مشـترک در سـال را به 78 دقیقـه در سـال 92 یعنی کم تر 
از یـک دهـم کشـور کاهـش دهیـم. بایـد تحولـی ذهنـی در مهندسـان 
بـرق رخ دهد.یعنـی فعـاالن صنعـت بـرق از روش های سـنتی انجـام کار 
دسـت بردارنـد. وی بـا بیان اینکـه نیمـی از 1000 دقیقه ای کـه برای هر 
مشـترک در سـال خاموش اسـت خواسـته اسـت گفت: این خاموشـی به 
دلیـل انجـام تعمیرات بـه صـورت برنامه ریزی شـده صورت می پذیـرد. با 
خامـوش شـدن هر شـبکه 20 کیلـو ولتی که 3مـگاوات متوسـط بارش و 
یک سـاعت خاموشـی را شـامل می شـود حـدود 1000 خانوار بـدون برق 
می شـوند و یا چنانچه این موضوع در یک شـهرک صنعتی رخ دهد تعداد 
زیـادی از صنایـع قطـع می شـوند. دنیـا این موضـوع را نمی پذیـرد دنیای 
پیشـرفته امـروز خط گرم را که سـابقه زیـادی دارد راه می انـدازد اما چرا ما 
از آن اسـتفاده نمی کنیم.البته ما از سـال 89 در مشـهد از این خط با خرید 
تجهیزاتـی از برزیـل اسـتفاده می کنیم. به هر حال سـابقه اسـتفاده از خط 
گرم در مشـهد پراکنده بوده اسـت. از سـال 89 با شـعار خداحافظ خاموشی 
خواسـته، توانسـتیم حدود 98 درصد تمامی تعمیراتی که روی شـبکه های 
20 کیلوولـت انجـام می دهیم را به شـکل برقـدار فرمـان از نزدیک انجام 
دهیـم ولی در کشـور اینگونه نیسـت، چون مهندسـان بـرق اراده ای برای 
انجـام آن ندارنـد. مهندسـان برق برای تحقـق این موضوع باید جسـارت 
داشـته باشـند. مگر ترویج خط گرم در کشـور چقدر طول می کشـد؟ شاید 
حـدود دو سـال، شـش مـاه هم باید صـرف آمـوزش رایگان کـرد تا دیگر 
شـاهد خاموشـی نباشـیم و با این حرکت ممکن اسـت طی دو سال 1000 

دقیقه خاموشـی بـه 500 دقیقـه کاهش یابد.
500 دقیقـه دیگـر آن بـه دلیـل ایـن اسـت کـه ابتکار بـه خـرج نداده ایم 
و همـان روش هـای گذشـته را تکـرار کرده ایـم. آن 500 دقیقـه بـه دلیل 
خاموشـی های ناخواسـته اسـت، یعنـی آن مقـداری کـه از اراده مـا خارج 

اسـت، حـوادث غیرمترقبـه مانند وقـوع طوفان.
سـعیدی تاکیـد کرد: ایـن حوادث شـبکه های مـا را در معرض خطـر قرار 
می دهنـد، چـرا بایـد تا این حـد در معرض خطر باشـیم؟ آیا تنها کشـوری 
کـه در آن طوفـان وجـود دارد مـا هسـتیم دلیـل ایـن موضوع این اسـت 
کـه شـبکه های مـا هوایـی طراحـی شـده اسـت و امـکان زمینـی کردن 
آن وجـود نـدارد. حـل این موضوع نـه در توان اقتصـادی ما و نـه در توان 
مهندسـان ماسـت ضمـن آنکه مردم نیز حوصلـه حفاری ندارنـد، بنابر این 
بایـد راه میـان بـری یافـت تـا ایـن سیسـتم را در حالـی که هوایی اسـت 

قابل اطمینـان کرد. 
با وزش باد سـی کیلومتری شـبکه قطع می شـود، دلیل آن این اسـت که 
سیم های 20 کیلوواتی و سیم های فشار ضعیف شبکه بدون روکش است. 
ضمـن آنکـه غالـب خطاهـا نیـز گـذرا هسـتند.در شـهر برای هـر خطای 
گـذرا بایـد بیسـت دقیقه صبر کنیم تا کسـی را برق نگرفته باشـد. از سـه 
یـا چهـار سـال پیش اسـتفاده از سـیم بـدون روکـش را ممنـوع کردیم و 

سـیم ها را روکـش دار کردیـم. 
بـرای روکـش دار کـردن سـیم های موجـود پـروژه ای تحقیقاتـی بـه نام 

سـنجاب 20 اجـرا شـده اسـت یعنـی به شـکل بـرق دار سـیم های بدون 
روکـش را برداریم و سـیم های روکـش دار را جایگزین آن کنیم به گونه ای 
کـه مـردم متوجـه قطع برق نشـوند. پیش نیـاز تحقق این موضـوع وجود 
خط گرم در آن سیسـتم اسـت. حدود صد گروه در مشـهد مشـغول کارند 
تـا سـیم های مـس بـا کابـل خـود نگهـدار را بـه شـکل اسـتاندارد و بـا 

وسـواس تغییر دهند. 
وی تاکید کرد: در صنعت برق خراسان کارهای خوبی انجام شده است 
قانون  ماده 69  ابالغ  آنکه  نیافتیم ضمن  عقب  جهانی  انداز  از چشم  تا 
بودجه فرصت خوبی است تا بتوانیم بحث انرژی های نو را توسعه دهیم.

وی خطـاب بـه مهندسـان جـوان گفـت: امکانات الزم اسـت ولـی کافی 
نیسـت، آنچـه مهـم اسـت عـرق حرفه ای اسـت که متاسـفانه هـر چه به 
جلوتـر گام بـر می داریـم این عرق ضعیف تر می شـود، حال آنکه گذشـته 
صنعـت بـرق همـراه با مدیـران متعصب بوده اسـت چیزی کـه در صنعت 

بـرق امـروز کمتر یافت می شـود. 
مهنـدس سـعیدی خاطـر نشـان کرد:یکـی از آفـات جامعه مهندسـی این 
اسـت کـه مهندسـان جـوان می خواهنـد راه صـد سـاله را یک شـبه طی 
کننـد. از حضـرت علی ) ع ( سـوال کردند چرا عاقالن قـوم از لحاظ مالی در 
تنگنا هسـتند و آن هایی که نمی فهمند همیشـه وضع شـان بهتر اسـت.

ایشـان فرمودنـد: بـرای اینکه عقل آن ها روزی آن هاسـت و چـه روزی ای 
بزرگتـر از عقل. 

وی افـزود: سـهل انـگاری در سیسـتم حرفه ای مـا حاکم اسـت، دلیل آن 
نیـز ایـن اسـت کـه کارهـای کوچـک را کوچـک می شـماریم. طی یک 
دوره آموزشـی در ژاپـن از اسـتاد فوجیتـا راز موفقیت ژاپنی هـا را در صنعت 
جویـا شـدم. وی گفـت برخـالف تصـور عموم که فکـر می کننـد در ژاپن 
معجزه ای روی داده اسـت این گونه نیسـت بلکه مـا تنها کارهای کوچک 
را خـوب یـا خیلی خوب انجام داده ایم. ایشـان می گفت مشـکل سیسـتم 
آموزشـی شـما در ایـران ایـن اسـت کـه هـرم آموزشـی تـان مثـل هـرم 

سـازمانی شماست. 
هرم سـازمانی از سـه بخش مدیر ارشـد، مدیـر میانی و کارکنان تشـکیل 
شـده اسـت.هرم آموزشـی شـما نیز مثل هرم سـازمانی تان اسـت، یعنی 
آمـوزش را از بـاال بـه پاییـن ارایـه می دهید.تمرکـز نباید بـر روی آموزش 
مدیـران بلکـه بایـد روی خـط اول باشـد.اصطالح "گمبا" را برای کسـی 
بـه کار می بریـم کـه در مرکـز کار قـرار دارد و تمرکـز را بـر روی وی قرار 
می دهیـم و نـه بـر روی مدیـران ارشـد و میانـی. بـر همین اسـاس ما نیز 
سیسـتم آموزشـی خود را اصـالح کردیم و تمرکز را بـر روی نیروهای خط 
اول قرار دادیم و در عرض یکی - دو سـال به تاثیر شـگرف آن پی بردیم.
بـرای مثـال ما پیشـتر، کنتـور را نصب نمی کردیـم بلکه تنها آنـرا آویزان 
می کردیـم، چـون بـه نصـاب کنتـور نحـوه صحیـح نصـب آن را آموزش 

نـداده بودیم.
شـایان ذکـر اسـت در خاتمـه ایـن نشسـت از جمعـی از پیشکسـوتان و 

متخصصـان حـوزه بـرق تقدیـر گردیـد.
دکتـر خلیـل مافـی نـژاد و دکتـر رضا قاضـی به عنـوان مروجـان دانش و 
فـن صنعـت بـرق ایـران مهنـدس محمد جـواد آفاق اسـالمیه بـه عنوان 
کارآفریـن صنعـت بـرق ایـران، ومهندس فریـدون بهلول، مهندس سـید 
حسین هاشـمی نـژاد، مهندس زهـره بنایی، مهندس محمـد علی وحدتی، 
مهنـدس مسـعود اصغریـان رضایـی، و مهندس علی سـعیدی بـه عنوان 
پیشکسـوتان توسـعه صنعـت برق ایـران در این نشسـت مـورد تقدیر قرار 

گرفتند.
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|مقالـه|عمومی

شرارهمعدنیان|کارشناسارشدمعماری|مشاورمعاونتشهرسازی
ومعماریشهرداریتهران

ساختمانهایدولتی،
بناهاییکهبایدبرترباشند

سـاختمان هایی کـه شـهروندان در فعالیت هـای جـدی و اداری به آن 
مراجعـه می کننـد تـا نیـازی و مشـکلی را برطـرف کننـد، دردو دهـه 
اخیـر کـم و بیـش بـه سـمت واگـذاری بـه بخـش خصوصی سـوق 
پیـدا کرده اسـت، امـا هنوز هم در برخی شـهرها و حتی کالنشـهرها 
سـاختمان هایی را می بینیـم کـه اگرچـه مـوزه، پـارک، کتابخانـه یـا 
کاربری هایـی از ایـن دسـت داشـته و وجـه اداری و پرمشـغله زندگی 

مـردم را شـامل نمـی شـوند، امـا بازهم دولتی هسـتند.
مدنظر این نوشـتار، آن قسـم همپوشـانی هایی اسـت که این تعریف 
را شـامل می شـود:" سـاختمان های شـهری که مورد اسـتفاده عموم 

مـردم یا غالب ایشـان قـرار بگیرد". 
شهرسـازی قدیم و جدید، برپایه بناهای ماندگار و نشـانه های مانوس 
شـهر که هویت آنرا شـکل می دهند، جان گرفته و راه پیموده اسـت، 
مثال هـای متعـدد در ایـن خصـوص در میان شـهرهای بـزرگ ایران 

است.  پراکنده 
اصفهان شـهری اسـت کـه سـاختمان های حکومتی مانـدگار فراوان 
دارد. از مشـهور ترین بناهـای تاریخـی آن می تـوان به عالـی قاپو مقر 
حکمروایـی و مسـجد شـیخ لطـف اهلل مقـر اندیشـه و حکومت دینی 
اشـاره کـرد. ایـن بناهـا برهویت اصفهـان آنچنـان تاثیـری دارند که 

بـدون آن اصفهان قابل شـناختن نیسـت.
بناهای تاثیرگذار تنها آن چیزی نیستند که از دور و به عنوان تصویر درک 
می شـوند، چه این جنبه تصویری تنها قسـمتی از تاثیرات شهراسـت.
آنچـه کـه مـا در آن قـرار می گیریـم و از آن اسـتفاده می کنیـم، وجه 
موثرتری از معماری و شهرسازی است که شهروندان بوسیله معماری 
دربرگرفته می شـوند، پذیرفته می شـوند و مورد مکالمه قرار می گیرند. 
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"مکالمـه" یعنـی آن نقشـی از حیات، کـه بیش از همـه در خاطر می ماند، 
و بیـش از همـه بـر مـا موثر اسـت. مثـال آن به یـاد ماندن افرادی اسـت 
کـه رودررو مـورد خطـاب ما قرار می گیرند، در مقایسـه با افـرادی که تنها 
تصویـری از ایشـان می بینیـم و جـزآن اثـری در زندگـی ما، حرکـت ما، و 
ذهنیـت مـا نگذاشـته اند. سـاختمان های دولتی از این دسـت نیسـتند. این 
سـاختمان ها در مقایسـه بـا سـاختمان هایی کـه اشـخاص برای اسـتفاده 
شـخصی خود بنـا می کنند، ارتباط عمیق تـری با جامعه شـهروندی برقرار 
می کنند.دعـوت کننده هسـتند و یا به ناچـار دربرگیرنده مـردم. و بنابر این 
تاثیـر عمیق تـری گذاشـته و بیشـتر به یـاد می ماننـد، و ازهمین رو سـهم 

بیشـتری در ایفـای نقش هویت بخشـی برای شـهر بـه ارث می برند.
تعلـق خاطـر به شـهر از اینجا آغاز می شـود، همانگونه که تنفر از شـهر یا 

بی تفاوتی نسـبت بـه آن در همین نقطه متولـد می گردد.

نقشاجتماعی
نقـش اجتماعـی سـاختمان های دولتی تاکیدی اسـت بر جایـگاه موثر این 
بناهـا در تابلـو هویت بخشـی شـهری، و به نظر می رسـد این نقـش آنقدر 
پـر رنـگ اسـت کـه حتی پـس از حیـات کاربـردی ایـن سـاختمان ها نیز 
ادامـه دارد. مرکـز همایش های "هنری کایسـر" یک سـاختمان دولتی در 
اوکلند آمریکاسـت که از سـال 2006 خالی بوده اسـت. معترضان ضد وال 
اسـتریت در نوامبر 2012 دسـت به ابتکاری نو در اعتراضات ضد سـرمایه 
داری خـود زدنـد و تـالش کردنـد بـا اشـغال این سـاختمان آنرا بـه مرکز 
فعالیت هـای اجتماعـی تبدیل کنند، علیرغـم عدم موفقیت، ایشـان اعالم 
کـرده انـد، درآینده مسـیری بـرای اشـغال دیگـر سـاختمان های دولتی و 
تبدیـل آن هـا به مرکـز فعالیت های اجتماعـی و برگـزاری گردهمایی های 
مختلـف پیـدا خواهنـد کـرد.در نکتـه ای دیگـر از این دسـت به یـاد داریم 
سـخن اسـماعیل هنیه نخسـت وزیـر حمـاس را که در خصـوص بمباران 
سـاختمان دولـت توسـط اسـراییل گفت:بمبـاران سـاختمان دولت موجب 

تقویت حماس اسـت.
مثال دیگرجزیره آلکاتراز در مرکز خلیج سانفرانسیسـکو در کالیفرنیا اسـت 
کـه تا سـال ها پیش بـه عنوان یـک محدوده نظامی شـناخته شـده بود و 
پـس از آن نیـز امن تریـن زنـدان در جهـان بـه شـمار می رفت امـا امروزه 
ایـن جزیره بـا نظارت آژانـس پارک های ملـی آمریکا، بـه مکانی تاریخی 
تبدیـل شـده و بـه عنـوان بخشـی از جاذبه هـای توریسـتی ایـن ایالت در 
معـرض دیدهمـگان قـرار می گیـرد. بازدیدکننـدگان می توانند با اسـتفاده 
از قایـق بـه ایـن جزیره که در لیسـت مکان هـای تاریخی ملی قـرار دارد، 

سـفر کـرده و از آن دیدن کنند.
در 21 مـاه مـارس سـال 1963، به دسـتور رابرت اف کنـدی، این تبعیدگاه 
کـه حـدود 250 زندانـی در آن اقامـت داشـتند برای همیشـه تعطیل شـد. 
ایـن اقـدام دالیل مختلفی داشـت، از جمله سـنگین بودن هزینـه اداره آن 
نسـبت بـه دیگـر زندان ها و آلـوده کـردن آب خلیج سانفرانسیسـکو بر اثر 
فاضـالب آن؛ عـالوه بـر این مسـلم بود که سـاختن یک زنـدان معمولی 
جدیـد کـه در خشـکی قرار داشـته باشـد، آسـان تر از پرداخـت هزینه های 
سرسـام آور آلکاتراز بود. در سـال 1969 بومیان آمریکایی از قبایل مختلف 
در حالی کـه خـود را ”بومیـان قبایل آمریـکا” نامیدند، این جزیره را اشـغال 
کردنـد. هـدف آن ها از تحصـن در جزیره، درخواسـت تاسـیس یک مرکز 
آموزشـی – فرهنگـی درآنجـا بـود و بـرای رسـیدن بـه ایـن مقصـود بـه 
تخریـب سـاختمان های جزیـره پرداختند. سـرانجام پس از 18 مـاه دولت 
آمریـکا آن هـا را مجبـور بـه تـرک ایـن ناحیـه کـرد، نتیجه ایـن تحصن 

تاسـیس یک حکومـت جدید خودگـردان بود.

اگرچـه هرسـاختمانی که بلحاظ معماری وشهرسـازی حرفـی برای گفتن 
داشـته باشـد از ماندگاری بیشـتری در تاثیرگذاری برخوردار خواهد بود اما 
بی تردیـد اندیشـه های سیاسـی و اجتماعـی وارد شـده در بنـا کـه ناگزیـر 
در بسـیاری مـوارد بـه دولت تکیـه دارند برعمـق اثرات اینچنینـی بناها و 

بنابرایـن بـر عمـر مکالمه آن بـا انسـان ها می افزاید. 
حـال بـا فـرض اینکـه همـه مسـووالن سـاخت و سـاز کشـور و مدیران 
شـهری و ناگزیـر خـود مـردم بـه کفایـت بـر نقش موثـر سـاختمان های 
دولتـی اذعـان دارند رو می کنیـم به برنامه ریزی هایی کـه در این خصوص 
داشـته ایم و در صـورت نیـاز بـه اصـالح مسـیر می پردازیم. برای رسـیدن 
بـه نتایـج کاربـردی این موضـوع در دو بخش مـورد توجه قـرار گرفت، در 
بخـش نخسـت موارد موثر بر سـاخت و سـازهای کنونی بناهـای دولتی و 
در بخـش بعـد ضرورت جابجایـی این سـاختمان ها کـه در دهه های اخیر 
بارهـا مـورد تاکیـد قـرار گرفته اما به اجرا نرسـیده اسـت مرور خواهدشـد. 
آنچـه کـه در ادامـه پی خواهیـم گرفت، فـارغ از نتیجه گیـری واضحی در 
مقولـه اقتصـادی اسـت. از آنجاکه اقتصـاد پایه و اسـاس نقش آفرینی های 
واقعـی در دنیـای امـروز اسـت، ایـن روش شـاید ایـده آل گرایانـه به نظـر 
برسـد. بـا اینحـال امیدوارانـه نتیجه این نـگارش می تواند تبییـن ضرورت 
جایـگاه برنامه ریـزی شـهری و لزوم بودجه ریزی مناسـب و اندیشـمندانه 
در خصـوص سـاختمان های دولتـی باشـد.این نحـوه، رویکـرد اقتصـادی 
دراز مدتـی اسـت کـه بـا نـوع برنامه ریزی هـای کالن کشـوری و سـطح 

موضوعـات مـورد گفت و گو متناسـب اسـت.

زلزلهاهر
احداث  فرایند  در  مکان یابی  اصول  نکردن  رعایت   1391 شهریور  در 
ساختمان های دولتی حادثه ساز شد. مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی 
گفته بود ساختمان های اداره فرهنگ وارشاد اسالمی، کتابخانه وسالن آمفی 
از  نبودن  برخوردار  و  غیراصولی  مکان یابی  دلیل  به  اهر  تئاتر شهرستان 
مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک و به تبع آن وقوع رانش زمین دراثر 
زلزله اخیراهر، ورزقان دچار تخریب شده است، شدت و وسعت تخریب به 
حدی بوده که امکان ادامه بهره برداری را از بین برده وبرای بازسازی آن 

اعتبارگزاف دولتی نیاز می باشد. 
چرا بایددر یک زلزله ساختمان های معمول مردم سالم بمانند و ساختمان های 

دولتی علیرغم وجود قدرت مالی بهتر دولت، چنین سرنوشتی پیداکنند؟!
به نظـر می رسـد قطـع رابطـه کامـل میـان گروه هـای طـرح و سـاخت 
در میـان مـردم و دولـت بتوانـد توضیـح خوبـی برای این مشـکل باشـد، 
براسـتی آیـا در هنگام سـاخت منطق بومی منطقـه نباید مـورد توجه قرار 
می گرفـت یـا نبایـد کوچک  تریـن ارتباطـی با اهالـی منطقه برای کشـف 
نـکات محلـی برقـرار می شـد؟ بگذریـم از رعایـت نکردن نـکات فنی که 
الزم بـود در مکان یابـی سـاختمان ها رعایـت شـود. بی تردید آسـیب های 
زلزلـه بیشـتر روی مناطقـی موثـر بود که در بـاالی تپه یا در شـیب دره یا 
حاشـیه مسـیل واقع شـده اند و لـذا مکان یابـی اولین نکته ای اسـت که در 

پیشـگیری از آسـیب های زلزلـه بایدمورد توجـه قرارگیرد. 

ضوابطاحداثساختمانهایدولتی
درحالـی کـه براسـاس مـاده 56 قانـون برنامـه پنجـم توسـعه، براحـداث 
سـاختمان های دولتی توسـط وزارت راه وشهرسـازی تاکید شـده اما جاذبه 
ساخت وسـاز باعث شـده اسـت که ورود بسـاز و بفروش ها به حوزه احداث 
سـاختمان های دولتـی ادامـه یابـد. ایـن مسـاله وزارت راه و شهرسـازی را 
بـرآن داشـته اسـت تا تدابیـر جدی برای حـذف غیرمتخصصـان از عرصه 
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ساخت وسـاز دولتـی در نظـر بگیرد.
 در مـاده 56 قانـون برنامـه پنجـم توسـعه کشـور تصریح شـده کـه برای 
تمرکز سـاخت و سـاز سـاختمان های دولتی، ارتقای کیفیت سـاخت و ساز 
و نیـز رعایـت مقـررات و ضوابـط و اسـتانداردها، دولت موظف اسـت امور 
برنامه ریـزی، مطالعـه، طراحی و اجرای سـاختمان های مزبـور را در وزارت 
راه و شهرسـازی )سازمان مجری ساختمان ها، تاسیسات دولتی و عمومی( 
متمرکـز کنـد کـه البتـه وزارتخانه هـای آمـوزش و پـرورش و اطالعـات، 
نیروهـای مسـلح، سـازمان انـرژی اتمی از این موضوع مسـتثنی شـده اند.
 سـاختمان های جدیدی که توسـط سـازمان مجری سـاخته می شود دقیقا 
براسـاس جدید تـر یـن نسـخه آیین نامه 2800سـاخته می شـوند؛ اما طیف 
وسـیعی از ساخت وسـازهای دولتی قبـل از تدوین آیین نامه 2800 سـاخته 
شـده کـه عمده ایـن سـاختمان ها ظرفیت مقاوم سـازی ندارند و براسـاس 
برنامه ریزی ها مقرر شـده است که این ساختمان ها تخریب و دوباره ساخته 
شـوند. نظام مهندسـی بیشتر بر ساخت وسـازهای بخش خصوصی نظارت 
دارد و سـاختمان های دولتـی آیین نامه ها و قوانین قوی خـاص خود را دارد.
بـر این اسـاس نظام هـای قانون برنامـه و بودجه مصـوب 1353 بر احداث 
سـاختمان های دولتی حاکم اسـت؛ ضمن اینکه در احداث سـاختمان های 
دولتـی از شـرکت هایی که صالحیت آن ها توسـط معاونـت برنامه ریزی و 

نظارت راهبردی ریاسـت جمهوری تایید شـده اسـتفاده می شود.
 ارزیابـی بخشـی از صالحیـت ایـن شـرکت ها به عهده اسـتانداری اسـت 
کـه مـالک تایید آن ها مـواردی نظیر گردش مالی، داشـتن ماشـین آالت، 
تخصـص و... اسـت و همچنیـن تـوان مدیریتـی و فنـی ایـن شـرکت ها 
در یـک کمیتـه مـورد بررسـی قـرار می گیـرد و از بیـن طیـف عظیمی  از 
شـرکت ها تعـداد اندکـی از آن هـا بـرای همـکاری دعـوت می شـود. در 
ایـن نظـام فنـی واجرایی کشـور پیش بینی نشـده اسـت که انبوه سـازان 

پروژه هـای دولتـی کشـور را اجـرا کنند.
بـا وجـود این تدابیر که در راسـتای اسـتحکام بخشـی به بناهـای در حال 
سـاخت در نظـر گرفتـه شـده، امـا هنـوز هـم دسـتور العمل خاصـی برای 
نمـای سـاختمان های دولتـی وجـود نـدارد، نمـای سـاختمان های دولتی 
بیشـتر تابـع شـرایط اقلیمی منطقه اسـت و بیشـتر نماهایی کـه مطابق با 
سـنت ما هسـتند در احداث سـاختمان های دولتی به کار گرفته می شـود. 
این سـاختمان ها تلفیقی از آجر، سـنگ و سـیمان رنگی شسته شده است.

جابجاییساختمانهایدولتی
 اقـدام بـه تخلیـه کامـل سـاختمان شیشـه ای وزارت جهاد کشـاورزی در 
بلـوار کشـاورز یـا مزایـده سـاختمان وزارت رفـاه سـابق و مـواردی از این 
دسـت، ازعـزم جـزم دولت بـرای خارج کـردن سـاختمان های دولتی قابل 
واگـذاری بـه بخش غیردولتی، حکایـت دارد.اگرچه آمـاری که خبرگزاریها 
و سـایتهای مختلـف خبری در خصوص سـاختمان های دولتـی اضافی در 
تهـران روایـت کرده انـد از1170تا4500باب نقل شـده اسـت، و به هرحال 
حداقـل آنهـم زیاداسـت و اگرچـه بـرای مدیـران فعلـی ارثـی اسـت کـه 
برنامه ریـزی بـرای حـذف آن بـه زمـان نیـاز دارد. امـا آنچـه کـه در اینجا 
تمایـل بـه تحلیل آن هسـت، نـوع پرداختـن بـه سـاختمان های دولتی و 
جایگیـری آن هـا بـه نحـوی اسـت کـه بهرحـال می تـوان پـس از مدتی 
نقش سـاختمان را عوض کرد و آنرا شـاید به آسـانی جابجا نمود. پرسـش 
اینجاسـت هویتـی کـه بـرای این سـاختمان ها سـراغ داریم کدام اسـت و 
چـرا به آسـانی قابـل جابجایی هسـتند ؟ این البتـه در سـطح برنامه ریزی 
شـهری قابـل نقد و بررسـی اسـت و آنقـدر پیچیده نیسـت که نیـازی به 
تحلیـل معمـاری آثـار و نقـد طراحی آن داشـته باشـد. چه اینکـه حتی در 

سـاختمان های ازقبـل پیـش بینـی شـده ای چـون سـاختمان مجلـس یا 
سـاختمان تمـام شیشـه ای وزارت نیـرو یـا بانـک مرکـزی نیز، در سـبک 
معمـاری و هویـت اسـالمی-ایرانی می توان سـفره نقد گسـترده و سـوال 
کنیـم کـه در ایـن سـاختمان ها چه هویتی را به این نسـل و نسـلهای بعد 

کرده ایم. منتقـل 
در سـطح عمومـی تـر بـا تصمیمـات برخـی مدیـران مواجهیـم کـه گاه 
حتـی بـرای رفـع نیازهـای کوتـاه مـدت اقـدام بـه اجـاره سـاختمان های 
مسـکونی و غیر مسـکونی نامناسـب و غیراداری می کننـد اما این تصمیم 
موقـت، بعضـی وقت هـا سـال ها مانـدگار می شـوند. فضاهایـی کـه در 
شـبکه های محلی شـهری ترافیک آزاردهنـده ای ایجاد می کننـد و عالوه 
برنامناسـب بودن فضاهای اداری مذکور، خاطرات شـهروندی نامطلوبی از 
سـاختمان هایی که می بایسـت نشـانه های شـهری بـوده و مامـن گفت و 

گـوی مدیریـت شـهری و مردم شـهر باشـند، برجـا می گذارند.
ایـن معنـای متفاوتـی از بناهای برتر اسـت، سـاختمان های دولتی بی آنکه 
برتر باشـند موثرترنـد و لذا در ذهن مردم مقام برتـری را به خود اختصاص 
می دهنـد، این بناها بی شـک الگوهای معماری و شهرسـازی مـردم بوده و 
انعکاس فرهنگ وتمدن عصر خود و هویت کشـور در دید جهان هسـتند. 
بنابرایـن نمـی توانند موقتی و کوتاه مدت برنامه ریزی و بکار گرفته شـوند.

برنامهعمرانیدولتازگذشتهتاحال
در فصـل هجدهـم، برنامه عمرانی پنجـم دولت مربوط به سـال های56-
1352باعنـوان سـاختمان های دولتی، هدف اساسـی برنامـه پنجم عمرانی 
کشـور در زمینـه سـاختمان های دولتـی تامیـن نیازمندی های سـاختمانی 
دسـتگاه های مختلـف کشـوری و انتظامـی و احداث سـاختمان های مورد 
احتیـاج نیروهـای سـه گانـه... قیـد شـده اسـت و دراجـرای ایـن هـدف 
سیاسـت ها و خـط مشـی های کلـی بـه شـرح زیـر تدویـن شـده بـود که 

بـرای تحلیـل ایـن نـوع برنامه ریـزی ذکر آن الزم اسـت: 

سیاستهاوخطمشیهایکلی
1- تمرکـز ادارات دولتـی - به منظـور صرفه جویـی در هزینـه زمیـن و 
سـاختمان و تسـریع امـور اداری و تسـهیل امـور ترافیـک حتـی المقـدور 
ادارات تـازه احـداث شـده دولتـی در سـطح بخش هـا در یـک مجموعـه 

سـاختمانی متمرکـز خواهند شـد.
2- اولویـت شـهرها و مناطـق: در احـداث سـاختمان های دولتـی اولویت 
بـه بخش هـا و شـهرهای کوچـک و مناطقی داده خواهد شـد کـه امکان 

سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی در آن ها کم تر اسـت.
 3- اسـتاندارد سـاختمانی – اسـتاندارد: سـاختمان های دولتی بـا توجه به 
کیفیـت وظایفی که به عهده دسـتگاه های ذیربط محول شـده وهمچنین 
با درنظر گرفتن شـرایط و خصوصیات اقلیمی مناطق تعیین خواهد شـد و 

تمامـی دسـتگاه های دولتی ملزم بـه رعایت آن هـا خواهند بود.
4- سـاختمان های دولتـی در تهـران: به منظـور احتـراز از تـورم کارکنـان 
دولـت در شـهر تهـران و توزیع متناسـب خدمات دولتی در سـطح کشـور، 
حتـی المقـدور از ایجـاد سـاختمان های جدیـد دولتـی در تهـران بـرای 
دسـتگاه هایی کـه نـوع وظایـف آن هـا بـه ترتیبی اسـت کـه می توانند در 

سـایر مناطـق کشورمسـتقر گردنـد جلوگیـری بـه عمل خواهـد آمد.
ایجـاد  به منظـور  خصوصـی  بخـش  خصوصـی:  بخـش  5-تشـویق 
سـاختمان هایی مطابـق بـا نیازهـای ادارات دولتی در نقاط مختلف کشـور 
از طریـق تضمیـن اجـاره آن ها بـرای مدت طوالنی تشـویق خواهد شـد.
ایـن برنامـه اگرچـه به نظر می رسـد دارای نکاتـی برای حرکت به سـمت 
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تاثیـرات مثبـت اسـت، اما بـا واقعیت های شـهرهای بـزرگ ایـران در آن 
زمـان فاصلـه داشـت، و از این رو هیچگاه اجرایی نشـد... انـدک ردپایی از 
اجـرا نیـز در نکاتـی واقع شـد که نیـاز به حرکتی نداشـته و در گـذر زمان، 
حتـی در صـورت توقـف و عـدم هرگونـه اقدام، الجـرم به برنامـه نزدیک 
می شـدیم.لذا بـا امید به تکرار نشـدن تجربه هـای منفی و یافتـن راه های 
جدیـد و کارآمـد بـه تحلیـل برنام هـای می پردازیم کـه تکرار برنامـه اجرا 

نشـده چهـارم عمرانی )سـال های 1346تـا 1351( بود.
بنـد1 تمرکـز ادارات دولتـی بـا وجود گزینه هـای کم زمینـه ای بزرگی که 
می بایسـت علیرغـم بـزرگ و مناسـب بـودن، سـبب بـرش محدوده های 
شـهری از یکدیگـر نگردنـد، حکایـت از ندیـدن آینـده و تاکیـد بـر ادامـه 

روش هـای سـنتی در زونبندی شـهر دارد.
بنـد2 اولویـت بخش هـا و شـهرهای کوچـک شـعاری بـود کـه بـا وجود 
فریبندگـی فـراوان، خوب تـر از آن بـود که بتـوان باور کـرد، و همین گونه 
بـود بـرای اسـتقرار سـاختمان های جدید دولتی در سـایر مناطق کشـور و 

خـارج از تهران.
همچنیـن بند5 تشـویق بخش خصوصـی به منظور ایجاد سـاختمان هایی 
مطابـق بـا احتیاجـات ادارات دولتـی در نقـاط مختلـف کشـور از طریـق 
تضمیـن اجـاره آن هـا بـرای مـدت طوالنـی، ایـده ای اسـت کـه نشـان 
مـی داد سـطح دوم خانواده هـای سـلطنتی نیـز از یـاد نرفتـه و بـرای امرار 
معـاش ایشـان، دغدغـه خاطری هسـت. چه اینکـه حتـی در آن زمان نیز 
بـا وجـود حاکمیت اسـتبدادی مطلق و بـدون محدودیت زمانـی، اما ثبات 
تصمیمـات اقتصـادی آنقـدر نبود که بتوان سـاختمانی را با هدف اسـتفاده 
دولتـی طراحـی، اجرا و تازمان مناسـب و بنحوی که گفته شـد، با تضمین 

اجاره بهـا بـرای مـدت طوالنـی، برنامه ریـزی کرد.
امـا پیشـنهادی که امروز مطرح اسـت، اسـتفاده از مبلغ حاصـل از فروش، 
بـرای توسـعه فعالیت هـای عمرانـی و سـاخت و سـازهای شـهر اسـت؛ 
درحالی کـه مـردم سـهامدار شـرکت هایی باشـند که ایـن مبالـغ را به کار 
انداختـه و بـا افزایش سـهام آن، عـالوه بر افزایـش ثروت سـهامداران آن 
کـه مردم هسـتند، فعالیت هـای فـوق الذکر بـدون داشـتن محدودیتهای 

دسـت وپاگیـر دولتی، روز بـه روز توسـعه یابد.
بایـد پذیرفـت کـه بندهـای 3و4 یعنـی رعایـت اسـتانداردهای کیفیـت و 
تمرکززدایـی از تهـران مـواردی اسـت کـه در برنامه های عمرانـی پس از 
انقـالب نیـز مـدام تکرار شـده اند. شـاید در خصوص رعایت مقـررات ملی 
سـاختمان و لحاظ کیفیت های سـاخت وسـاز براسـاس شـرایط اقلیمی و 
بومـی تالش هـای قابـل تقدیـری داشـته ایم که البتـه به دلیـل پیچیدگی 
رفتارهـای اداری، و نحـوه نظـارت بر عملکرد بخش خصوصـی و انتخاب 
پیمانکاران، به نظر می رسـد تا رسـیدن به ایده آل راه زیادی در پیش اسـت. 

سناریوتمرکززداییتهران
امـا درخصـوص تمرکززدایـی از تهران کـه خود بحث و بررسـی مفصل و 
جامعـی را بـرای نتیجه گیـری و برنامه ریـزی و حتی نقد وضـع موجود نیاز 
دارد، هـر روز دیرتـر از روز پیـش اسـت و البـد همه باور داریـم که تهران 
چـه نقـش عظیمـی در ماندگاری دسـتاوردهای انقالب و امنیت کشـور ما 
داشـته، دارد و خواهـد داشـت. بی شـک پرداختـن بـه ظرفیت هـای علمی 
مدیریـت بحـران کـه اخیـرا مـورد توجه قـرار گرفته و جـای پای خـود را 
در مباحـث مقـررات ملـی سـاختمان نیـز با عنـوان پدافنـد غیرعامـل باز 
کـرده اسـت. بارقه های امیدی اسـت کـه در زمان کوتاه تری شـاهد توزیع 
متناسـب قدرت و خدمت رسـانی سـاختمان های دولتی در سـطح کشـور 

باشـیم و از آسـیب پذیـری در ایـن زمینه هرچه زودتـر بکاهیم.

و نیـز بایـد بخاطـر داشـت کـه برنامه ریـزی بسـیاردقیق و همـه جانبه ای 
به منظور ایجاد سـاختارهای الکترونیکی شـهرهایمان نیـاز داریم تا نه تنها 
در سـطح اول پاسخگویی های سیسـتمی را در هرسازمان و نهادی پوشش 
دهـد بلکه در سـطح دوم شـاهد ایجاد اینترنت کشـوری شـبکه منسـجم 
پاسـخگویی های بیـن سـازمان ها باشـیم و در سـطح سـوم سـاختارهای 
حمـل و نقـل و ترافیکـی مجهز و مرتبط با سیسـتم های اطالع رسـانی و 
خدمـات دهـی را در اختیـار بگیریم. واضح اسـت که این نـوع برنامه ریزی 
مثـال تبـر تیـز کـردن در حیـن تبـرزدن اسـت و نیازمنـد زمـان و بودجه 

مناسـب خواهد بود.
تعبیـر دیگـر ایـن ایـده در تبییـن نتایـج آن بـرای سـاختمان های دولتـی 
اسـت. اگـر رویـای زیبای فـوق تحقق یابـد موضوعیت مکانـی و فیزیکی 
سـاختمان های عمومـی چنانکـه در ابتـدای مقالـه بدان اشـاره شـد تغییر 
می یابـد. به نظـر می رسـد مراجعـات مـردم دیگـر جنبـه دریافـت خدمات 
نخواهـد داشـت و رویکـرد اجتماعـی و فرهنگی آنهم با شـمایل تفریحی، 
می توانـد جایگزیـن ارتباطـات خشـک اداری شـود.دراینصورت اسـت که 
سـاختمان های دولتـی نقـش نمادیـن و یادمانـی پیـدا کـرده و در مـوارد 
مختصری برای جلسـات خاص و فرمایشـی مورد اسـتفاده قـرار می گیرند 
و در صورتیکـه بخواهنـد به عنوان بناهای برتر و تاثیر گـزار مکالمه خود را 
بـا شـهروندان ادامـه دهند نیـاز خواهند داشـت که به جنبه هـای اجتماعی 
و فرهنگـی حضـور مـردم توجه کنند و فضاهایی بـرای ایجاد فرصت تاثیر 

گـزاری برمـردم به ویـژه کـودکان و خانواده هـای آنان ایجـاد کنند.
 نقطه عطف این سـناریو که در برخی از کشـورها رگه های آشـنایی از آنرا 
می تـوان پیـدا کـرد در این نکته اسـت که با ایـن تعابیر اخیـر و تفاوتهایی 
کـه در آینـده شـهرها اتفاق خواهد افتـاد آنچه که از سـاختمان های دولتی 
آینده که نام سـاختمان های عمومی برازنده آن هاسـت، انتظـار می رود این 
اسـت که به عنوان نهادهـای خدمات اجتماعی بتوانند جایـگاه مورد قبولی 
را بـرای مدیریـت واحـد شـهری به عهـده بگیرند. ایـن مدعـا در جامعه ما 
بـا وجـود قانـون شـهرداری بیـش از صدسـال قدمـت، زمینـه مسـاعدی 
بـرای تحقـق دارد و در این صـورت الزم اسـت از هـم اکنـون برنامه ریزی 
موثـر بـرای سـاختمان های شـهرداری به عنـوان بناهایـی کـه درآینـده 
مفصل  تریـن نـوع ارتبـاط با مـردم را حفظ خواهنـد کرد صورت گیـرد. در 
ایـن طـرح سـاختمان های شـهرداری ها تنها سـاختمان هایی هسـتند که 
همچنـان در دیـد و منظـر مردم شـهر قـرار داشـته و برای ایشـان دعوت 
کننـده و دربرگیرنـده خواهنـد بـود و بایـد به قرارگیـری آن ها در شـهرها 

وکیفیـت طراحـی و سـاخت و لحـاظ هویت ملـی درآن ها توجـه کرد. 
بـی تردیـد معـادالت اقتصـادی ایـن طـرح می توانـد موضـوع یـک یـا 
چنـد مقالـه باشـد و در ایـن مجـال طرح موضـوع بـرای تاکید بـر امکان 
اسـتفاده از روش هـای جایگزیـن مناسـب در رابطـه با مدیریـت اقتصادی 

سـاختمان های دولتـی، صـورت گرفـت.

جمعبندی
1- سـاختمان های دولتـی الگوهـای موثـری در معمـاری و شهرسـازی 
داشـته و دارند وتاثیرشـگرفی بـر فرهنگ و هویت شـهروندان نیز خواهند 
گذاشـت لذا بجاسـت تـا برنامه ریزی جدی تـری برای خلق آثـار معماری 

و شهرسـازی مانـدگار در حوزه سـاختمان های دولتی داشـته باشـیم.
2- دراین راسـتا نگاه به الگوهای جهانی و الگوهای تاریخی کشـورمان و 
انجـام مطالعه ای بـرای نقاط ضعف و قوت دراین خصوص ضـرورت دارد.

3- بودجـه ریـزی مناسـب و اجـرای مدل های اقتصادی مناسـب می تواند 
کمـک فراوانـی بـه ارتقای سـطح طراحـی و اجـرای سـاختمان ها دولتی 
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کنفرانسمصالحوسازههاينویندرعلممهندسي
عمران

کنفرانس مصالح و سازه هاي نوین در علم مهندسي عمران در 
تاریخ 15 مرداد 1393 توسط شرکت پندار اندیش رهپو در شهر 
شیراز برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت 
رسمی برگزار می گردد، کلیه مقاالت این کنفرانس در پایگاه 

سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما 
می توانید با اطمینان کامل، مقاالت خود را در این همایش ارایه 
نموده و از امتیازات علمی ارایه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی 

کنفرانس استفاده نمایید.

تاریخ برگزاري
15 مرداد 1393

محل برگزاري: 
شیراز

کنفرانس مصالح و سازه هاي نوین در علم مهندسي عمران 
چهارشنبه 15 مرداد ماه 1393 در سالن کنفرانسهاي هتل بزرگ 

چمران در شیراز برگزار مي گردد.
محورهاي کنفرانس:

- مهندسي و مدیریت ساخت و اجرا
- مهندسي سازه عمراني
- مهندسي ژئوتکنیک

- مهندسي زلزله و بهسازي
- فناوري هاي جدید در مهندسي عمران و تکنیک هاي سازه اي
- اثر زلزله بر سازه هاي ویژه، سازه هاي فضاکار، پل ها، مخازن، 

سازه هاي بلند

باشـد واتخـاذ روش های مالـی جدید برای جـذب مشـارکت های مردمی، 
می توانـد اقبـال عمومی و تاثیـرات مثبت این سـاختمان ها را افزایش دهد.
ــذا  ــی، ل ــان بردارســاختمان های دولت ــدگار و زم ــه نقــش مان 4- نظــر ب
اتخــاذ تصمیــم بــا نــگاه کوتاه مــدت بــه ایــن پروژه هــا، لطمه نامناســبی 
محســوب شــده و فضــای موقــت ســازی را بــرای ایــن فرصتهــای موثــر 
ــت و  ــاختمان های بی کیفی ــیوه س ــن ش ــود می آورد.ای ــازی، به وج شهرس
چهــره ای نامناســبی را در منظــر کنونــی و خاطــره آتــی شــهروندان بر جا 

ــد ازآن حــذر کــرد. می گــذارد و بای
نقـش  تغییـر  سـبب  آینـده  شـهرهای  الکترونیکـی  سـاختارهای   -5
سـاختمان های دولتـی و سـلب موضوعیـت مکانـی و فیزیکـی به شـکل 
امـروز خواهدشـد.لذابرنامه ریزی هماهنـگ بـا آن از هم اکنون الزم اسـت 
و می تواند سـرعت حل مشـکالت فعلی کالنشـهرها را نیـز تضمین کند.

6- جایگزیـن شـدن رویکـرد اجتماعـی شـهرداری ها به جـای رویکـرد 
خدماتـی گذشـته، حکایـت از شایسـتگی ایـن نهـاد در ایفـای نقـش 

دارد. آینـده  عمومـی  سـاختمان های 
7- به منظـور بررسـی همـه جانبـه ایـن عنـوان، مـوارد ذیـل می توانـد 
موضوعاتـی قابـل توجـه بـرای مطالعـه و تدویـن مقالـه و کتـاب باشـد:

الف-بودجه ریزی ساختمان های دولتی 
ب-تاریخچه و اجرای ساختمان های دولتی در ایران

ج-ساختمان های دولتی موفق در ایران
د-ساختمان های دولتی، نشانه های شهری موثر

ه-دلبستگی جامعه شهری ایران به ساختمان های دولتی 
و-زبان طراحی درمعماری ساختمان های دولتی

ز- ارتباط موثر دولت با مردم در ساختمان های شهرداری 

منابع
- سایت وزارت راه وشهرسازی

-http://fa.wikisource.org ساختمان های دولتی - برنامه عمرانی پنجم -
-جزیره آلکاتراز –سایت ویکی پدیا

-مقاله، ساختمان های دولتی و بودجه ریزی عملیاتی - نوشته دکتر محمد آیینی 
 -خبرگزاری بین المللی جنبش عدم تعهد

-خبرگزاری دنیای اقتصاد
-خبرگزاری ایسنا

-http://www.shasa.ir/newsdetail-125312-fa.html
-econews.ir
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کتاب اصول و ضوابط سیسـتم های اطفای حریق سـاختمان به کوشـش دکتراردشـیر فرشـیدیان فر؛ استاد دانشـگاه؛عضو هیئت مدیره و رئیس کمیسیون 
حفاظت از حریق سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان خراسـان رضوی به کمک ماهنامه طاق سـازمان نظام مهندسـی ساختمان خراسـان رضوی منتشر 

و روانه بازار نشـر شـده است.
ایـن اثـر در 96 صفحـه موضوعـات مختلفـی را مـورد بررسـی و تحلیل قـرار می دهد..تقسـیم بندی فضاها و سـاختمان ها از لحاظ تصرف، سیسـتم های 
حفاظـت از حریـق، روش هـای عمومـی اطفـاء حریـق، سیسـتم های حفاظـت از حریـق بـر پایـه، سیسـتم های حفاظـت از حریق بـر اسـاس گاز و مواد 
شـیمیایی، به کارگیـری سیسـتم های آتش نشـانی مناسـب در سـاختمان ها، طبقـه بنـدی سـاختمان ها و بکارگیری سیسـتم های محافظـت از حریق در 

آن هـا و.... برخـی از عناویـن ایـن کتـاب را به خـود اختصاص داده اسـت.
در مقدمـه ایـن اثـر آمده اسـت: "مقررات ملی سـاختمان مجموعه ای اسـت از ضوابط فنـی، اجرایی و حقوقی بـا رعایت الزام در طراحی، نظـارت و اجرای 

عملیـات سـاختمانی کـه به منظور تأمین ایمنی، بهره دهی مناسـب، آسـایش، بهداشـت و صرفه جویـی اقتصادی فرد و جامعه وضع می شـود.
مباحثی که در زمینه مهندسـی تاسیسـات تدوین شـده اسـت عبارت اند از: تأسیسـات مکانیکی، تأسیسات بهداشتی، لوله کشـی گاز طبیعی و صرفه جویی 
در مصـرف انرژی.همچنیـن مبحـث سـوم مقـررات ملـی سـاختمان که به عنـوان "حفاظت سـاختمان ها در مقابـل حریق" ارایه شـده اسـت به ضوابط 
اختصاصـی راه هـای خـروج، روشـنایی و عالمت گـذاری در آن هـا و... پرداختـه اسـت و تاکنون مقـررات مربوط بـه طراحی و سیسـتم های اطفای حریق 

سـاختمان تدوین و ارایه نشـده است.
به سـبب تنوع بسـیار زیاد سـاختمان ها از نظر کاربری، مسـاحت و ارتفاع، تشـخیص به کارگیری سیسـتم اطفای حریق مناسـب دشـوار و نیز به دلیل 

نبـود مقررات مدون، سـلیقه ای شـده و مشـکالتی را برای طراحـان و مجریان ایجاد کرده اسـت."
نویسـنده هـدف از ارایـه اصـول و ضوابط سیسـتم های اطفای حریق سـاختمان را اینگونه شـرح داده اسـت: " بر آن شـدیم ضمن تدویـن مجموعه ای با 
عنـوان "اصـول و ضوابـط سیسـتم های اطفـای حریق سـاختمان"، عالوه بر معرفی انواع سیسـتم های اطفای حریق و تقسـیم بندی سـاختمان ها از نظر 
کاربـری، سیسـتم اطفـای حریـق مناسـب هر کاربـری، به ارایـه طراحی و اجـرای انواع سیسـتم های اطفـای حریق که در سـاختمان ها اسـتفاده خواهد 

شد،  بپردازیم."
در ایـن مجموعـه از آخریـن اسـتانداردهای بین المللـی اسـتفاده شـده کـه بـه کمـک کارشناسـان صاحبه نظـر در مـواردی با توجـه به فرهنـگ جامعه، 
بومی سـازی نیز در آن ها انجام گرفته اسـت. در این راه، تیمی متشـکل از اعضای هیئت علمی  دانشـگاه ها، کارشناسـان سـازمان آتش نشـانی و صاحبان 

صنایـع مرتبـط با موضوع با کارشناسـان ارشـد رشـته های مهندسـی مکانیک و معمـاری همکاری داشـته اند.
مهندس محمد سـادات؛ کارشـناس ارشـد مکانیک، مهندس فرنوش جوانبخت؛ کارشـناس ارشـد معماری و مهندس آرش حیدرزاده؛ کارشناس تأسیسات 

در گـردآوری، ترجمه و تدوین مطالب این مجموعه اردشـیر فرشـیدیان فر را یـاری داده اند.

| قفسهباز | 

اصولوضوابطسیستمهایاطفایحریقساختمان



72

|مقالـه|عمومی
چکیده

نظـام سـاخت و سـاز از تعامـل گروه هـای مختلفـی شـکل می گیرد 
کـه هـر یک مسـوولیت های مرتبط با بخشـی از اقدامـات را بر عهده 
دارنـد. سـاختمان بـه عنـوان محصول ایـن فرآیند، متاثـر از مجموعه 

پیچیـده ای از مقـررات، مصالـح، محصوالت و تجهیزات اسـت.
عدم موفقیت در دستیابی به کیفیت مطلوب ساخت و ساز در ایران و 
خصوصا در تهران با وضع نگران کننده ای ادامه دارد. تالش های انجام 
شده اگرچه باعث بهبود نسبی در اوضاع آشفته موجود شده و اثر بخشی 
آن به صورت موردی در بعضی پروژه ها قابل توجه است ولی به صورت 
کلی نظام کنترل ساخت و ساز در ایران، نابسامان و غیر موثر ارزیابی 
بررسی  جاری،  نظام  بهبود  راهکارهای  شناسایی  به منظور  می شود. 

تجربیات دیگر کشورها مورد توجه قرار گرفت.
باچند  تطبیقی  به صورت  ساز  و  کنترل ساخت  نظام  مقاله،  این  در 
کشور اروپایی )انگلستان، فرانسه، آلمان و سوئد( با نگرش سیستمی 
مورد بررسی قرار گرفته است پس از معرفی کلیات سیستم جاری در 
با اخذ جوازهای  اقدامات مرتبط  این کشورها، چارچوب های قانونی، 
ساختمانی، نظام های کنترل و تضمین کیفیت، ماموریت و مسوولیت های 

عوامل موثر در کیفیت و الزامات فنی عمده، مورد توجه بوده اند.
چند راهکار عملی به منظور بهبود نظام جاری کنترل ساخت و ساز در 
ایران، به عنوان نتیجه ای از مطالعات تطبیقی انجام شده و تجربیات 

موفق دیگر کشورها، پیشنهاد شده است.

واژههایکلیدی:نظام ساخت و ساز، کنترل ساخت و ساز، کنترل 
کیفیت، تضمین کیفیت

مقایسهتطبیقینظام
کنترلساختوسازچند

کشوراروپایی
a_akhoundi@iredco.com|عباساحمدآخوندی

سـیدرسـولمیرقادری|اسـتادیاردانشکدهفنیدانشـگاهتهران
nedmir@iredco.com|

محمـدرحمانـیمفـرد|کارشـناسارشـدسـازهومدیریـت|
rahmani@paidar.ir
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1-معرفیجایگاهواهدافمطالعاتتطبیقی
حفاظت از ایمنی و سـالمت شـهروندان اساسـی  ترین دلیل دولت ها برای 
وضـع قوانیـن، مقـررات و آیین نامه های مرتبط با امر ساخت وسـاز اسـت. 
در طـول دوران بـا پیشـرفت جوامـع، مـوارد دیگـری مد نظر قـرار گرفت 
و مسـایلی از قبیـل پایـداری و دوام مسـتحدثات، ارتقـاء سـطح بهداشـت 
عمومـی بـا به کارگیـری تاسیسـات و تجهیـزات پیشـرفته، ا قتصـاد و 
صرفه جویـی در مصـرف انـرژی بـا اهـداف حفاظـت از محیط زیسـت، و 
مسـایل کارکـرد و بهـره بـرداری از سـاختمان، در الزامـات قانونـی مطرح 
شـدند. بـرای ایـن موضوعات الزاما ت فنی فرمول بندی و مشـخص شـد 
و روند هـای قانونـی بـه تصویـب رسـید تا نقشـه های سـاختمانی بـر این 
موازین کنترل شـده و پروانه های سـاختمانی صادر شـوند. معموال گردش 
کارهـا بـرای کنتـرل الزامـات فنـی و قانونـی در جریـان عملیـات اجرایی 
احداث سـاختمان نیز برقرار اسـت تا بازرسـی ها و اقدامـات کنترل کیفیت 
بـرای تطبیق آنچه عمال سـاخته شـده با آنچـه در نقشـه ها و مدارک فنی 

طراحـی شـده بـود، انجام شـود و مسـتندات مربوطه تدوین شـود.
مجموعـه این اقدامات تحت عنوان نظام کنترل سـاختمان در کشـورهای 
مختلـف بـا صورت های مختلـف در جریان اسـت. ایـن مقالـه برگرفته از 
پـروژه مطالعاتـی "بازنگری نظـام تدوین و اجرای مقررات ملی سـاختمان 
ایران " اسـت که توسـط کارفرمای محترم "وزارت مسـکن وشهرسازی" 
دفتـر تدویـن و ترویج مقـررات ملی سـاختمان ایران با همـکاری و تامین 
اعتبـار توسـط بانک جهانی توسـط شـرکت خدمـات مدیریـت ایرانیان در 

دسـت اقدام دارد.
هدف از مطالعات تطبیقی آشنایی با تجربیات سایر کشورها و الهام گرفتن از 
آن ها در فرآیند بازنگری است. مسلم است که امکان منطبق کردن نظام های 
سایر کشورها در هیچ کشوری به صورت کامل، امکان پذیر نیست، لیکن در 
هر صورت بررسی تجربیات دیگران نکات آموزنده فراوانی به همراه دارد. در 

مطالعات تطبیقی به دنبال پاسخگویی به موارد زیر هستیم:
 با مقایسه و بررسی نظام اجرایی مقررات ملی ساختمان ایران با دیگر 
کشورها، چه مطالبی را می توان آموخت؟ چه گام هایی را برای بهبود اوضاع 

می توان طراحی و اجرا نمود؟ 
 چـه می تـوان از نظام های کنترل سـاختمان دیگر کشـورها بـرای ارتقاء 
سـطح جاری سـاخت و ساز کشور به دسـت آورد و عوامل اصلی در کارآیی 

و تاثیرگـذاری ایـن نظام ها کدامند؟ 
 ارکان اصلـی و عوامـل همگرایـی نظام های مختلف کنترل سـاختمان و 

اجـرای مقررات ملی کدام اسـت؟ 

2-معرفینظامهایمختلفکنترلساختمان–سیستمهای
دولتیدرمقایسهباسیستمهایخصوصی

در ایـن بخـش مقایسـه ای در مورد تقسـیم وظایـف کنترل سـاختمان در 
کشـورهای مورد بررسی ارایه می شـود. تاکید خاص بر مسایل فنی کنترل 
سـاختمان در مراحـل طراحـی و بازرسـی های مربـوط بـه مراحـل اجرایی 
پروژه های سـاختمانی اسـت. جنبه های شهرسازی و معماری و کنترل های 
مـورد نیـاز در ایـن زمینـه مورد توجه این بحث نیسـت. تمایـزی هم میان 
وظایـف و مسـوولیت های کنترلـی و نظارتی نقشـه ها و اقدامات بازرسـی 
و کنتـرل مراحـل اجرایـی می تـوان در نظر گرفت کـه بـه آن می پردازیم.

2-1-مسوولیتصدورپروانهساختمان
در تمامـی کشـورهای بررسـی شـده، مسـووالن محلـی یـا منطقـه ای 

وظایـف مربـوط بـه روند صـدور مجوزهـای سـاختمانی را بر عهـده دارند 
و پروانـه سـاختما ن را صـادر می نماینـد. فقـط در انگلسـتان و ولـز روش 
دیگـری وجـود دارد کـه در آن سـازمان های بخش خصوصـی پروانه های 
سـاختمانی را صـادر می نماینـد کـه تنهـا پوشـش دهنده جنبه هـای فنی 
مربـوط بـه مجوزهـای سـاخت اسـت و سـازمان های دولتـی دیگـری به 

لحـاظ مسـایل شهرسـازی مسـوولیت های مربوطـه را در تعهـد دارند.

2-2-مسـوولیتکنترلهـایفنی،نظارتوبازرسـیهای
زمـاناجرا

هـم سـازمان های دولتی و هـم سـازمان های بخش خصوصـی می توانند 
مسـوولیت های کنتـرل و نظـارت بـر جنبه هـای فنـی طراحـی و اجـرای 
سـاختمان را بـر عهـده بگیرنـد و تطابـق فعالیت های سـاخت و سـاز را با 
الزامات فنی مقررات سـاختمانی مورد رسـیدگی و تایید قرار دهند. چنانچه 
بخـش خصوصـی ایـن مسـوولیت ها را بـر عهـده بگیـرد در اغلـب موارد 
مسـوولیت بخـش عمومـی و دولتـی درمقـام نظـارت عالیـه وکنترل های 
کلـی بخش خصوصـی اقدامات خود را سـازماندهی می نماینـد. چگونگی 
مسـوولیت های بخـش خصوصـی و دولتی در کشـورهای مورد بررسـی را 

می تـوان به شـرح طبقـه بندی هـای زیر توضیـح داد:

2-2-1-مسوولیتبخشدولتیدرکنترلساختمان
A- مسووالن محلی کنترل ساختمان، نظارت ها و بازرسی ها را به انجام می رسانند. 
B- مسووالن محلی کنترل ساختمان، وظایف نظارتی و بازرسی خود را به 
صورت بخشی و یا به صورت کامل به سازمان های بخش خصوصی واگذار 
می نمایند. )ولی مسووالن محلی همچنان در مقابل وظایف خود مسوول 

باقی می مانند(.

2-2-2-مسوولیتبخشخصوصیدرکنترلساختمان
C- مسوولیت محلی کنترل ساختمان، وظایف نظارتی و بازرسی خود را 
به صورت بخشی و یا به صورت کامل به سازمان های شناخته شده و تایید 
صالحیت شده بخش خصوصی واگذار می نمایند و بخش خصوصی در مورد 

قرار دادهای خود مسوولیت کامل دارد.
D- الزام قانونی برای به کارگیری سازمان های خصوصی تایید صالحیت 

شده به منظور انجام برخی از کنترل ها بر اساس مقررات ملی ساختمانی.
E- الزام قانونی بر اساس قوانین مربوط به بخش خصوصی که بایستی 
کنترل توسط سازمان های خصوصی به انجام برسد برای اینکه مسوولیت 
ساخت وساز، ملزم به انجام تعهداتی هستند که مستقیما به مقررات ساختمانی 

مربوط نیست ولی اجباری است مانند بیمه ها و تعهدات مدنی.
F- مسوولیت کامل مدیر یا متقاضی پروانه ساختمانی برای مراقبت در انجام 
 )Self-Control( بازرسی ها که به معنای ایجاد سیستم های خود کنترلی
یا استفاده از سازمان های تایید صالحیت شده در بحث کنترل ساختمان است. 
اقدامات صدور  تایید صالحیت شده بخش خصوصی  سازمان های   -G

پروانه ساختمان و مجوزهای مربوط را به انجام می رسانند.
در ادامه توضیحات بیشتری در مورد هر یک از این تقسیم بندی ها ارایه 
می شود و موقعیت کشورهای مختلف نسبت به آن در یک نمودار ارایه می شود.

برای پوشش دادن به تمامی روش های متداول در بحث کنترل ساختمان و 
مسوولیت های بخش های خصوصی و دولتی در این زمینه، عالوه بر کشورهای 
انگلستان، آلمان، فرانسه و سوئد جایگاه سیستم های کنترل ساختمان کشورهای 
اروپایی هلند، دانمارک، بلژیک و نروژ نیز در این بخش بررسی شده اند.
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1.روشهایمتداولکنترلساختماندراروپا
3-1-روشA)مسوالنمحلیکنترلساختماناقداماتکنترلیراانجاممیدهندومسوولیتکاملدارند(

در واقع این روش، پایه و اساس روش های کنترل ساختمان در تمامی کشورهای مورد بررسی است. اگرچه هلند و دانمارک تنها کشورهایی هستند که کنترل 
ساختمان را فقط توسط بخش دولتی و مسووالن محلی کنترل ساختمان را به انجام می رسانند. در مورد کشور هلند گرایش هایی به سمت استفاده بیشتر از 
بخش خصوصی درکنترل های فنی مالحظه می شود. البته این موضوع هنوز به صورت عملیاتی عمومیت ندارد لذا کشور هلند هنوز در طبقه بندی روش های 

A یا B قرار می گیرد.
در مقایسه با دیگر سیستم های امکان پذیر کنترل ساختمان )با اعطای مسوولیت های بیشتر به بخش خصوصی( این سوال مطرح می شود که آیا این روش 
به کنترل و بازرسی بهینه منجر می شود؟ در مورد کیفیت بازرسی های مورد نیاز، مسوولین محلی کنترل ساختمان در هلند به سختی قادربه پوشش دادن 
مسوولیت های مورد انتظار هستند. انجام فعالیت های کنترل مورد نیاز )به لحاظ تعداد و دفعات بازرسی و نیز به لحاظ کیفیت انجام خدمات بازرسی بین مناطق 
مختلف کشور و نیز در یک منطقه بین مسووالن مختلف دارای تفاوت های زیادی است و معموال با آنچه واقعا مورد نیاز است فاصله دارد و مطلوب نیست. 
شهرداری های کوچک برای به روز نگه داشتن دانش، مهارت ها و ابزار مورد نیاز برای رسیدگی مناسب به وظایف کنترلی خود مشکل دارند زیرا روش های 
نوین ساختمانی به سرعت درحال گسترش هستند و مقررات ساختمانی نیز تغییر می یابند. حجم مکاتبات اداری و تشریفات مربوط به آن زیاد وقت گیر 
است. درمورد مستندات طراحی، قبل از دریافت مجوزهای ساختمانی بایستی تطابق آن با مقررات ساختمانی احراز شود که بسیار وقت گیر است. این روش 
در مقایسه با دیگر روش های کنترل ساختمان که حالت خود کنترلی داشته و یا یک برنامه بازرسی برای کنترل های مورد نیاز مورد اقدام است تفاوت های 

زیادی داشته و از کارآیی کمتری برخوردار است.

 

نمودار مقایسه مسوولیت انجام کنترل های ساختمان در چند کشور اروپایی
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3-2-روشB)مسووالنمحلیکنترلساختماناقدامات
بازرسیراتوسطبخشخصوصیانجاممیدهندولیهمچنان

مسوولیتدارند(
در هلنـد مسـووالن محلـی کنتـرل سـاختمان گاهـی به منظـور کنتـرل 
بخشـی از وظایف خـود مانندکنترل محاسـبات سـاختمانی قراردادهایی با 
بخـش خصوصی و شـرکت های معتبر منعقد می نمایند. مسـوولین در این 
اقدامـات منتقل نمی شـود و مسـوولین محلـی محدود هم شـرح خدمات 
بخـش خصوصی رامشـخص می نماینـد. درحالت کلی ایـن روش با آنچه 
تحـت عنـوان روش A مطـرح کردیم در عمل و کاربـرد تفاوتی ندارد ولی 
به دلیـل بهـره گیـری از گروه هـای تخصصـی، کیفیـت اقدامـات کنترلی 
بسـیار بهتـر خواهـد بـود. با امضـای موافقتنامه توسـط بخـش خصوصی 
چنانچـه دقـت الزم در شـرح خدمات و جامعیـت آن به عمل آیـد می توان 
انتظار داشـت که بازرسـی ها با روشـی حرفه ای و به درسـتی انجام شـوند. 
عـالوه بر این کیفیت اقدامات انجام شـده توسـط شـرکت های مهندسـی 
بـا تخصص هـای ویژه و تجهیزات کافی از آنچه توسـط مسـووالن محلی 
انجـام می شـود بسـیار باالتر ارزیابـی می شـود و می توان گسـتره اقدامات 
کنترلـی را کامـل تر تعریف کـرد. هزینه های بازرسـی توسـط بودجه های 

شـهرداری مطابـق با قراردادهـای متعقده پرداخت می شـود.

3-3-روشC)مسـووالنمحلـیکنترلسـاختمان،تمام
ویـابخشـیازاقدامـاترابـامسـووالنکامـلبـهبخش

مینمایند( واگـذار خصوصـی
این روشـی اسـت که در آلمان به کار گرفته شـده اسـت. مسـووالن محلی 
کنتـرل سـاختمان، بخـش اصلـی وظایـف خـود را بـا انعقـاد قراردادهای 
بازرسـی و کنتـرل بـا شـرکت های متخصـص و تاثیـر صالحیـت شـده 
مهندسـی بـه انجـام می رسـانند. ایـن شـرکت ها بـرای کنترل هایـی کـه 
انجـام می دهنـد مسـوول هسـتند ازمـوارد عـدم مطلوبیـت ایـن روش 
هزینه های انجام این اقدامات کنترلی اسـت که بایسـتی توسـط متقاضی 
پروانه های سـاختمانی پرداخت شـود. شـرکت های حقوقی و یا اشـخاص 
حقیقـی که این کنترل ها را به انجام می رسـانند بایسـتی شـرایط سـختی 
را بـرای احـراز صالحیت حفظ نمایند و درمقابل اقدامـات و اظهارنظرهای 
خـود مسـوولیت حقوقـی دارند. لـذا کیفیت بازرسـی ها و اقدامـات کنترلی 
بسـیار بـاال و قابل اعتماد اسـت. حال چنانچه مشـکلی درمورد بخشـی از 
سـاختمان و یـا عملکردهـای مـورد انتظار آن کـه مورد کنترل واقع شـده 
اسـت پیـش آیـد، شـرکت بازرسـی و یـا مهندسـین کـه صحت مـوارد را 
تاییـد کـرده اسـت بـه لحاظ حقوقـی مسـوول جبران خسـارت اسـت. به 
لحـاظ گردش کارهای اداری سیسـتم C تفاوت اساسـی با سیسـتم A یا 
B نـدارد ولـی هزینه هـای مرتبـط بـا انجـام بازرسـی ها باالتر اسـت زیرا 
سـطح خدمـات بازرسـی ارتقاء یافته اسـت. چنانچه مدیریـت صحیحی بر 
به کارگیـری نیروهـا وشـرکت های تخصصی اعمال شـود در یـک فرآیند 
رقابتـی می تـوان هزینه های بازرسـی را به سـطح متناسـبی کاهـش داد.

مجموعـه هزینه هـای کـه متقاضـی پروانه سـاختمانی بایسـتی بپـردازد، 
بسـتگی بـه روشـی دارد کـه شـهرداری در محاسـبه هزینه هـا بـه کار 
میگیـرد. از طـرف دیگـر ایمنـی ناشـی از ارتقـاء سـطح کیفـی سـاخت 
و سـاز منافـع مالـی را بدنبـال خواهـد داشـت کـه در غالـب کاهـش حق 
بیمه هـا و پذیـرش تضمین هـا بـه صـورت مسـتقیم و غیـر مسـتقیم 
به وجـود می آیـد. تشـریفات اداری و سـرمایه گذاری هـا مرتبـط بـا آن 
بـرای تشـکیالت محلی کنتـرل سـاختمان در این روش کاهـش می یابد.

3-4-روشهایC.D)الزامقاونیبرایبهکارگیری
شرکتهایبازرسیبخشخصوصیوجوددارد(

در ایـن روش مرجـع ایجـاد تعهـد بـا هـم متفـاوت اسـت و ایـن موضوع 
باعـث ایجـاد تمایـز کلـی بین دوروش شـده اسـت.

 در سیسـتم D الـزام قانونـی بـرای سـازمان های خصوصـی کنتـرل 
سـاختمان بر اسـاس مقررات ساختمانی اسـت یعنی مطابق مقررات برخی 
کارهـای سـاختمانی بایسـتی تحـت کنتـرل و بازرسـی شـرکت ها تاییـد 

صالحیـت شـده بخـش خصوصـی قـرار گیرد.
 در سیسـتم E الزام به بازرسـی توسـط سـازمان های خصوصـی به دلیل 
مسـوولیت هایی اسـت که شـرکت های بیمه دارند و استفاده از شرکت های 

بازرسـی بخش خصوصی را اجبـاری می کنند.
در فرانسـه مدیـر پـروژه یـا متقاضـی مجوزهای سـاختمانی بـرای برخی 
کارهـای سـاختمانی خـاص )مثل سـاختمان های بـزرگ با ریسـک ز یاد 
در مقابـل آتـش سـوزی( بـه صـورت قانونی موظـف بـه به کارگیری یک 
شـرکت مهندسـی یـا بازرسـی بخـش خصوصی هسـتند. در اصـول، این 
روش مشـابه آن چیـزی اسـت کـه در روش C توضیـح داده شـد. تفاوت 
اصلـی در ایـن اسـت کـه تصمیم بـه اسـتفاده از شـرکت های بازرسـی و 
کنترلی بخش خصوصی توسـط مسـووالن محلی گرفته نمی شـود بلکه 
بـه صـورت الـزام قانونـی در قوانیـن کشـوری مشـخص شـده اسـت. در 
فرانسـه و بلژیـک در برخـی پروژه ها نیاز بـه برقـراری کنترل های جامعی 
از سـوی سـازمان های خصوصـی طرف قـرارداد وجـود دارد، زیـرا الزامات 
فنـی سـخت گیرانـه ای وجـود دارد و گاهـی ایجـاد پوشـش بیمـه ای بـه 
صـورت اجباری مطرح اسـت. ویژگیهای این دو سیسـتم کمابیش مشـابه 
سیسـتم C اسـت ولـی کیفیـت کنترل هـا معمـوال بسـیار بـاال اسـت. به 
هـر حـال متقاضـی درخواسـت مجوزهای سـاختمانی هزینه هـای اضافی 
مربـوط بـه این کنترل هـا را می پردازد کـه بخشـی از آن در مقابل کاهش 
هزینه هـای مربوطـه به تعرفه هـای بیمه های اجبـاری قابل جبران اسـت. 
در مقایسـه کاهـش هزینه هـای مربوطه بـه تعرفه های بیمه هـای اجباری 
قابـل جبـران اسـت. در مقایسـه بـا سیسـتم های A و B کـه در هلنـد 
رایـج اسـت و بخش دولتـی متولی اقدامـات اسـت، روش E, D با امنیت 
خاطـر بهتـری بـه دسـتیابی سـطح مـورد انتظار کیفیـت منجر می شـود. 
میـزان افزایش قیمت ایـن روش ها در صدور مجوز پروانه های سـاختمانی 
بـه تفکیک تبیین نشـده اسـت ولی این مشـخص اسـت کـه هزینه های 
بازرسـی باالیـی بایسـتی پرداخت شـود تا بتـوان هزینه های حـق بیمه را 
کاهـش داد در اینجـا به کارگیـری روش های موثـر مدیریتی و اسـتفاده از 
فضـای رقابتی بین شـرکت های بخـش خصوصی می توانـد نقش مهمی 
در کاهـش هزینه هـای بازرسـی داشـته باشـد. با توجـه به اینکه درکشـور 
فرانسـه مسـووالن کنترل سـاختمان هیچگونه اقدام کنترلی و بازرسـی را 
رأسـا انجـام نمی دهند، بخـش خصوصی در این زمینه رشـد قابل توجهی 
کـرده اسـت و نقـش مناسـبی را در بهبـود کیفیت سـاخت وسـاز بر عهده 
دارد. ازطـرف دیگـر گروهی از کارهای سـاختمانی که تحت کنترل بخش 
خصوصـی نیسـتند. از طـرف بخش دولتی هم کنترل نمی شـوند و به این 
ترتیـب تحـت هیـچ گونـه کنترلی نیسـتند که بـه آن روش خـود کنترلی 
می گوینـد ولـی بـه هر حال تمامی سـاختمان ها بایسـتی مجوز سـاخت و 
سـاز اخـذ نمایند. هزینه هـای صدور مجوزهای سـاختمانی در فرانسـه، به 
شـرحی اسـت که در این بخش گفته شـد مسـتقل از سـطح بازرسی های 

مورد نیـاز تعیین می شـود.
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3-5-روشF)مسـوولیتکامـلمالـکدررعایـتموارد
کنتـرلکیفیت(

در این سیسـتم مالک، متقاضی صدور پروانه سـاختمان یا مدیر سـاختمان 
مسـوول سـازماندهی و مدیریـت اقدامـات الزم در کنترل کیفیت سـاخت 
و سـاز اسـت )از طریـق اقداماتـی که راسـا انجـام می دهند و یـا از طریق 
به کارگیـری سـازمان های کنترل کیفی معتبر(. در سـوئد و نـروژ متقاضی 
پروانه های سـاختمانی همواره مسـوول اجرای نظارت هـا و کنترل اقدامات 
کیفـی را بـر عهـده دارد. در آلمان این موضوع تنها در مورد سـاختمان های 
کوچـک صـدق می کنـد )حداکثر یک طبقه بـا حداکثر مسـاحت 200 متر 
مربـع(، مسـووالن محلی کنترل سـاختمان یک برنامه نظارتی و بازرسـی 
)Control Plan( را بـه اجـرا می گذارنـد که در جریـان انجام آن تمامی 
کنترل هـای الزم در میسـر اقدامـات طراحـی و اجرایـی برای دسـتیابی به 
الزامـات مقـررات سـاختمانی انجـام می شـود. مسـووالن محلـی کنتـرل 
سـاختمان درزمـان تنظیـم برنامه نظارت و بازرسـی تصمیـم می گیرند که 
درچـه مـواردی به اقدامات به کارگیری یک سیسـتم بازرسـی مسـتقل در 
انجام اقدامات کنترلی ضروری اسـت. این سیسـتم برای انجام بازرسـی ها 
بـه صـورت موثـر و بـا کارایی باال توسـط متخصصین بازرسـی با سـطح 

کیفـی عالـی، تضمین های مناسـبی را فراهـم می نماید.
ــی ها  ــل بازرس ــد تکمی ــاز رون ــاخت و س ــرل س ــی کنت ــووالن محل مس
ــرای  ــب ب ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــتی می نماین ــات را سرپرس ــت اقدام و کیفی
ــدا  ــه در ابت ــود ک ــد ب ــادی خواه ــک اقتص ــا مال ــاختمان و ی ــر س مدی
را  ســاختمان  صنعــت  در  فعــال  شــرکت های  را  شــرکت هایی 
ــی  ــرای بازرس ــخصی را ب ــفاف و مش ــام ش ــا نظ ــد ت ــویق می نمای تش
ــد. ــرار نماین ــی ســاختمانی برق ــررات مل ــات مق ــت الزام ــت و رعای کیفی
ایــن وضعیــت امــکان ترکیــب فعالیت هــای کنترلــی و بازرســی را فراهــم 
می نمایــد بــه ترتیبــی کــه منافــع بخــش خصوصــی و بخــش دولتــی در 

کنــار یکدیگــر تامین شــود.
ــا  لــذا وظایــف کنترلــی مســووالن محلــی و تشــریفات اداری مرتبــط ب
ــی و  ــگیرانه طراح ــی پیش ــات کنترل ــه از اقدام ــد. توج ــر می یاب آن تغیی
ــه نظــارت برنامه هــای بازرســی معطــوف می شــود. در مجمــوع  اجــرا ب
ــش داد.  ــن روش کاه ــا ای ــی را ب ــکالت اداری و بروکراس ــوان مش می ت
شــاید در ابتــدا اینگونــه به نظــر برســد کــه مدیــر ســاختمان یــا متقاضــی 
پروانــه ســاختمانی مشــکالت اداری و کاغذبــازی بیشــتری خواهد داشــت 
ولــی بــا توســعه و اجــرای سیســتم های کنتــرل کیفیــت ایــن مشــکالت 
مرتفــع می شــوند و ثمــرات ناشــی از دســتیابی بــه کیفیــت باالتــر پدیــدار 
ــه  ــرد ک ــدا ک ــت پی ــی دس ــه وضعیت ــوان ب ــوع می ت ــود. در مجم می ش

هزینه هــا بــه نحــو مطلوبــی کنتــرل شــوند.

ــرای ــرب ــیمعتب ــازمانهایخصوص 3-6-روشG)س
شــناخته مجــاز ســاختمانی پروانههــای صــدور

ند( میشــو
ایــن موضــوع بــه ســادگی قابــل درک اســت که یــک ســازمان خصوصی 
ــات بازرســی را در  ــد و اقدام ــی را بررســی می کن ــه طراح ذی صــالح ک
ــذا  مراحــل اجرایــی انجــام می دهــد، دارای صالحیــت مناســب اســت ل
می توانــد بــر اســاس قوانیــن ســاختمانی دولتــی مجوزهــای مربوطــه را 
ــز اجــرا  ــه ای از چنیــن سیســتمی در انگلســتان و ول ــد. نمون صــادر نمای
شــده اســت. ســازمان های بخــش خصوصــی به عنــوان بازرســان تاییــد 
ــی و  ــات طراح ــن الزام ــر تامی ــوند و ب ــناخته می ش ــده ش ــت ش صالحی

اجرایــی نظــارت می کننــد ونهایتــا ایــن امــکان را در اختیــار دارنــد کــه 
بــه صــورت رســمی مجوزهــای ســاختمانی را صــادر نماینــد. مالــک یــا 
مدیــر ســاختمان کــه متقاضــی مجوزهــای ســاختمانی اســت می توانــد 
از بیــن مســووالن محلــی و بازرســان صالحیــت شــده یکــی را انتخــاب 

. ید نما
ــرل ســاخت و ســاز از  ــی کنت ــارات مســووالن محل ــه هــر حــال اختی ب
ــت  ــد صالحی ــرای بازرســی تایی شــرکت های بخــش خصوصــی کــه ب
ــالف، خصوصــا در  ــروز اخت ــع ب ــر اســت و در مواق ــد، وســیع ت شــده ان
ــووالن  ــتی از مس ــی بایس ــی، بازرس ــات اجرای ــی از عملی ــل بازرس مراح

ــد کــه وارد عمــل شــوند. ــی درخواســت نمای محل
ــر ــرب ــلموث 4-مقایســهســازمانهایمســوولوعوام

کیفیــتســاختوســازدرکشــورهایاروپایــی:
به منظــور خالصــه ســازی مطالــب عنــوان شــده در مطالعــات تطبیقــی 
ــه  ــر ارای ــه شــرح زی ــی ب نظام هــای اجرایــی کشــورهای اروپایــی جداول

می شــود:
ــت  ــرل کیفی ــوول درکنت ــازمان های مس ــه س ــدول مقایس ــف – ج ال
ســاختمان و ماموریت هــای اصلــی کــه در ایــن جــداول بــرای 
کشــورهای آلمان، انگلســتان، ســوئد و فرانســه، سلســه مراتب، چگونگی 
ســازماندهی در ســطح ملــی، منطقــه ای و محلــی عنــوان شــده اســت به 
ــازمان ها  ــن س ــی ای ــای اصل ــف و ماموریت ه ــه وظای ــورت خالص ص
عنــوان شــده اســت. ارتقــا ســطح کیفــی ســاخت وســاز محصــول ایــن 
نظــام اجرایــی اســت کــه در کشــورهای مختلــف متناســب بــا ســاختار 
سیاســی، جغرافیــای طبیعــی و دیگــر عوامــل اصلــی ســازماندهی شــده 

اســت.
ب- جـــدول مقایســـه وضعیـــت بیمـــه و ضمانـــت کیفیـــت ســـاخت 
ـــده،  ـــورت چکی ـــه ص ـــر ب ـــوق الذک ـــی ف ـــورهای اروپای ـــاز در کش و س
چگونگـــی نگـــرش در ســـاخت و ســـاز کشـــورها را در ایـــن رابطـــه 
ـــیار  ـــل بس ـــه از عوام ـــود بیم ـــه می ش ـــه مالحظ ـــد. چنانچ ـــان می ده نش
اساســـی درحمایـــت از حقـــوق مصـــرف کننـــدگان محســـوب شـــده و بـــه 
ـــاخت  ـــی س ـــطح کیف ـــاء س ـــتقیم در ارتق ـــر مس ـــتقیم و غی ـــورت مس ص
ـــش  ـــدن پوش ـــاری ش ـــمت اجب ـــه س ـــردش ب ـــت. گ ـــر اس ـــاز موث و س
ـــه  ـــود ک ـــوب می ش ـــی محس ـــد عموم ـــک رون ـــف ی ـــای مختل بیمه ه
ـــی شـــدن اســـت. ـــت عملیات ـــج در حال ـــه تدری ـــف ب در کشـــورهای مختل

ـــاز ـــاختوس ـــایس ـــهازنظامه ـــلتوج ـــواردقاب 5-م
ـــه ـــوردمطالع کشـــورهایم

ـــد  ـــرار گرفته ان ـــه ق ـــورد توج ـــی م ـــات تطبیق ـــه در مطالع ـــورهایی ک کش
ـــی  ـــت جغرافیای ـــی و موقعی ـــای حقوق ـــث نظام ه ـــوع الزم از حی دارای تن
ـــت  ـــت وضعی ـــاظ قدم ـــه لح ـــب ب ـــی منتخ ـــورهای اروپای ـــتند. کش هس
ـــز  ـــررات معمـــاری، شهرســـازی و نی ـــه لحـــاظ وضـــع مق ـــاده ای ب ـــا افت ج
ـــای  ـــک دارای ویژگی ه ـــر ی ـــی ه ـــد ول ـــاز دارن ـــاخت و س ـــرل س کنت

ـــتند. ـــاص هس خ
ـــی)common Law( و  ـــی عرف ـــام حقوق کشـــور انگلســـتان دارای نظ
ـــرل  ـــر کنت ـــر ب ـــد حداکث ـــا تاکی ـــر و ب ـــاختمان بازت ـــرل س ـــام کنت ـــا نظ ب
ســـاختمان بوســـیله بخـــش خصوصـــی و رعایـــت حداکثـــر حقـــوق 
ـــث  ـــایگان و مباح ـــرات همس ـــه نظ ـــژه ب ـــه وی ـــا توج ـــث ب ـــخاص ثال اش
مـــورد نظـــر طرفـــداران محیـــط زیســـت اســـت کـــه دیدگاه هـــای 
ایشـــان در صـــدور پروانه هـــای ســـاختمان مهـــم ارزیابـــی می شـــود. 
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کشـــور فرانســـه به عنـــوان یـــک سیســـتم ســـاخت و ســـاز تمرکـــز گرایانـــه و ســـنتی بـــا تبعیـــت از قانون هـــای مکتـــوب )written(و کـــم 
انعطـــاف شـــناخته می شـــود. در عیـــن حـــال مداخلـــه شـــهرداری ها در جنبه هـــای کیفـــی و اســـتاندارد های فنـــی ســـاخت و ســـاز در حداقـــل 
ـــتانداردها  ـــت اس ـــت و رعای ـــان از کیفی ـــا به منظـــور حصـــول اطمین ـــن نامه ه ـــه و صـــدور تضمی ـــف شـــده اســـت و در عـــوض نظـــام بیم ممکـــن تعری

ـــت. ـــخگو اس ـــوی و پاس ـــیار ق ـــدگان بس ـــرف کنن ـــارت مص ـــران خس ـــای جب ـــاز و کاره و س
در ایـن بخـش تـالش شـده اسـت تـا به صـورت چکیده مـوارد قابـل توجه و کاربـردی از نظام های مختلف سـاخت وسـاز در کشـورهای مـورد مطالعه 

عنـوان شـوند، تـا بتـوان در ارزیابی هـای نهایـی، نتایج مورد نیاز متناسـب با شـرایط و امکانات سـاخت و سـاز در ایران پیشـنهاد شـود.
 نظـر خواهـی از مـردم و اشـخاص ذی نفـع در زمـان تهیـه طرح هـای شهرسـازی وعمـران شـهری کـه موجـب عالقـه و انتقـاد مـردم بـه 
و ضوابـط شهرسـازی می شـود. موازیـن  از  پاسـداری  در  و شـهرداری ها  بـا شـورای شـهر  آنـان  و همراهـی  مذکـور  اجـرای ضوابـط  ضـرورت 

 نظرخواهی از مردم و اشخاص ذی نفع در زمان تهیه طرح های شهرسازی و عمران شهری که موجب عالقه و انتقاد مردم به ضرورت اجرای ضوابط مذکور 
و همراهی آنان با شورای شهر و شهرداری ها در پاسداری از موازین و ضوابط شهرسازی می شود.

 اعالم و انتشار درخواست های پروانه ساختمان و اعالم به همسایه ها و دادن فرصت به آن ها برای اعالم نظر موافق یا مخالف خود در مورد طرح درخواست شده.

الف- جدول مقایسه سازمان های مسوول درکنترل کیفیت ساختمان و ماموریت های اصلی

 محدودهنام کشور
سازمان های مسوول در کنترل کیفیت ساختمان ها و ماموریت های اصلیعملکرد

مان
آل

قانونگذاری به منظور تعریف مبانی کلی قانونی کنترل ساختمان توسط پارلمان فدرال آلمان انجام می شو د. )Deutscher Bundestag(فدرال

منطقه ای
16 ایالت )Llander( با پارلمان های ایالتی به منظور تعریف مبانی قانونی ساخت وساز و جهت گیری های توسعه امر مسکن قانون گذاری می کنند.

سیاستگذاری توسط وزاتخانه ها ی مسوول در هر ایالت انجام می شود. در ایالتHesse  سیاست های ساخت و ساز، بودجه بندی و تخصیص یارانه ای مسکن و تعریف مقررات و الزامات مربوط 
به آن توسط وزارت اقتصاد، حمل و نقل و توسعه منطقه ای انجام می شود.

Wirtschaft, Verkehr und Hessisches Ministerium fur Landesentwicklung(

محلی

اقدامات قانونگذاری توسط مسوولین کنترل ساختمان شهرداری ها انجام می شود. )Bouaufsichtbeharder( اقدامات اداری و اجرایی مقررات کنترلی ساختمان توسط مسوولین قانونی 
شهرداری انجام می شود.

تعریف استاندارد های ملی آلمان )DIN( توسط انستیتو استاندارد آلمان انجام می شود. 
)Deutsches Institut fur Normung e.v Berlin(

انستیتو مسکن محیط زیست )Institute Wohnen und Umwelt( با حمایت مالی ایالت Hesse تحقیقات مربوط به امور ساخت و ساز را انجام داده و توصیه های قانونی و 
سیاستگذاری الزم را به مسوولین ارایه می نمایند.

 محدودهنام کشور
سازمان های مسوول در کنترل کیفیت ساختمان ها و ماموریت های اصلیعملکرد

تان
لس

انگ

سیاستگذاری و برنامه های زمین و مسکن توسط دپارتمان محیط زیست، حمل ونقل و مسکن انجام می شود. اقدامات نظارتی مربوط به سازمان های ثبت شده در بخش ساخت وساز، تخصیص فدرال
مجوزها و کنترل استانداردهای مصوبات، سیاست گذاری، تحقیقات و پشتیبانی اطالعاتی مالکان توسط سازمان مسکن در انگلستان انجام می شود.

منطقه ای
سیاستگذاری و تفسیر قوانین در راستای جهت گیری های ملی، تخصیص زمین، الزامات خانه سازی و شرایط مربوط به آن توسط مسووالن منطقه ای در انگلستان انجام می شود.

 اقدامات اجرایی توسط همین مسوولین محلی صورت می گیرد و اجرای مقررات ملی و برنامه های بهبود و توسعه مسکن توسط ایشان به صورت عملیاتی دنبال می شود
 .)The Housing Corporation( 

محلی
در شهر لندن )London Boroiughs 32( اقدامات سیاست گذاری و اجرایی مقررات ملی ساختمانی و اجرای محلی برنامه های محلی زمین و مسکن را بر عهده دارند.

الزامات و توصیه های مربوط به امر مسکن از جمله شرایط مربوط به تضمین های مرتبط با اقدامات ساخت و ساز و سازمان های رسمی تایید صالحیت شده در مناطق مختلف از جمله 
 Registered Social Landlordsامور مرتبط با مدیریت و اقدامات اجرایی ساختمان سازی و الزامات مرتبط با اجاره، رهن، فروش و انواع مشارکت ها را با کسب مجوزهای قانونی ازمقامات 

مسوول محلی به انجام می رسانند.

 محدودهنام کشور
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وئد
س

پارلمان ملی سوئد وظایف قانون گذاری دارد.)Riksdag(ملی
)Landshovdingar( سیاستگذاری توسط وزارت مسکن انجام می شود که بخشی از وزارت امور داخلی کشور محسوب می گردد 

منطقه ای
24 استان )Lau( وجود دارد که مسوولین آن توسط دولت منصوب می شوند )Lndschvdingar( و اقدامات اداری و اجرایی را از طریق هیأت اداری استان)Lansstyrelse(  و اقدامات اداری 
و اجرایی را از طریق هیأت اداری استان )Lansstyrelse( به انجام می رسانند. این هیأت یک وظیفه دو جانبه برای ایجاد ارتباط بین دولت اداری استان مرکزی و شهرداری ها بر عهده دارد و اولین 

مسیر در اجرای برنامه ها و تصمیمات گرفته شده در امر ساخت وساز محسوب می شوند.

محلی

 )Byggnadsnamnder( وجود دارد که سیاست گذاری های تفضیلی مربوط به برنامه های ساخت وساز محلی را در کمیته های ساختمانی شهرداری ها )Kommuner( 285 شهرداری
ساماندهی می نماید و مجوزهای ساختمانی را صادر می کنند.

موسسه استانداردهای ساختمانی )Byggnadsnamnder( مجموعه علمی و فنی محسوب می شود که در سطح ملی استانداردها را تدوین می نمایند.
هیأت ملی ساخت و ساز و برنامه ریزی مسکن )Boverket( سازمان مسوول غیر دولتی است که اقدامات صنعت ساختمان در سوئد را تحت مطالعه دارد و پیشنهادات اجرایی و قانونگذاری را به 

وزارت مسکن اعالم می نماید. اقدامات سرمایه گذاری مسکن، مقررات و ضوابط قانونگذاری ساختمان، بررسی وضعیت برنامه ریزی و قوانین شهرداری ها وتطابق آن با قوانین ساختمانی همگی تخت 
نظر این هیأت است که مبنای تصمیم سازی ها قرار می گیرد
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سه
فران

ملی

قانون گذاری های مرتبط با شهرسازی، کنترل ساخت و ساز و امور مسکن توسط پارلمان و دولت فرانسه انجام می شود.
)Le Gouvernement and Le Parlement(

 سیاست گذاری امر مسکن و ساخت و ساز امور مربوط به صنعت و کیفیت ساخت و ساز توسط وزارت مسکن، زیر ساخت ها، حمل و نقل و توریسم )MELT( و مدیریت های زیر مجموعه آن 
انجام می شود. 

Ministere de l’Equipment , du Logement , des Transport et du Tourisme
وزارت بودجه، وزارت بهداشت، سالمت شهرها و وزارت شهرسازی نیز در بحث سیاست گذاری مسکن و ساخت و ساز دخیل هستند.

منطقه ای
مطابق با قانون تمرکز زدایی سال 1982 چارچوب دولت های محلی مشخص شده است که در 22 منطقه انتخاب می شوند ولی نقش ضعیفی در ارتقاء سطح کیفی ساختمان بر عهده دارد. قانون 

96 دپارتمان منتخب را تعریف کرده است. که وظایف اجرای سیاست های اجتماعی از جمله بحث مسکن را در اختیار دارند. مهم  ترین بخش اداری و اجرایی بر عهده دپارتمان مدیریت زیر ساخت ها 
DDE است. 

)Les Direction Departmentals de l’Equipmental(

محلی

تعداد 36000 شهرداری با اندازه های کوچک تا بزرگ به لحاظ ساختاری وجود دارد که بر اساس قانون تمرکززدایی مسوولیت طراحی شهری و ارایه پیشنهادهای راهبردی توسعه منطقه ای را
 بر عهده دارند. سیاست گذاری بر عهده شهردار و سازمان شهرداری است.

 )et le Conseil Municipal LE Maire( اقدامات اجرایی و اداری توسط اداره خدمات فنی ساختمان و شهرسازی انجام می شود.
) Les Services Techniques Municipau du logement et de ;’urbanisme(

شرکت های بیمه برای ساخت وسازهای جدید تاییدیه های تطابق با معیارهای مقررات ملی را طلب می نمایند ک توسط بازرسان مستقل انجام می شود و این بازرسان مجوز اقدامات خود را از 
MELT اخذ کرده اند.

 سازمان های دیگری در امور مربوط به کیفیت ساخت و ساز دخالت دارند که از مهم  ترین آن ها آژانس کیفیت ساختمان است.
 )Agence Qualite Construction( که اقدامات سیستم های بیمه را نظارت می نماید و توصیه های الزم را به دولت و بیمه ها و شرکت های صنعتی ارایه می کند و تجربه های موفق را 

ثبت و گزارش می نماید.
اطالعات فنی، راهنمای طراحی و یافته های تحقیقاتی توسط Qualite ساماندهی می شود. این یک سازمان غیر انتفاعی است که در سال 1974 توسط وزارت مسکن تاسیس شده و بخش 

تخصصی ساختمان را ساماندهی کرده است.

 ب - جدول مقایسه وضعیت بیمه و ضمانت کیفیت ساخت و ساز در کشورهای اروپایی

سازمان های مسوول در کنترل کیفیت ساختمان ها و ماموریت های اصلینام کشور

آلمان
کارهایی که توسط پیمانکار ساخته می شوند دارای ضمانت کیفیت 5 ساله هستند.

در مورد مصالح و قطعات ساختمانی ضمانت ها معموال 2 ساله است.
خریدار ساختمان می تواند در مورد بخش های پوشیده ساختمان تا 30 سال پس از بهره برداری در صورت بروز مشکل مطالبه غرامت کند.

اخذ بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان به نفع خریداران ساختمان ها به وسیله سازنده اجباری نیست.انگلستان
برای نظارت بر اجرای عملیات اجرایی ساختمانی می توان به جای نظارت شهرداری از مهندسان ناظر استفاده نمود.

هیچگونه الزامی در مورد اخذ بیمه نامه وجود ندارد.سوئد
مالک برای دستیابی به سطح مطلوب از کیفیت مسوول است و به همین منظور ناظر ذی صالح برای کنترل و تضمین کیفیت برنامه بازرسی را تدوین کرده و در اجرای آن نظارت می نماید.

فرانسه

اشخاص حقیقی و حقوقی که برای مردم خانه می سازند تکالیف و تعهدات سنگینی در زمینه تضمین کیفیت ساخت در قبال مردم دارا می باشند. در این موارد فروشنده برای برخی عیوب و خسارت کوچک 
2 سال و برای عیوب و خسارات مهم 10 سال ضمانت دارد. این مسوولیت دامنه خود را به اشخاص ثالث )افزودن بر خریدار( نیز می کشاند یک نوع تضمین مربوط به دفع عیوبی است که در دوره یک ساله 

پس از تحویل ظا هر می شود و تضمین پایان کار کامل نامیده می شود.
اخذ بیمه نامه هم برای کارفرما و هم برای سازندگان اجباری است و برای گرفتن پایان کار الزام به ارایه وجود دارد.

برای سفارش دهندگان کوچکی که تصمیم گرفته اند از طریق عقد قرارداد با یک و یا چند سازه محلی اقدام به احداث ساختمان نمایند. الزام بیمه وجود ندارد ولی با اتخاذ چنین تصمیمی، عمال خود را از 
حمایت مستقیم قانون بیمه محروم کرده اند.

 دادن امکان به اشـخاص ثالث نظیر طرفداران محیط زیسـت یا حامیان 
میـراث فرهنگی برای مخالفـت با پروانه صادره و طـرح دعوا در محاکم.

 پیـش بینـی اسـتیناف و وجـود مراجـع مشـخص بـرای رسـیدگی بـه 
شـهرداری  کـه  تصمیماتـی  بـه  نسـبت  نظـر  تجدیـد  درخواسـت های 
درخصـوص تقاضاهـای پروانه و صـدور آن و اقدامـات کنترلی نظیر توقف 

کار و تعلیـق پروانـه و خاتمـه دادن بـه کار اتخـاذ می کننـد.
 وجـود مکانیـزم بیمـه و تضمیـن کـه از اجبـاری کامـل )در فرانسـه( تا 
اختیـاری کامـل در آلمـان وجـود دارد، تـوام بـا اعمـال نظـارت از ناحیـه 

شـهرداری یـا بخـش خصوصـی کارگـزار شـهرداری
 الزام به اخد تایید مصالح، فرآورده ها و قطعات مصرفی در ساختمان

 الزام به اخذ تایید روش های جدیدساخت

کنتــرل  کار  گــردش  وارد  خصوصــی  بخــش  کــه  درمــواردی   
ســاختمان اعــم از صــدور پروانــه و تاییدیه هــا و نظــارت و صــدور 
ــه  ــه ضمانت نام ــار ارای ــض اختی ــن تفوی ــراه ای ــده، هم ــان کار ش پای
حرفــه ای کــه بــه موجــب آن خســارات وارده بــه اشــخاص اعــم 
از عمــدی یــا غیــر عمــدی بیمــه شــده باشــد را الزامــی کننــد.
ــای  ــام فعالیت ه ــه انج ــوط ب ــه مرب ــورها اعتبارنام ــاره ای از کش  در پ
طراحــی، اجــرا و نظــارت و کنتــرل ســاختمان را مراجع حرفه ای متشــکل 

از صاحبــان صنایــع و حــرف ســاختمانی اعطــا می نمایــد.
 در بســیاری از کشــورها موضــوع مطالعــه افــزون بــر دریافــت پروانــه 
ــی طرح هــا، اخــذ تاییدیه هــا و مجوزهــای  ــرای اجــرای کل ســاختمان ب
ــا  ــرای آن ه ــه اج ــر ک ــات دیگ ــیاری از عملی ــام بس ــرای انج ــر ب دیگ
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الزمــه اجــرای ســاختمان اســت نیــز الزامــی شــده انــد، از جملــه ایــن 
مــوارد می تــوان بــه پروانــه تخریــب، پروانــه تصــرف موقــت فضاهــای 
عمومــی، پروانــه نصــب نــرده، حفاظــت و تجهیــزات مرتبــط بــا ایمنــی 
ــط  ــران و محی ــر همســایگان، عاب ــوب ب ــرات نامطل کارگاه و کاهــش اث

زیســت در حیــن اجــرای ســاختمان اشــاره کــرد.
ــه  ــه بســیاری از مراحــل درخواســت پروان ــورد مطالع  در کشــورهای م
ــت و از راه دور  ــبکه اینترن ــق ش ــاز از طری ــورد نی ــدارک م ــلیم م و تس
ــر  ــل ذک ــتم های قاب ــرفته ترین سیس ــی از پیش ــت. یک ــر اس امکان پذی

ــد. ــان می باش ــور آلم ــه کش ــق ب متعل
 در اغلــب کشــورهای مــورد مطالعــه بــا هر درخواســت پروانه ســاختمان 
بایســتی ترتیبــات مربــوط بــه تامیــن هزینــه تاسیســات زیربنایی شــهری 
ــه  ــه عمــل مــی آورد ب کــه ســاختمان مذکــور از خدمــات آن اســتفاده ب
وســیله مالــک مشــخص شــود. در پــاره ای مــوارد مالــک موظــف اســت 
ــه  ــت پروان ــوارض دریاف ــب ع ــور را در قال ــه مذک ــا 90% از هزین ــه ت ک
بپــردازد یــا در طرح هــای »مجموعــه ســازی« تاسیســات زیربنایــی خــود 

را اجــرا نمایــد. 
 در کلیــه کشــورها موضــوع مطالعــه صــدور پروانــه یــا رد درخواســت 
صــدور پروانــه بایســتی قانونــا در مــدت زمــان معینــی انجــام پذیــرد و 
چنانچــه شــهرداری درمــدت مذکــور کــه معمــوال در کشــورهای مــورد 
مطالعــه بیــش از ســه مــاه نیســت )جــز بــرای طرح هــای ویــژه( در مــورد 
درخواســت تصمیــم قطعــی نگیــرد، مالــک یــا می توانــد درخواســت ر ا 
ــه  ــا ب ــد. )سیســتم فرانســه( و ی ــاز کن ــی و کار را آغ ــه شــده تلق پذیرفت

دادگاه هــای مربوطــه رجــوع نمایــد.
تاکیــد بســیار بــر رعایــت الزامات زیســت محیطــی که بــدون اســتثناء در 

تمــام کشــورهای مــورد مطالعــه نقــش درجــه نخســت را دارا می باشــد.
 در کلیــه کشــورهای موردمطالعــه تصــرف موقــت فضاهــای عمومــی 
)خیابــان، پیــاده رو، پــارک( بــرای انجــام عملیــات ســاختمانی افــزون بــر 
ــع مقــررات بســیار دقیقــی  آنکــه نیازمنــد اخــذ مجــوز ویــژه اســت. تاب
ــود،  ــان تصــرف مشــخص ش ــدت زم ــا بایســتی م ــه حتم ــد ک می باش
تدابیــر مربــوط بــه حفاظــت پیرامونــی، برچیــدن وســایل و بازگردانــدن 
ــوارض  ــود و ع ــد ش ــرف تعه ــل از تص ــع قب ــه وض ــی ب ــای عموم فض

ــل آن پرداخــت شــود. خاصــی در مقاب

6-ارکاننظامساختوساز
در یــک نــگاه کلــی، بــه عنــوان نتیجــه ای از مطالعــات تطبیقــی، ارکان 
نظــام ســاخت و ســاز را می تــوان مطابــق طــرح زیــر بــه تصویــر کشــید:

ضوابطقانونی،نظامهایحقوقیوجزایی
در توصیف این طرح موارد زیر قابل توجه است:

 نظــام ســاخت و ســاز بــر بســتر ضوابــط قانونــی و نظام هــای حقوقــی 
و جزایــی اســتقرار یافتــه اســت.

 شــالوده در زیــر ســاخت تمامــی اقدامــات، مشــخص نمــودن و 
ماموریت هــا و مســوولیت ها توســط قراردادهــا و شــیوه نامه هــای 

ــت. ــه اس مربوط
ــتندات  ــدارک و مس ــدا م ــاز، ابت ــاخت و س ــام س ــی نظ ــای اصل  پایه ه
ــا تضمیــن  ــرای کنتــرل ونهایت فنــی و ســپس نظام هایــی اســت کــه ب

ــود. ــه می ش ــت ارای کیفی
بــرای حمایــت از مصــرف کننــدگان و تحقــق اهــداف اصلــی مقــررات 

ملــی ســاختمان یعنــی ایمنــی، آســایش، بهداشــت و دیگــر.

7-پیشنهاداتیبهمنظوربهبودنظامکنترلساختوسازدرایران
اصــالح ضــو ابــط قانونــی، نظام هــای حقوقــی و جزایــی بــا توجــه بــه 
ــری از  ــون نظــام مهندســی به منظــور جلوگی ــد ســاله قان ــات چن تجربی
خلــط مســوولیت ها و ایجــاد شــفافیت در نظــام کنتــرل ســاخت و ســاز 

ــر پیشــنهاد می شــود: ــری از راهکارهــای زی ــا بهــره گی ب
ــک  ــی در ی ــاز و طراح ــاخت وس ــوولیت س ــی، مس ــش اجرای  در بخ
ــدگاه طــرح  ــا دی ــر ب ــا دفات ــن شــرکت ها و ی ــرد. ای ــرار گی ــه ق مجموع
و ســاخت تمامــی مســوولیت های مربــوط را بــه صــورت تجمیــع شــده 
ــی  ــن کاف ــه انجــام تعهــدات خــود تضمی ــد و نســبت ب ــر عهــده دارن ب

می ســپارند.
 در بخـش نظـارت، تجمیع مسـوولیت کنترل وهدایت سـاخت و سـاز در 
شـرکت ها، دفاتـر خدمات فنی و مهندسـی و یا توسـط اشـخاص حقیقی، 

ذی صـالح بـه نمایندگی از سـازمان های مسـوول در امر سـاخت و سـاز
 ایجـاد پوشـش های بیمـه ای مختلـف به منظـور ایجـاد پشـتوانه های 
مناسـب درجبـران خسـارات و کمـک بـه ایجاد سیسـتم خـود کنترلی در 

نظام سـاخت و سـاز
پشـتیبانی  و  مدیریـت  اطالعـات  مستندسـازی  سیسـتم  برقـراری   
تصمیم گیـری به منظور ایجاد بسـتر الزم در سیسـتم های تضمین کیفیت.
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|سفرنامه|

مریمضیایی|دانشجویدکترا،معماریوطراحیشهری،پلیتکنیک
میالن،ایتالیا

احسانرعنایی| دانشجودکتراعمران،پلیتکنیکمیالن،ایتالیا

تراموا،نوستالژیحملونقل
درونشهریدرمیالن

شــهر میــالن دومیــن شــهر بــزرگ در ایتالیــا پــس از رم محســوب 
می شــود و از طرفــی قدرتمند تریــن شــهر صنعتــی در شــمال ایتالیــا 
ــایر  ــا س ــه ب ــدرن در مقایس ــبتا م ــهری نس ــن رو ش ــد از ای می باش
شــهرهای ســنتی در ایتالیــا اســت و اقتصــاد ایــن شــهر بیشــتر بــر 
ــوازم  ــاک، ل ــا )پوش ــی در تمامی زمینه ه ــد و طراح ــت م ــه صنع پای
خانــه، صنعــت اتومبیــل، طراحــی دکوراســیون داخلــی و.... ( اســت، 
لــذا شــهری پرجمعیــت بــوده و در زمان هــای خاصــی از ســال مملــو 
ــن  ــد از ای ــد روز می باش ــوالت م ــداران محص ــگران و خری از گردش
ــه مدیریــت حمــل و نقــل شــهری از اهمیــت ویــژه ای  رو توجــه ب
برخــوردار اســت )تصویــر شــماره1(. یکــی از رویکردهــای ویــژه در 
زمینــه حمــل و نقــل درون شــهری در میــالن بازیابــی و اســتفاده 
ــدرن  ــبکه م ــی در ش ــل عمومی قدیم ــل ونق ــایل حم ــدد از وس مج
حمــل و نقــل شــهری میــالن می باشــد کــه ایــن نوشــتار در پــی آن 
اســت تــا بخشــی از تجربــه بهره گیــری از ســرمایه های خامــوش در 
شــهرها نظیــر ترامواهــا را کــه توســط سیســتم حمل و نقل شــهری 
در شــهر میــالن مــورد اســتفاده قــرار گرفــت اســت را معرفــی کنــد. 
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تصویر شماره 1: نقشه سیستم حمل و نقل شهری در شهر میالن

ترامـوا1، پـس از دوران صنعتی شـدن فعالیت خـود را در اواخر قـرن 19 در 
اکثـر شـهرهای صنعتـی دنیـا آغـاز کـرد. در اصل ترامـوا به عنـوان نوعی 
قطـار سـبک درون شـهر بـه جهـت انتقـال و جابـه جایـی مسـافران بـه 
بخش های مختلف شـهر مورد اسـتفاده قرارمی گرفته اسـت. تراموا عموما 
شـامل یـک واگـن، ریل و کابل های بـرق که جهت انتقال نیـرو و حرکت 

از شـبکه کابل کشـی هوایـی بـه واگن متصل اسـت. 
یکـی از مهم  تریـن بخش هـای شـبکه حمـل و نقل عمومی شـهر میالن 
در ایتالیـا متعلـق بـه ترامواهـا اسـت کـه از سـال 1881 در حـال فعالیـت 
می باشـند. در اواخـر قـرن 19 ترامواهـا توسـط حیوانات حرکـت می کردند 
امـا پـس از سـال 1892 که کمپانی ادیسـون طرح اسـتفاده از شـبکه های 
الکتریکـی بـرای کنترل و اسـتفاده سیسـتم حمل و نقل شـهری را مطرح 
کـرد، سیسـتم شـبکه تراموا میـالن به شـبکه کابل برقی شـهری متصل 
شـد و پـس از سـال 1910 تعـداد واگن های فعال در سـطح شـهر افزایش 
یافـت به طـوری که 30 مسـیر متفاوت درون شـهر برای حرکـت ترامواها 

به عنـوان شـبکه تراموای میـالن درنظر گرفته شـد. 
قرن 20 و 21 را می توان دوره توسـعه تکنولوژی و پیشـرفت دسـتاوردهای 
علمـی در زمینـه مدیریـت، کنتـرل و همچنیـن ظهـور وسـایل حمـل و 
نقـل درون شـهری و بـرون شـهری دانسـت. به طوری که سیسـتم حمل 
و نقـل عمومـی در میـالن مانند سـایر شـهرهای جهـان از دسـتاوردهای 
جدیـد علمی نیـز در بهبـود کیفیـت دسـتگاه ها و وسـایل حمـل و نقـل 

عمومی بهره منـد گشـته اسـت. 
امـا آنچه سیسـتم حمـل و نقل عمومی در شـهر میالن را تبدیـل به یکی 
از ارگان هـای حافـظ هویت شـهری و هویـت تاریخی این شـهر می کند، 
حفاظـت از ادامـه حیـات ترامـوا به سـبک قدیمی آن می باشـد. بـه عبارت 
دیگـر علی رغـم پیشـرفت تکنولـوژی و ظهـور دسـتگاه های مـدرن در 
زمینه حمل و نقل شـهری، شـرکت 2ATM سال هاسـت که بخشـی از 
بودجـه سـازمانی خود را صـرف تعمیرات و حفاظت از عملکـرد ترامواهایی 
کـرده اسـت کـه از اوایـل قـرن 20 تا به امـروز به جـا مانده اسـت. حیات 
ترامواهای قدیمی نوعی حس نوسـتالژیک شـهری را در عرصه ای متفاوت 

از حوزه هـای شـهری شـکل می دهـد. )تصویر شـماره 2 و 3(

تصویر شماره 2: استفاده از تراموا های مدرن در کنار ترم های سنتی در شهر میالن
 

تصویر شماره 3: استفاده از تراموا های سنتی در شهر میالن

ترامواوهویتتاریخیشهرمیالن
نکته جالب و حایز اهمیت در بازیابی ترامواهای قدیمی را شاید بتوان در عدم 
ایجاد هرگونه تغییر در ساختار فیزیکی و ظاهری بیرون ودرون واگن آن 
دانست. صندلی های چوبی به همان گونه که در 100 سال پیش استفاده 
می شدند حفظ شده و به نوعی مسافرانی که در سال 2014 سوار این وسیله 
حمل و نقل عمومی می شوند، خیابان های شهر میالن را با تجربه ای مشابه با 
مسافرانی که در سال 1914 سوار بر این واگن ها بودند به اشتراک می گذارند. 

)تصویر شماره 4 و 5(

 

تصویر شماره 4: نمونه ای از تصاویر به جا مانده از ترامواهای بسیار قدیمی در میالن 

1. Tram
 شبکه حمل و نقل عمومی شهر میالن توسط شرکت )ATM )AzeiendaTranvianaMunicipale  که زیر نظر شهرداری شهر است اداره می شود. 2 
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تصویر شماره 5: استفاده از تراموا در میدان کوردوزو یکی از میدان های مرکز شهر میالن درسال 1950

در کل می توان گفت حفظ این وسیله حمل و نقلی که جزو اولین دستاوردهای 
مدرنیته شدن در شهرهای صنعتی جهان بوده است، امروزه می تواند به عنوان 
اتصال دهنده، تداعی گر بخشی از هویت تاریخی مشترک از دوران صنعتی 
شدن شهر در میان نسل های مختلف ساکنان شهر میالن باشد. نوستالژی 
که بسیار آرام هر روز درمیان زندگی روتین مردم از کنارشان عبور می کند و 
تاریخی از دوران تحول شهر را به نمایش می گذارد. فرم قدیمی واگن ها که 
در غالب تصاویر به جامانده از گذشته به چشم می خورد، امروز نیز در فضایی 
متفاوت از گذشته بازهم با همان شکل و رنگ حضور دارد و به نوعی تبدیل 
به شبکه ای تاریخی متحرک برای اتصال گذشته به حال و آینده می باشد! 

)تصویر شماره6 و7و8(

تصویر شماره 6 و7: نمای داخلی ترامواها به همان فرم و سبک گذشته حفظ شده اند

 

تصویر شماره 8: رنگ زرد ترامواهای قدیمی، تبدیل به نوعی هویت بصری شهر از ترامواهای سنتی 
گشته است

 
تصویر شماره 9: سیر تحول فرم و شکل ترمواها در میالن از گذشته تا به امروز

ترامواوتفریح
فعالیت های بسیارجالب و متفاوت شرکت ATM در خصوص  از دیگر 
بهره برداری از تراموهای قدیمی را می توان اختصاص دادن چندین دستگاه 
تراموا به فعالیت های فراغتی نظیر رستوران سیار دانست. به عبارتی تعداد 
محدودی از ترامواها تبدیل به رستوران هایی سیار شده اند. رستوران هایی 
شیک و بسیار زیبا که مشتریان آن تجربه ای متفاوت را در هنگام صرف غذا 
نظاره گر می باشند. از طرفی مشتریان این امکان را دارند که مهمانی های 
خود را با رزرو یک تراموا- رستوران در ساعت مشخصی از شبانه روز در میان 
خیابان های شهر میالن برگزار کنند. تراموا در همان مسیرهای همیشگی 
درحال حرکت است اما درون آن مسافرانی نیستند که قصد بازگشت به خانه 
یا محل کار و یا جابه جا شدن درون شهر را داشته باشند، بلکه مسافران آن 
تنها قصد لذت بردن از تجربه ای متفاوت را درمیان فضاهای شهر میالن 

دارند. )تصویر شماره 10(

 
تصویر شماره 10: استفاده از فضای داخل تراموا به عنوان رستوران
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ترامواوجشنهایشهر
اسـتفاده از ریسـه های رنگـی معمـوال شـیوه ای معمـول بـرای تزیینـات 
جشـن ها و زیباتر کردن فضاهای شـهری در شـب اسـت که در تمام نقاط 
جهـان کاربـرد بسـیار دارد. از آنجایـی که ترامواهـا در تمام نقاط شـهر در 
حـال حرکـت هسـتند و همه جا به چشـم می خورند، آذین بنـدی و تزیین 
ترامواهـا یکـی از پرکاربرد تریـن روش ها بـرای انتقال زیبایی و شـادی به 
قسـمت های مختلـف شـهر اسـت. در برخـی زمان های ویـژه و خاص که 
متعلـق به مناسـبت های بومی و یا منطقه ای می باشـد اینگونـه تزیینات به 
نوعـی نقـش اطـالع رسـانی به شـهروندان و به خصـوص توریسـت ها در 

 خصـوص مناسـبت های مربوطه می باشـند. )تصویر شـماره 11(

تصویر شماره 11: تزیینات ترمواها برای جشن سال نو 
ترامواوآثارهنری

ارزش و اهمیـت ترامـوا در تاریـخ مدرن شـهر میالن تا بدانجاسـت که در 
برخی از کارت پسـتال ها، آثار نقاشـی و یا گالری های هنری که نقش هایی 
از فضـای عمومی شـهر میـالن را بـه نمایـش می گذارنـد تراموهـای زرد 
و نارنجـی نیـز بـه چشـم می خـورد گویـی عنصـری جدایی ناپذیـر از نمـا 
و منظـر شـهر میـالن هسـتند و بـه نوعـی تبدیـل بـه بخشـی از هویت 
مـدرن شـهر میالن شـده اند. درصـد باالیی از شـهرهای قدیمی و سـنتی 
ایتالیـا مملـو از آثـار معمـاری تاریخی هسـتند کـه هویت فرهنگـی تاریخ 
شـهرها در گـرو حیـات ایـن آثار هنـری می باشـند از ایـن رو حفظ حیات 
ترامواهـا با سـبک سـنتی آن تجربـه ای متفـاوت در احیاء هویـت تاریخی 
دسـتاوردی متفـاوت بـه حسـاب می آیـد. )تصویـر شـماره 12 و 13و 14(

 

تصویر شماره 12: طرح تراموا بر روی کارت پستال ها- اثر آلبرتو برازاگی

تصویر شماره 13: تصویری از ترموا در شهر میالن- اثر لوچی ریدوتتا  

تصویر شماره 14: فروش ماکت ترامواها در فروشگاه ها به عنوان سمبلی از هویت صنعتی شهر میالن

اسـتفاده از تمام پتانسـیل های موجود در شهرها به جهت حفظ و نگهداری 
بخشـی از تاریخ شـهروندی اسـت کـه امروزه بیشـتر مورد توجـه مدیران 
و برنامه ریـزان شـهری در تمامی حوزه هـای مرتبـط بـا حیـات اجتماعی و 
فرهنگـی و اقتصـادی شـهرها می باشـد. عملکـردی کـه عالوه بـر ایجاد 
سـبکی جدید در احیاء و بازیابی سـرمایه های شـهر می تواند نقش موثری 

در ارتقـاء هویت و پایداری محیطی مولفه های شـهری داشـته باشـد. 

منابع
1. http: //www. atm. it
2. Francesco,O. 2006. Milano in Tram, StoriadelTransportoPublico 
Milanese. Hoepli. Italy. 
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|مقالـه|عمران
چکیده

مطابق دسـتورالعمل بهسـازی لـرزه ای، قرارگیری سـاختمان در یک 
سـطح عملکـرد، مطابق با مقـدار مشـخصی از جابجایی های نسـبی 
بیـن طبقـه ای اتفـاق می افتـد که ایـن مقادیر معمـوال مبنایـی برای 
تعییـن آسـیب پذیری سـاختمان ها می باشـند. ایـن مقاله بـا تمرکز بر 
خصوصیـات سـازه های موجود در مشـهد، به تعیین سـطوح جابجایی 
نسـبی متناسـب بـا سـه سـطح عملکـرد سـازه ای قابلیـت اسـتفاده 
بی وقفـه، ایمنـی جانی و آسـتانه فروریـزش، در سـاختمان های فلزی 
بـا مهاربنـد فـوالدی پرداخته و مقادیر نظیر را پیشـنهاد نموده اسـت. 
در ایـن مطالعـه، مقادیری از جابجایی نسـبی بین طبقه ای، پیشـنهاد 
شـده و با مقادیر نظیر در دسـتورالعمل بهسـازی مقایسـه شـده است. 

مقدمه
سـرزمین ایـران در پهنه ای قرار گرفته اسـت که از دیـدگاه لرزه خیزی 
بسـیار فعـال بـوده و هـر از گاهـی رویـداد زمین لـرزه ای مخـرب، 
گوشـه ای از این سـرزمین کهن را ویران و خسارات انسانی، اقتصادی 
و اجتماعـی فراوانـی را بـر جای می گـذارد. در سـالیان اخیر بـا رخداد 
زلزله هـای قـوی، بـه علـت ضعـف و کاسـتی های موجـود در طـرح 
و اجرای واحدهای مسـکونی در بیشـتر مناطق شـهری و روسـتایی، 
میزان آسـیب پذیری بسـیار زیادی گزارش شـده که زلزله های طبس 
)1358(، منجیـل )1369( و بـم )1382( نمونه هایـی از آن می باشـند. 
شـهر مشـهد، دومین  شـهر بـزرگ ایـران بـا جمعیت نزدیک به سـه 
میلیـون نفـر در شـمال شـرقی فـالت مرکـزی ایـران و در منطقه با 
خطـر نسـبی زیـاد قـرار دارد]8[. وجـود گسـل های شـناخته شـده در 

حسنپورحسینی|کارشناسارشدسازه
دکترمنصورقلعهنوی|دانشیارگروهمهندسیعمراندانشگاه
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طبقاتبرایسطوحعملکرد
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حاشـیه غربـی شـهر و گسـل های مشـکوک در امتـداد شـمالی و جنوبی 
شـهر همچنین اثرات تشـدید در بسـتر آبرفتی، خطر لرزه ای را باال برده و 
تامـل و تحقیق در مسـایل مربوط به خطر و خطرپذیری لـرزه ای می تواند 

یـک ضرورت باشـد]1[. 
از دهه 90 میالدی رویکرد جدیدی در طراحی سازه ها با استفاده از مفاهیم 
عملکـرد سـاختمان ها ارایـه گردید تا بتـوان تخمین قابل اعتمادتـری را از 
رفتـار سـازه در هنـگام زلزله بیان نمود. از جمله موسسـاتی کـه در هدایت 
ایـن تحقیقـات سـهم عمـده ای داشـته اند می توان بـه انجمـن تکنولوژی 
 )ASCE( آمریـکا  عمـران  مهندسـان  جامعـه ی   ،)ATC( کاربـردی 
اشـاره کـرد کـه نتایج خـود را در قالب نشـریه ها و یـا پیش اسـتاندارد ارایه 
داده اند]6[. در ایران نیز و در خردادماه سـال 1381 دسـتورالعمل بهسـازی 
لـرزه ای سـاختمان های موجـود توسـط دفتر امور فنـی و تدویـن معیارها، 
در اختیار جامعه ی مهندسـی کشـور قرار گرفت و در سـال 1385 ویرایش 
دوم آن بـا عنـوان نشـریه ی 360 به صـورت بخش نامـه بـه دسـتگاه های 

اجرایـی ابـالغ و رعایـت مفـاد آن الزامی گردید]4[. 
مطابق نشریه 360، برای هر گروه سازه ساختمانی، مقادیر جابجایی های 
نسبی ساختمان ها متناسب با سطوح عملکردی مختلف پیشنهاد شده اند 
که می توانند مبنایی برای تخمین سطح آسیب وارده به ساختمان باشند. 
از آنجا که مقادیر پیشنهادی، برگرفته از نحوه ساخت و ساز در کشورهای 
دیگر می باشد، به نظر می رسد که با توجه به شرایط بومی طراحی و ساخت 
کشور ما نیاز به تحقیق بیشتر دارد. از این رو، این مقاله به کمک مدلسازی 
نرم افزاری، مقادیر جابجایی نسبی طبقات را برای نمونه های منتخبی از 
ساختمان های ساخته شده طی 10 سال گذشته در مشهد، تعیین نموده و با 

مقادیر نظیر پیشنهاد در دستورالعمل بهسازی مقایسه نموده است. 

سطوحعملکرداجزایسازهای
مطابق دستورالعمل بهسازی سه سطح عملکرد سازه ای مجزا و دو محدوده 
میانی عملکرد سازه تعریف شده اند ]4[. سطوح عملکرد مجزا عبارتند از: 
میانی  محدوده های  و  فروریزش  آستانه  و  ایمنی جانی  بی وقفه،  استفاده 
عملکرد سازه ای شامل خرابی محدود و ایمنی محدود می باشد. با تعریف 
محدوده های عملکردی می توان از یک سو قرارگیری ساختمان را در یک 
وضعیت مشخص از عملکرد را پس از یک زلزله تخمین زد و یا برای 
مالکان ساختمان این امکان را فراهم نمود تا اهداف عملکردی را مطابق نیاز 
خود انتخاب نمایند. شکل 1 سطوح استفاده بی وقفه، ایمنی جانی و آستانه 

فروریزش را به ترتیب با IO، LS و CP نشان می دهد. 

شکل 1( سطوح عملکرد اجزاء سازه ای ]7[
سطوح و محدوده های عملکرد عبارتنداز: 

استفاده بی وقفه: آسیب های بسیار محدودی به سازه و المان های اصلی باربر 

ثقلی و جانبی به طوری که تقریباً همگی سختی و مقاومت خود را حفظ 
تعمیرات جزیی  بسیار کم و یک  سری  احتمال صدمات جانی  می کنند. 

می تواند مناسب باشد. 
ایمنی جانی: تعدادی از اجزای سازه ای به شدت آسیب دیده و اطمینان نسبی 
در برابر خرابی کلی یا قسمتی از سازه وجود دارد. انتظار می رود که تهدیدات 
جانی سازه کم امکان تعمیر سازه وجود داشته ولی در مواردی این تعمیرات 

مقرون به صرفه نیست. 
یا در  بوده و  آستانه فروریزش: ساختمان در حال تجربه فروریزش کلی 
بخشی از آن، آسیب های جدی به سیستم های لرزه ای مقاوم وارد می شود. 
ایجاد تغییرشکل های بزرگ در سازه و ظرفیت باربری ثقلی تا حد زیادی 
زایل شده هرچند که همه اعضای باربر ثقلی باید توانایی حداقل نیاز را داشته 

باشند. در مجموع امکان تعمیر نبوده و برای سکونت ایمن نمی باشد ]4[. 
مطابق دستورالعمل بهسازی مقادیری از تغییرمکان های جانبی نسبی گذرا 
)در حین وقوع زلزله( و یا دائم )پس از وقوع زلزله( به هریک از سـه سـطح 
عملکرد ذکر شده اختصاص داده شده است. جدول 1 مقادیر نظیر جابجایی 
نسـبی را بـرای سیسـتم  قـاب فـوالدی مهاربندی شـده، نشـان می دهـد. 

جدول 1( سطوح عملکرد سازه ای و خرابی پیش  بینی شده برای اعضای قائم سازه ای]4[. 
سطوح عملکرد ساختمان

نوع 
سازه

آستانه فروریزشایمنی جانیاستفاده بی وقفهنوع عضو و تغییر مکان

قاب فوالدی مهاربندی شده

 تسلیم یا کمانش جزیی مهاربندهااصلی
- تسلیم یا کمانش بسیاری از مهاربندها 

در حالی که هنوز باربری دارند
- خرابی تعدادی از اتصاالت

- تسلیم با کمانش یا گسیختگی 
بسیاری از مهاربندها

- گسیختگی اتصاالت مهاربندها

- مانند اعضای اصلی- مانند اعضای اصلی- مانند اعضای اصلیغیر اصلی

2 درصد1/5 درصد0/5 درصدتغییر مکان جانبی گذرا

2 درصد0/5 درصدناچیزتغییر مکان جانبی ماندگار

قابهاینمونه
بـرای بررسـی سـاختمان های یـک منطقـه، گام اول شـناخت کمـی و 
کیفـی آن هاسـت تـا بتـوان به طور هدفمنـد با بررسـی تعداد محـدودی از 
سـاختمان ها ضمن کاهش زمان تحلیل ها از یک سـو، نتایج به دسـت آمده 
قابـل تعمیـم به کل باشـند. در سـال 1391، مطالعه آماری جامعی توسـط 
کاظمـی و آشـتیانی بـر روی گروه های مختلف سـاختمانی انجام شـد که 

مدل هـای انتخابـی در ایـن پژوهش برگرفتـه از آن ها می باشـند ]2[. 
در ایـن تحقیـق 9 قـاب فـوالدی با مهاربنـد هم محور با طـول دهانه های 
متفـاوت به صورت سـه، چهـار و پنج طبقه که طی 10 سـال اخیر سـاخته 
شـده ، انتخاب شـده اند. مشـخصات این قاب ها در جدول 2 داده شده است. 

جدول 2( مشخصات سازه های فلزی با مهاربند مورد استفاده در این پژوهش. 

Code No. of 
Stories

Height (m) Brace Length 
(m)

Period 
(sec)

3SB-1 3 10/1 1/65 0/68

3SB-2 3 10/0 3/4 0/39

3SB-3 3 10/0 5/7 0/34

4SB-1 4 12/9 3/0 0/70

4SB-2 4 12/9 5/0 0/53

4SB-3 4 13/0 5/3 0/44

5SB-1 5 16/8 2/65 0/78

5SB-2 5 16/7 3/6 0/51

5SB-3 5 17/0 6/9 0/47
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مدلسازی
از آنجــا کــه در ایــن پژوهــش تحلیــل غیرارتجاعــی فزاینــده مــد نظــر 
ــتفاده  ــدودAbaqus اس ــزای مح ــزار اج ــت، از نرم اف ــه اس ــرار گرفت ق
شــده اســت]9[. لــذا به منظــور اطمینــان از دقــت در مدلســازی و نتایــج 
ــف  ــای مختل ــب پارامتره ــم مناس ــا تنظی ــده، ب ــام ش ــای انج تحلیل ه
ــا آزمایشــات انجــام شــده در  ــده ب ــج به دســت آم ــزار، نتای ورودی نرم اف

ــده اند.  ــه ش ــابه مقایس ــات مش تحقیق
ــورت  ــود به ص ــاخت موج ــون س ــه های چ ــق نقش ــا مطاب ــه قاب ه کلی
دوبعــدی مدل ســازی شــده اند. بــر ایــن اســاس بــا اســتفاده از 
ــرا،  ــال اج ــاختمان در ح ــش از 40 س ــی در بی ــای میدان اندازه گیری ه
ــا 540  ــر ب ــب براب ــه ترتی ــات ب ــام و طبق ــرده در ب ــای م ــن باره میانگی
ــر روی تیرهــای  ــار خطــی دیوارهــا ب ــع، ب ــر مترمرب ــن ب و 620 دکانیوت
کنــاری معــادل 640 و 265 دکانیوتــن بــر متــر به ترتیــب بــرای طبقــات 
و بــام به دســت آمــده اســت. تنــش تســلیم میانگیــن بــرای پروفیل هــای 
ــای  ــرای ورق ه ــر 254/8 و ب ــع IPE و UPA براب ــا مقاط ــوالدی ب ف
تقویتــی 258/7 مگاپاســکال و ضریــب ارتجاعــی نیــز 197 گیگاپاســکال 
به دســت آمــده  اســت]2و3[. مقــدار شــیب منحنــی تنش-کرنــش پــس 
از تســلیم، از مهم  تریــن پارامترهــای تاثیرگــذار در تحلیــل غیرارتجاعــی 
ــا از  ــتون ها و مهاربنده ــه س ــت. کلی ــده اس ــرض ش ــد ف ــز 1/5 درص نی
نــوع مقاصــع رشــته ای گســترده )فایبــر( و نیــز از آنجــا کــه کلیــه تیرهــا 
دو ســر مفصــل بــوده، تیرهــا بــا مصالــح ارتجاعــی مدل ســازی شــده اند. 
بــرای مهاربندهــای کششــی، تنش تســلیم مصالــح و بــرای مهاربندهای 
فشــاری، تنــش تســلیم متناســب بــا حداقــل نیــروی تســلیم مصالــح و 
نیــروی بحرانــی کمانــش داخــل یــا خــارج صفحــه تعریــف شــده اند و 

ــا اعمــال تغییرشــکل های زیــاد انجــام شــده اســت.  تحلیــل ســازه ب

تحلیلاستاتیکیغیرخطیفزاینده
ــا، روش  ــه آیین نامه ه ــورد توصی ــازه م ــل س ــای تحلی ــی از روش ه یک
تحلیــل بــار افــزون اســت و قابلیــت آن در محاســبه تقریبــی پارامترهــای 
لــرزه ای ســازه بــدون نیــاز بــه محاســبات پیچیــده و بــا دنبال کــردن گام 
بــه گام رفتــار ســازه در قســمت غیرخطــی و در نهایــت بررســی مکانیــزم 

شکســت در اعضــا می باشــد]5[. 
ـــازه  ـــی، س ـــای ثقل ـــال باره ـــس از اعم ـــزون، پ ـــار اف ـــل ب در روش تحلی
ـــت  ـــع یکنواخ ـــا توزی ـــی ب ـــار جانب ـــوی ب ـــر دو الگ ـــت اث ـــج تح به تدری
ـــت.  ـــه اس ـــرار  گرفت ـــی ق ـــود اول ارتعاش ـــکل م ـــا ش ـــب ب ـــا متناس و ی
ـــراز  ـــی )ت ـــره کنترل ـــکان گ ـــار، تغییرم ـــش ب ـــر افزای ـــت اث ـــپس تح س
بـــام( به دســـت آمـــده و منحنـــی بـــرش پایـــه در برابـــر تغییرمـــکان 
ـــود.  ـــده می ش ـــت نامی ـــی ظرفی ـــه منحن ـــده ک ـــم ش ـــرل رس ـــره کنت گ
ـــر  ـــذاری ذک ـــوی بارگ ـــت دو الگ ـــزون، تح ـــار اف ـــی ب ـــکل 2 منحن ش
شـــده را در مـــدل 3SB-2 نشـــان می دهـــد. مقایســـه منحنی هـــای 
به دســـت آمده از دو الگـــوی بارگـــذاری، نشـــان از بحرانی بـــودن 

بارگـــذاری نـــوع دوم در بیشـــتر نمونه هـــا بـــوده اســـت. 

شکل 2( منحنی بارافزون مدل 3SB-2 تحت بارگذاری جانبی یکنواخت و متناسب با مود اول ارتعاشی

تعیینحدودعملکرد
در طـی مراحـل بارگـذاری، اعضـا یک بـه یـک وارد ناحیـه غیرارتجاعی 
شـده و سـطوح عملکرد مختلـف را طی می کننـد، به این ترتیب با بررسـی 
تغییرشـکل های غیرارتجاعـی و تسـلیم یـا کمانـش اعضـا در گام هـای 
مختلـف، سـطوح عملکـرد اسـتفاده بی وقفـه، ایمنـی جانـی و آسـتانه 

آمده انـد.  به دسـت  فروریـزش 
شـکل  3 مربوط به نمایـش تصویری تنش های اعضا در یکـی از گام های 
میانـی تحلیلـی در مـدل 3SB-2 می باشـد. طبیعی اسـت که بـا افزایش 
بارهای جانبی در سـازه، تنش  های داخلی در اعضا توسـعه یافته و می توان 
بـا تعییـن کرنـش در اعضا، وضـع قرارگیـری آن ها را در ناحیه پالسـتیک 
به دسـت آورد. بـه عبـارت دیگر تغییـر طـول مهاربندها و دوران سـتون ها 
در گام هـای حـل به دسـت آمده و بر اسـاس مقادیر کمی تغییرشـکل های 
اعضا، )ارایه شـده در دسـتورالعمل بهسـازی( قرارگیری تـک تک اعضای 
اصلـی در هـر سـطح عملکرد مشـخص شـده اسـت. در نهایـت عملکرد 
موردنظـر سـاختمان، بـه یک گام مشـخص بارگـذاری و در نتیجه به یک 
مقـدار معیـن از ضریـب جابجایـی نسـبی بین طبقه ای نسـبت داده شـده 
اسـت. الزم بـه ذکـر آنکه در همـه حاالت، کاهش سـطح مقاومت سـازه 
بیـش از 20 درصـد، به عنوان فروریزش تلقی شـده و بررسـی نتایج تحلیل 
بـه این مقدار، محدود شـده اسـت. بـا تعیین مقدار جابجایـی در تراز باالی 
قـاب و تقسـیم آن بر ارتفـاع، مقدار ضریب جابجایی نسـبی مطابق جدول 

3 به دسـت  آمده اسـت. 
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3SB-2 شکل 3( نمایش نیروهای داخلی ناشی از بار جانبی در آخرین گام حل برای مدل
کلیـه محاسـبات برای 9 نمونـه موردنظر به تفکیک انجام شـده و در کلیه 
گام هـای حل، نحوه گسـترش تسـلیم و یـا کمانش مهاربندها و سـتون ها 
مـورد ارزیابـی قرار گرفته اسـت. سـپس برای دسـته سـاختمان های 3، 4 
و 5 طبقـه، به طـور جداگانـه از مقادیر به دسـت آمده میانگین گیری شـده و 

حدود پیشـنهادی عملکرد سـازه ارایه شـده اند. 

جدول 3( ضریب جابجایی نسبی در سطوح عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه، ایمنی جانی و آستانه فروریزش
نام مدل

طبقه 5SB-35SB-25SB-14SB-34SB-24SB-13SB-33SB-23SB-1

0/64000/94000/23000/73000/73000/43000/65000/4000/8300IO

0/4100/3100/22100/15100/73100/84100/45100/25100/8510LS
0/19100/0200/66100/1200/89100/6100/3200/12200/2810CP

جــدول 4 مقادیــر میانگیــن را به عنــوان پیشــنهاد بــرای حــدود ضریــب 
جابجایــی نســبی طبقــات نظیــر ســه ســطح عملکــرد قابلیــت اســتفاده 
بی وقفــه )IO(، ایمنــی جانــی )LS( و آســتانه فروریــزش )CP( نشــان 
می دهــد و در ســتون آخــر، مقادیــر نظیــر در دســتورالعمل بهســازی نیــز 

آورده شــده اند. 

جدول 4( میانگین مقادیر به دست آمده از ضریب جابجایی نسبی طبقات

 دستورالعمل
سطح عملکرد3 طبقه4 طبقه5 طبقهبهسازی

0/0050/00420/00360/0045IO
0/0150/01310/01450/0155LS
0/0200/01850/01890/0211CP

ــب  ــات، در اغل ــداد طبق ــش تع ــا افزای ــه ب ــد ک ــدول 4 نشــان می ده ج
مــوارد مقادیــر ضریــب جابجایــی نســبی نظیــر رســیدن بــه یــک حالــت 
ــارت دیگــر ظرفیــت ســازه  ــه عب ــد. ب حــدی مشــخص کاهــش می یاب
بــا ایجــاد یــک جابجایــی نســبی معیــن، بــا تعــداد طبقــات ســاختمان، 
ــر  ــده و مقادی ــر به دســت آم ــد. شــکل 4 مقایســه مقادی کاهــش می یاب
نظیــر آن در دســتورالعمل بهســازی را نشــان می دهــد و حاکــی آنســت 
ــر پیشــنهادی در  ــر از مقادی ــج پژوهــش کم ت کــه در اغلــب مــوارد، نتای
دســتورالعمل بهســازی اســت. نتیجــه دیگــر آنکــه در بیــن نمونه هــای 
ــن  ــر بیش تری ــن مقادی ــه ای ــاختمان 3 طبق ــرای س ــی، ب ــورد بررس م
نزدیکــی را بــا مقادیــر توصیــه شــده در دســتورالعمل بهســازی داراســت. 

شکل 4( نمایش تصویری مقایسه مقادیر به دست آمده و دستورالعمل بهسازی

نتیجهگیری
تعیین آسیب پذیری ساختمان ها، به عنوان یکی از عوامل اصلی در برنامه های 
کاهش خطرپذیری زلزله در هر منطقه می باشد. به این منظور تحقیقات 
گسترده ای در این زمینه در نقاط مختلف دنیا در جریان است. در ایران نیز در 
چند سال اخیر در شهرهای تهران، مشهد و تبریز پروژه هایی تعریف شده اند. 
در تحقیق حاضر، در راستای تخمین قابل اعتمادتر آسیب پذیری ساختمان ها، 
تغییرمکان های نسبی نظیر سه سطح عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه، ایمنی 
جانی و آستانه فروریزش پیشنهاد شده اند. اگر چه در دستورالعمل-های 
موجود مقادیری پیشنهاد شده اند اما این مقادیر می تواند به شدت تابع شرایط 

ساخت و ساز محلی و منطقه ای باشد. 
نتایج کلی به دست آمده در این تحقیق شامل: 

 مقادیر ضریب جابجایی نسبی بین طبقه ای به دست  آمده نظیر سه سطح 
عملکرد قابلیت استفاده بی-وقفه، ایمنی جانی و آستانه فروریزش نشان از 
تفاوت معناداری با مقادیر پیشنهادی از دستورالعمل بهسازی می باشد. این 
مقایسه روند مشخصی را نشان نمی دهد و نسبت به دستورالعمل بهسازی، 

در برخی محافظه کارانه و مواردی غیرمحافظه کارانه می باشند. 
 نتیجه کلی آنکه به نظر می رسد مقادیر جابجایی نسبی نظیر سطوح عملکرد 
در کنار روش های طراحی، به تعداد طبقات ساختمان نیز مرتبط می باشد. به 
عبارت بهتر با افزایش تعداد طبقات، جابجایی نسبی در بیشتر حاالت کاهش 

مقادیر را در یک عملکرد مشخص نشان می دهد. 
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CSCصنعتسـاختمانکانـادا

مشخصاتیکدیوارایدهال

مقدمه
نوشـتار حاضـر به توصیف سـاختار و مبانـی اجرایی دیوارهـای مدرن 
می پـردازد کـه جهـت بهره بـرداری 100 سـاله از بناهـا شـکل گرفته 
اسـت. رعایـت ایـن اصـول اجرایـی در ترکیـب بـا مصالـح مختلـف 
تاثیـری در نتیجـه نهایـی کـه افزایش طـول عمر مفید سـاختمان ها 
اسـت، نخواهـد داشـت. لذا می تـوان با اسـتفاده از این مبانـی اجرایی 
و بازنگـری در مقـررات ملی سـاختمان نسـبت به افزایـش طول عمر 
مفیـد سـاختمان ها و صرفه جویـی میلیاردهـا تومـان از بودجه کشـور 

مبـادرت ورزید. 
دیـوار ایـده آل در حقیقـت یـک جدا کننـده محیطی اسـت که وظیفه 
جداسـازی کامـل محیـط داخلـی و خارجی یک بنـا را بر عهـده دارد. 
لـذا ایـن دیـوار باید بتواند مانـع تاثیرگذاری عوامـل محیطی و طبیعی 
خارج سـاختمان )همچـون بارندگی، جریان هوا، بخـار و گرما( برروی 
شـرایط داخلـی سـاختمان شـود. به طور کلـی ترکیب اجزا سـاختاری 
یـک دیـوار بایـد به گونـه ای باشـد که هیـچ ملکـول هوایـی نتواند از 
طریـق ایـن جـداره )دیوار( از خـارج به داخل سـاختمان و یـا از داخل 

به خارج سـاختمان منتقل شـود. 
در روزگار قدیـم مصالحی مثل سـنگ و آجر ایـن کار را برای ما انجام 
می دانـد. مقـداری سـنگ و آجـر را روی هم می چیدیـم و آن ها بودند 
کـه ایـن وظایـف را برای مـا انجـام می دادند. امـا به مرور زمـان این 
مصالـح جذابیـت خـود را از دسـت دادنـد. آن ها خیلی سـنگین بودند 
و بـه دفعـات سـقوط می کردنـد، سـنگین بـودن آن هـا، گـران بودن 
آن را به دنبال داشـت و افتادنشـان آسـیب زننده و ناراحـت کننده بود. 
بـه ایـن دو دلیل یعنـی  گران بـودن و ایمن نبـودن، جزییـات اجرایی 
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دیوارهـا تغییـر و پیشـرفت کرد و دیوارهـای مدرن امروزی شـکل گرفتند. 

دیوارهایمدرن
ایـن دیوارهـای مـدرن از چهار الیه کنترلی شـکل گرفته انـد که به ترتیب 

عبارتند از: 
Cladding – Membrane (CL) )الیه کنترل آب )بارش 

Air Barrier (AB) الیه کنترل جریان هوا 
Vapour Barrier (VB)الیه کنترل جریان بخار 

 Insulation (IN)  الیه کنترل جریان دما 
زمانـی کـه ساخت و سـازها بـا سـنگ انجـام می شـد آن هـا احتیـاج بـه 
محافظـت زیـادی نداشـتند. امـروزه کـه ساخت و سـازها بـا فلز، بتـن و یا 
چـوب انجـام می شـود الزم اسـت کـه از آن ها حفاظـت شـود و از آنجایی 
کـه بیشـتر عناصـر مضر) مثـل رطوبـت( بوسـیله جریـان هـوا و از طریق 
پوسـته سـاختمان از بیرون بـه داخل سـاختمان وارد می شـود، بهترین جا 
بـرای کنتـرل این اثرات سـطح خارجی پوسـته سـاختمان و پیـش از نفوذ 

به سـازه اسـت. 
در اینجاایـن نکتـه قابـل توجـه اسـت کـه اگـر شـما نتوانید جلـوی نفوذ 
بارندگـی را بگیریـد، تـالش بـرای جلوگیـری از نفـوذ هوا بیهوده اسـت و 
اگـر نتوانیـد جلوی نفوذ جریـان هوا را بگیرید زمانتـان را برای کنترل بخار 
تلـف کرده ایـد. بهترین جا برای قـرار دادن الیه های عایق، سـطح بیرونی 

سـازه اسـت و از سـازه به خوبی محافظت کند )شـکل 1(

Cladding–Membrane)CL()الیهکنترلآب)بارش
اولیـن الیـه دفاعـی در برابر عوامل جوی و شـرایط محیطی اسـت که در 
خارجی تریـن بخش پوسـته سـاختمانی واقع اسـت. وظیفه ایـن الیه دفع 
آب ناشـی از باران و برف و نیز اثرات مخرب اشـعه UV خورشـید اسـت. 

Insulation)IN(الیهکنترلجریاندما
انسـان ها پـس از سـال ها ساخت و سـاز بـا سـنگ بـه مـرور دریافتنـد که 
سـنگ بهتریـن عایق برای ایجاد شـرایط آسـایش در سـاختمان نیسـت. 
سـنگ ها خیلـی سـنگین هسـتند و مـا بـرای اینکـه بتوانیـم یـک عایق 
مناسـب حرارتـی ایجـاد کنیـم احتیاج به مقـدار زیـادی از آن داریـم و این 

علـت پیدایـش عایق حرارتی )توسـط بشـر( اسـت. 
امـا محـل قرار گیـری این عایـق حرارتی کجاسـت ؟ اگر عایـق در داخل 
سـازه )Structure( قرار گیـرد، سـازه در مقابـل گرمـا و سـرما محافظت 
نمی شـود. فرامـوش نکنیـد کـه مـا واقعـاً می خواهیـم سـازه را محافظت 
کنیـم، به خصـوص به خاطر اینکه رضایت مهندسـین سـازه را جلب کنیم. 
انبسـاط، انقباض، خوردگی، پوسـیدگی، تابش اشـعه مافوق بنفش و تقریبًا 
تمامـی ایـن چیزهـا به تغییـرات درجه حـرارت مربوط می شـود، لـذا تمام 
الیه هـای محافظ باید در سـطح خارجی سـازه اسـتفاده شـوند. بـا دورنگه 
داشـتن سـازه از قرارگیـری در معـرض تغییرات شـدید دمـا و حفاظت آن 
در برابـر آب ) بـه هر شـکلی مثل بخار آب( و اشـعه مـاوراء بنفش خیالتان 

راحت باشـد که مشـکلی پیـش نمی آید. 

الیهکنترلجریانهواوبخارآب
VapourBarrier )VB(/AirBarrier)AB(

در مورد کنترل جریان هوا چه فکری باید کرد ؟ جریان هوا همواره حامل 
مقدار زیادی آب است که با خود جابجا می کند و این برای سازه مضر 

است، در نتیجه باید جریان هوا را از سازه دور نگه داریم و یا اگر اجازه ورود 
هوا را به سازه دادیم از این اطمینان داشته باشیم که امکان سرد شدن هوا 
به میزانی که بخار آب به صورت قطرات آب در بیاید وجود ندارد. لذا نیاز به 

یک الیه کنترل جریان هوا داریم که در الیه بیرونی سازه قرار گیرد. 
مـورد دیگـر مدیریـت و کنتـرل هـوای داخـل سـاختمان اسـت. اگـر 
می خواهیـد در سـاختمانی زندگی  یـا کار کنید باید بدانید کـه هوای داخل  
سـاختمان حامـل چه ذراتی  اسـت، چرا کـه این هوا رو استنشـاق می کنید. 
بـرای کنتـرل کیفیـت ایـن هـوا بایـد آن را توسـط یک دیـوار غیـر قابل 
نفـوذ کـه قـادر بـه تهویه هـوا، تغییـر جریان هـوا، کنتـرل دمـا و رطوبت 
هـوای داخـل  باشـد، محصور کنیـم. بهترین جا بـرای کنترل ایـن جریان 
هوا در سـمت خارجی سـازه اسـت امـا این بـار در زیر الیه عایـق حرارتی 
تـا تغییـری در دمـای هـوا ایجـاد نشـود. یک الیـه کنتـرل آب، یک الیه 
کنتـرل هـوا و یـک الیه کنترل بخـار به صورت مسـتقیم بر روی سـازه و 

یـک الیـه عایـق حرارتـی روی تمامی الیه هـای دیگر )شـکل 1( 

شکل 1: دیوار ایده آل 

ایـده اصلـی "دیـوار ایده آل" شـامل یک الیـه محافظ بـاران )CL(، یک 
الیـه محافـظ جریـان هـوا )AB(، یـک الیه محافـظ بخـار آب)VB( و 
یـک الیه محافـظ کنترل دما)IN( در سـطح خارجی )الیه بیرونی ( سـازه 
اسـت. نقـش Cladding در اصـل به عنـوان یک الیه محافـظ در برابر 
اشـعه مافـوق بنفـش و رطوبت مسـتقیم ناشـی  از بـاران اسـت. البته این 

الیـه از نظـر مسـایل زیبایی شناسـی هم حایز اهمیت اسـت 

بـا یـک مقـدار جزیـی ظرافـت و البتـه تقـارن اگـر " دیـوار ایـده آل" 
)Perfect Wall( را روی زمیـن بخوابانیـد، در حقیقـت سـاختار سـقف 
ایـده ال )Perfect Roof( را به دسـت آورده ایـد )شـکل 2( و اگـر آن را 
در جهـت دیگـر بغلتانیـد )Perfect Slab on Grade( را به دسـت 
آورده اید )شـکل 3( در حقیقت سـاختار دیوار، سـقف و کـف ایده آل خیلی 

نزدیـک بـه هـم و تقریباً مشـابه اسـت )شـکل 4(. 
 " Perfect Roof" توجه داشته باشید که در ساختار یک سقف ایده آل
 ،)Membrane( نیز به یک الیه عایق رطوبتی که برای کنترل آب باران
یک الیه کنترل جریان هوا )Air Barrier(، یک الیه کنترل جریان بخار 
آب )Vapour Barrier( در زیر الیه عایق حرارتی )Insulation( و 
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پوسته سنگ و شن )Stone Ballast( قرار می گیرد که به این ترتیب 
پوسته خارجی  بنا از تخریب اساسی در برابر نفوذ آب، گرما و اشعه مافوق 

بنفش محافظت می شود. 
به خاطر اینکـه مـا بتوانیم اسـتراکچر بنـا را در برابر عواملی چـون رطوبت، 
گرمـا، سـرما و... حفـظ کنیـم قـرار دادن مهم  تریـن الیه هـای عایـق در 
سـقف ها در سـمت فوقانی ضروری اسـت و به همین ترتیب تعویض این 
الیه هـا راحـت تـر خواهد بود. اکثر مشـکالت برای آب بنـدی و هوا بندی 
کـردن سـاختمان در قسـمت هایی وجـود دارد که محل اتصـال دیوارها به 
سـقف ها اسـت. دتایل عمومی  تقاطع دیوار و سـقف در شـکل ”5” نشـان 
داده شـده. ضمنـا به این توجه داشـته باشـید که الیه کنترلـی آب باران در 
سـقف بـه الیه کنتـرل آب بـاران در دیـوار متصل اسـت و همچنین الیه 
کنتـرل هـوا در سـقف بـه الیـه کنترل هـوا در دیـوار متصل اسـت... و به 

همیـن منـوال ما باقـی  الیه ها. 
 

شکل 2: سقف ایده آل 
گاهـی اوقـات تحـت عنـوان "سـقف واژگـون" هم یـاد می شـود و علت 
ایـن اسـت کـه الیه محافـظ آب بـاران)CL( در این نوع سـقف، در زیر و 

عایـق حرارتی و شـن رودخانه ای قـرار دارد.

 Slab on Grade شکل 3: کف ایده ال
شـامل یـک الیه سـنگ شکسـته و یـا شـن رودخانه ای اسـت کـه آن را 
از سـطح زمیـن جـدا می کنـد. در عمـل مثـل یک شـکاف بسـیار باریک 
و الیـه محافـظ آب هـای سـطحی عمل می کند. شـکل 2: سـقف ایده آل 
گاهـی اوقـات تحـت عنـوان "سـقف واژگـون" هم یـاد می شـود و علت 
ایـن اسـت کـه الیه محافـظ آب بـاران)CL( در این نوع سـقف، در زیر و 

عایـق حرارتی و شـن رودخانه ای قـرار دارد. 

 
 

شکل 4 

شکل 5: اتصال دیوار و سقف
ساختاریکدیوار،سقفبامواسلبرویزمینیکساناست.
توجه داشته باشید که الیه محافظ آب باران در سقف به الیه محافظ باران در 
دیوار و الیه محافظ جریان هوا در سقف به الیه محافظ هوا در دیوار مرتبط 

است... و به همین ترتیب ما بقی الیه ها.
من اسم این دیوار را، دیوار "500 ساله" می گذارم و برای این نامگذاری 3 دلیل دارم: 

 این دیوار نمادی از یک سیر تکاملی 500 ساله است
 این دیوار می تواند 500 سال عمر کند

 500 سال زمان و هزینه صرف شده است تا بتوان این دیوار را شکل داد 
حاال زمان این است که ببینیم این دیوار " ایده آل " را چگونه باید ساخت ؟ 
ما سه راه حل داریم که راه حل ایده آل در شکل ”6” نمایش داده شده است 

و این یک دیوار خیلی ویژه است. 

)InstitutionalWall("دیواراول-"دیوارنهادهایرسمی
این دیواری است که شما باید برای ساختمان های خاص از آن استفاده 
کنید، ساختمان هایی از یک نسل برای نسل بعدی یادگار بماند، مثل موزه ها، 
گالری هایی نقاشی، ساختمان های دادگستری، کتابخانه ها، نهادهای رسمی. 
من اسم این دیوار را "دیوار نهادهای رسمی" گذاشتم. آنچه در مورد این 
دیوار خیلی جذاب است این است که در هر آب و هوایی می تواند ساخته 
و کاربرد داشته باشد. تنها چیزی که ممکن است تغییر کند میزان عایق 
حرارتی مورد استفاده است. در خصوص میزان این عایق توصیه من خیلی 
ساده است: هر مقدار از عایق حرارتی که فکر می کنید مناسب است را دو 
برابر کنید و دیگر به چیزی کار نداشته باشید. این سرمایه ایی است که شما 

برای فرزندانتان می کنید. 

)CommercialWall("دیواردوم-"دیوارساختمانهایتجاری
به این دیوار "دیوار ساختمان های تجاری" می گویند که در ساختمان های 
تجاری مورد استفاده قرار می گیرد، دیوار اصلی که شالوده و زیربنای سازه 
باید به آن وابسته باشد. این دیوار یک سازه رسانا دارد)Metal Studs( که 
تمام عایق کاری ها باید در بیرون آن قرار بگیرد. این اشتباه محض است که 
عایق بندی را داخل این رسانا )Metal Studs( قرار بدهیم، چرا که عوامل 
محیطی  پیش از رسیدن به الیه عایق حرارتی با این سازه برخورد می کنند. 
این دیوار هم در هر منطقه آب و هوایی می تواند ساخته بشود. فقط به مقدار 

عایق ها باید توجه کرد. 

)ResidentialWall("دیوارسوم-"دیوارساختمانهایمسکونی
"دیوار ساختمان های مسکونی" است. توجه داشته باشید که در اینجا فضای 
خالی سازه است که باید عایق بندی شود چرا که ما از یک سازه غیر رسانا 
مثل سازه چوبی استفاده می کنیم. برای اینکه این دیوار بتواند در هر شرایط 
اقلیمی کار کند، الیه عایق حرارتی را در خارج سازه و بقیه عایق را داخل 
فریم سازه به نسبت حداقل 50/ 50 قرار می دهیم. بنابر این مثاًل در یک دیوار 



91

با عایق حرارتیR-20، حداقل نیمی از عایق با مقاومت حرارتی R-10 و یا 
بیشتر در قسمت خارج از فریم سازه نارسا قرار می گیرد و الیه کنترل بخار 
آب در داخل مجموعه قرار نمی گیرد. آنچه ما در این نوع دیوار همیشه و در 
همه جا می خواهیم اینست که این مجموعه از داخل و خارج توسط الیه های 

عایق محافظ خشک بماند. 

شکل 6: 
"دیوار نهادهای دولتی " _ بهترین دیواری که است که می توانیم بسازیم. 

این دیوار در هر شرایط اقلیمی کار می کند.

شکل 7
"دیوار ساختمان های تجاری" _ اولویت دوم بهترین دیواری که می توانیم 

بسازیم. در تمامی شرایط اقلیمی و به صورت مقرون به صرفه بسازیم.

شکل 8
"دیوار ساختمان های مسکونی" _ اولویت سوم بهترین دیواری که می توانیم 
بسازیم. ارزان نیست و تقریباً به غیراز نواحی خیلی خیلی سرد همه جا کار می کند

 
منابع

1) Hutcheon, N. B. CBD-50 Principles Applied to an Masonary Wall,  
Canadian Building Digest, National Research Council of Canada, Ottawa, 
Ontario, Canada, February 1964
2) Hutcheon, N. B. and Handegord, G. O; Building Science for a building 
enclosures, National Research Council of Canada, 1983
3) J. F. Straube and Burnett, E. F. P. ; Building Science for a building  
enclosures, Building Science Press, Westford, MA, 2005
(www. buildingsciencepress. com)
4) Baker, M. ; Roofs, Multi-Science Publications, Ltd, Montreal, 1980



92

|مقالـه|شهرسازی

محمدرضااسماعیلی|کارشناسمعماری،کارشناسارشدطراحی
شهریورئیسکمیتهتخصصیمعماریشورایمرکزی

الهامثناگردربانی|کارشناسشهرسازی

ارایهراهکارهایساماندهی
خیابانشهری،)مطالعه

موردی:ضلعشمالخیابان
نوابصفوی)پایینخیابان((

چکیده
امروزه با تغییر و تحوالت سریع شهرها بخشی از عناصر و فضاهای 
ناکارآمدی  و  فرسودگی  دلیل  به  شهری  بافتهای  در  واقع  شهری 
و  برقرارنمایند  خود  پیرامون  محیط  با  مناسب  رابطه  نتوانسته اند 
خدمات دهی به بهره برداران را فراهم کنند. با حادتر شدن موضوع و با 
گذر از تجربه های ناموفق مداخله در این بافت ها و به خصوص فضاهای 
شهری آن نظیر خیابان های قدیمی، که نگاه صرفا اقتصادی و کالبدی 
به موضوع داشته اند و با نیازهای واقعی ساکنین انطباقی نداشته است؛ 
اهمیت توجه به برنامه ریزی و توجه در تمام ابعاد قابل تامل تر می شود. 
خیابان های منتهی به حرم مطهر حضرت رضا)ع( نیز از این مقوله جدا 
نبوده است. نادیده گرفتن طرح های جامع و تفصیلی گذشته و نگاه صرفا 
اقتصادی به مقوله مداخله و ساماندهی سبب شده است تا بافت تخریب 
و محورهای منتهی به حرم مطهر اختصاص به کاربری های تجاری و 
اقامتی یابد. از طرفی دیگر جای دهی سیل عظیم جمعیت با مکان یابی 
این کاربری ها سبب ازدحام و کم شدن آسایش زائران و شهروندان 
خیابان های  از  یکی  خیابان(  صفوی)پایین  نواب  خیابان  است.  شده 
منتهی به حرم مطهر حضرت رضا)ع( است که روزانه و به خصوص 
در فصول زیارتی پذیرای سیل عظیم زائران و مجاوران می باشد. نبود 
برنامه ریزی و طراحی مناسب این محور سبب بروز مشکالت عدیده ای 
در ابعاد مختلف شده است. در این مقاله ضمن بررسی این مشکالت 
در ابعاد مختلف طراحی شهری، به ارایه راهکارهای پیشنهادی در این 
 زمینه نیز پرداخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت 
توصیفی–تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای در کنار مشاهدات 

میدانی و عکس برداری می باشد. 
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واژگانکلیدی: فضای شهری، کیفیت فضای شهری، نواب صفوی)پایین 
خیابان(، خیابان شهری

1-1-مقدمه
سلسله  به  پاسخگو  فضایی  شکل گیری،  زمان  در  که  کهن  نواحی 
تغییر  و  شناختی  فن  تحوالت  پی  در  بوده اند.  خود  ساکنان  نیازهای 
قوی  عملکرد  فاقد  دیگر  اقتصادی،  و  اجتماعی  زیستی،  نیازهای  در 
می باشند. این نواحی زمانی محل و کانون ثروت و قدرت شهرها بودند، 
خدمات  و  ساخت ها  زیر  از  برخورداری  حیث  از  کنونی  شرایط  در  اما 
)1384 )بوچانی،  هستند.  نابسامان  کالبدی  حیث  از  و  ضعیف  شهری 
بنابراین آنچه که امروزه با آن مواجهیم این است که در دل شهرهایی که 
قدمتی به اندازه تاریخ کشورمان دارند، بافتی وجود دارد که از هم پاشیده و 
در انتظار تکلیفی است که ما برای او تعیین نموده ایم. این بافت دیگر نه تنها 
سرمنشا عواطف و خاطرات ساکنان خود نیست، بلکه دیدن و نظاره نمودن 
این بافت ها در بینندگان آگاه اظهار تاسف و در رهگذران عادی احساس تنفر 
را بر می انگیزاند، چرا که مکانی مملو از بیماری های اجتماعی، فقر و نیز فاقد 
حداقل استانداردهای الزم زندگی شهری است، بنابراین دیگر هیچ رغبتی را 

به تعلق بر نمی انگیزاند)همایونی، 1385: 177 و178(. 
خیابان به عنوان یک فضای شهری واقع در این بافت های قدیمی و فرسوده 
نشان داده است که رویارویی با مشکالت آن به علت جنبه های متعدد، 
ماهیتا دارای پیچیدگی ها و ظرافت هایی است که برنامه ریزی، تصمیم گیری 
و اقدام در این خصوص را دشوار و حساس می نماید. با وجود اهتمام مدیران 
شهری و به کار بستن راهکارهای گوناگون در راستای احیا، بازسازی و 
بهسازی، هنوز حجم عظیمی از آن به علت نیمه کاره ماندن و طوالنی شدن 
پروژه های مربوطه وجود دارند؛ که این امر حاکی از عدم تحقق برنامه ها، 

مدل ها و الگوهای در نظر گرفته شده است. 

1-2-سواالتتحقیق
سوال اصلی که در این پژوهش مطرح می شود و در ادامه بایستی به جواب 

آن پرداخته شود؛ عبارت است از اینکه: 
 راهکارهای ساماندهی و مداخله در یک خیابان شهری چیست؟ 

سوال های فرعی که در جهت بازتر شدن سوال اصلی مطرح می شوند عبارتند از: 
 نیازهای اساسی زائران و مجاوران از یک خیابان شهری با نقش مذهبی چیست؟ 

 راهکارهای ساماندهی خیابان نواب صفوی)پایین خیابان( چیست؟ 

1-3-اهدافتحقیق
هدف اصلی این تحقیق ارایه راهکارهایی جهت ساماندهی خیابان شهری 
به منظور دستیابی به یک خیابان با نقش و هویت مذهبی در شهر مشهد می باشد. 

1-4-روشتحقیق
روش مورد استفاده در پژوهش حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی و با 
استفاده از اسناد کتابخانه ای، در کنار مشاهدات میدانی می باشد. در این 
روش در مرحله اول برای درک و تشریح بنیان های نظری موضوع و پیشینه 
کار، از اسنادکتابخانه ای و سایت های مهم علمی بهره گرفته شده است. در 
ادامه نیز به منظور بررسی معیارهای ساماندهی یک فضای شهری که در 
اینجا ضلع شمال خیابان نواب صفوی می باشد به مشاهدات میدانی پرداخته 
و عواملی را که در فضا تاثیر گذار بر آن بوده را یافته و در نهایت به نقد و 
بررسی طرح های باالدست پرداخته می شود. سپس با توجه به بررسی های 

انجام شده به ارایه پیشنهادات و راهکارهایی جهت ساماندهی ضلع شمالی 
خیابان نواب صفوی پرداخته می شود. 

1-5-پیشینهتحقیق
در زیر مطالعات صورت پذیرفته در خصوص ساماندهی خیابان به صورت 

اجمالی ارایه می گردد: 
 جدول شماره 1- پیشینه تحقیق

نام طرحنام نویسندهسالردیف

 طراحی شهری خیابان کارگر) ساماندهی یا نظم دهیمحمود توسلی11379
ترکیب بدنه خیابان(

 طراحی شهری و ساماندهی خیابان دانشگاه مشهد و بافتمهندسین مشاور فجر توسعه-2
محدوده بالفصل آن

طراحی و ساماندهی سیمای محورآیت ا... شیرازی مشهدمهندسین مشاور فجر توسعه-3

طراحی شهری در بخش مرکزی تهرانمحمود توسلی41376

 اقدامات مرمت شهری در محورهای فرهنگی و تاریخی--5
اصفهان

ماخذ: توسلی)1379(، مهندسین مشاور فجر و توسعه
2-مبانینظری

2-1-مفهومفضایشهری
فضاهای شهری بخشی از فضاهای باز عمومی شهرها هستند که به نوعی 
تبلور ماهیت زندگی جمعی می باشند. این فضا ها به ترکیباتی اطالق می شود 
از فعالیت ها، بناهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اداری، تجاری و عناصر 
و اجزای شهری که به صورتی آراسته، هماهنگ و واجد نظم و زیبایی با 
ارزش های بصری تشکیل می گردد و از نظر فیزیکی دارای بدنه ای محصور 
کننده می باشد که جزئی از یک شهر به عنوان عرصه عمومی، تجلی گاه 

فعالیت های شهری می باشد. 
این فضا ها نیز مکان هایی هستند که به عموم شهروندان تعلق داشته و منحصر 
به جنبه کالبدی و فیزیکی نبوده و با حضور انسان و فعالیت اوست که معنا 
می یابند. این فضاها که بخشی از بافت شهر هستند، به همه مردم اجازه می دهند 
که به آن دسترسی داشته باشند و در آنجا فعالیت کنند. )تیبالدز، 21: 1385(

جدول 2: تعاریف و انواع فضاهای شهری از دیدگاه نظریه پردازان

انواعتاکیداتتعریفنظریه پردازان

 فضای باز، عمومی و دارایپاکزاد)1385(
تعامل و تقابل اجتماعی

 باز بودن فضا، عمومی بودن،
 تعامالت اجتماعی و دسترسی

همگانی

 ورودی ها، گره ها،
 مسیرها، لبه های آب

و پله ها

توسلی)1378(
 جزء  الینفک ساخت اصلی

 شهر که در طول تاریخ شکل
می گیرد و دگرگون می شود

 سازمان یافتگی عناصر و اجزا به
 صورتی آراسته، هماهنگ و واجد

نظم و با ارزش های بصری
میدان و خیابان

 فضاهای باز و سرپوشیده شبکهسلطان زاده)1378(
امکان دسترسیارتباطات

 راه ها شامل بازارها
 و معابر، میدان ها و

ورودی

راب کریر)1386(
 فضای باز بیرونی واجد
 ویژگی های هندسی و

کیفیت های زیبایی شناختی

 دارابودن ویژگی های هندسی
 و کیفیت های زیبایی شناختی،

بازبودن
خیابان و میدان

 مکان هایی مختص زندگیژان پیرموره)1385(
اجتماعی شهروندان

 اختصاص داشتن به زندگی
 اجتماعی دارای کاربرد: تردد تفریح،

بازی، مالقات و غیره...

 فضاهای سبز، راه های
 شوسه، پیاده رو، میدان

و زمین های بازی

ماخذ: پاکزاد)1385(، توسلی)1378(، سلطان زاده)1378(، راب کریر)1386(، ژان پیرموره)1385(
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2-2-خیابان
خیابـان در ذهـن شـهروندان نه تنها خطوطی هسـتند که ارتبـاط و انتقال 
نقاط مختلف شـهر را میسـر می سـازند بلکه فضاهایـی را تصویر می کنند 
کـه به صـورت روزمـره بیش ترین حیات جمعـی را در خود جـای می دهند 
و عمده ترین سـهم را نسـبت به سـایر فضاهای شـهری به خود اختصاص 
می دهنـد. ایـن فضاهـا مسـیرهایی هسـتند در ذهـن شـهروندان بـا حال 
و هـوا و وقایـع مختلـف عجیـن شـده اند. ایـن فضاهـا به صـورت انـواع 
خیابان هـای شـهری، عبـوری، محلـی، بلوارهـا، کوچه ها و بن بسـت ها و 

پیـاده راه ها در سـطح شـهر عینیـت می یابند )پاکـزاد، 1385(. 

جدول شماره3: جمع بندی مفهوم و نقش خیابان از دیدگاه نظریه پردازان
نقش خیابان مفهوم خیابان نظریه پرداز

اجتماعی-سیاسی  مکانی که شهروندان
همواره با آن رجوع دارند

 اپلیارد و
فرانسیس)1383(

القای احساس قوی از حرکت مکانی پویا و دینامیک متیو کارمونا)1391(

جذب عابرین و ایجاد ایمنی ذاتی مهم  ترین عضو عمومی شهر جین جیکوبز)1389(

سواره پیاده- سواره- پیاده و نقش های متفاوت عنصر اساسی فضایی شهر سلطان زاده)1388(

فرم دهنده شهر-ارتباط فضاها و فعالیت ها-نماد فرهنگی  حساس ترین و بیش ترین
فضای عمومی شهر بحرینی)1378(

نقش اجتماعی  خیابان را به عنوان فضایی
اجتماعی ویکاس مهتا)2007(

ماخذ: اپلیارد و فرانسیس)1383(، متیو کارمونا)1391(، جین جیکوبز)1389(، سلطان زاده)1388(، 
بحرینی)1378(، ویکاس مهتا)2007(

2-3-کیفیتفضایشهری
آگاهـی از مجموعـه ی فضای شـهری به خودی خـود دارای ارزش زیادی 
نیسـت مگـر اینکه شـناختی از چگونگی ترکیـب این اجزا بـا یکدیگر که 
موجـب بهینه شـدن کیفیـت فضای شـهری می شـود، ایجاد شـود. "این 
تصـور کـه بهترین کیفیت فضای شـهری کیفیت هـای مرتبط بـا زیبایی 
و جلوه هـای بصـری آن اسـت تصوری اشـتباه اسـت. اگرچـه کیفیت های 
بصـری بر نحـوه ادراک و عملکرد مردم در فضای شـهری تاثیر مسـتقیم 
داشـته و در نتیجـه بـر سـرزندگی و تنـوع فعالیت ها تاثیر گذار می باشـند" 

)کرمونا، 12: 1388(. 
کیفیت در فضای شـهری دارای شـاخصه های بسـیاری اسـت که سـبب 
رضایـت مـردم از فضـای شـهری و در نتیجه انعـکاس دهنـده انگیزه ها و 
نیاز هـای گروه هـای مختلـف می باشـند ایـن شـاخصه ها بر میـزان قدرت 
فضـا در تشـویق مـردم در اجتماعـی شـدن و تعامـالت اجتماعـی و نحوه 
ادراک آن هـا از فضـا تـا ثیـر مسـتقیم دارد. یکـی از ایـن شـاخصه ها کـه 
سـبب افزایـش حضـور افـراد و عابریـن در فضـا می شـود امنیـت اسـت. 
امنیـت و مفاهیـم وابسـته بـه آن بـرای تمامـی شـهروندان از مهم  ترین و 
بـا اولویت ترین مسـایل بشـمار مـی رود. کمبود امنیـت اسـتفاده از فضای 
عمومـی و خلـق فضاهـای شـهری موفـق را مـورد تهدیـد قـرار می دهد 
)کرمونـا، 1388(. فضا هایـی که دارای امکان مراقبت بیشـتر هسـتند، یک 
محیـط را بـه کنتـرل افراد درمـی آورند )نیومـن، 1996(. بر همین اسـاس 
هیلیـر معتقد اسـت که حضور مردم احسـاس امنیـت را در فضای عمومی 
تقویـت کـرده و موجباتـی را فراهم مـی آورد که به کمـک این حضور فضا 
بـه شـکل طبیعی کنتـرل شـود )کرمونـا، 1388(. بی تردیـد هیچ عنصری 
برای پیشـرفت، توسـعه و تکامـل، مهم تر از عنصر امنیـت و تامین آرامش 
در جامعـه نیسـت و توسـعه اجتماعـی خالقیـت و فعالیت ارزشـمند بدون 

امنیـت امکان پذیر نخواهد بـود )بمانیـان، 1388(. 

3-شناختوضعموجود
3-1-خیاباننوابصفوی)پایینخیابان(

پاییـن خیابـان را شـاه عبـاس صفـوی احـداث کـرده اسـت. ایـن خیابان 
از فلکـه بـه سـمت شـرق رفتـه، از شـهر خـارج شـده و به جاده سـرخس 
از  یکـی  و  خیابـان  پاییـن  بـه  مشـهور  صفـوی  خیابـان  می پیونـدد. 
پرجمعیت ترین خیابان های شـهر مشـهد بوده اسـت. بیشـتر مردم قدیمی 
مشـهد پیشـه وران در اینجا زندگی می کننـد. در انتهای خیابان قبرسـتان 
قدیمـی شـهر کـه امروز دفن جنازه در آن ممنوع اسـت، واقع شـده اسـت. 
مصـالی شـهر در پاییـن دروازه خیابان قرار دارد. همچنین کاروانسـراهای 
بزرگ تجاری بسـیاری به سـبک قدیـم در این خیابان موجود بوده اسـت. 

) مهندسـین مشـاور فجر توسعه(

نقشه شماره1: موقعیت ضلع شمال خیابان نواب صفوی)پایین خیابان( در بافت پیرامونی حرم مطهر 
حضرت رضا)ع(

ماخذ: مهندسین مشاور طاش
3-طرحهایفرادست

3-1-طرحجامعاولمشهد
در طـرح جامـع خازنـی مصوب سـال 1350 آنچـه که برای خیابـان نواب 
صفوی در حاشـیه آن در نظر گرفته اسـت؛ کاربری تجاری عملکرد اصلی 

این خیابان می باشـد. 

3-2-طرحتفصیلیخازنی
در طرح تفصیلی خازنی نیز آنچه که برای خیابان نواب صفوی در حاشـیه 
آن در نظـر گرفتـه اسـت کاربـری تجاری در راسـته این خیابان می باشـد. 

3-3-طرحجامعدوم)مهرازان(
در طرح جامع دوم مهرازان کاربری های اطراف خیابان نواب صفوی به صورت 
تجـاری در نظر گرفته شـده که پهنه های پشـت این خیابـان اختصاص به 
کاربری مسـکونی نیازمند بهسـازی و نوسـازی در نظر گرفته شـده است. 

3-4-طرحجامعمشهد)فرنهاد(1389
در ایـن طـرح راسـته خیابـان نـواب صفـوی به صـورت مختلط تجـاری، 
اداری و خدمـات با مسـکونی در نظر گرفته شـده اسـت. پهنه های پشـت 

ایـن راسـته نیز به صـورت مختلـط فرهنگـی- تجاری می باشـد. 

4-4-طرحنوسـازیوبهسـازیبافـتپیرامونحرممطهر
رضا)ع( حضرت

در این طرح آنچه که مشاور برای خیابان نواب صفوی در نظر گرفته است. 
کاربری های تجاری و اقامتی است. در این طرح کاربری تجاری بازار امین 
حفظ شده است و یک حسینیه در راستای این خیابان در نظر گرفته شده است. 
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نقشه شماره 2: طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر 
منبع: مهندسین مشاور طاش

4-تجزیهوتحلیل
نظام  در 5  نواب صفوی  خیابان  شمال  ساماندهی ضلع  قسمت  این  در 
کاربری، دسترسی، کالبدی، عرصه های عمومی و همگانی و منظر شهری 

مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. 

4-1-کاربری
با توجه به نقش بسیار مهم خیابان نواب صفوی به عنوان یکی از خیابان های 
روزهای  تمام  در  زائران  هدایت  در  رضا)ع(  امام  مطهر  حرم  به  منتهی 
سال و به خصوص فصول زیارتی، بایستی توجه الزم نسبت به قرارگیری 
فعالیت های پشتیبان زائران و مجاوران در این محور مبذول داشت. از طرفی 
دیگر استقرار این فعالیت های پشتیبان سبب ایجاد سرزندگی، تنوع و انعطاف 
در خیابان نواب صفوی می شود. خیابان به عنوان مهم  ترین مکان زندگی 
جمعی شهروندان بیش از هر چیزی می بایستی سرزنده بوده و در هیچ 
ساعتی از شبانه روز از حضور فعال گروه های مختلف شهروندان و زائران 
تهی نگردد. لذا تنوع عملکردی از حیث انواع و زمان در ساعات مختلف 
شبانه روز بایستی مد نظر قرار گیرد. از طرفی دیگر قرار دادن کاربری هایی 
اداری چون ساختمان شهرداری نزدیک حرم مطهر باعث خاموشی و غیر 

فعال شدن بدنه در ساعات پایانی وقت اداری می شود. 

تصویر شماره1: فروش سوغات و لباس فروشی های مختلف در طول ضلع شمال خیابان
منبع: نگارنده

تصویر شماره2: ساختمان شهرداری در نزدیکی حرم مطهر امام رضا)ع(
منبع: نگارنده

از سـویی دیگـر فعالیت هـای پیشـنهادی در ره بـاغ سـالم ) ایـن ره باغ در 
نزدیکی خیابان نواب صفوی قرار گرفته اسـت( با وجود پتانسـیل مناسـبی 
چـون خیابـان نـواب صفـوی به نظر دیگـر موضوعیتی نداشـته و چه بسـا 
فعالیت هـای پیشـنهادی این ره باغ بایسـتی به کنار خیابـان نواب صفوی 
انتقـال یابد. لذا پیشـنهاد می شـود به دلیل نبـود کارکرد واقعـی مکان یابی 
ایـن فعالیت هـا در ره بـاغ سـالم، فعالیت هـای الزم و ضـروری زائـران و 
مجاوران به کنار خیابان نواب صفوی و به طبقه همکف انتقال داده شـود؛ 
تـا به ایـن صـورت خصلـت سـرزندگی و تامین کننـده بودن یـک خیابان 
در سـاعات مختلـف شـبانه روز محقق گردد. اسـتقرار کاربری هـای اوقات 
فراغـت در سـرزنده کـردن ایـن محور بسـیار کارا اسـت؛ لـذا فعالیت های 
پیشـنهادی به صـورت: قرار گیـری خدمات بهداشـتی، درمانی، رسـتوران، 
ایسـتگاه های عابـر بانک، قهوه خانه، سـرگرمی کـودکان و جوانان و غیره 
پیشـنهاد می شـود. ایجـاد تنـوع فعالیتی در ایـن خیابان می توانـد از طریق 
سـکانس بنـدی نیـز محقـق گردد به ایـن صورت کـه هر سـکانس از این 
خیابـان می توانـد مبیـن حال و هـوای خاص و نـوع خاصـی از فعالیت ها، 

رفتارها و رویدادها شـود. 

نقشه شماره3: موقعیت ره باغ های طرح بهسازی و نوسازی حرم مطهر
منبع: مهندسین مشاور طاش

قرارگیـری حجم عظیمی از سـاختمان ها در کنار این ضلـع از خیابان نواب 
صفـوی بـا کاربری هـای اقامتی در طبقـات این نکته را به ذهن می رسـاند 
کـه چـرا بایـد افـرادی را که می تواننـد پیاده از منـزل خود بـه حرم مطهر 
برونـد از بافـت پیرامونـی خـارج کنیـم، بافـت را بـه کل تخریب کـرده و 
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آن هـا را مجبـور کنیـم با سـوار شـدن اتوبـوس، متـرو یا تاکسـی به حرم 
مطهـر بیاینـد و آن هایـی کـه فقط یک یـا دو روز بـرای زیارت به مشـهد 
می آینـد آن هـا را بـه نزدیکی حـرم مطهـر آورده و در این سـاختمان های 

غـول پیکر قـرار دهیم ؟

4-2-دسترسی
در خیابان نواب صفوی عدم توجه به تنظیم عبور پیاده از عرض خیابان باعث 
تداخل پیاده و سواره شده است. ایمنی عابر پیاده در مقابل سواره نیز پایین 
می باشد. همچنین نگاه اسالمی که در زمینه حرکت زن و مرد با حفظ فاصله 
که در دین اسالم به آن تاکید شده در خیابان مطرح است؛ و بایستی مورد 
توجه قرار گیرد که این امر با افزایش عرض پیاده رو قابل حصول می باشد. 
یکی دیگر از عمده مشکالت حرکت پیاده در این ضلع از خیابان حرکت 
دسته های عزاداری در ایام خاص است که هنگام عبوراز گلوگاه جدایی سواره 
از پیاده در قسمت زیرگذر با مشکل مواجه بوده است؛ و این امر به دلیل 
ساخت و ساز جدید ساختمان شهرداری در امتداد بازار امین می باشد که بدون 

در نظرگیری حرکت پیاده در امتداد بازار ساخته شده است. 

تصویر شماره 3: گلوگاه جدایی سواره در زیرگذر
منبع: نگارنده

4-3-کالبدی
اقدامات ساختمانی را که در خیابان نواب صفوی از دو دهه اخیر بعد از 
تخریب بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا)ع( شاهد هستیم؛ مسأله تراکم و 
فشردگی توده ساختمانی با جذب جمعیت و فعالیت ارتباط داشته است. فشار 
توده ی ساختمانی و غلبه آن بر فضا کامال آشکار است؛ به طوری که احداث 
ساختمان های بلند امکان ایجاد فضا را سلب کرده است. که این خود دلیلی 
بر نگاه صرف اقتصادی به مقوله طراحی شهری در این خیابان بوده است. از 
طرفی دیگر غفلت در مقوله زمینه گرایی در معماری و شهرسازی سبب عدم 
رعایت اصول و ضوابط معماری ایرانی اسالمی در این ضلع از خیابان نواب 
صفوی شده است. در حالی که طراحی شهری این خیابان بایستی در ارتباط 
مستقیم با فرهنگ مذهبی شیعی شهر مشهد باشد؛ به طوری که ترکیب 
ساختار و شکل شهر تجلی فرهنگ اسالمی، مذهبی و ارزش های فضایی؛ 
شکل ساختمان ها منعکس کننده ی دوره تاریخی و بر مبنای معماری حرم 
مطهر امام رضا)ع( باشد؛ تا زمانی که زائر از حرم مطهر خارج می شود و در 
خیابان قدم می گذارد، هنوز حال و هوای حرم مطهر برای وی تداعی گردد. 
اما متاسفانه سبک های معماری به کار گرفته شده در این ضلع از خیابان 
نواب صفوی متفاوت و ناهمگون با فرهنگ و معماری یک شهر مذهبی 

می باشد. عالوه بر این هر ساختمان به صورت منفرد و جدا بدون در نظر 
گرفتن ساختمان های مجاور، یک سبک معماری مختص خود را به به همراه 

مصالح و رنگ های مختلف را در برگرفته است. 

تصویر شماره4: کاشیکاری و طاق در معماری ایرانی اسالمی
منبع: نگارنده

ساختمان های واقع درخیابان نواب صفوی برای تناسب با زمینه و تقویت 
وحدت بصری نیازی به تقلید دقیق کل و فرم ساختمان های خود ندارند؛ 
اما می بایستی دارای ویژگی های مشترک و اساسی با گذشته و قدیم خیابان 
نواب صفوی وجود داشته باشد. به این صورت که کاروانسراهای قدیمی که 
در این خیابان در قدیم وجود داشته است خود یک ایده جهت استفاده از 
سبک و سیاق این کارونسراهاست. به طوری که ساختمان تجاری چون 
آرمان می بایست عالوه بر کم شدن تراکم آن به صورت حیاط مرکزی در 
آمده و واحدهای تجاری آن با فعالیت های سوغات به زائران خدمات رسانی 
کنند. این نوع سبک از ساختمان عالوه بر حفظ روحیه تاریخی خیابان نواب 
صفوی در ایجاد ایمنی مجموعه در مواقع خطر چون آتش سوزی، توانایی 

دسترسی و خدمات رسانی به آن راحت تر صورت می پذیرد. 

تصویر شماره5: کاروانسرا
http: //fa. wikipedia. org :منبع

تعداد طبقات باالی ساختمان ها در این خیابان با فعالیت های تجاری و اقامتی 
آن پذیرای سیل جمعیت زیادی در این خیابان است که سبب شده است، 
ساختمان ها به صورت توده های مسلط بر خیابان در آمده و توجه به حرم 
مطهر امام رضا)ع( در انتهای مسیر کم شده است. تراکم باالی ساختمان در 
خیابان نواب صفوی و بدون در نظر گرفتن حرم مطهر امام رضا)ع( بیشتر 
تابع مسایل اقتصادی حاکم بوده است. عدم توجه به الیه های پشت این 
خیابان سبب جدایی ضلع شمال خیابان نواب صفوی از بافت پشتی خود شده 
است. تعداد کمی از ساختمان های این ضلع دارای نمای آجری و به سبک 
کالسیک قدیمی هستند و مابقی ساختمان ها با نماهای مدرن و مصالح 
سنگ و آلومینیوم ساخته شده اند. رنگ های به کار گرفته شده در نما نیز در 
ساختمان های قدیمی تر به صورت آجری و خاکستری و در ساختمان های 

جدید نماها عموما از رنگ های قرمز، کرم و غیره استفاده شده است. 
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تصویر شماره6: مصالح اجر و سبک کالسیک قدیم
منبع: نگارنده

تصویر شماره7: استفاده از مصالح سنگ، آلومینیوم، استفاده از رنگ های مختلف در نما
منبع: نگارنده

4-3-1-خطآسمان
خط آسمان در این خیابان تابع اصول زیبایی شناختی یک خیابان شهری نبوده است و آشفتگی و تفاوت خط آسمان را در این ضلع از خیابان شاهد هستیم. 

تصویر شماره8: خط آسمان ضلع شمالی خیابان نواب صفوی
منبع: نگارنده

4-3-2-ریتموترکیببندی
در کل ضلع شمال خیابان نواب صفوی یک ریتم و وحدت در خطوط نمای ساختمان ها وجود ندارد. 

نبود ریتم در خطوط نما و بازشــوها

تصویر شماره9: ترکیب بندی بازشوها
منبع: نگارنده

تصویر شماره10: ترکیب بندی بازشوها
منبع: نگارنده

4-4-عرصههایعمومیوهمگانی
خیابان شهری به عنوان مکانی متراکم از رویدادها و فرصت های متنوع حیات جمعی، بیش از هر چیزی نیازمند زمینه ای منعطف است. انعطاف این زمینه، 
این امکان را می دهد که در هر زمان با تغییر نوع رویداد با کم  ترین تغییرات کالبدی با آن رویداد هماهنگ گردد. این امر مستلزم استفاده از مبلمان شهری 
ثابت و صلب نمی باشد؛ اما در پیاده رو خیابان نواب صفوی از مبلمان های صلب وغیر قابل جابجایی آسان، استفاده شده است. همچنین نوع مصالح به کار 
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رفته در مبلمان های مورد استفاده مطابق با اقلیم مشهد نبوده است. استفاده 
از میله های جدا کننده سواره از پیاده رو باعث از بین رفتن انعطاف پذیری در 
سطح پیاده رو می شود که این امر عالوه بر کم کردن عرض پیاده رو کاهش 
انعطاف پذیری را نیز شامل می شود. وجود این میله ها در وسط خیابان نواب 
صفوی دسترسی را کامال مسدود کرده و عالوه بر این سبب ایجاد مشکالت 
دسترسی در مواقع خطر را می کند. در پیاده رو مقابل ساختمان شهرداری نیز 
این امر را شاهد هستیم که کم عرض بودن پیاده رو به دلیل وجود ساختمان 
شهرداری و قرار دادن میله های جدا کننده سبب کاهش انعطاف پذیری شده 
است. این موانع در مواقع خطر چون آتش سوزی سبب بروز خطراتی زیادی 

می شود که دسترسی به ساختمان ها را با مشکل مواجه می کند. 

تصویر شماره11: وجود میله های جدا کننده سواره از پیاده
منبع: نگارنده

نبـود مبلمـان شـهری مناسـب جهـت اسـتقرار پیاده هـا در ایـام مختلـف 
به خصـوص فصـول زیارتـی جهت تماشـای دسـته های عـزاداری از دیگر 
مشـکالت پیـاده رو این ضلع می باشـد. کمبـود فضاهای بـاز، عرصه های 
همگانـی و فضـای سـبز در ضلـع شـمال خیابـان نـواب صفوی مشـهود 
می باشـد. به صورتـی کـه فضایـی جهـت اسـتقرار زائـران و مجـاوران که 
از ایـن خیابـان اسـتفاده می کنند، وجـود ندارد. عـدم بکار گیـری جزییات 
متنـوع و قابـل ادراک توسـط افـراد پیـاده در مقیـاس ناظـر پیـاده باعـث 
به وجـود آوردن خیابانـی یکنواخـت و کسـالت بـار شـده اسـت. کفسـازی 
نامناسـب و نبود تنوع آن نیز در پیاده رو های آن کامال مشـهود می باشـد. 

تصویر شماره12: عدم تنوع در جنس و رنگ کفسازی پیاده رو ها
نبع: نگارنده

4-5-منظرشهری
از جملــه بناهایــی کــه از قدیــم در ضلــع شــمال خیابــان نــواب صفــوی 
ــایر  ــه س ــبت ب ــازار نس ــن ب ــد. ای ــن می باش ــازار امی ــته ب ــرار داش ق
ــد؛  ــری می باش ــی ت ــابقه طوالن ــع دارای س ــن ضل ــاختمان های ای س
ــای  ــراه پنجره ه ــه هم ــا ب ــن بن ــاری ای ــبک معم ــوع س ــن ن همچنی

مشــبک شــکل الجــوردی آن بیــان کننــده معمــاری ایرانــی اســالمی 
یــک بنــا می باشــد. لــذا آنچــه کــه مشــخص اســت قــرار گیــری ایــن 
بــازار در ایــن راســته خیابــان ســبب خاطــره انگیــزی بیشــتر شــده اســت. 
ــه حــرم  ــواب صفــوی کــه منتهــی ب ــان ن ــه موقعیــت خیاب ــا توجــه ب ب
مطهــر امــام رضــا)ع( می باشــد بایســتی کریــدور دیــد بــه ایــن عنصــر 
شــاخص شــهری بــاز بــوده و عابــر پیــاده هنگامی کــه در خیابــان حرکت 
ــری  ــد بازت ــای مســیر را تشــخیص داده و دی ــی انته ــه راحت ــد ب می کن
نســبت بــه حــرم مطهــر داشــته باشــد. کــه متاســفانه ساخت و ســازهای 
ــه حــرم  ــد ب ــدون عقــب نشــینی باعــث کــم شــدن دی ــه ب ــد مرتب بلن

مطهــر امــام رضــا)ع( شــده اســت. 

تصویر شماره13: مسدود شدن دید به حرم مطهر
منبع: نگارنده

6-نتیجهگیری
همانطور که عنوان شد مداخله و ساماندهی یک خیابان شهری منتهی به 
حرم مطهر امام رضا)ع( نیازمند نگاه جامع در تمام ابعاد اجتماعی، کالبدی، 
نیازمند  و  نبوده  بعدی  تک  بایستی  نگاه  این  می باشد.  غیره  و  فرهنگی 
برنامه ریزی و طراحی برای رفع نیاز افراد مختلف با گروه های سنی و جنسی 
مختلف باشد. نگاه صرف اقتصادی به این مقوله باعث نادیده گرفتن نیاز 
مجاوران و زائران شده است که این امر به خصوص در خیابان های منتهی به 
حرم مطهر امام رضا)ع( بیشتر نمایان می باشد. از این رو آنچه که در این مقاله 
ارایه گردید نقد و بررسی طرح های تهیه شده برای خیابان نواب صفوی)پایین 
خیابان( است؛ که با ارایه راهکارها و پیشنهادات سعی در ارایه تصویری 
مطلوب و در شان یک خیابان شهر مذهبی جهت توسعه های آتی شده است. 
اولین پیشنهاد مهم در پاسخ به سوال نخست تحقیق ساماندهی خیابان 
نواب صفوی )پایین خیابان(، عقب نشینی توده ها و عریض شدن پیاده رو 
و سواره رو خیابان نواب صفوی می باشد؛ که در ادامه بایستی تعداد طبقات 
ساختمان ها به صورت پلکانی کاهش یابد و از چهار طبقه به دو طبقه در 
نزدیکی حرم مطهر برسد. باز بودن دید و منظر به حرم مطهر امام رضا)ع( 
یکی دیگر از راهکارهایی است که سبب می شود حرم مطهر همچون نگینی 
در راستای دید حرکت افراد قرار گرفته و به راحتی دیده شود. در راستای پاسخ 
به سوال دیگر تحقیق که همانا تامین نیازهای زائران و مجاوران در فصول 
مختلف و ایام زیارتی است؛ استقرار فعالیت های پشتیبان زائران و مجاوران 
و ارایه تسهیالت و مبلمان های شهری مطابق با اقلیم شهر مشهد الزم و 
ضروری می باشد. همچنین در جهت تسهیل حرکت افراد پیاده در طول 
مسیر استفاده از رواق و نوار نقاله در زیر این رواق پیشنهادات شده است. در 
انتها شایان ذکر است؛ تمامی راهکارهای پیشنهادی در این زمینه سبب ایجاد 
محیطی آرام و امن به همراه تامین رفاه پیاده ها به خصوص در ایام و فصول 
زیارتی و همچنین احترام به حقوق شهروندی زائران و مجاوران می شود. 
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جدول شماره4: تجزیه وتحلیل خیابان نواب صفوی)پایین خیابان(

تهدیدفرصتضعفقوتمعیار

کاربری
 -وجود کاربری های تجاری با فعالیت

ارایه سوغات.

-وجود کاربری های تجاری با فعالیت سوغات.
-نبود فعالیت های پشتیبان زائران و مجاوران.

- خاموشی قسمنی از بدنه به دلیل وجود ساختمان اداری شهرداری در نزدیکی حرم 
مطهر امام رضا)ع(.

- وجود فعالیت اداری در نزدیکی حرم مطهر امام رضا)ع(.
 -نبود رهنمود طرح باالدست در ارتباط با مشخص کردن نوع فعالیت های خیابان نواب

صفوی.

 - انتقال کاربری های پشتیبان زائران به
کنار خیابان نواب صفوی.

- اختصاص کاربری های اقامتی به این خیابان.
-تخریب کل بافت و خیابان نواب صفوی)پایین 

خیابان(.

دسترسی
 - وجود رواق در طبقه همکف

ساختمان ها

- تداخل پیاده و سواره در خیابان نواب صفوی)پایین خیابان(.
-پایین بودن ایمنی عابر پیاده.

-عرض کم خیابان نواب صفوی)پایین خیابان(.
- عدم توجه به فرهنگ اعتقادی اسالمی و شیعی

 در طراحی خیابان.
- وجود گلوگاه در ورودی به حرم مطهر و در نتیجه کم شدن عرض پیاده رو.

 -وجود خیابان نواب صفوی به عنوان
 یک خیابان جهت دسترسی به حرم

مطهر امام رضا)ع(

- عرض کم خیابان نواب صفوی)پایین خیابان(.
-عدم توجه به طراحی مناسب معبر در مواقع وقوع 

آتش سوزی و زلزله.

کالبدی
 - وجود تناسبات در ساختمان های

قدیمی

- تراکم ساختمانی باال در خیابان نواب صفوی.
-عدم توجه به معماری ایرانی- اسالمی در طراحی ساختمان ها.

-عدم استفاده از مصالح بومی در ساختمان ها.
-وجود آشفتگی و تفاوت خط آسمان.

- نبود ریتم و وحدت در خطوط نمای ساختمان ها.

 - حرم مطهر امام رضا)ع( به عنوان
نماد و استفاده از معماری آن.

- نگاه صرف اقتصادی به مقوله طراحی شهری.

 عرصه های
همگانی

-وجود پوشش گیاهی در طول مسیر.

- وجود میله های جدا کننده در گلوگاه ورودی به حرم مطهر امام رضا)ع(.
- نبود مبلمان شهری مناسب جهت استقرار پیاده ها.

-. کمبود فضاهای باز، عرصه های همگانی و فضای سبز.
- عدم بکار گیری جزئیات متنوع و قابل ادراک توسط پیاده

- عدم استفاده از مصالح بومی در طراحی مبلمان های مستقر.

 - حذف ساختمان شهرداری و تبدیل
آن به فضای باز عمومی.

- وجود میله های جدا کننده در وسط سواره رو.

7-ارایهراهکارها
با توجه به بررسی های انجام شده راهکارهای ساماندهی خیابان نواب صفوی)پایین خیابان( به تفکیک 5 معیار به شرح جدول ذیل می باشد. 

جدول شماره5: راهکارهای ساماندهی و مداخله در خیابان نواب صفوی)پایین خیابان(

راهکارمعیار

کاربری
مکان یابی کاربری اداری )ساختمان شهرداری( در خارج از خیابان نواب صفوی. 

حفظ بافت قدیمی، بهسازی بافت و انتقال زائران جهت اقامت به قسمت های دیگر شهر.
انتقال کاربری های واقع در ره باغ سالم به کنار خیابان نواب صفوی.

دسترسی

نورپردازی و روشنایی مناسب در شب و همچنین تغییر رنگ مصالح گذرگاه ها عابر پیاده در مقابل محل های مهم و ایستگاه های حمل و نقل عمومی.
کاهش سرعت سواره در طول خیابان نواب صفوی.

تعریض سواره رو و پیاده رو جهت تسهیل حرکت عبور و مکث عابرین در روزهای مختلف از سال به خصوص فصول زیارتی.
عقب نشینی توده های ساختمان 12 متر نسبت به سواره رو جهت حرکت راحت عابرین پیاده و قرار گیری وسایل رفاهی و تجهیزات، جهت حضور افراد در مسیر. 

قرار گیری 4تا 5 متر رواق در زیر ساختمان ها جهت عبور عابرین و تامین آسایش اقلیمی پیاده ها. 
قرار گیری نوار نقاله در زیر رواق ساختمان ها جهت استفاده افراد سالخورده و کودکان که این نوار نقاله در تقاطع ها و مکان های مهم قطع شده و دوباره ادامه می یابد. 

پیش بینی دسترسی سواره به ساختمان ها در موارد اضطراری چون آتش سوزی.

کالبدی

الهام از معماری ایرانی اسالمی، به خصوص معماری حرم مطهر امام رضا)ع( و استفاده از مصالح آجر و رنگهای آجری در ساختمان ها به همراه استفاده از رنگ الجوردی در بازشوها.
استفاده از کاشی کاری هایی منقش به آیات و اشعار شاعران نامدار ایرانی اسالمی در نمای ساختمان ها.
استفاده از طاق ها و پنجره های چوبی چهار گوش که در معماری ساختمان های مذهبی ایرانی اسالمی. 

کاهش پلکانی طبقات از چهار طبقه به دو طبقه در نزدیکی حرم مطهر.

عرصه های عمومی و همگانی

استفاده از مبلمان های قابل جابجایی در طول مسیر.
استفاده از مصالح مطابق با اقلیم شهر مشهد در طراحی مبلمان های شهری.

تعبیه مبلمان های شهری جهت مکث افراد در طول مسیر.
بکار گیری جزئیات متنوع و قابل ادراک توسط افراد پیاده در طراحی مبلمان های شهری.

تامین فضای سبز و فضای باز عمومی در طول مسیر.
تخریب ساختمان شهرداری و اختصاص زمین آن به فضاهای باز عمومی.

در تعریض های پیشنهادی حفظ سر در مجتمع تجاری امین جهت حفظ خاطره انگیزی.منظر شهری
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8-پیشنهادات
در ایـن قسـمت پیشـنهادات در هـر نظام به تفکیـک نظام ها بـرای انجام 

تحقیقات بعدی اشـاره شـده است. 

8-1-کاربری
1- انتقال فعالیت های پشتیبان زائر واقع در ره باغ ها به کنار خیابان. 

2- حذف کاربری های اداری واقع در کنار خیابان. 
3- استقرار فعالیت های 24 ساعته در طول مسیر. 

4- قـرار گیـری فعالیت های بهداشـتی، درمانی، رسـتوران، ایسـتگاه های 
عابر بانـک در خیابان شـهری. 

5- ایجاد سکانس بندی فعالیتی در طول مسیر خیابان. 
6- قـرار گیـری کاربری هـای اقامتـی در خـارج از محـدوده خیابان هـای 

منتهـی به حـرم مطهـر امام رضـا)ع(. 
7- قـرار گیـری تنهـا یک تـوده تجاری مختص به سـوغات بـرای زائران 
و اختصـاص لبه هـای راسـته خیابـان بـه کاربری های پشـتیبان زائـران و 

مجاوران. 

8-2-دسترسی
1- کاهـش سـرعت سـواره در خیابان هـای منتهـی بـه حرم مطهـر امام 

رضا)ع(. 
2- اسـتفاده از نـوار نقالـه در پیـاده رو جهـت اسـتفاده راحـت عابریـن 
سـاختمان ها.  رواق  زیـر  در  کـودکان  و  سـالخورده  افـراد  به خصـوص 
و  فعالیت هـا  کاربری هـا،  نزدیکـی  در  پیـاده  گذرگاه هـای  اسـتقرار   -3

ایسـتگاه های حمـل و نقـل عمومـی. 
4- تجهیز گذرگاه های عابر پیاده با نورپردازی و تغییر مصالح در کف. 

5- حـذف پـارک حاشـیه ای اتومبیل در کنـار خیابان های منتهـی به حرم 
مطهر امـام رضا)ع(. 

8-3-کالبدی
1- حذف ساختمان های اداری و اختصاص آن به فضای باز عمومی. 

2- تعریض سواره رو و پیاده رو به صورتی که پیاده رو 12 متر نسبت به سواره 
رو بارگذاری توده ها را به همراه داشـته باشـد و سـواره رو عریض تر گردد. 
3- ایجـاد امـکان دسترسـی خودروهـای سـواره بـه بناها بـه خصوص در 

مواقـع اضطـراری چون آتش سـوزی. 
4- هدایـت مسـیر پیـاده بـا اسـتفاده از تغییـر رنـگ، کف سـازی و تغییر 

بصری.  الگوهـای 
5-تعـداد طبقـات حداکثر 4 طبقـه و حداقل 2 طبقـه، به صورتی که هرچه 

به سـمت حرم نزدیکتر می شـود تعـداد طبقات پلکانـی کاهش یابد. 
6- عقب نشینی توده ها و لحاظ عرض پیاده رو به اندازه 12متر. 

7- استفاده از حیاط مرکزی در طراحی مجتمع تجاری. 
8- اسـتفاده از اصـول معمـاری ایرانـی اسـالمی و معمـاری حـرم مطهـر 
در بناهای راسـته خیابـان نواب صفوی) مصالـح، رنگ، کاشـی کاری و... (. 
9-توجـه بـه ریتـم و هماهنگی در عناصـر و جزییات نمـا )ریتم های افقی 

عمودی(.  و 
10- استفاده از مقیاس انسانی و درک فضایی. 

8-4-عرصههایعمومیوهمگانی
1- استفاده از تنوع مبلمان شهری ار لحاظ فرمی و عملکردی در طول مسیر. 

ماننـد  مسـیر  طـول  در  جابجایـی  قابـل  مبلمان هـای  از  اسـتفاده   -2
صندلی هـای رسـتوران ها کـه قابـل چیـدن در داخـل پیـاده رو باشـد. 

3- ایجاد فضاهای سبز و فضاهای باز عمومی جهت مکث افراد. 
4- اسـتفاده از جزییـات متنـوع معمـاری ایرانـی اسـالمی در مقیاس ناظر 

پیـاده در اسـباب و اثاثیه شـهری. 
5- حـذف میله هـای جـدا کننـده سـواره از پیـاده رو و جایگزینـی آن بـا 

باغچه هـای نـواری شـامل فضـای سـبز. 
6- دریچه های کانال های زیرزمینی تاسیسات شهری هم تراز با کف باشد. 
7- انتخـاب و اسـتقرار پوشـش گیاهی که بایسـتی تغییرات فصلـی در آن 

لحاظ شـود. 
8- اسـتفاده از مبلمـان موقت) میـز و صندلـی قهوه خانه هـای خیابانی و.. ( 

در سـطح پیاده رو. 
9-فراهـم آوردن امکاناتـی که عابر را تشـویق بـه فعالیت های کم تحرک 

در فضا نماید )فراهم آوردن امکان نشسـتن، ایسـتادن و نـگاه کردن،... (
10- اسـتفاده از مصالـح بومـی مطابـق بـا اقلیـم مشـهد کـه بایسـتی در 

مبلمـان شـهری مـورد اسـتفاده قرار گیـرد. 

7-5-منظرشهری
1-حفظ عناصر شاخص و تاریخی به عنوان نقاط نشانه و خاطره انگیز. 

2- باز گذاشتن دید به سمت حرم مطهر امام رضا)ع(. 
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باداللتبرمفهوممسافتدیدتوقف

ارزیابیمیدانیاندازهارتفاع
چشمرانندهارایهشدهدر
آییننامهطرحهندسی

راههایایران

چکیده
یکی از مهم  ترین مسایل در بحث ایمنی جاده ها فاصله دید می باشد. 
ضوابط و پارامترهای مربوط به فاصله دید توقف در آیین نامه طرح 
هندسی راه های ایران برگرفته از آیین نامه آشتو بر اساس مطالعات 
و  می باشد  آمریکا  در  میالدی  تا 1941  سال های 1938  به  مربوط 
تاکنون نسبت به تنظیم مجدد و اصالح آن ها اقدام نشده است. برای 
محاسبه فاصله دید الزم است تا ارتفاع چشم راننده از سطح زمین به 
صورت پیش فرض لحاظ شود. علی رغم تغییرات در مشخصات رانندگان 
و ناوگان حمل ونقلی کشورمان، این ارتفاع همچنان ثابت باقی مانده 
است. هدف از این تحقیق بومی سازی و به روز رسانی مقدار این پارامتر 
بر اساس رفتار رانندگان در ایران و منطبق با ناوگان موجود می باشد. 
روش تحقیق مبتنی بر تصویربرداری عرضی از وسایل نقلیه در حال 
حرکت می باشد که توسط مولفین از 198 خودرو سواری در شهرهای 
انتخابی تهران و مشهد تصویربرداری انجام شد و مقادیر ارتفاع چشم 
رانندگان بر حسب جنسیت آن ها و ارتفاع خودروها طبقه بندی شدند. 
نتایج این پژوهش نشان می دهد که مقدار ارتفاع چشم به دست آمده 
برای رانندگان در ایران در مقایسه با مقادیر ذکر شده در آیین نامه ایران 
دارای مقدار بیشتری است. با این وجود استفاده از آیین نامه های موجود 

در جهت اطمینان می باشد. 
و سبقت،  توقف  دید  فاصله  راننده،  ارتفاع چشم  کلماتکلیدی: 

آیین نامه طرح هندسی راه های ایران، تحلیل آماری.
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1-مقدمه
مسافت دید توقف یکی از پارامترهای مهم در طرح هندسی راه است که 
اشاره به طولی از راه دارد که راننده به هنگام دیدن مانع با آن مواجه است. 
حداقل این فاصله باید در تمام نقاط راه رعایت شود. یکی از پارامتر های 
مهم و مورد نیاز برای تعیین حداقل شعاع در قوس قائم محدب ارتفاع چشم 
راننده از سطح زمین است که این پارامتر در گذر زمان با توجه به تغییرات 
در مشخصات ناوگان وسایل نقلیه و همچنین خصوصیات رفتاری رانندگان 

دچار تغییر می شود.
ــه طــرح هندســی راه هــای کشــورمان  بســیاری از پارامترهــای آیین نام
ــر  ــنهادی دیگ ــای پیش ــر و روش ه ــات، مقادی ــا، اطالع ــاس داده ه براس
ــه  ــده اســت و نســبت ب ــتخراج ش ــی اس ــر خارج ــع معتب ــع و مناب مراج
ارزیابــی و بازتنظیمــی ضرایــب و مقادیــر روابــط و جــداول، توجــه کمتری 
شــده اســت. در بحــث طــرح هندســی راه، از جملــه پارامترهــای بســیار 
مهــم و تاثیرگــذار بــر ایمنــی جــاده، بحــث فاصلــه دیــد می باشــد کــه 
ــش  ــی به صــورت پی ــن فواصــل الزم اســت متغیر های ــن ای ــرای تعیی ب
فــرض لحــاظ شــوند. ارتفــاع چشــم راننــده از ســطح زمیــن یکــی از ایــن 
متغیرهاســت. بدلیــل تاثیرپذیــری انــدازه ارتفــاع چشــم راننــده از تغییرات 
مشــخصات نــاوگان وســایل نقلیــه و خصوصیات رفتــاری راننــدگان، یک 
تغییــر متوســط در ارتفــاع چشــم راننــده موجــب تغییــر در فاصلــه دیــد 
ــود]2[. ــا می ش ــا و پیچ ه ــی آن در قوس ه ــن و کاف ــول ایم ــف و ط توق

ــر  ــورهای دیگ ــان در کش ــول زم ــر در ط ــن متغی ــه ای ــود اینک ــا وج ب
دچــار تغییراتــی شــده اســت، در ایــران علــی رغــم تغییــرات و پیشــرفت 
ــازی و  ــت خودروس ــی در صنع ــرفت فن ــه، پیش ــایل نقلی ــاوگان وس در ن
واردات خــودرو و تغییــرات نــوع و جمعیــت راننــدگان و رفتــار آن هــا در 
طــول 15 ســال اخیــر مقــدار ایــن پارامتــر تغییــر چندانــی نکــرده اســت.

در کشــورمان بــدون مطالعــات میدانــی کافــی، مقادیر ارتفاع چشــم اغلب 
بــا مراجعــه بــه مقادیــر ارایــه شــده در دســتورالعمل ظرفیــت بزرگــراه1 و 
ــبز  ــاب س ــده آمریکا2)کت ــاالت متح ــای ای ــی بزرگراه ه ــه طراح آیین نام
ــر و  ــن مراجــع بســیار معتب ــد ای ــه می شــود. هرچن ــرض گرفت آشــتو( ف
قابــل ارجــاع هســتند، اما بررســی و مطالعــات کالیبراســیون برای داشــتن 
ــف  ــرایط مختل ــرای ش ــا را ب ــد آن پارامتره ــه بتوان ــب ک ــی مناس تقریب

کشــورمان وفــق دهــد، همــواره مــورد نیــاز هســتند.
در ایــران ارتفــاع چشــم راننــده توســط نشــریه ســازمان مدیریــت و برنامه 
ریــزی کشــور )وزارت راه و ترابــری(3 107 ســانتیمتر ارایــه شــد و اکنــون 

بــه مقدار 108 ســانتیمتر رســیده است)نشــریه 415( ]1[.
انــدازه ارتفــاع چشــم راننــده بــه مــدل اتومبیــل، ســایز وســیله نقلیــه و 
رفتــار رانندگــی بســتگی دارد و از همــه مهم تــر اینکــه راننــده در هنــگام 
رانندگــی تمایــل بــه نشســتن در راحت تریــن حالــت ممکــن در داخــل 
وســیله نقلیــه دارد [3[، کــه ایــن طــرز نشســتن در هنــگام رانندگــی بیــن 
راننــدگان بــا جنســیت های مختلــف و انــواع ماشــین های مختلــف، حتی 
اگــر ایــن راننــدگان قــد یکســانی داشــته باشــند نیــز متفــاوت اســت. زیرا 
هــر راننــده ممکــن اســت بــا تکیــه دادن پشــت و ســر خــود بــه صندلــی 
در ماشــین های مختلــف باعــث تنــوع در ارتفاع هــای چشــم شــود کــه 
ایــن تغییــرات بــر پارامترهــای داده شــده برای هــر نــوع راننــده تاثیرگذار 
اســت. بلنــد قد تریــن افــراد دنیــا بــا میانگیــن قــد 184/3 ســانتیمتر در 
هلنــد می باشــند و افــراد در ژاپــن دارای کوتاه تریــن میانگیــن قــد 
ــدازه  171/5 می باشــند]13، 14[. جــدول )1( تفــاوت بیــن کشــورها دران
ارتفــاع چشــم راننــده از ســطح زمیــن را بطــور خالصــه بیــان می کنــد.
 بــا توجــه بــه جــدول )1( کــه نشــان می دهــد مقــدار ارتفــاع چشــم ارایــه 

شــده در ژاپــن بــا 120 ســانتیمتر از مقــدار 110 ســانتیمتر ارایــه شــده در 
ــبه  ــه محاس ــد ک ــت می ده ــه را به دس ــن نتیج ــت ای ــتر اس ــد بیش هلن
ارتفــاع چشــم راننــده از طریــق مطالعــات جامعــه ماننــد )انــدازه گیــری 
قــد راننــدگان، انــدازه گیــری بــدن، گونــه شناســی و... ( نتایــج دقیقــی را 
منجــر نمــی شــود. اکنــون مقادیر مناســب ارتفــاع چشــم راننــده در ایران 

طبــق روش زیــر مطالعــه و انــدازه گیــری شــده اســت.
توســط تصاویــر عرضــی گرفتــه شــده از ماشــین های در حــال حرکــت 
مقادیــر توزیــع ارتفــاع چشــم راننــده از ســطح زمیــن بــر روی 198 نمونه 
مختلــف نــاوگان وســایل نقلیــه در شــهرهای تهــران و مشــهد به دســت 
آمدنــد و مــورد تجزیــه و تحلیــل آمــاری قــرار گرفتنــد که نتایج به دســت 
آمــده در نمودار هــا، اشــکال و جــداول در ادامــه بیــان شــده اســت. نتایــج 
نشــان داد کــه میانگیــن ارتفــاع چشــم راننــده از ســطح زمیــن بزرگتــر از 

مقادیــر ارایــه شــده در آییــن نامــه ایــران اســت.

2-مقایسهارتفاعچشمرانندهدرکشورهایمختلف
ــا  ــف ب ــده در کشــورهای مختل ــاع چشــم رانن ــر ارتف ــی مقادی بطــور کل
توجــه بــه شــرایط رفتــاری راننــدگان و وســایل نقلیــه آن کشــور تعییــن 
ــال  ــوان مث می شــود کــه در کشــورهای مختلــف متفــاوت اســت. به عن
ارتفــاع چشــم طراحــی در آمریــکا تــا ســال 2000 میــالدی، 3/5 فــوت 
ــزارش  ــای گ ــدازه گیری ه ــات و ان ــق مطالع ــود. طب ــانتیمتر( ب )107 س
برنامــه تحقیقــات ملــی بزرگــراه 4 کــه بــر روی وســایل نقلیــه گوناگــون 
ــوت  ــده 3/77 ف ــاع چشــم رانن ــدار متوســط ارتف انجــام شــده اســت مق

)114/9 ســانتیمتر( ارایــه شــده اســت]4[.
ــوت )108  ــدار 3/54 ف ــراه مق ــی بزرگ ــات مل ــه تحقیق ــزارش برنام گ
ســانتیمتر( را پیشــنهاد داده اســت کــه آشــتو 2001 نیــز آن را پذیرفتــه 
ــاع  ــات انجــام شــده نشــان می دهــد کــه 90 درصــد ارتف اســت. مطالع
ــرای  ــدار ب ــن مق ــن ای ــد، بنابرای ــاوز می کن ــدار تج ــن مق ــم ها از ای چش
محاســبه حداقــل فاصلــه دیــد توقف مــورد نیاز پیشــنهاد شــده اســت]6[.
همچنیــن در اســترالیا طراحــی طــول قــوس عمــودی محــدب بــا فاصله 
 k( موثــر اســت k دیــد توقــف مــورد نیــاز کنتــرل می شــود کــه در مقــدار
طولــی از راه اســت کــه در آن 1 درصــد تغییــر در شــیب ایجــاد می کنــد( 
ــم 115  ــاع چش ــن ارتف ــر گرفت ــا در نظ ــترالیا ب ــدار k در اس ــل مق حداق

ســانتیمتر بــه دســت می آیــد ]7[. 
جدول )1(: مقایسه مقادیر ارتفاع چشم راننده در آیین نامه طرح هندسی راه کشورهای مختلف ]4، 7، 8 و9[

مقادیر)بر حسب سانتی متر(نام کشور
100سوئیس، فرانسه، آلمان، اتریش

105کانادا، انگلستان
107ایران )قبل از 91(، ایاالت متحده )قبل از سال 2001(

108ایران )سال 91(، ایاالت متحده )سال 2001(
110سوئد، هلند، ایتالیا

115استرالیا
120ژاپن

3-فاصلهدیددرقوسقائممحدب
مقدار ارتفاع چشم راننده در تعیین حداقل شعاع قوس قائم محدب موثر است، 
از اینرو نقش این پارامتر در روابط ارایه شده در آیین نامه ایران مورد بررسی 

قرار گرفته است.

1.Highway Capacity Manual
2. AASTHO Green Book
نشریه161 -1375 .3
4. NATIONAL COOPERATIVE HIGHWAY RESEARCH PROGRAM
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3-1-روابطقوسقائممحدب:طولقوسقائممحدببایدبه
اندازهایباشدکهحداقلفاصلهدیدبرایرانندهوسیلهنقلیه

فراهمشود.

شکل )1(: محدودیت دید در قوس قائم محدب

تأمین فاصله دید در قوس قائم محدب با توجه به رابطه  انجام 
می شود که در آن:

L: طول قوس قائم محدب )متر(، K: میزان انحنای قائم که تابع فاصله دید 
)S( و سرعت طرح است. 

( 108 سانتیمتر، ارتفاع  1h ضریب k با فرض ارتفاع چشم راننده از سطح راه)
و 108 سانتیمتر  ( )2h مانع از سطح راه 60 سانتیمتر برای فاصله دید توقف 

برای فاصله دید سبقت به دست آمده است.
A: قدر مطلق تفاضل جبری دو شیب

باشد: )1(  LS < الف( حالتی که
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) مسـاوی 108 سـانتیمتر و  )1h در فاصله دید توقف ارتفاع چشـم راننده 
) 15 سـانتیمتر و در فاصله دید سـبقت مقادیر دو ارتفاع  )2h ارتفاع شـی 
بـا 108 سـانتیمتر اسـت ]1[. با  ( )21 hh = بـا هـم مسـاوی و مسـاوی  
افزایش ارتفاع چشـم راننده از سـطح راه و یا افزایش مانع در هر دو حالت 

طـول قـوس قائم کاهـش می یابد.

4-روشتحقیق
روش مــورد اســتفاده در ایــن مقالــه جهــت دســتیابی بــه داده هــای ارتفاع 
چشــم راننــده از طریــق تصاویــر عرضــی گرفتــه شــده توســط مولفین از 
ماشــین های در حــال حرکــت در شــهرهای تهــران و مشــهد بــه دســت 
ــاع  ــد. یکــی ارتف ــری انجــام ش ــدازه گی ــوع ان آمد)شــکل 2(. در آن 2 ن
ــو از  ــاع چــراغ جل ) و دیگــری ارتف )1h ــده از ســطح زمیــن  چشــم رانن
، کــه در ایــن مقالــه فقــط نــوع اول انــدازه گیری هــا  ( )3h ســطح زمیــن 
در نظــر گرفتــه شــده اســت. و در آخــر نســبت ارتفــاع چشــم راننــده بــه 
( محاســبه شــد. همچنیــن ارتفــاع وســیله  








=

v
h h

hR 1 ارتفــاع وســیله نقلیــه )
vh ( توســط کارخانــه ســازنده آن اعــالم شــده بود. تقســیم بندی  نقلیــه )
ماشــین ها براســاس حجــم موتــور و ارتفــاع آن هــا انجــام شــده اســت، 
زیــرا بســیاری از ماشــین ها ابعــاد و ارتفــاع یکســانی دارنــد امــا از نظــر 
حجــم موتــور متفــاوت هســتند.کل نمونه هــا حــدود 198 مــورد وســیله 
نقلیــه بــود کــه 28% دارای راننــده زن و 72% دارای راننــده مــرد اســت، 

تصویربــرداری در مناطــق مختلــف شــهرها انجــام شــد تــا دربرگیرنــده 
تقریبــا همــه انــواع ماشــین ها باشــد.

داده هـای مقادیر ارتفاع وسـایل نقلیه اعالم شـده توسـط کارخانه سـازنده 
آن هـا برگرفتـه از سـایت تخصصـی خـودرو5 و همچنین از مجله روسـی6 
می باشـد )شـکل 3(]10، 11و12[. بعلـت نـادر بـودن خودروهـای با حجم 
موتـور کمتر از 800 سـی سـی، در ایـن مطالعه این مـدل خودروها در نظر 

گرفته نشـده است. 

شکل )2(: تصویر نمونه

شکل )3(: طرح نمونه ابعاد ماشین
 

5-یافتههایتحقیق
اشکال، جداول و نمودارها پس از اندازه گیری ها و انجام محاسبات آماری بر 
روی 198 نمونه وسیله نقلیه تصویربرداری شده ارایه گردیده است. جدول 
2 شاخص های آماری توزیع ارتفاع چشم راننده از سطح زمین )بر حسب 
سانتیمتر( را نشان می دهد که از رانندگان واقعی )مردان، زنان، کل( به دست 
آمده است، شکل های 4، 5، 6 نمودارهای ارتفاع چشم راننده را بر حسب 
فراوانی آن ها برای رانندگان مرد، زن و کل را به صورت جداگانه نشان 

می دهد که با منحنی توزیع نرمال ترکیب شده است.

شکل)4(: ارتفاع چشم رانندگان مرد )بر حسب سانتیمتر(

 5- www.incars.ir
 6- Autoreview
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شکل )5(: ارتفاع چشم رانندگان زن )بر حسب سانتیمتر(

شکل )6( ارتفاع چشم کل رانندگان )بر حسب سانتیمتر(

شکل )7( درصد ناوگان وسیله نقلیه برمبنای ارتفاع آن ها )سانتیمتر(

جدول )2(: مقادیر توزیع شاخص های آماری اندازه ارتفاع چشم رانندگان از سطح زمین

کل زنان مردان شاخص های آماری

120/7 117/2 122 میانگین )سانتیمتر(

7/72 4/1 8/34 انحراف استاندارد نمونه ها

0/064 0/035 0/069 ضریب تغییر

113/8 112/7 115/2 صدک دهم )سانتیمتر(

115 113 116 صدک پانزدهم )سانتیمتر(

جدول )3(: سهم هر یک از انواع خودروهای ناوگان )برحسب درصد(

 تولید کارخانه
)برحسب درصد(

برداشت میدانی )برحسب درصد(  ارتفاع وسیله نقلیه )بر
حسب سانتیمتر(

81 84/61 138/5-148/5

4 5/6 148/5-158/5

3/4 2/1 158/5-168/5

7/8 4/9 168/5-178/5

3/8 2/79 178/5-1890

ماشـین های بـا ارتفـاع بیشـتر از حـد معمـول ) کـه بـه نـام ماشـین های 
شاسـی بلند شـناخته می شـوند( حدود 10% از مطالعات را شـامل می شود. 
یـک ارزیابی تقریبـی از این مطالعه، متوسـط ارتفاع چشـم رانندگان آن ها 
143/3 سـانتیمتر و انحراف اسـتاندارد حدود 88/64 و ضریب تغییر 0/061 
را نشـان می دهـد کـه متوسـط ارتفـاع وسـیله نقلیـه از ایـن نـوع 175/5 

سـانتیمتر است.
تمـام نمونه هـا در گروه هایـی بر حسـب ارتفاع وسـایل نقلیه دسـته بندی 
شـدند و درصـد هـر کـدام از محدوده های ارتفاع وسـایل نقلیـه موجود در 
نمونه هـا مطابـق جدول 3 و شـکل7 با درصـد ناوگان وسـایل نقلیه تولید 
شـده توسـط کارخانه ها مقایسـه شـده اسـت. در جدول 4 میانگیـن اندازه 
ارتفاع چشـم راننده از سـطح زمین در گروه هایی بر حسـب ارتفاع وسـایل 
نقلیـه دسـته بنـدی شـدند. نتایـج جـدول نشـان می دهد کـه بـا افزایش 
ارتفـاع وسـیله نقلیه مقدار ارتفاع چشـم راننده از سـطح زمیـن نیز افزایش 
می یابـد و ارتفـاع وسـیله نقلیـه یکـی از عوامل تاثیر گـذار بر ایـن پارامتر 

می باشد.

جدول )4(: مقادیر میانگین اندازه ازتفاع چشم راننده با توجه به دسته بندی ارتفاع وسایل نقلیه 
)برحسب سانتیمتر(

کل زنان مردان  ارتفاع وسیله نقلیه )بر حسب
سانتیمتر(

118/5 117/5 119/6 138/5-148/5

124/6 124/3 125 148/5-158/5

139/1 138/2 140 158/5-168/5

143 141 145 168/5-178/5

145/9 143/2 148/6 178/5-1890

تجزیـه و تحلیـل پارامترهای آماری نسـبت ارتفاع چشـم راننـده به ارتفاع 
وسـیله نقلیـه ) ( بـرای تمامـی وسـایل نقلیـه میانگیـن 0/82 بـا انحـراف 
اسـتاندارد 0/026 و ضریـب تغییـرات 0/031 را نتیجه می دهـد، این نتایج 
نشـان می دهـد که می توان ارتفاع وسـیله نقلیه سـواری را بـه عنوان یک 
پارامتر مناسـب برای محاسـبه ارتفاع چشـم راننده از سـطح زمین در نظر 

گرفت. 
جـدول )5( مقایر توزیع شـاخص های آمـاری برای نمونه هـای ارتفاع های 
وسـایل نقلیـه سـواری را بر حسـب تقسـیم بندی بـر مبنای حجـم موتور 

وسـلیه نقلیه نشـان می دهد.
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جدول )5(: مقادیر توزیع شاخص های آماری ارتفاع وسایل نقلیه سواری)برحسب سانتیمتر(

کل 2500< 2000-2500 1600-2000 1200-1600 0-1200 حجم موتور )سی سی(

146/7 157/5 165/5 145 145/2 148/5 میانگین )سانتیمتر(

82 163/9 129/11 76/42 29/14 0 انحراف استاندارد

0/055 0/104 0/078 0/052 0/02 0 ضریب تغییر

141 143 147 141 141/9 148/5 صدک دهم )سانتیمتر(

141 143 147 141 142/6 148/5 صدک پانزدهم )سانتیمتر(

198 14 8 53 119 4 کل مقادیر

حداکثر مقدار ارتفاع متوسط مربوط به حجم موتور بین 2500-2000 سی سی 
است، اکثر ماشین های خانوادگی مورد استفاده در ایران در دسته 1600-
1200 سی سی با بیشتر از 4 سرنشین قرار دارند که ارتفاع آن ها 145/2 است 
که در دسته اول دسته بندی ارتفاع وسایل نقلیه قرار می گیرند که با توجه به 
جدول 4 میانگین ارتفاع چشم راننده در این دسته 118/5 سانتیمتر به دست 
آمده است. برای کل نمونه های 198 وسلیه نقلیه سواری میانگین ارتفاع 
وسایل نقلیه 147 سانتیمتر و صدک 15 ام 141 سانتیمتر به دست آمده است.

6-بحثونتیجهگیری
تحلیل های آماری حاصل از برداشت های میدانی و تصاویر عرضی نشان 
دادند که مقادیر ارتفاع چشم راننده با مقادیری که در آیین نامه طرح هندسی 
ایران ذکر شده است، متفاوت است و میانگین ارتفاع چشم راننده در ایران 
بیشتر از مقداری است که در آیین نامه طرح هندسی راه های ایران پیشنهاد 
شده است. انتخاب درست آن است که کم ترین مقدار جدول 3 به عنوان 
صدک 15 ام کل توزیع ارتفاع ها انتخاب شود. این اندازه برابر 115 سانتیمتر 
است و این اطمینان را حاصل می کند که حداقل برای 85 درصد رانندگان، 
فاصله دید ایمن و کافی تامین شده است. این مقدار برای محاسبه حداقل 
فاصله دید توقف پیشنهاد داده شده است. کشورهای دیگر نیز مقادیر متفاوتی 
را برای اتفاع چشم راننده در نظر گرفته اند. مطالعات و بررسی های میدانی، 
اندازه مناسب ارتفاع چشم راننده را متناسب با شرایط آن کشور نشان می دهند 

و اغلب با مقادیر ارایه شده در دیگر آیین نامه ها متفاوت است. 
طبق روابط آیین نام های، افزایش ارتفاع چشم راننده از سطح زمین باعث 
کاهش طول قوس قائم محدب می شود.استفاده از این مقادیر واقعی به دست 
آمده منجر به کاهش شعاع قوسهای قائم می شود، از طرف دیگر مقدار 
شعاع محاسبه شده با مقادیر رایج آیین نام های در جهت اطمینان می باشد. 
مطالعات اولیه و بررسی های انجام شده در شهرهای تهران و مشهد نشان داد 
که در ایران استفاده از ماشین-های با ارتفاع باال )شاسی بلند( و ماشین های 
با حجم موتور باال و وارداتی از کشورهای اروپایی، کره ای و چینی در حال 
افزایش است و بنابراین باید در مقادیر ارایه شده در آیین نامه طرح هندسی 
راه های ایران با توجه به این افزایش ارتفاع خودروها و تاثیر مستقیم آن ها بر 
اندازه ارتفاع چشم راننده از سطح زمین، تصحیح صورت گیرد تا طول قوس 

قائم متناسب با ناوگان موجود محاسبه شود.
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بهمناسبتگرامیداشتمقاممعلمصورتگرفت:
تقدیرازخدماتمدرسنمونهدانشگاه

طـی مراسـمی که 24 اردیبهشـت به مناسـبت گرامیداشـت مقـام معلم 
بـا حضور رئیس شـورای اسـالمی شـهر مشـهد و چند تن از مسـوولین 
برگـزار شـد، مهندس احسـان جمشـیدی به عنـوان مـدرس نمونه گروه 
حمل و نقل و ترافیک شـهری دانشـگاه جامع علمی کاربردی خراسـان 

رضـوی انتخـاب و از خدمـات وی تقدیـر به عمل آمد.
مهندس احسـان جمشـیدی متولد 1360 مدرک کارشناسـی عمران خود 
رااز دانشـگاه فردوسـی در سال 82 و کارشناسـی ارشد خویش را در رشته 
راه و ترابـری از دانشـگاه فردوسـی در سـال 85 دریافـت کـرده اسـت. از 
جمله مسـوولیت های وی می توان به ریاسـت اداره مطالعـات، پژوهش و 
آموزش سـازمان حمل و نقل ترافیک شـهرداری مشـهد، 6 سـال سابقه 
تدریـس در مراکز دانشـگاهی، اسـتاد نمونـه گروه حمل و نقـل در مراکز 
آمـوزش عالی شـهرداری های خراسـان رضوی و دبیر سـرویس ترافیک 

ماهنامـه طاق اشـاره کرد.
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|مقالـه|مدیریت

نگارمحتشمی|دانشجویکارشناسیارشدمعماریفنیدانشگاه
تربیتمدرس،تهران

بررسیمشکالتقراردادها
EPCومناقصاتبهروش

چکیده
که  است  از روش هایی  یکی   ،EPC به شیوه قرارداد  اجرای  روش 
حدود 30 سال از ارایه آن در جوامع بین المللی می گذرد. در کشور ما 
نیز اخیرا عالقه کارفرمایان دولتی به واگذاری پروژه ها به این شیوه 
کارایی  پروژه ها  از  بسیاری  برای   EPC روش  است.  گرفته  شدت 
از:  عبارتند  روش  این  از  استفاده  دالیل  مهم  ترین  دارد.  مطلوبی 
کوچک کردن دستگاه اداری و اجرایی کارفرما با واگذاری تمام کارهای 

پروژه به پیمانکار 
EPC کاهش هزینه های پروژه با ایجاد رقابت بین پیمانکاران 

 C و P و E کاهش زمان پروژه با همپوشانی مراحل 
 واگذاری مسوولیت کل پروژه به پیمانکار و در نتیجه استفاده کارفرما 

از نیروهای خود در تعداد بیشتری از پروژه ها 
 مشخص شدن قیمت کل پروژه و بستن بودجه مربوطه قبل از اجرای آن

 مسدود کردن راه های ادعاهای مالی ناصحیح پیمانکاران اجرایی 
بنابراین شناسایی این روش و نکات مثبت و منفی آن حایز اهمیت 
می باشد. در این مقاله سعی شده است تا نقاط تنش آفرین و بحران خیز 
به هنگام مناقصه و در زمان عقد قرارداد و اجرای پروژه شناسایی شوند 
تا کارفرمایان و پیمانکاران این نقاط حساس را بهتر بشناسند و به هنگام 

رویارویی با آن، تصمیمات بهتری را اتخاذ کنند. 

ریسک،  مناقصه،  قرارداد،   ،EPC اجرای  روش  کلیدی: واژگان
مدیریت قرارداد
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مقدمه
واژه EPC از کنار هم قرار گرفتن حروف خالصه شده 3 کلمه انگلیسی می باشد. حرف E خالصه کلمه Engineering، حرف P خالصه کلمه 

Procurement و حرف C خالصه کلمه construction می باشد که در کل معنی آن مهندسی،تامینکاالوساختیک پروژه می باشد. 
این نوع از روش اجرای قرارداد، معادل همان پروژه کلید در دست1 در نظر گرفته می شود. در چنین پروژه هایی تمامی فعالیت ها )طراحی ومهندسی تا تدارکات 
وساخت نهایی( بر عهده یک پیمانکار می باشد. این نوع از پیمان، در همه صنایع و در اندازه های متفاوت به کار می رود اما کاربرد آن برای اجرای پروژه های 

بزرگ فنی و تخصصی نظیر پروژه های ساخت پاالیشگاه ها و خطوط مترو بیشتر است. 
 EPC به همین مطالب خالصه نمی شود. چنین نیست که اگر اصول مهندسی، تامین کاال و اجرا را دانست، آنگاه بتوان پروژه را به صورت EPC البته قرارداد
اجرا کرد. همچنین نمی توان با قرار دادن سه منبع گوناگون مهندسی، تامین کاال و اجرا در کنار هم EPC را به انجام رساند. ترکیب عملیات، اداره کردن، 
 ،EPC تحویل به موقع با هزینه پیش بینی شده و با در نظر گرفتن ریسک ها در محدوده هر قرارداد، مفهومی جز مدیریت ندارد و مدیریت قرارداد یا پروژه
همه تعهدات پیش گفته را به عهده می گیرد. به این ترتیب EPC دارای مفهومی فراتر از مهندسی و در واقع دربرگیرنده شاخص های مدیریتی است. مدیریت 
قرارداد یا پروژه EPC شامل مدیریت مالی، محدوده پروژه، زمان، نیروی انسانی، ارتباطات، ریسک، تأمین کاال، کیفیت و نهایتا در هم آمیختن تمامی این ها 

است. یکی از شروط مسلم EPC، مدیریت واحد روی E، P و C و همکاری دائمی بین آن ها است. 
 

مدیریت پروژه های EPC صرفا قرار دادن سه منبع گوناگون مهندسی، تامین کاال و اجرا در کنار هم نیست. 
در هر پروژه انتخاب روش مناسب یکی از کلیدی  ترین گام هایی است که در مراحل اولیه پروژه و در فاز مطالعاتی صورت می گیرد. زمانی که می خواهیم 
پروژه ای را اجرا کنیم، روش مناسب، می تواند هزینه های مربوط به پروژه را به طور متوسط تا 5 درصد و نیز زمان اجرای آن را تا 30 درصد کاهش دهد. هر 
پروژه دارای خصوصیات و نیازهای منحصر به فردی است و برای اینکه موفق باشد، باید در انتخاب روش اجرای آن عالوه بر مسایل فنی، نیازهای کارفرما 

و پیمانکار نیز در نظر گرفته شود. انواع قرارداد های پیمانکاری بر اساس آنچه که در کشور ما رواج دارد به دسته های زیر تقسیم می گردد. 
 جدول 1- انواع روش های اجرایی قرارداد



108

از میـان ایـن روش هـا، روش سـه عاملـی طراحـی، مناقصه و سـاختDBB( 2 ( در کشـور ما رایج تر اسـت اما در سـال های اخیر به دلیل مشـکالتی که 
ایـن روش در بخش هـای مربـوط بـه تامیـن مالـی و به خصـوص زمان اتمـام پروژه ایجاد می کـرد، تمایل دولـت به عقـد قراردادهای دو عاملـی طرح و 
سـاخت DB(3 ( شـدت گرفـت. یکـی از رایج ترین شـیوه های اجرای پیمان هـای دو عاملی، روش EPC می باشـد که در ادامه به معرفـی آن می پردازیم. 

EPC2-چگونگیاجرایقراردادهای
معمـوال در پروژه هایـی کـه بـه روش EPC صـورت می پذیرنـد، دو مقولـه طراحـی و مهندسـی بـه عهـده پیمانـکار می باشـد. ایـن در حالی اسـت که 
فازهـای طراحـی پایـه و مفهومی پیش از این و توسـط یک گروه مشـاور ذی صالح که جزیی از بدنه اصلی کارفرما حسـاب می شـوند، انجام شـده اسـت 
 )C و P و مـدارک خروجـی برای تهیه کاال )شـامل مدارک و مسـتندات مهندسـی، گزارشـات و اطالعات پشـتیبانی کننده مـورد نیاز برای هـر دو بخش
بایسـتی به صـورت سیسـتماتیک ادامـه یابـد. )جهانسـوز، 1391( ایـن بدان معنا اسـت که یکـی از حسـاس ترین کارهای پـروژه در زمان هـای مختلف، 

توسـط دو گـروه کاری مختلـف انجـام می شـود کـه هر کدام ممکن اسـت بـه نوعی از زیـر مسـوولیت های خود شـانه خالی کند. 

 

EPC نمودار مراحل اجرای پروژه

در زمینـه دالیـل اسـتفاده از روش EPC، اولیـن  دلیـل  اطمینـان  کارفرمـا یا صاحـب  کار از مبلغ  نهایـی  و زمان  قطعی پایـان  کار اسـت . تغییرات زمان  در 
پروژه هایـی  کـه  بـه  روش  EPC اجـرا می شوندبسـیار کـم  اسـت  زیرا جریمه هایـی  درنظر گرفتـه  شـده  بـرای  طرفیـن  در قراردادزیادنـد.  در قراردادهای  
نـوع  EPC ایـن  جریمه هـا واقعـاً اجـرا می شـوند و طرفین  همگی دنبال  آن  هسـتند کـه  آن  جریمه هـا را پرداخت  نکنند. در زمانی   که اسـتفاده  ازسـرمایه  

خصوصـی  در اجـرای  فایننـس  مطرح  اسـت ، قطعاً بایـد از قراردادهـای  نوع  EPC اسـتفاده کرد. 
یکی  از موارد دیگری  که  در EPC وجود دارد، جلوگیری  از تشـتت  مسـوولیت و تقسـیم  کار اسـت . اصواًل در قراردادهای  نوع  EPC مسـوولیت از یک 
 مؤسسـه  خواسـته  می شـود و بـه  عبـارت  دیگـر مسـوولیت  تکه تکه  نمی شـود. در نتیجـه  مسـوولیت در عملکـرد، آزمایش  و کارایـی  و تجهیـزات  به  طور 

کامل  برعهده پیمانکاراسـت . )دیانتی زاده، 1388(

Design, Bid, Build .2
Design, Build .3
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EPC3-ویژگیهای
ایـن نـوع از قراردادهـا مزایای متعـددی دارند کـه از جمله آن هـا می توان 

بـه مـوارد زیر اشـاره کرد. 
 پیمانـکار دارای آزادی عمـل بیشـتری در زمینـه انتخـاب تجهیـزات و 
تکنیک هـای اجرایـی بـوده و همچنین وابسـتگی خاصی بـه فعالیت های 

دیگـران و پیـروی از برنامـه زمـان بنـدی آن ها نـدارد. 
 سـرعت در این پروژه ها بیشـتر بوده و با انجام سـریع کار، پرداخت های 

مـورد انتظار نیز به موقع می بایسـت انجـام گردد. 
 چنانچـه پیمانـکار از تجهیـزات ارزان تر و سـطح پایین اسـتفاده نموده و 
در نتیجـه کیفیـت کار پایین بیاید، ریسـک عـدم دریافت آخریـن پرداخت 
را متقبـل گردیـده و بعالوه ریسـک عدم گرفتن کارهای بعـدی کارفرما را 

نیـز پذیرا خواهـد بود. 
 زمـان درایـن نـوع قراردادهـا از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت و باید 
طبـق تعهدات، طرفین بدان متعهد باشـند. بنابراین در هـر مرحله از پروژه 
فقـط می بایسـت موارد مهم و اساسـی مـورد بحث قرار گرفتـه تا تاخیری 
در رونـد اجـرای پـروژه پیـش نیایـد. در حقیقـت اطمینـان از تاریـخ اتمام 
پـروژه بسـیار بـاال اسـت )به دلیـل تعیین جریمه بـرای هر یـک از طرفین 

در صـورت نقـض تعهدات(. 
 کارفرمــا و مشــاوران وی می بایســت بــه مهــارت و تجــارب پیمانــکار 
اعتمــاد نماینــد و در نتیجــه بــه غیــر از مــواردی کــه پیمانــکار از وظایــف 
ــد، الزم نیســت در کار  ــدول می کن ــی ع ــی و کل ــود به صــورت اساس خ
پیمانــکار دخالــت نمــوده و یــا پیشــنهادات را بــا تاخیــر طوالنــی مــورد 

بررســی قــرار دهنــد. 
 مرحلــه طراحــی تقضیلــی اهمیت خاصــی داشــته و کارفرما و مشــاوران 
وی می بایــد اطمینــان یابنــد کــه پیمانــکار از مشــخصات عــدول ننمــوده 

و اســتانداردهای پــروژه را پاییــن نیاورده اســت. 
 توافقــات مالــی و نحــوه پرداخــت تاثیــر بســزایی در قــرارداد دارد، لــذا 
می بایســت به صــورت شــفاف و مشــخص در قــرارداد تعییــن شــده و بــر 
طبــق آن نیــز عمل گــردد. چنانچه کارفرمــا در ابتدای امر از خواســته های 
خــود آگاهــی کامــل داشــته باشــد یــک قــرارداد به صــورت قیمــت یــک 
ــن  ــردد. در ای ــوب می گ ــه محس ــن گزین ــم )Lump Sum( بهتری قل
ــد.  ــوردار باش ــبی برخ ــی مناس ــه مال ــت از بنی ــکار می بایس ــت پیمان حال
 در خصــوص راه انــدازی پــروژه چنانچــه کارفرمــا خواســته ها و الزاماتــی 

داشــته باشــد می بایســت در قــرارداد بــدان اشــاره گــردد. 
 کارفرمــا و مشــاوران وی بیش تریــن فعالیــت را در فرآینــد مناقصــه و 
نظــارت عالیــه در طــول اجــراء طــرح خواهنــد داشــت. به عنــوان یــک 
ــی هــر عیــب و نقصــی کــه در محــدوده تعریــف شــده کار  ــون کل قان
حــادث شــود مســوولیت پیمانــکار خواهــد بــود و ریســک و مســوولیت 

ــکار منتقــل می شــود.  ــه پیمان ــا ب ــی از کارفرم اجرای
ــروژه به علــت فراهــم ســاختن امــکان   امــکان کاهــش هزینه هــای پ
طراحــی و اجــرای اقتصــادی وجــود دارد. نکته حایــز اهمیــت در این مورد 
منافــع اقتصــادی حاصلــه بــوده کــه می بایســت بیــن کارفرمــا و پیمانکار 
به نحــو عادالنــه تقســیم گــردد. به عبــارت دیگــر ایــن اطمینــان بــرای 
کارفرمــا حاصــل می شــود کــه هزینه هــای نهایــی پــروژه از مبلــغ توافــق 
شــده تجــاوز نمی کنــد. )تغییــرات بنــدرت ممکــن اســت به وجــود آیــد(. 
ــه  ــن مرحل ــته و در ای ــادی داش ــیار زی ــت بس ــه اهمی ــه مناقص  مرحل
کارفرمــا می بایســت نیــرو، هزینــه و منابــع کافــی را به منظــور اطمینــان 
از قابلیت هــای پیمانــکار و کیفیــت طرح هــای پیشــنهادی آن هــا صــرف 
نمایــد. از ســوی دیگــر پیمانــکار نیــز بایــد وقــت و انــرژی زیــادی بــرای 

ــودآوری آن  ــودن و س ــراء ب ــل اج ــان از قاب ــا اطمین ــنهاد ب ــه پیش تهی
ــرای  ــکار ب ــر اســت هزینه هــای صــرف شــده پیمان مصــروف دارد. بهت
آمــاده کــردن مــدارک جهــت شــرکت در مناقصــه )هزینه هــای طراحــی ( 

ــود.  ــده ش ــرح دی ــای ط ــی از هزینه ه ــوان بخش به عن
 در کشـور مـا فقـدان پیمانکارانـی کـه بتواننـد در ایـن روش کار کنند از 
جمله مشـکالت اساسـی محسـوب می گـردد. شـرکت هایی کـه در عین 
 ،) E( برخـورداری از تـوان مالی مناسـب در سـه زمینـه متفاوت مهندسـی
تـدارکات )P (، و اجـراء )C( دارای تجربـه کافـی باشـند انگشـت شـمار 
هسـتند. اصـوال سـود این نـوع پروژه هـا به تجربـه و توانمنـدی در حیطه 
سـه مـورد فـوق و ریسـک پذیری بـاال مربـوط می گردد که شـرکت های 

داخلـی فاقـد آن ها می باشـند. 
 اسـتفاده از تأمیـن منابـع مالـی به صـورت فاینانـس در ایـن روش بـا 

سـهولت بیشـتری انجـام می شـود. 
 خریدهای خارجی را می توان به صورت یکپارچه انجام داد. 

 ارتقاء قابلیت های سـاخت و نوآوری در داخل کشـور امکان پذیر می گردد. 
 کارفرمـا به دلیـل نیـاز بـه کنتـرل کم تـر در ایـن روش می توانـد بـه 
فعالیت هـای اصلـی خـود پرداختـه و کم  ترین نیروی پرسـنلی سـتادی در 

سیسـتم خـود نیـاز خواهد داشـت 

4-نقشهریکازعواملدخیلدرپروژه
به طور طبیعی هر پروژه از سه عامل مشخص تشکیل شده است. 

از تعریـف ارایه شـده در سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی کشـور، به ظاهر 
مشـهود اسـت کـه طرح هایـی را می تـوان بـه ایـن روش پیـش بـرد که 

حداقـل شـرایط ذیـل در آن ها فراهم باشـد: 
 دستگاه اجرایی با این روش آشنا باشد. )اگر نگوییم مسلط باشد. (

 طـرح به روشـنی تعریف شـده باشـد. )یعنی ابهامـی در آن نباشـد؛ نه در 
طراحـی و نـه در اهداف(

 منابع مالی مشخص و معلوم باشند. 
 پیمانکار توانمند و قابل اطمینان باشد. )کمالیان، 1391(

4-1-نقشعواملدستگاهاجرایی
عوامل دستگاه اجرایی وظیفه تامین بودجه و درگیر شدن در ریزه کاری های 
خریدها و تامین تجهیزات دارند. آن ها معموال دنبال روش هایی هستند تا 
بدون پیچیدگی های اداری، طرح هایشان را که در واقع برای استفاده مردم 
است، به بهره برداری برسانند. در روش EPC این پیچیدگی ها حذف می شود. 

4-2-نقشطرح
طرحی که به روش طرح و ساخت به اجرا در می آید، باید از همه جنبه های 
فنی روشن و تکلیفش معین باشد. از این رو چنین برداشت می شود که طرح 
باید شرایط و مشخصاتی داشته باشد که احتمال غافلگیری در آن کم باشد. 
در این طرح ها معموال انتظار از طراحی، تعیین ابعاد اجزا است چرا که اجزای 
مورد نیاز خریداری می شوند. بنابراین از ابتدا باید حدود نسبتا مشخص و 

معینی برای ابعاد اجزا مشخص باشد. )کمالیان، 1391(
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EPC5-ریسکهایمهمنظاماجراییپروژههای
نظـــام اجرایـــی EPC بـــا وجـــود دســـتاوردهای بســـیار در اجـــرای 
پروژه هـــا، ریســـک و خطرهـــای خـــاص خـــود را نیـــز دارد. یکـــی از 
ـــی  ـــادی مهندس ـــای ع ـــورد قرارداده ـــان در م ـــه کارفرمای ـــکالتی ک مش
ـــک  ـــی از ریس ـــه باالی ـــول درج ـــند، قب ـــه می باش ـــا آن مواج ـــواره ب هم
ـــن  ـــا تأمی ـــا کارفرم ـــه قرارداده ـــن گون ـــر در ای ـــی دیگ ـــه عبارت ـــت، ب اس
کاال، مشـــاور مهندســـی پـــروژه و پیمانـــکار ثالـــث اجـــرای پـــروژه را 
برعهـــده می گرفتنـــد. از آنجایـــی کـــه در بســـیاری از مـــوارد جهـــت 
ــدم  ــروز عـ ــال بـ ــدارد، احتمـ ــود نـ ــری وجـ ــر کار ناظـ ــارت بـ نظـ
تطبیق هـــا فـــراوان بـــوده و کارفرمـــا همـــواره در وضعیـــت ناامنـــی 
بـــه ســـر می بـــرد. ایـــن تغییـــر و تأخیـــرات ناشـــی از آن، خـــود بـــه 
مفهـــوم هزینه هـــای بـــس بیشـــتر از بودجـــه پیـــش بینـــی شـــده 
پـــروژه اســـت. در واقـــع در قـــرارداد EPC، صاحـــب کار بـــا انتقـــال 
ـــش  ـــرح را کاه ـــای ط ـــرات، هزینه ه ـــروز تغیی ـــری از ب ـــک و جلوگی ریس
ـــد.  ـــن می کن ـــکان تضمی ـــی االم ـــز حت ـــرح را نی ـــرای ط ـــان اج داده، زم
ـــنجش  ـــوارد و س ـــی تمامی م ـــا بررس ـــز ب ـــکار نی ـــر پیمان ـــوی دیگ از س
ـــده  ـــای زب ـــردآوری نیروه ـــده و گ ـــی آین ـــش بین ـــود و پی ـــت موج وضعی
ـــا  ـــه تنه ـــه ن ـــی دارد ک ـــه قیمت ـــعی در ارای ـــص س ـــد و متخص و کارآم
بتوانـــد ریســـک های موجـــود ر ا از خـــود ســـازد، بلکـــه ســـود قابـــل 
ـــد  ـــکار بای ـــه پیمان ـــه اینک ـــل توج ـــه قاب ـــد، نکت ـــز کســـب نمای ـــی نی قبول
ـــک  ـــر نزدی ـــه صف ـــی را ب ـــای احتمال ـــک ها و لغزش ه ـــد ریس ـــعی کن س
ـــروژه  ـــک پ ـــف ی ـــع مختل ـــه در مقاط ـــک هایی ک ـــه ریس ـــازد. از جمل س

EPC ممکـــن اســـت به وجـــود بیایـــد عبارتنـــد از: 

 ریسک عدم شفافیت اسناد و مدارک و شرایط قراردادی
 ریســک اخــذ قیمت هــای نادرســت و غیــر واقعــی در شــرایط رقابــت 

شــدید و رکــود
ــاز و کافــی  ــه مــورد نی  ریســک عــدم کفایــت مطالعــات طراحــی پای

ــه ــودن اطالعــات مهندســی پای نب
ــا عضوهــای کنسرســیوم   ریســک اختالف هــای عوامــل شــریک و ی
انجام دهنــده پــروژه و یــا پیمانــکار اصلــی یــا پیمانــکاران زیرمجموعــه 

خــود. 
 ریسک مشکالت تامین منابع مالی الزم پروژه

 ریسک کاهش کیفیت به ویژه در بخش تامین کاال
 ریسک تغییر قیمت ها

 ریسک اثرات مخرب زیست محیطی
 ریسک عدم امکان تامین منابع انسانی مورد نیاز در زمان الزم

 ریســک ناســازگاری و دشــواری نگهــداری تجهیــزات متنــوع در 
ــی ــطح مل ــال در س ــت فع ــک مدیری ــه ی زیرمجموع

 ریسک سرعت باالی فرایند مناقصه )رحیمی، 1388(
ــراد  ــط اف ــدا توس ــر اســت. ابت ــرار پذی ــدی تک ــایی ریســک فراین شناس
منتخبــی از گــروه پــروژه و یــا گــروه مدیریــت ریســک پــروژه صــورت 
ــژه  ــروژه و به وی ــراد پ ــداد بیشــتری از اف ــرد و ســپس توســط تع می پذی
متولیــان اصلــی پــروژه انجــام می پذیــرد. )آالدپــوش، 1382( شناســایی 
ــت  ــد مدیری ــن قســمت فراین ــااًل ســخت ترین و مهم  تری ریســک احتم
ریســک اســت زیــرا اگــر نتــوان ریســکی را شناســایی کــرد، این ریســک 
ــرای آن  ــری ب ــااًل تدبی ــارج شــده و احتم ــی خ ــای آت از حــوزه تحلیل ه

ــود.  ــیده نمی ش اندیش

روشن نبودن طرح از یک سو و عدم شفافیت در قراردادهای منعقد بین 
از  قرارداد می شود. یکی  از  نوع  این  کارفرما و مشاور، سبب شکست در 
تغییرات است.  انعطاف پذیری در مقابل  این روش، عدم  مشکالت دیگر 
ممکن است گاهی در طراحی ها، ابعاد و اندازه برخی اجزا تغییر کند. مثال 
ابعاد یک توربین در پروژه ساخت یک سد، به ابعاد بزرگتری تغییر می کند. 
اگر این افزایش قیمت از 25% تغییر مجاز در قرارداد بیشتر شود، آنگاه قرارداد 

از اعتبار ساقط می گردد. 
در روش EPC کامال ممکن است که وقتی اجرا در میانه کار است، طراحی 
هم فقط کمی از آن جلوتر باشد و معموال الزامی به تکمیل تمام کارهای 

طراحی پیش از اجرا نیست. )کمالیان، 1391(

4-3-نقشسازندهوطراح
در ایـن روش، هزینـه رفع تمـام ابهام ها، از جمله ابهام هـای فنی پیمانکار، 
بایسـتی توسـط خود وی پرداخته شـود. بنابراین باید کار را یکپارچه بسـت 
و دانسـت کـه اگـر در ابتـدای طرح، نـکات ابهام داری وجود داشـته باشـد، 
در آینـده هزینـه مربـوط بـه رفـع این ابهامـات را، خـوِد پیمانکار بایسـتی 
بپـردازد. )کمالیان، 1391( بنابراین در این روش، مسـوولیت بسـیار فراتر از 
دوره سـاخت در قراردادهـای متعـارف سـه عاملی می باشـد. در روش های 
سـنتی، طـراح کار را تـا جایـی جلو می بـرد، با معیارها می سـنجد و توصیه 
بـه توقـف یا ادامـه می کند. امـا در ایـن قراردادهـا از امروز باید چند سـال 
آینـده را دیـد. حتـی اگـر اطالعـات کافی نباشـد. پس هرقدر طـرح کم تر 
روشـن باشـد، ریسـک ها چندیـن برابـر بزرگ ترنـد. از طرفـی گاهـی بـا 
وجـود آنکـه کارفرما به صراحت مسـوولیت تهیه نقشـه را بـه طرف مقابل 
واگـذار می کنـد، اکا بـه دلیـل نظـارت بیشـتر و دخالت هـای بی دلیل وی 
در طراحـی نقشـه ها غالبا هزینـه اضافه تری به پیمانکار تحمیل می شـود. 

)محمد ابراهیم زاده سپاسـگزار، 1388(
در روش هـای EPC، ممکـن اسـت حق الزحمـه طـراح بیشـتر باشـد. 
امـا ایـن مبالـغ بیشـتر از آنجایـی کـه ریسـک بیشـتری را نیز بـه همراه 
دارند، ممکن اسـت سـبب از بین رفتن شـرکت های طراح شـود. سـاختار 
شـرکت های طـراح، نـه برای پذیرش ریسـک طراحی شـده و نـه آمادگی 
ایـن کار را دارد. آن هـا سـاخته شـده اند تـا بر اسـاس منطق، فکـر و عمل 
کنند. در واقع طراح که شـریک سـازنده اسـت، یک وظیفه کلیدی دارد و 
آن هـم جلـب توجـه همکاران و دسـت اندرکاران بـه نقاط ابهام می باشـد. 

)1391 )کمالیان، 
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مدل پیشنهادی جهت شناسایی ریسک ها در قراردادهای EPS بر اساس ماهیت عملیاتی ) مجد و همکار 1386( 

EPC6-مزایاومعایبقراردادهای
ایــن نــوع از قــرارداد، مزایــا و معایــب مختلفــی دارد کــه بســته بــه قرارگیــری در جایــگاه کارفرمــا یــا پیمانــکار، متفــاوت می باشــند. از نظــر کارفرما این 
روش مزایایــی از جملــه اطمینــان  از مبلــغ  نهایــی  و زمــان  قطعی پایــان  کار و نیــز احتیــاج بــه نیــروی کار کم تــر دارد چــرا کــه کنتــرل کم تــری روی 
ریــزه کاری هــای پیمانــکار احتیــاج اســت و کارفرمــا مجبــور نیســت بیــن پیمانــکاران مختلــف نقــش رابــط را ایفــا کنــد. در نتیجــه انــرژی کم تــری 
بــرای انجــام هــر پــروژه نیــاز خواهــد داشــت و می توانــد در ازای آن، تعــداد پروژه هــای بیشــتری را اجراکنــد. امــا ایــن مســأله خــود از بعضــی لحــاظ 
یــک محدودیــت و ضعــف ایــن روش نیــز حســاب می شــود چــرا کــه کارفرمــا کنتــرل کم تــری روی جزییــات خواهــد داشــت کــه در برخــی مــوارد، 

بــه ضــرر وی و پــروژه تمــام خواهد شــد. 
امــا از نظــر پیمانــکار نیــز می تــوان بــه مزایایــی چــون انعطاف پذیــری4 بیشــتر در اجــرای کار بــه دلیــل یکپارچگــی5 بهتــر در پــروژه اشــاره کــرد. در این 
پروژه هــا بــه دلیــل آنکــه مســوولیت اجــرای همــه کارهــا بــه عهــده پیمانــکار اســت، وی آزادی عمــل بیشــتری دارد و می توانــد ترتیــب و تقــدم و 
تاخــر کارهــا را جابجــا کنــد. بزرگ تریــن ضعــف ایــن روش ریســک باالیــی اســت کــه دارد و پیمانــکار مجبــور اســت تــا در تاریــخ معیــن و بــا هزینــه 

مشــخص کار را تحویــل دهــد کــه بــا توجــه بــه تــورم بــاال در کشــور مــا، ایــن کار بــا ریســک باالیــی همــراه اســت. 

EPG مزایا و معایب قراردادهای

معایبمزایا

کارفرما
اطمینان بیشتر از هزینه های اجرایی

احتیاج به نیروی کار کم تر
یکپارچگی بهتر

داشتن کنترل کم تر روی جزییات

پیمانکار
انعطاف پذیری بیشتر در اجرای کار

ریسک بیشتریکپارچگی بهتر

4. Flexibility
5. Integration
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EPC7-کنترلکیفیونظارتدرقراردادهای
از دهـه  1980 بـه  بعـد، مبحـث مدیریـت همـه جانبـه کیفیـت یـا همان  
6TQM در جهـان  مطـرح  گردیـد وبسـیاری  از پیمانـکاران  بـزرگ  دنیـا 
بـه  آن  توجـه  کردنـد. سـازمان هایی  کـه  می تواننـد پروژه هایـی  را کـه  بـه  
روش  EPC اجـرا شـده اند مـورد کنتـرل  کیفـی  قراردهند، سـازمان هایی  
هسـتند کـه  بحـث TQM را درنظـر دارنـد و بـه  کار می برنـد. از آنجا که  
درایـن  روش  کارفرمـا تنهـا کنترل  محدودی  بر پـروژه  دارد و نبایـد در کار 
پیمانکاردخالت کنـد، نظـارت  کارفرمـا بر جریان  پیشـرفت  کار و اطمینان  از 
انطبـاق  آن  بـا برنامـه  زمان بنـدی  پـروژه ، کنترل  بـر کیفیت  تعیین  شـده ، 
توسـط   EPC قراردادهـای   در  کار،  حسـن انجام   آزمایش هـای   انجـام  
نماینـده  کارفرمـا انجـام می گیـرد. اصـواًل درچنیـن  قراردادهایـی  نماینده  
کارفرمـا وظیفـه  نظـارت  و کنترل  پـروژه  را به  عهـده  دارد. اصـواًل نماینده  
کارفرمـا کـه  باید کار تضمین  کیفیت  را انجام  دهد واختیـارات  کارفرما را به  
عهـده  بگیـرد، باید واجد صالحیت  و دارای  تخصص  الزم  درزمینه  مسـایل  
مرتبـط  با طرح  و پروژه  باشـد. بنابراین  تنها مهندسـان  مشـاوری  می توانند 
ایـن  نقـش  را بـه  عهـده  بگیرنـد کـه  از تخصـص  کافـی  در زمینـه  پروژه 
 موردنظـر برخوردار باشـند تا بتواننـد هدایت  کار را در دسـت  بگیرند. دراین  
زمینـه  فیدیـک  معتقد اسـت  که  عـالوه  بر مواردی  که  مهندسـین  مشـاور 
در ایـران  انجـام  می دهنـد )مانند شناسـایی  و تدوین  فـاز 1 و 2 و همچنین  
نظـارت  بـر سـاخت ( مـوارد ومأموریت های  دیگـری  نیز برعهـده  این گروه  
گذاشـته  شـده  اسـت . در پیش نویس آیین نامـه  جدیـدی  کـه  از سـازمان  
برنامه ریـزی  و مدیریت کشـور بـرای  هیئت دولت  فرسـتاده شـد، این  موارد 
نیـز پیش بینـی  گردیـد. مـواردی  مانند نظارت  بر سـاخت ، مدیریـت  پروژه ، 
مدیریـت  کیفیـت ، مدیریت  سـاخت ، مدیریت  هزینـه ، بررسـی  و ارجاع کار، 
فسـخ  قـرارداد، خدمـات  حقوقـی ، آموزش  فنـی ، تحلیل  مدیریت  ریسـک ، 
بررسـی مقادیر مهندسـی  ارزش  و نظایر آن  در این  زمینه  بخشـی  از وظایف  

مهندس  مشـاوردرنظر گرفته  شـده  اسـت . 
نکتـه ای کـه الزم اسـت در ایـن مقولـه مـد نظـر قرار گیـرد، عـدم تداخل 
مفهـوم مجـری پـروژه EPC بـا MC اسـت. ایـن دو کامـال مجـزا از 
یکدیگرنـد، MC صرفـاً نماینـده کارفرمـا برای نظـارت بـر کار پیمانکار 
EPC اسـت. بـه ایـن مفهوم کـه کارفرما حتی نظـارت بر اجـرای پروژه 

را نیـز بـه پیمانـکار دیگری واگـذار کرده اسـت. 

8-مشکالتمرحلهمناقصهوتاثیرآنبررویپروژه
8-1-تخمیناولیهقیمتوتغییرآندرطولپروژه

 Lump-Sum به صـورت EPC بـه طـور معمـول در ایـران پـروژه
قیمـت گـذاری می شـود. در ایـن راسـتا پیمانـکار موظف اسـت در مرحله 
مناقصـه نسـبت به بـرآورد قیمت پـروژه و اعالم آن به کارفرمـا اقدام کند. 
اگـر کل پـروژه را بـا این قیمت اجرا کنـد فرض کنیم یک پروژه متوسـط 
EPC داریـم. چنانچـه مـدت پـروژه بـه عالوه مـدت زمان ابـالغ کار به 
پیمانـکار و نیـز مراحـل مناقصـه را در مجموع پنج سـال در نظر بگیریم و 
باتوجـه به آنکه عمـده خریدها و هزینه های پیمانکار پـس از انجام مراحل 
مهندسـی بـه طـور متوسـط از یک سـال ونیم پـس از ابالغ پروژه شـروع 
می شـود می تـوان فـرض کرد پیمانکار کل مبلغ پروژه را حدودا سـه سـال 
بعـد از بـرآورد قیمت خـرج می کند. در اینجا یکی از اصلی  ترین مشـکالت 
پـروژه EPC نمایان می شـود. در حالـی که برآورد پـروژه مربوط به بیش 
از سـه سـال پیـش بـوده اسـت، پیمانـکار مجبور اسـت بـا همـان بودجه 
ولـی بـا قیمت هـای روز خریـد کنـد. روشـن اسـت که در این سـه سـال 
عوامـل قابـل پیـش بینی یـا غیرقابل پیش بینـی باعث افزایـش هزینه ها 

و گران تـر شـدن قیمـت تجهیزات و نـرخ دسـتمزدها و در نتیجه پیمانکار 
دچـار کمبود مالی می شـود. 

ممکن است گفته شود پیمانکار باید در قیمت اولیه خود این افزایش قیمت 
را پیش بینی می کرد لیکن به راستی بسیاری از آن ها غیرقابل پیش بینی 
هستند. به عنوان مثال افزایش بی سابقه و غیرقابل پیش بینی قیمت جهانی 
نفت و فوالد در سال های اخیر باعث رشد سرسام آور قیمت تجهیزات نفتی 
شده به گونه ای که قیمت بعضی از تجهیزات به چند برابر قیمت قبلی رسیده 
است. مثال دیگری از این دست که مخصوصا در کشور ما فراوان اتفاق 
می افتد و اصوال قابل پیش بینی نیست ولی مستقیما بر قیمت پروژه اثر 
گذارند عبارتند از افزایش قیمت مصالح ساختمانی به خصوص سیمان و 
آهن که قیمت کل پروژه را افزایش می دهند. همچنین چنانچه قرارداد پروژه 
براساس دالر بسته شده باشد از آنجا که عمده تجهیزات مورد نیاز از اروپا 
تامین می شود افزایش نرخ ارزهای اروپایی خصوصا یورو نسبت به دالر 
باعث کاهش توان خرید پیمانکار می شود. از طرفی هر چند عاملی چون تورم 
نرمال از ابتدا قابل پیش بینی است لیکن برآورد نرخ واقعی آن اگر نگوییم 
غیرممکن الاقل بسیار مشکل است. به این نکته نیز باید توجه داشت که 
پیمانکار EPC که حیات و مماتش در گرفتن پروژه جدید است در مرحله 
مناقصه می خواهد قیمتش کم ترین باشد و در این راستا درست یا نادرست 

چشم خود را بر روی این افزایش قیمت ها می بندد. 
ــا بســیار مهــم اســت و ایشــان  در اینجــا نقــش مناقصــه گــزار کارفرم
بایــد بتوانــد نســبت بــه کنتــرل قیمــت7 پیمانــکار و نیــز ضرایــب در نظر 
گرفتــه شــده ماننــد ریســک ضریــب دقــت و ضریــب تــورم اقــدام کــرده 
و بــه پیمانکارانــی کــه ایــن ضرایــب را در نظــر نگرفته انــد تذکــر دهــد. 
در عمــل ایــن کار بســیار ســخت بــوده و مشــکل ســاز اســت چرا کــه در 
هــر صــورت کارفرمــا نمی توانــد بــه پیمانــکاری کــه قیمــت پایینــی داده 
ــرای حــل  ــر. به نظــر می رســد ب ــاال بب ــد قیمــت خــود را ب اســت بگوی
اساســی ایــن مشــکل بایــد بــرای قیمــت EPC بــه فرمولــی رســید کــه 
ــه  ــرخ ارزهــا ب ــر ن در آن افزایــش قیمت هــای داخلــی و خارجــی و تغیی
طــور منصفان هــای دیــده شــود. بــه عبــارت دیگــر قیمــت پــروژه بایــد 

در محــدوده خاصــی شــناور بــوده و ثابــت نباشــد. 

8-2-رقابتشرکتهایبزرگوکوچکدرمرحلهمناقصه
در مناقصــات EPC کارفرمــا بایــد بــا توجــه بــه ابعــاد و بزرگــی پــروژه 
ــد. بدیهــی اســت هرچــه  ــا همــان بزرگــی دعــوت کن ــی ب از پیمانکاران
پیمانــکار بزرگتــر باشــد قابــل اعتمادتــر اســت و به همیــن دلیــل کارفرما 
ــا  ــزرگ بســپارد. ام ــه شــرکت های ب ــزرگ خــود را ب ــد پروژه هــای ب بای
بســیار اتفــاق افتــاده اســت کــه پیمانــکاران بــزرگ مجبــور بوده انــد در 
مرحلــه مناقصــه بــا پیمانــکاران کوچــک رقابــت کننــد. روشــن اســت که 
ــزرگ  ــکار ب ــوده و پیمان ــاس نب ــل قی ــن دو قاب هزینه هــای باالســری ای
مجبــور می شــود اصطالحــا قیمــت کــف خــود را بدهــد تــا بتوانــد برنــده 
مناقصــه شــود. هرچنــد کارفرمــا بــا ایــن روش توانســته اســت قیمــت 
یــک پیمانــکار بــزرگ را پاییــن آورد لیکــن بایــد توجــه داشــت کــه در 
اجــرای پــروژه پیمانــکار ناتــوان شــده و بــه دلیــل کمبــود نقدینگــی ادامه 
کار بــا مشــکل مواجــه شــده و در نتیجــه کارفرمــا نیــز متضــرر می شــود. 
بنابرایــن کارفرمــا بایــد از برگــزاری مناقصــه با حضــور پیمانــکاران بزرگ 
ــت  ــن آوردن قیم ــرای پایی ــت کاذب ب ــور ایجــاد رقاب و کوچــک به منظ
ــود را در  ــالش خ ــت ت ــرده و نهای ــاب ک ــدا اجتن ــزرگ ج ــکاران ب پیمان
خصــوص هــم ســطح بــودن پیمانــکاران شــرکت کننــده در مناقصــه بــه 

عمــل آورد. 
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8-3-تخمینقیمتبدونداشتناطالعاتمهندسیکافی
چنانچــه کارفرمــا قبــل از انجــام طراحــی پایــه، مناقصــه EPC را برگزار 
ــی  ــه وضــوح و خیل ــروژه خــود را ب ــد یکــی از معضــالت اساســی پ کن
زود نمایــان می ســازد. چــرا کــه در ایــن وضعیــت اطالعــات مهندســی 
مــورد نیــاز از جملــه مقادیــر و مشــخصات فنــی کار مشــخص نبــوده یــا 
ــد  ــرآورد شــده می توان ــند و در نتیجــه قیمــت ب ــی می باش بســیار تقریب
بســیار بــا آنچــه پــس از طراحــی پایــه بــدان می رســیم، فاصلــه داشــته 
ــی  ــدون طراح ــه ب ــی ک ــی از پروژه های ــه در یک ــوان نمون ــد. به عن باش
ــکاران  ــه پیمان ــت آنک ــه عل ــت ب ــده اس ــذارده ش ــه گ ــه مناقص ــه ب پای
مختلــف بــه خاطــر نداشــتن اطالعــات کافــی مفروضــات گوناگونــی را 
ــرآورد خــود قــرار داده بودنــد قیمت هــای بســیار متفاوتــی ارایــه  پایــه ب
ــده و  ــن ش ــا ناممک ــرای کارفرم ــری ب ــه تصمیم گی ــه ای ک ــد به گون ش
مجبــور شــد ابتــدا طراحــی پایــه را انجــام داده و ســپس ادامــه کار را بــه 
مناقصــه بگذارنــد. بســیاری از کارفرمایــان و مدیــران بــر ایــن تصورند که 
ــا الهــام از پروژه هــا و تجربه هــای مشــابه پیشــین  ــد ب ــکار می توان پیمان
بــدون طراحــی پایــه قیمــت را بــا دقــت کافــی تخمیــن زده و ارایــه دهد. 
لیکــن ایــن تصــور نادرســتی اســت کــه معمــوال مدیــران ارشــد بــا اکتفــا 
بــه نــام و شــرح مختصــری از پــروژه بــدان در می غلطنــد. بــرای رفــع 
ایــن مشــکل ابتــدا بایــد طراحــی پایــه انجــام پذیرفتــه و ســپس مناقصه 

برگــزار شــود. 

ــه ــروژهدرمرحل ــتپ ــانیقیم ــلرس ــهحداق 8-4-ب
ــه مناقص

متاســفانه دیــد رایــج در بیــن کارفرمایــان ایــن گونه اســت کــه در مرحله 
مناقصــه نــرخ قــرارداد را تــا ســر حــد امــکان تنــزل دهنــد. در ظاهــر نیــز 
ــود  ــع می ش ــا منتف ــن روش کارفرم ــا ای ــه ب ــد ک ــر می رس ــن به نظ چنی
لیکــن بــه دالیــل ذیــل بــا ایــن روش، نــه تنهــا پیمانــکار کــه کارفرمــا 

ــز متضــرر می شــود:  نی
الــف- چنانچــه قیمــت پــروژه پاییــن تــر از حــد اطمینــان بخــش بــرای 
ــی  ــه مهندس ــکار در مرحل ــد، پیمان ــرزی باش ــا م ــکار و اصطالح پیمان
ــاد ســعی در حداقــل کــردن  ــا وســواس و ســخت گیــری زی ــد ب و خری

ــی رود.  ــت م ــادی از دس ــان زی ــه زم ــته و در نتیج ــا داش هزینه ه
ب- چنانچــه بــا پیشــرفت پــروژه پیمانــکار متوجــه شــود کــه بــا نــرخ 
قــرارداد قــادر بــه اتمــام پــروژه نیســت پرداخــت غرامــت را بــه ادامــه کار 

ــف می شــود.  ــح داده و در نتیجــه کار متوق ترجی
ــه  ــت، بودج ــی قیم ــن آوردن غیرمنطق ــن پایی ــه ضم ــا ک پ-کارفرم
ــته  ــی بس ــط دولت ــازمان های ذی رب ــر س ــروژه را در براب ــی پ اختصاص
ــار  ــروژه دچ ــدازی مجــدد پ ــار بیشــتر و راه ان ــن اعتب ــرای تامی اســت ب

ــد.  ــف می مان ــروژه متوق ــه پ ــده و در نتیج ــکل ش مش

8-5-بررسیریسکدرمرحلهمناقصه
ــدگاه اســتاندارد  ــت ریســک از دی ــد مدیری یکــی از مراحــل مهــم فراین
ــزی  ــن برنامه ری ــت ریســک اســت. ای ــزی مدیری PMBOK برنامه ری
درصورتــی موفــق خواهــد بــود کــه اســتراتژی پیمانــکار قبــل از شــرکت 
ــروژه  ــات پ ــده شــدن و شــروع نمــودن عملی ــس از برن در مناقصــه و پ
یکســان باشــد. ایــن امــر مســتلزم این اســت کــه اوال قبــل از شــرکت در 
مناقصــه کمیتــه ریســک حضــور داشــته باشــد و دوم اینکه همــان کمیته 
ریســک، مســوولیت مدیریــت ریســک اجــرای پــروژه را نیــز بــه عهــده 
داشــته باشــد. تحلیلگــر ریســک با مستندســازی نظــرات مالکان ریســک 

قبــل از انجــام مناقصــه باعــث می شــود کــه هــر شــخصی مســوولیت 
پیش بینی هــای مالــی و زمانــی خــود را در حیــن انجــام کار نیــز بپذیــرد 
ــتر از  ــه بیش ــا هزین ــی و ی ــر زمان ــا تاخی ــی ب ــرض، فعالیت ــه ف ــر ب و اگ
ــه ریســک وجــود  ــام کمیت ــه ن ــی ب ــد ارگان ــی انجــام شــود بای پیش بین
داشــته باشــد تــا بررســی نمایــد کــه آیــا پیش بینــی اولیــه نادرســت بــوده 
و یــا اینکــه عوامــل دیگــری موجــب تاخیــر زمانــی و یــا افزایــش هزینــه 

آن فعالیــت شــده اند. )مجــد و همــکار، 1386(
ــام  ــل از انج ــه قب ــک را در دو مرحل ــت ریس ــوان مدیری ــن می ت بنابرای
مناقصــه و پــس از برنــده شــدن در مناقصــه اعمــال نمــود. نمــودار زیــر، 
 EPC الگویــی جهــت بررســی و مدیریــت ریســک جهــت قراردادهــای

ــر اســاس مطالعــات مجــد و مرتهــب نشــان می دهــد.  ب

 EPC الگویی جهت بررسی و مدیریت ریسک جهت قراردادهای

EPC9-شــرایطفعلــیوچشــمانــدازآینــدهقــرارداد
درداخــلوخــارجکشــور

آنچــه در خــارج از کشــور و در پیمان هــای بین المللــی رواج دارد، 
ــدم  ــل ع ــاید یکــی از دالی ــرارداد به صــورت EPCاســت. ش ــرای ق اج
ــک  ــن نزدی ــی، همی ــای بین الملل ــی در قرارداده ــان ایران ــور مجری حض
نشــدن شــرکت های ایرانــی بــه نــوع EPC اســت. امــا آنچــه در زمــان 
حاضــر اهمیــت دارد اجــرای پروژه هــا در داخــل کشــور اســت. مشــکل 
اصلــی EPC در ایــران، نحــوه تهیــه و تنظیــم قــرارداد اســت. عــالوه 
بــر آن پیمانــکاران عمومــا عــادت بــه تهیــه فهرســت بهــا بــر اســاس 
قراردادهــای تیــپ ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی دارنــد. لــذا در ارایــه 
قراردادهــای EPC کــه قیمــت و زمــان آن ثابــت می باشــد، دقــت الزم 
ــرای  ــران، اج ــه ای ــورم در جامع ــه ت ــه ب ــا توج ــد و ب ــذول نمی کنن را مب
قراردادهــای بــا قیمــت ثابــت را دچــار مشــکل می کنــد. )ایکانــی، 1390(
ــر  ــرکت های غی ــا ش ــت ب ــژه رقاب ــه EPC و به وی ــرکت در مناقص ش
ــراری  ــر ق ــتند، ب ــنا هس ــه آش ــن مقول ــا ای ــت ب ــه سال هاس ــی ک ایران
ــر  ــدون در نظ ــد. ب ــی می طلب ــرکت های ایران ــرای ش ــی را ب تمهیدات
گرفتــن چنیــن تمهیداتــی دربهتریــن حالــت، مناقصه هــا یــک پــس از 
دیگــری از دســت می رونــد و شــرکت های ایرانــی بیــکار می ماننــد، یــا 

ــد.  ــد آم ــی در خواهن ــان اصل ــکاران مجری ــر پیمان به صــورت زی

10-جمعبندیونتیجهگیری
ــیوه های  ــی از ش ــح، نوع ــای مصطل ــایر روش ه ــد س ــز همانن EPC نی
عقــد قــرارداد و انجــام پیمــان اســت کــه در آن پیمانــکار متعهــد اســت 
طبــق مــدارک مشــخصی، کار را در زمــان و بــا هزینــه معینــی تســلیم 
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کارفرمــا کنــد. بدیهــی اســت هــر شــیوه اجــرا، مزایــا و معایبــی بــه همــراه خــود دارد امــا بــا توجــه بــه اســتفاده روز افــزون از ایــن روش، آنچــه اهمیــت 
پیــدا می کنــد، آگاهــی از معضالتــی اســت کــه بــه هنــگام مناقصــه و یــا در زمــان عقــد قــرارداد و اجــرای پــروژه به وجــود می آیــد. در زیــر جدولــی 

کــه بیانگــر مشــکالت ایــن روش در مراحــل مختلــف یــک پــروژه می باشــد، تنظیــم شــده اســت. 
EPC جدول 2- مشکالت به وجود آمده درقراردادها و مناقصات به روش

هنگام عقد قرارداد و اجرای پروژههنگام برگزاری مناقصه

 یک دست نمودن سطح پیمانکاران شرکت کننده در یک مناقصه به منظور کارفرما
واقعی تر شدن قیمت ها

 پرهیز از شروع مناقصه بدون در اختیار قرار دادن اطالعات مهندسی کافی 
توسط کارفرما

 اجرای دقیق مطالعات پایه توسط کارفرما و جلوگیری از به وجود آمدن شرایط 
غافلگیر کننده

 شفاف بودن موارد موجود در شرایط پیمان به خصوص از طرف کارفرما
 عدم دخالت بیجا و زیاده از حد کارفرما در کارهای پیمانکار

 طرح به روشنی تعریف شده باشد. )یعنی ابهامی در آن نباشد؛ نه در طراحی و نه در اهداف(

 بـرآورد قیمـت معقول برای پروژه توسـط پیمانکار با در نظـر گرفتن ضرایب پیمانکار
دقت، ریسـک و تورم

 محـدود نکـردن مبلـغ قـرارداد بـه یـک عـدد مشـخص. بهتـر اسـت یک 
محـدوده بـرای رقـم نهایـی پیش بینـی شـود. 

 پرهیز از ارایه قیمت های پایین توسـط پیمانکار به وسـیله کاسـتن از کیفیت 
تجهیزات خریداری شـده و سـلب اعتماد از کارفرما

 پرهیـز از اختالف هـای عوامـل شـریک و یـا عضوهـای کنسرسـیوم انجام دهنـده 
پـروژه و یـا پیمانـکار اصلی یـا پیمانـکاران زیرمجموعـه خود. 

 در نظر گرفتن منبع تامین مالی پروژه در هر مرحله
 بودجه بندی کردن هزینه کل، برای هر مرحله از پروژه

 پرهیز از کاهش کیفیت به ویژه در بخش تامین کاال به منظور جلب اطمینان کارفرما
 در نظر گرفتن شرایط خاص نگهداری تجهیزات متنوع برای جلوگیری از خراب 

شدن آن ها
 مشخص شدن قیمت کل پروژه و بستن بودجه مربوطه قبل از اجرای آن

 ایجاد پیوستگی در مراحل مختلف پروژه توسط پیمانکار
 منابع مالی مشخص و معلوم باشند

به نظــر می رســد اگــر کارفرمایــان و پیمانــکاران از مــوارد فــوق آگاه باشــند، بــه هنــگام عقــد قــرارداد و در طــول انجــام پــروژه، وظایــف خــود را بــا 
دقــت و کنتــرل بیشــتری بــه انجــام می رســانند. از ایــن طریــق نقــاط تنش آفریــن و بحران خیــز یــک پــروژه بهتــر شناســایی می شــود و هنــگام 
رویارویــی بــا آن، حساســیت بیشــتری بــه کار خواهــد رفــت. آنچــه حایــز اهمیــت اســت ایــن نکتــه می باشــد کــه هــدف در اجــرای هــر پــروژه نفع هر 
دو طــرف و اتمــام مطلــوب آن می باشــد. از ایــن رو طرفیــن بایســتی بداننــد کــه هــر دو در عبــور از مشــکالت و ســختی های پــروژه منافــع مشــترکی 

دارنــد و می بایســت بــا یکدیگــر همــکاری و مــدارا کننــد تــا پــروژه بــه ســرانجام برســد و چرخ هــای اقتصــادی کشــور قوی تــر از پیــش بگــردد. 
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چکیده
در پسـت ها یـا برج هـا، اکثـر تجهیـزات حفاظتـی ماننـد برقگیـر که 
بـرای حفاظـت از تجهیزات الکتریکی در مقابل اضافـه ولتاژهای گذرا 
طراحـی شـده اند، بـه زمیـن متصـل می شـوند تـا اضافـه ولتاژهـای 
گـذرا بـه تجهیـزات الکتریکی آسـیبی نرسـاند. طراحی شـبکه زمین 
مناسـب بـرای یک پسـت یا بـرج یکی از مسـایلی اسـت کـه دارای 
اهمیت بسـیار می باشـد. در این مقاله، طراحی و تحلیل شـبکه زمین 
نرم افـزار  می شـود.  بررسـی   CymGrd نرم افـزار  از  اسـتفاده  بـا 
CymGrd به منظـور طراحـی سیسـتم های زمیـن بـرای پسـت ها 
و سـاختمان ها طراحـی شـده اسـت. ایـن نرم افـزار قـادر به محاسـبه 
مقاومـت ویـژه خـاک، تعییـن سـایز الکترودهـای اسـتفاده شـده در 
شـبکه زمیـن و آنالیـز شـبکه زمیـن می باشـد. طراحی شـبکه زمین 
در ایـن نرم افـزار بر اسـاس اسـتاندارد IEEE 80-2000 انجام شـده 
و به منظـور تحلیـل شـبکه زمیـن از روش المـان محـدود1 اسـتفاده 
می شـود. در ادامه نیز شـبکه زمین یک پسـت بـا اسـتفاده از نرم افزار 

CymGrd شبیه سـازی و تحلیـل می شـود. 
کلیـدواژه: شـبکه زمین، الکتـرود زمین، توزیع پتانسـیل، سـطح و 

تمـاس، ولتاژگام 

مقدمه
در سـال های 1880 تـا 1892 خطـوط انتقال و توزیع بـرق بدون آنکه 
نقطـه نوتـرال یا نول زمین شـوند، احداث می شـدند. هیـچ نقطه ای از 
تجهیـزات بـه زمیـن وصـل نمی شـد و اساسـاً مفهومی به نـام زمین 
کردن2وجود نداشـت. مشـکالت برق گرفتگی و آتش سـوزی در منازل 

|مقالـه|برق

Finite Element Method .1
Earthing .2

طراحیشبکهزمین
بااستفادهازنرم افزار

CymGrd
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و اماکـن عمومـی و صنعتـی وجود داشـت، بدون آنکـه فیوزهای حفاظتی 
نصـب شـده در شـبکه عیوب را تشـخیص دهنـد. در سـال 1924 انجمن 
مهندسـان بـرق در انگلسـتان اتصـال بدنه فلزی لـوازم برقی بـه زمین یا 
همـان ارت کـردن را اجبـاری نمـود. ایـن رونـد ادامـه داشـت تا در سـال 
1935 اسـتانداردهای جامع حفاظت اشـخاص و تجهیزات تدوین و اجرایی 
شـد ]1[ و از آن سـال ها به بعد زمین کردن همگانی شـد. متناسـب با این 
رونـد اسـتانداردهایی بـرای شـبکه زمیـن و معیارهایی که این شـبکه باید 
بـرآورده کنـد، طراحـی گردیـد. از جملـه این اسـتانداردها که بیشـتر مورد 
توجـه قـرار گرفتـه، اسـتاندارد IEEE 80-2000 بـوده که در اکثـر موارد 
در طراحـی زمیـن پسـت های برق از این اسـتاندارد تبعیت می شـود. یعنی 
بـا اسـتفاده از روابطـی که در این اسـتاندارد بیان شـده، طراحـی و ارزیابی 
ایمنـی شـبکه زمین صورت می گیـرد. در طراحی شـبکه زمیـن، اطالع از 

برخـی اصطالحـات ضروری اسـت، که برخـی از آن ها عبارتنـد از]2[: 

الکتـرودزمیـن3:سـازه های فلـزی مدفـون در خـاک کـه می تواننـد 
مسـیر جریان های سـرگردان زمین را تسـهیل یا گرادیان پتانسـیل زمین 
ناشـی از ایـن جریان هـا را تغییـر دهنـد. لوله هـای آب فلـزی مدفـون، 
شـبکه های فلـزی سـاختمان، میلگرد هـای داخـل بتـن و رینـگ زمیـن 

می تواننـد به عنـوان الکتـرود باشـند. 

ولتـاژتماس4:هـرگاه شـخصی شـیء برقـداری را در حالی کـه روی 
زمیـن ایسـتاده لمس کند، ولتـاژی بین محل تماس تا زمیـن بر روی بدن 

شـخص ایجـاد می شـود، که بـه آن ولتـاژ تماس گفته می شـود. 
 

ولتـاژگام:اختـالف ولتاژ بیـن دو مکانی اسـت که گام های جـدا از هم 
بـر روی زمین بـرق دار قـرار می گیرد. 

بایــد به صورتــی  همــواره یــک شــبکه زمیــن در یــک پســت 
طراحــی گــردد، کــه ولتاژهــای گام و تمــاس محاســبه شــده در 
پســت ناشــی از بیش تریــن جریــان ورودی بــه شــبکه زمیــن از 
ــورت  ــن ص ــد، در ای ــر باش ــاس و گام کم ت ــاژ تم ــاز ولت ــر مج مقادی
نمی شــود.  وارد  پســت  کارکنــان  بــه  آســیبی  خطــا  هنــگام  در 
ــی  ــی و ارزیاب ــور طراح ــزار CymGrd به منظ ــه نرم اف ــن مقال  در ای
ــا  ــزار CymGrd ب ــود]3[. نرم اف ــان می ش ــن بی ــبکه زمی ــی ش ایمن
اســتفاده از روش المــان محــدود، پارامترهــای شــبکه زمیــن را بــا دقــت 
ــی شــبکه  ــی ایمن ــد. مراحــل طراحــی و ارزیاب ــی محاســبه می کن باالی

ــد:  ــر می باش ــورت زی ــزار به ص ــن نرم اف ــن در ای زمی
1. تعیین مدل و مقاومت ویژه خاک

2. تعیین سایز الکترودها
3. آنالیز شبکه زمین 

قبــل از بیــان هــر کــدام از مــوارد بــاال، در ابتــدا شــماتیک شــبکه زمیــن 
یــک پســت نمونــه می بایســت در نرم افــزار ترســیم شــود. بــرای ترســیم 

شــبکه زمیــن پســت در نرم افــزار دو روش اســتفاده می شــود: 
AutoCad 1. استفاده از

2. استفاده از بخش های ترسیمی خود نرم افزار
ــرای ترســیم  ــق شــکل 1 ب ــزار AutoCad مطاب در روش اول از نرم اف
شــبکه زمیــن اســتفاده می شــود. ســپس شــبکه زمیــن طراحــی شــده به 

نرم افــزار CymGrd وارد می شــود. 

AutoCad شکل 1- ترسیم شبکه زمین در نرم افزار
بــه مربــوط  نامتقــارن  و  متقــارن  قســمت های  از  دوم  روش   در 
CymGrd در نرم افــزار Arc Conductor و Conductor ,Rod

اســتفاده می شــود. پــس از ترســیم شــبکه زمیــن، مــدل و مقاومــت ویــژه 
خــاک به منظــور محاســبه مقادیــر پارامترهــا، ولتــاژ گام و تمــاس مجــاز 

در شــبکه زمیــن تعییــن می شــود. 

2-مدلومقاومتویژهخاک]4[
تعیین مدل و میزان مقاومت ویژه خاک به منظور طراحی یک شبکه زمین 

از ضروریات است. 
در برخی طراحی ها مدل خاک به صورت یکنواخت و تک الیه در نظر گرفته 
می شود. اما به دلیل وجود رگه های مختلف در خاک این مدل دارای دقت 
باالیی نمی باشد. در نرم افزار CymGrd، قسمتی مربوط به آنالیز خاک، 
طراحی گردیده که قادر است عالوه بر مدل تک الیه از مدل دو الیه برای 
تعیین مقاومت ویژه خاک استفاده نماید. همچنین در این نرم افزار امکان در 
نظر گرفتن الیه سطحی که بر روی شبکه زمین قرار می گیرد، وجود دارد. 

برای تعیین مقاومت ویژه خاک با توجه به مدل تک الیه و دو الیه، دو 
حالت وجود دارد. در حالت اول می بایست در ابتدا مدل مورد نظر برای خاک 
انتخاب گردد، مدل تک الیه یا دو الیه، سپس با استفاده از روش چهار 
الکترود )روش ونر( مطابق شکل 2 مقادیر مقاومت ویژه به ازای فواصل 
مختلف اندازه گیری شده و به نرم افزار داده می شود، نرم افزار نیز با استفاده 
از روش کم  ترین مربعات خطا، منحنی که بهترین تطابق بر داده ها را دارد، 

تعیین می کند. 
 اگـر مـدل خـاک تـک الیه در نظـر گرفته شـده باشـد، وارد کـردن یک 
مقاومـت از روش ونـر کافـی اسـت، امـا اگـر مـدل خـاک به صـورت چند 
الیـه در نظـر گرفته شـود، می بایسـت چندیـن اندازه گیـری با اسـتفاده از 
روش ونـر صـورت گیـرد، کـه نرم افزار بـا اسـتفاده از این مقاومـت ویژه ها 

منحنـی مربـوط بـه مقاومـت ویژه خـاک را تعییـن می کند. 
اندازه گیری  داده های  بر  شده  داده  تطابق  منحنی  از  نمونه ای   3 شکل 
از  برخی  می دهد.  نشان  را  خاک  الیه  دو  مدل  برای  ونر  روش  با  شده 
عالمت  این  که  شده اند،  مشخص  ضربدر  عالمت  با  منحنی  در  نقاط 
بیانگر مقدار کمی خطا بین منحنی تطبیق داده شده و مقاومت ویژه های 
خاک  ویژه  مقاومت  می توان  دوم،  حالت  در  می باشد.  شده،  اندازه گیری 
و الیه سطح زمین را به صورت مستقیم در نرم افزار وارد کرد که در این  

Earth Electrode .3
Touch Voltage .4

Step Voltage .5
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نمی باشد.  خاک  برای  ویژه  مقاومت  محاسبه  انجام  به  نیازی  صورت 
معمواًل در محاسبات مربوط به ولتاژ تماس و گام مجاز، وزن افراد نیز تاثیر 
گذار می باشد. با توجه به استاندارد IEEE 80-2000، 70 کیلوگرم به عنوان 
وزن مرجع در محاسبه ولتاژ تماس و گام مجاز در پست در نظر گرفته 

می شود]5[. 

شکل 2- روش چهار الکترود در اندازه گیری مقاومت ویژه شبکه زمین

شکل 3- تعیین مقاومت ویژه خاک در مدل دو الیه

بـا وارد کـردن داده هـای الزم در نرم افـزار، آنالیـز خـاک صـورت گرفته و 
میـزان ولتـاژ تمـاس و گام مجـاز بـا توجـه بـه شـبکه زمیـن و مقاومـت 
 Cs ویـژه خـاک محاسـبه می شـوند. در خروجی نرم افـزار فاکتـور کاهنده
نیـز بیـان می شـود. ایـن فاکتور به منظـور در نظـر گرفتن غیـر یکنواختی 
موجـود در خـاک می باشـد. پـس از انجـام آنالیـز خاک، می بایسـت سـایز 
الکترودهای اسـتفاده شـده در شـبکه زمیـن با توجه به نوع ایـن الکترودها 

تعیین شـود. 

3-تعیینسایزالکترودهایشبکهزمین]4[
نرم افـزار CymGrd به گونـه ای طراحـی شـده کـه امکان تعیین سـایز 
بهینه هادی هـا و میله هایـی کـه می بایسـت در زمیـن دفـن شـود، را دارد. 
بـرای ایـن منظـور الزم اسـت مقادیـر جریـان اتصـال کوتـاه تک فـاز به 

زمیـن، X/R خـط و چندیـن پارامتـر دیگـر در نرم افزار وارد شـود. 
پـس از وارد کـردن ایـن پارامترهـا در نرم افـزار و تعییـن نوع هادی هـا و 
میله هـای دفـن شـده در زیـر خاک مسـاحت و سـطح مقطع هر هـادی و 
میلـه محاسـبه می شـود. در نرم افـزار CymGrd انـواع مختلف هادی ها 
و میله هـا از جنس هـای مختلـف تعریـف شـده اسـت. همچنیـن اگـر 
نوع هـادی یـا میلـه مـورد نظر در لیسـت نرم افـزار موجـود نباشـد، امکان 

تعریـف آن در نرم افـزار وجـود دارد. 

4-آنالیزشبکهزمین]4[
اصلی  ترین بخش نرم افزار CymGrd آنالیز شبکه زمین می باشد. در این بخش 
الکترود ها در سه نوع Primary، Return و Distinct تعریف می شوند. 
الکترود  شده،  وارد  زمین  به  آن  طریق  از  خطا  جریان  که  الکترودی  به 
Primary گویند و در نرم افزار با رنگ قرمز نشان داده می شود. در برخی 
مواقع در هنگام وقوع خطا و ورود جریان به شبکه زمین، مقداری از جریان 
وارد شده به شبکه زمین از طریق برخی الکترودهایی بازگشت پیدا می کند 
و به شبکه زمین نمی رود مانند حالتی که لوله های تاسیسات به شبکه زمین 
متصل باشند در این حالت می بایست این نوع الکترود در نرم افزار از نوع 
Return تعریف و با رنگ آبی نشان داده  شود. برای مدل کردن الکترودی 
در سیستم پست که به شبکه زمین متصل نمی باشد، یعنی در هنگام وقوع 
خطا و وارد شدن جریان به شبکه زمین، جریانی از این الکترود عبور نمی کند، 
الکترود از نوع Distinct تعریف و در نرم افزار با رنگ سبز نشان داده 
می شود. نمونه ای از این نوع الکترود می توان به مدل حصار پست در حالتی 

که به شبکه زمین متصل نباشد، اشاره کرد. 
دلیل مدل کردن این نوع الکترودها در نرم افزار این است که امکان بررسی 
تاثیر ولتاژ القا شده در حصار حومه پست نتیجه شده از جریان خطای ورودی 
به شبکه زمین پست، وجود دارد. در واقع نرم افزار CymGrd قادر است 

تاثیر ولتاژهای القا شده در فواصل مختلف از زمین پست را نشان دهد. 
معمواًل در یک پست زمین های الکتریکی نیز به شبکه زمین پست متصل 
می شوند. در هنگام وقوع خطا، مقداری از جریان وارد شده به شبکه زمین از 
 CymGrd طریق زمین های الکتریکی به شبکه بازگردانده می شود، نرم افزار
امکان در نظر گرفتن این جریان را در محاسبات به دو صورت فراهم می کند. 
در حالت اول می توان این جریان را به صورت دستی در نرم افزار وارد کرد و در 
حالت دوم با وارد کردن پارامترهایی، خود نرم افزار با توجه به استاندارد -80

IEEE 2000 این جریان را محاسبه می کند. نرم افزار CymGrd با استفاده 
از روش اجزای محدود، آنالیز شبکه را انجام می دهد. مقاومت شبکه زمین، 
ماکزیمم افزایش پتانسیل زمین، توزیع پتانسیل و ماکزیمم ولتاژهای سطح و 
تماس و ماکزیمم ولتاژ گام در شبکه زمین از آنالیز شبکه زمین نتیجه می شوند. 

5-شبیهسازی
در این مقاله، طراحی و تحلیل شبکه زمین برای یک پست نمونه با استفاده از 
نرم افزار CymGrd انجام می شود. در ابتدا شماتیک شبکه زمین با استفاده 

از بخش های موجود در خود نرم افزار مطابق شکل 4 ترسیم شده است. 
 

شکل 4- شماتیک شبکه زمین در یک پست
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در این مقاله شبیه سازی با فرض مدل تک الیه برای خاک، مطابق حالت 
دوم به صورت دستی در نرم افزار وارد شده است. جدول 1 پارامترهای مربوط 
به آنالیز خاک را نشان می دهد. در این مدل دمای محیط 50 درجه سانتیگراد 

و مدل الیه سطحی روی شبکه زمین نیز در نظر گرفته شده است. 

جدول 1- اطالعات شبکه زمین پست
Layer Thickness 100 meters
Layer Resistivity 100 ohm-m

Body Weight 70 kg
Surface Layer Thickness 0. 15 meters
Surface Layer Resistivity 3000 ohm-m

Shock Duration 1 sec
Ambient Temperature 50 centigrade

جدول 2- نتایج حاصل از آنالیز خاک
Maximum Permissible Touch Voltage705. 9 V

Maximum Permissible Step Voltage2352. 58 V

Reduction Factor (Cs)0. 776

جدول 3- قطر و سطح هادی های شبکه زمین پست
Conductor

Area 56 mm2 .120

Rod

Diameter 9025 mm .17

 Copper Anneal Soft نوع هادی ها بررسی  مورد  زمین  در شبکه 
Drawn و نوع میله ها Copper-Clad Steel 20% در نظر گرفته 
شده و میزان جریان اتصال کوتاه تک فاز نیز 33 کیلو آمپر فرض شده است. 
با توجه به داده های وارد شده در نرم افزار و نوع الکترودها، نتایج مربوط به 

سایز هادی ها و میله ها در جدول 3 نشان داده شده است. 
پس از تعیین سایز الکترودها، آنالیز شبکه زمین در نرم افزار انجام می شود. 
نتایج حاصل در جدول 4 و شکل های 6، 7 و 8 آورده شده است. در محاسبه 
ولتاژ گام، هر گام یک متر در نظر گرفته شده است. سطح ولتاژ رنگ ها در 

شکل های مربوط به توزیع پتانسیل، در شکل 5 نشان داده شده است. 
جدول 4-ولتاژهای شبکه زمین 

0. 55 Ω Ground Resistance

4485. 16 VGround Potential Rise

71 V .4328Maximum Surface Potential

61 V .143Maximum Step Potential

71 V .898Maximum Touch Potential

شکل 5- سطح ولتاژ مربوط به هر رنگ
همانگونه که در جدول 4 مشاهده شد، ولتاژ گام از میزان مجازش تجاوز 
نکرده، اما ولتاژ تماس از میزان مجاز محاسبه شده بیشتر است، که می بایست 
شبکه زمین اصالح شود، تا ایمنی الزم در پست تامین شود. با توجه به 
شکل های 6 و 7 به آسانی می توان توزیع پتانسیل در هر نقطه از شبکه زمین 
را مشاهده کرد. همچنین شکل 8 ماکزیمم پتانسیل سطح، گام و تماس در 

طول شبکه زمین را نشان می دهد. 

6-جمعبندیونتیجهگیری
نرم افزار CymGrd از روش المان محدود در طراحی و تحلیل شبکه زمین 
پست استفاده می کند. این نرم افزار قادر به انجام تمام محاسبات مربوط به شبکه 
زمین مانند محاسبه مقاومت شبکه زمین،  ماکزیمم ولتاژ تماس، گام، افزایش 
پتانسیل شبکه زمین و غیره می باشد. همچنین امکان بررسی تاثیر ولتاژ القا 
شده از جریان خطا بر تجهیزات اطراف شبکه زمین در این نرم افزار وجود دارد. 

شکل 6- توزیع پتانسیل سطح در شبکه زمین 

شکل 7- توزیع پتانسیل تماس در شبکه زمین

شکل8- ماکزیمم ولتاژهای سطح: گام و تماس در طول شبکه زمین
7-مراجع

1. E. D. Sunde, “Earth Conduction Effects in Transmission Systems”, Dover Publi-
cations, 1st Edition, 1968. 
2. IEEE Recommended Practice for Powering and Grounding Electronic Equipment, 
IEEE Std 1100-2005, pp. 1-589, 2006. 
3. Online: “ http: //www. cyme. com/”, by International T & D. 
4. User’s Guide and Reference Manual, CYMGRD 6. 3 for Windows, Oct. 2006. 
5. IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding, IEEE Std 80-2000, pp. 192, 2000. 
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|مقالـه|عمومی

p.g.k@gmx.com |محمدقاسمی|کارشناسعمران
دکترمحمدصادقی|پزشکعمومیوعضوشورایاسالمی

بیماریسیلیکوزیس

چکیده
ابـری کـه در هنگام برش و یا تراشـیدن سـنگ یا بتن توسـط کارگر 
به وجـود می آیـد می توانـد مضـر و کشـنده باشـد. این غبارهـا حاوی 
سـیلیس هسـتند و ذرات ریـزی کـه در بـرش یـا تراشـیدن سـنگ 
تولیـد می شـود می توانـد به قسـمت های عمقی ریه برسـد شـاغلین 
در معـرض گـردو غبار حاوی سـیلیس دارای ریسـک فاکتـور باالیی 
جهـت ابتـال بـه بیمـاری سـیلیکوزیس میباشـند. تحقیقـات نشـان 
داده اسـت افـرادی کـه مـدت متمـادی در معـرض گـردو غبـار قابل 
تنفس)زیـر 5 میکـرون( قـرار داشـته اند دچار کاهـش در ظرفیت های 
تنفسـی میگردند و شـانس ابتال به بیماری سـیلیکوزیس در این افراد 

زیـاد می باشـد. ]1[ 

کلماتکلیدی:سیلیکوزیس، گرد و غبار، ریه

مقدمه
بـر  کـه  کارگـران  بیـن  در  شـایع  شـغلی  بیماری هـای  از  یکـی 
اثـر استنشـاق گـردو غبـار حـاوی سـیلیس ایجـاد می شـود و در 
مشـاغلی ماننـد سـنگبری، سنگ تراشـی، تولید سـرامیک، سـیمان، 
موزاییک سـازی، ریخته گـری، سندبالسـترها، کارگـران معـدن تولید 
شـن وماسـه، کارگران سـاختمانی )نمـا کاران سـاختمان( و... احتمال 
ابتـالء افـراد به این بیمـاری وجـود دارد. در این بیمـاری ریه های فرد 
بـر اثر رسـوب ذرات سـیلیس بـه مرور زمـان کارآیی خود را از دسـت 
داده و شـخص بـه عالیمی ماننـد تنگی نفس، سـرفه دچار می شـود. 
ایـن بیمـاری درمان خاصی ندارد و تنها راه پیشـگیری از موارد شـدید 
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آن، قطـع مواجهـه کارگربا محیط کار می باشـد. ]2[ سـیلیکوزیس با کوتاه 
شـدن تنفـس، تـب و سـیانوزیس )پوسـت آبـی رنـگ( ظاهر می شـود. 

تشـخیص قطعـی این بیماری بـه روش رادیوگرافی از قفسـه صدری بوده 
و پزشـک متخصـص طـب کار و بیماری هـای ریـوی می توانـد در مـورد 

ابتـال فـرد به ایـن بیمـاری اظهار نظر قطعـی کند. 
سـیلیکوزیس بیماری ناتوان کننده، برگشـت ناپذیر و در بسـیاری از اوقات 
کشـنده اسـت کـه در اثـر تماس با گـردو غبار سـیلیس آزاد قابـل تنفس، 

به وجـود می آیـد. 

سیلیکا
سـیلیکا دومین ترکیب عمومی )کانی ( روی سـطح زمین اسـت. در بسیاری 
از سـنگ ها و صخره هـا از جملـه: گرانیت، سـنگ سـیاه، سـنگ چخماق 
)آتـش زنـه(، تختـه سـنگ ها و در بعضی از زغال سـنگ ها و سـنگ های 
معدن سـیاه دیده می شـود. بریدن، شکسـتن، خرد کردن، کندن، سـاییدن 
بعضـی از مـواد ممکن اسـت ذرات کوچک سـیلیکا را تولید کند همچنین 
می توانـد در خـاک، انـدود آهـک، ماسـه و ریـگ باشـد. سـیلیکوزیس در 
اثـر تـه نشـینی ذرات ریـز و سـبک می باشـد کـه شـامل: کریسـتال های 
دی اکسـید سـیلیکون از آلفا – کوآرتز، کریسـتوبالیت یا تریدیمیت اسـت. 
ندول هـای  مشـاهده ی  و  سـیلیکا  اصلـی  تمـاس  بیـن  زمـان  مـدت 
سـیلیکوزیس در رادیـو گرافـی قفسـه سـینه معمـوالً 10 سـال می باشـد. 
کوتاه تریـن زمـان ارتبـاط بیـن تمـاس زیـاد و سـیلیکوزیس حاد حـدود 6 
مـاه تـا 2 سـال اسـت که بـه دلیل تمـاس زیـاد با سـیلیکا می باشـد. ]3[

عالیم
چون که بیماری سـیلیکوزیس پیش رونده و تدریجی اسـت ممکن اسـت 
عالیم آن تا چند سـال پس از مواجهه، نمایان نشـود و عالیم آن شـامل: 
 تنگـی نفس، سـخت شـدن تنفـس با تالش زیـاد، کم شـدن حجم ریه 
- سـرفه های خشـک و شـدید و گاهـا همراه بـا گرفتگی گلو- خسـتگی 
- تنفـس تنـد و سـریع - کم اشـتهایی - درد سـینه - تـب - خس خس 

سـینه - عرق زیاد
سـیلیکوزیس ماننـد بسـیاری از بیماری های شـغلی می تواند تا چند سـال 
بـدون عالمـت بمانـد و تنهـا از طریـق رادیوگرافـی قفسـه سـینه آثـار و 

عـوارض سـیلیس را مشـاهده نمود. 
به تدریـج لکه هـای سـیاه ظاهـر می شـود کـه در نهایـت باعـث شـکاف 
بزرگـی در فیبر هـای پروتییـن می شـود و باعـت خـراب شـدن الیه هـا 

می شـود. در بیشـتر مـوارد ممکـن اسـت اتفاقـات زیـر پیـش آیـد: 
 سیانوزیس )پوست آبی( - )مشکل دار شدن بطن راست قلب ( - تنفس 

کم ]5[

انواعسیلیکوزیس
دسته بندی سیلیکوزیس بر طبق سختی بیماری، حمله و سرعت پیشرفت 

می باشد که شامل: 
سیلیکوزیسحاد: بعد از یک هفته یا یک ماه تماس با مقادیر باالی 
بلورهای سیلیس رخ می دهد و مرگ می تواند در ماه های بعدی اتفاق بیفتد. 
سیلیکوزیستحتحاد: عالیم بعد از ده سال تماس با مقادیر زیاد 

سیلیس ناشی می شود. 
سیلیکوزیسمزمن:معموال بعد از ده سال تماس با مقادیرکم بلورهای 

سیلیس به وجود می آید که این مورد متداول  ترین نوع سیلیکوزیس است. 

راههایپیشگیری
تنها راه پیشگیری از بیماری دور نگه داشتن کارگران از استنشاق گرد و غبار 
و جلوگیری از نفوذ گرد و غبار سیلیس به ریه ها و راه های تنفسی می باشد. 

راههایپیشگیریازبیماریسیلیکوزیس
1- اقدامات اصالحی در زمینه بهسازی محیط کار به ویژه طراحی و نصب 

تهویه مناسب به نحوی که میزان گردو غبار به کم تر از حد مجاز برسد. 
2- ایزوله کردن محل کار افراد به منظور کاهش مواجهه فرد با محیط کار

3- مرطوب نگه داشتن محیط کار
4- استفاده از وسایل حفاظتی به ویژه ماسک تنفسی

5- انجام معاینات دوره ای و در صورت لزوم انجام رادیوگرافی سینه

راههایکنترلگردوغبارسیلیس
الف:کنترلمهندسی

1- تشخیص زمان تولید گرد و غبار سیلیس و برنامه ریزی برای حذف و یا 
کنترل غبار در منبع و استفاده از تهویه موضعی )جمع کننده های گرد و غبار(
2- استفاده از روش مرطوب سازی برای پیشگیری از آزاد شدن گرد و غبار به هوا

3- نگهداری و بازرسی منظم سیستم های کنترل گرد و غبار برای بهینه 
کار کردن آن ها

4- تمیز کردن دستگاه ها و تجهیزات باید به گونه ای باشد که باعث رها 
سازی ذرات هوا نشده و گرد و غبار باید بوسیله تمیز کننده های مرطوب یا 

شلنگ های آب انجام شده
5- از روش جارو کردن تر به جای جارو کردن خشک استفاده می شود. 

6- نمونه برداری و پایش هوای محیط کار و اطمینان از اینکه روش های 
کنترلی، حفاظت کافی را برای کارگر فراهم می کند. 

7- تعویض و جانشینی روش هایی که کم تر گرد وغبار ایجاد کرده و استفاده 
از رو ش های اتوماتیک به جای روش دستی

ب-کنترلمدیریتی
1-تهیه وسایل حفاظت فردی مناسب، آموزش به کارگران در محل هایی که 

کنترل مهندسی گرد و غبار مقدور نمی باشد. 
تعویض شغل کارگرانی که  و  برای کارگران  معاینات دوره ای  انجام   -2

مشکل ریوی دارند. 
3- گزارش موارد بیماری ریوی به مرکز بهداشت منطقه )واحد بهداشت 

حرفه ای (
4- استفاده از عالیم هشدار دهنده در محیط کار که گرد و غبار سیلیس قابل 

تنفس موجود است. 

ج-کنترلفردی
1- استفاده از وسایل حفاظت فردی خصوصاً ماسک تنفسی

2- استفاده از ماسک تنفسی نوع CE فشار مثبت در صورت انجام سند بالستینگ
3- مشارکت فعال در انجام معاینات دوره ای

4-تعویض لباس کار و دوش گرفتن پس از اتمام کار
5-عدم خوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار در محیط کار

6-استفاده از روش های مرطوب برای جمع آوری گرد وغبار
7-عدم استفاده از دستگاه های فشار باد برای تمیز نمودن خود و محیط کار

8- مراقبت از وسایل کنترل مهندسی گرد وغبار
9-شستشوی دست ها وصورت قبل از خوردن و آشامیدن ]6[]4[
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همایشملينظریههاينویندرمعماريوشهرسازي

همایش ملي نظریه هاي نوین در معماري و شهرسازي در تاریخ 
19 مهر 1393 توســط دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوین در شهر 
قزوین برگزار می شــود.با توجه به اینکه این همایش به صورت 
رســمی برگزار می گردد، کلیه مقاالت ایــن کنفرانس در پایگاه 
ســیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما 
مــی توانید با اطمینان کامل، مقاالت خود را در این همایش ارایه 
نمــوده و از امتیازات علمی ارایه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی 

کنفرانس استفاده نمایید.

برگزارکننده
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوین

محلبرگزاري
 قزوین

وضعیتکنفرانس
در حال پذیرش مقاله

تاریخهایمهم:
تاریخ برگزاري: 19 مهر 1393
مهلت ثبت نام: 30/5/1393

محورهايهمایش:
نظریه هاي و نگرش هاي جدید در:

- فلسفه و معماري
- نقد معماري

- روان شناسي فضا و معماري
- فن شناسي معماري

- معماري پایدار
رویکردهاي جدید در:

- عرصه هاي عمومي شهري
- رفتارشناسي شهري
- بوم شناسي شهري

- برنامه ریزي زمین و مسکن
- سیاست گذاري و مدیریت شهري

تشخیص
تاریخچه بیماری، تماس با گرد وغبار سیلیس در شغل را نشان می دهد. 
چکاپ بدنی، افزایش تماس ریه و غیر نرمال شدن صدای تنفس را نشان 
می دهد. تست فعالیت ریه نشان می دهدکه ظرفیت ریه در حال کاهش 
است. عکس از سینه وجود ندول هایی در ریه مخصوصا در لوب های باالیی 

را تایید می کند. 
در نمونه های نادر ندول های ریه ممکن است آهکی باشند. در مورد هایی 
از سیلیکوزیس پیشرفته، پیوستگی ندول ها ممکن است توده های بزرگی را 
نشان دهند. تخمین های توموگرافی یا سیتی اسکن می تواند آنالیز جزییات 

نمونه ندول ها و حفره های مربوط به عفونت های قارچی را نشان دهد. 

درمان
سیلیکوزیس با داشتن حالت غیر قابل برگشت، درمان ندارد. درمان به طور 
معمول بر تسکین و آرام کردن عالیم و جلوگیری از پیچیدگی بیشتر تمرکز 

می کند که شامل: 
 قطع مواجهه بیشتر با سیلیس و دیگر محرک های ریه مانند: دود تنباکو
 قطع سرفه به کمک آنتی بیوتیک و آنتی توبر کوالر از تووبرکولوزیس 

جلوگیری می شود که شامل: 
 ایزونیازید، ایفامپین و پیرازینامید

 تست فیزیوتراپی به خشک کردن مخاط نایچه کمک می کند. 
 استفاده از اکسیژن جهت اجتناب از هایپوکسی

 تسهیل تنفس برونش ها
 جـا بـه جایی ریـه وتعویض نسـوج معیـوب ریـه در درمان تاثیـر زیادی 

دارد امـا ریسـک زیـادی بـرای عضو مـورد نظر وجـود دارد. 

درمانهایعملی)تجربهای(شامل:
 شستشوی تمام ریه

 استنشاق پودر آلومینیوم، دی پنسیالمین، پلی ونیل پیریدین و اناکسید
 درمان از طریق مصرف کورتیکواسترویید

 استخراج گیاه تتراندین، باعث کاهش پیشرفت سیلیکوزیس می شود. ]3[

نتیجهگیری
 با رعایت نکات ایمنی و استفاده از وسایل حفاظت فردی می توان از بیماری 

سیلیکوزیس پیشگیری نمود. 

منابع
1. http: //flower5000. blogfa. com/post-3. aspx 
2. http: //esfsafety. blogfa. com 
3. http: //www. safety2010. blogfa. com/post-33. aspx 
4. http: //armtin. blogfa. com/post/20 
5. http: //www. khomeynoh. blogfa. com/post/10 
6. http: //mahallatoh. blogfa. com/post-42. aspx 
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سـیدفرشـیدغزنینیهاشـمی|کارشـناسرسـمیدادگسـتری
farshidhashemi.blogfa.com | عمـران( )رشـته

نظارتبرساختمانازچه
زمانیشروعمیشود؟

)قسمتاول(

|مقالـه|کنترلکیفیت
مقدمه

باتوجـه به نرخ رشـد جمعیتی طی سـال های اخیر وافزایـش تقاضا در 
زمینـه مسـکن، لـزوم تامین ایـن نیاز جامعـه در قالب سـرمایه گذاری 
مناسـب در راسـتای احداث ساختمان های مسـتحکم و مقاوم در برابر 
زلزلـه ونیـز منطبـق بر ضوابـط آییـن نامه مقـررات ملی سـاختمان، 
احسـاس می شـود. در حقیقت سـاخت بنای خوب وایده آل به طورکلی 
منـوط به وجـود طـرح معماری مناسـب، اسـتفاده از مصالح اسـتاندارد 
وانجـام نظـارت دقیق بر اجرای پروژه توسـط مهندسـان ناظـر دارد. 

مهندسانناظرحتمابخوانند!!!
نگاهی گذرا بر شاخص رشد جمعیت کشورطی چند سال اخیر که به 
1/3 درصد رسیده، خود حکایتی روشن از روند افزایش تقاضادرزمینه 
مسکن می باشدازنظر آماری به طور متوسط ساالنه بالغ بر 900 هزار 
بالقوه متقاضی واحد  ازدواج ها  این  ازدواج جدید صورت می گیرد که 
مسکونی ملکی در آینده و مسکن استیجاری در حال حاضر هستند؛ 
بنابراین موضوع پاسخگویی به این بخش از تقاضا عمدتا در کالنشهرها 
و شهرهای بزرگ در قالب برنامه تولید و عرضه واحدهای مسکونی 
کوچک و اجاره ای از مباحث اساسی است. طبق آمارهای موجود در 
میلیون  از یک  بیش  ساختمانی صادره  پروانه های  مساحت  سال91 
متر مربع و متراژ زیربنای پایانکارهای ساختمانی بیش از 6 میلون متر 
مربع بوده است، شاید یکی از مهم  ترین مسایلی که در ساخت و سازهای 
سطح شهر برای کارفرمایان مطرح است احداث ساختمانی مناسب و 
مستحکم همراه با نمای خوب، فضاسازی داخلی مناسب همسو با نوع 
کاربری ساختمان بوده که این امر مستلزم سرمایه گذاری مناسب - ارایه 
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طرح معماری متناسب با خواسته و نیاز کارفرما، استفاده از مصالح مناسب 
واستاندارد - استفاده از مهندسان ناظر و مجریان ذی صالح متخصص و 
متعهد و سایر موارد که به نوعی موجب افزایش کیفیت ساخت و راندمان 
در  از مهم  ترین عوامل  یکی  احداث ساختمان گردید می باشد.  در  کاری 
افزایش کیفیت ساخت و سازها، انجام نظارت دقیق و مداوم مهندسان ناظر 
افراد در سطح جامعه اصطالح " مهندس ناظر  است. شاید برای برخی 
ساختمان" را فقط مهندس ناظر مختص رشته راه و ساختمان بدانند، در 
صورتی که چنین نیست. مطابق مفاد مندرج در مباحث وآیین نامه 21 گانه 
مقررات ملی ساختمان که به عنوان مرجع رسمی و قانونی مهندسان ناظر و 
محاسب ومجری تلقی می شود، یک ساختمان شامل قسمت های متنوع 
سازه- معماری داخلی و نما - تاسیسات برقی - تاسیسات مکانیکی می باشد 
به طوری که بایستی نظارت هر یک از موارد مذکور را متخصصین به تفکیک 
هر رشته و به صورت جداگانه در زمان مقرر انجام دهند. آنچه که ممکن 
است برای مالکان یا حتی برخی مهندسان جوان مطرح باشد این است که 
یک مهندس ناظر)اعم از مهندسان "عمران، معماری، برق و مکانیک، نقشه 
برداری"( از چه زمانی باید نسبت به انجام وظایف قانونی خویش اقدام نماید 
ودر چه مرحله ای از ساخت وساز باید وارد عمل شود؟ یا اینکه گاها در عمل 
اتفاق افتاده که برخی مالکان که ساختمان ایشان در مرحله مثال سفتکاری 

است اظهار می دارند مهندس فالن رشته تاکنون سر پروژه نیامده !! 
برخی از مالکان و سازندگان معتقدند نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان 
از قبیل پیاده سازی نقشه بر روی زمین از نظر ابعادی، اجرای فونداسیون، 
و  برق  تاسیسات  اجرای  حتی  نماسازی  چینی،  دیوار  سقف ها،  اسکلت، 
مکانیک فقط برعهده مهندس ناظر ساختمان است در صورتیکه این امر 
نظام  سازمان  نیز  و  شهرداری  ساخت و ساز های  مصوب  قوانین  برخالف 
مهندسی ساختمان می باشد. متاسفانه برخی مهندسان ناظر به دلیل عدم 
آگاهی کامل از شرح وظایف قانونی خویش به دلیل عدم انجام نظارت به 
موقع وارایه دستورکارهای نظارتی مناسب، جهت رفع معایب اجرایی، به 
نوعی موجبات کاهش کیفیت ساخت، عدم استفاده از مصالح استاندارد در 
ساختمان، عدم رعایت ضوابط الزم االجرای مقررات ملی ساختمان ودر نهایت 
موجب خسارت مالی برای کارفرمایان ومالکان می گردند. البته درمواردی نیز 
به دلیل شکایت مالکان از عملکرد مهندسان ناظر در طول عملیات ساخت، 
در شورای انتظامی که مسوول رسیدگی به اتهامات منتسبه به مهندسان 
می باشد، پرونده های رسیدگی تشکیل گردیده و در صورت اثبات تخلفات 
مهندسین، نسبت به صدور آرای حقوقی و مجازات های انتظامی)مطابق 

ماده90 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان(اقدام می گردد. 
مهندسـان ناظـر می بایسـت در طـول سـاخت، نسـبت بـه ارایـه خدمات 
مهندسـی خویـش در چهارچوب قوانیـن مربوطه اقدام نمـوده و در صورت 
مواجـه شـدن بـا هـر نـوع تخلـف اجرایی کـه به طـور معمول در سـاخت 
وسـازها اتفـاق می افتـد دراسـرع وقت با ارسـال بـه موقع گـزارش تخلف 
طـی عملیات سـاخت، بـه شـهرداری همراه با رونوشـت به سـازمان نظام 
مهندسـی سـاختمان نسـبت به آگاهی مرجع رسمی ساختمان)شـهرداری(

نمایند.  اقدام 
صحت عملیات اجرایی در یک ساختمان در طول ساخت به عوامل مختلفی 
اعم از وجود نقشه مصوب و کامل در کارگاه - نظارت مستمر و صحیح 
مهندسان ناظر در هر رشته و در زمان مناسب - استفاده از مصالح استاندارد 
– رعایت کامل مقررات ملی ساختمان - استفاده از مجریان ذی صالح 
قانونی ومتخصص –استفاده از نیروهای انسانی ماهر)اعم از کارگر – بنا –
استادکار و غیره(دارای کارت مهارت فنی و حرفه ای دارد. چنانچه هر یک از 
این عوامل به نوعی حذف یا جایگزین نامناسب شود مسلما موجبات کاهش 

راندمان وکیفیت اجرا و در نهایت موجب ایجاد خسارت مالی و جانی را فراهم 
می کند. البته نباید مسوولیت این معضالت را صرفا بر گردن مهندسان ناظر 
گذاشت. مهندس ناظری را که با نظارت صحیح، دادن دستور کارهای کتبی 
مناسب به عوامل کارگاهی و نیز ارسال گزارش به موقع تخلفات به مرجع 
رسمی ساختمان، وظیفه خویش را انجام داده، نباید مورد اتهام برخی مالکان 
وسازندگان قرار گیرد، دربسیاری موارد سازندگان به طمع کاهش هزینه های 
ساخت و ساز وافزایش سود سرمایه گذاری در این بخش عالوه بر اینکه شروع 
عملیات اجرایی را به اطالع مهندسان ناظر نمی رسانند با استفاده از نیروهای 
انسانی غیر ماهر ومعماران تجربی فاقد صالحیت –استفاده از مصالح غیر 
استاندارد ونیز گاها برخی مصالح مستعمل اقدام به ساخت می کنند که نتیجه 
آن افت کیفیت ساخت و سازها و در نهایت کاهش مقاوت ساختمان در طول 
زمان بهره برداری خواهد گردید. لذا بجاست مهندسان ناظر درابتدا خصوصا 
پس از انجام کسر از سهمیه و قبل از امضای نقشه ها، به صورت کتبی از 
مالک، اعالم زمان شروع عملیات ساختمانی را به ناظر درخواست نمایند )در 
این زمینه الزم است ناظرین محترم از مالکان تعهد کتبی اخذ نموده یا با 
بستن قرارداد نظارتی با مالکان، به نوعی مالکان را ملزم به اطالع رسانی 
شروع عملیات ساختمانی به ناظر نمایند( و در صورت شروع کار به طور منظم 
و متناسب با پیشرفت اجرایی ساخت و ساز در زمان الزم نسبت به انجام 

بازدیدهای دوره ای اقدام نمایند. 
دراینجا فلوچارتی از مراحل مختلف عملیات اجرایی یک ساختمان همراه 
با شرح وظایف کلی وروند نظارتی رشته های مختلف در زمان های الزم 
را تهیه و در اختیار همکاران گرامی قرارگرفته، امید است همکاران گرامی با 
عنایت به شرح وظایف محوله به استناد قانون نسبت به انجام نظارت صحیح 
بر هرگونه ساخت وساز شهری و منطبق بر قوانین مقررات ملی ساختمان 
اقدام بایسته انجام دهند تا در آینده شاهد مشکالت حقوقی وقضایی برای 

مهندسان ناظر نباشیم. 

منابع:
وبالگ تخصصی مهندسان مرتبط با ساختمان

farshidhashemi.blogfa.com

استفاده از ورق نامناسب درتیرچه های کرومیتی
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استفاده از مصالح غیر اصولی ونخاله در کفسازیاجرای نامناسب وغیراصولی آرماتورهای تقویتی فونداسیون

عدم تامین سوبل تکیه گاهی ونیز طول جوش محل گره hcعدم رعایت تعداد گروه آرماتور تقویتی فونداسیون

بتن ریزی فونداسیون بدون نظافت کف فونداسیونانبار کردن بلوک های پلی استایرن-خطر در کمین است! 

بلوک پلی استایرن غیر استاندارد-انجام تست آتش عدم رعایت طول همپوشانی آرماتورها
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ماشـاءا...سعیدیان|استادیارگروهعمراندانشگاهفردوسیمشهد
saeedianm@yahoo. com

مهرانباتوبه|دانشـجویکارشناسیارشـدعمران-GIS)دانشگاه
mehranbatoobe@yahoo. com|)فردوسیمشهد

بررسیسیستم
اطالعاتزمینی)LIS(و

خصوصیاتآن

چکیده|مقالـه|نقشهبرداری
مسـایل مربـوط به اسـتفاده بهینـه از منابـع زمینی و بهبـود مدیریت 
زمیـن در سراسـر جهـان بـه یـک موضـوع مهم تبدیل شـده اسـت 
کـه متخصصیـن و مدیـران بـا هـدف بهبود مدیریـت زمیـن و نهایتًا 
گسـترش همه جانبـه، از علوم، تکنولوژی و تجارب مختلفی اسـتفاده 
می کننـد. بـا توجـه بـه اینکـه اتوماسـیون توانایـی مدیریـت حجـم 
وسـیعی از داده هـای مختلـف را ایجـاد کـرده اسـت، پـس ایجادیک 
سیسـتم اطالعاتـی زمینـی جامع کـه به مدیریـت زمیـن و منابع آن 
کمـک کنـد، یک موضوع مهم اسـت کـه انگیزه ایجاد یک سیسـتم 
اطالعـات زمینـی)LIS( را به وجـود مـی آورد. در ایـن مطالعـه بـه 
بررسـی اهمیـت اطالعـات کاداسـتری و انـواع آن، اهمیـت سیسـتم 
اطالعـات زمینـی)LIS(، المان هـای LIS، مزایـا LIS و همچنین 
اعضـاء و بازیگـرانLIS پرداخته می شـود. در ضمـن تکنولوژی مورد 
اسـتفاده در LIS کـه تحـت تاثیر موضوع اسـتاندارد سـازی داده ها و 
پیـاده سـازی LIS بوده مورد بررسـی قرار گرفته کـه در نهایت بتوان 

تعریـف کلی مناسـب بـرای LIS ارایـه داد. 

واژگانکلیدی:سیستم اطالعات زمینی)LIS(، سیستم اطالعات 
جغرافیایی)GIS(،کاداستر

مقدمه
مسـایل مربـوط به اسـتفاده بهینـه از منابـع زمینی و بهبـود مدیریت 
زمیـن در سراسـر جهـان بـه یـک موضـوع مهم تبدیل شـده اسـت 
کـه متخصصـان و مدیـران بـا هدف بهبـود مدیریـت زمیـن و نهایتًا 
گسـترش همـه جانبه از علـوم، تکنولوژی و تجارب مختلفی اسـتفاده 
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می کننـد. امـروزه افزایش جمعیت باعث افزایش سـرعت نقـل و انتقاالت 
امـالک و همچنین تغییر کاربری های زمین شـده اسـت که سیسـتم های 
اطالعـات دسـتی بـه دلیل مشـکالت زیر قابلیـت پشـتیبانی از این حجم 

اطالعـات و تغییـرات را ندارند. 

مشکالتسیستمهایاطالعاتدستیشامل:
نگهداری

نگه داری داده های زمینی بر روی کاغذ باعث سخت شدن کپی برداری از آن 
و فرسوده شدن نقشه ها و اطالعات دیگر بعد از گذشت چند سال می شود. 

بهروزرسانی
دستی  اطالعات  سیستم  در  مناطق  اسم  و  محدوده ها  رسانی  روز  به 

بسیاروقت گیروهمواره با خطا و مشکالت همراه است. 
بازیابی

بازیابی اطالعات در سیستم های دستی به دلیل حجم بسیار باالی اطالعات 
سخت و وقت گیر بوده و ممکن است در هر بار اقدام برای بازیابی مجموعه ای 

از اطالعات، اطالعات قدیمی دچار آسیب شوند. 
این مشکالت باعث فاقد برنامه ریزی شدن گسترش ها، سخت شدن زندگی 
اجتماعی و کاهش امنیت در نقل و انتقاالت امالک شود. لذا با تکیه بر 
توانایی اتوماسیون در مدیریت حجم وسیع داده های مختلف، ایجاد یک 
سیستم اطالعاتی جامع برای مدیریت زمین و منابع آن امکان پذیر بوده و 

به عنوان یک انگیزه برای ایجاد سیستم اطالعات زمینی)LIS( می شود. 
سیستم اطالعات زمینی برای برنامه های عمومی زیر قابل استفاده است: 

 طرح ریزی زمین
گسترش و نگه داری زیر ساخت ها

محافظت های محیطی و مدیریت منابع 
 سرویس های مدیریت بحران
 برنامه های خدمات اجتماعی

 پشتیبانی اطالعات کاداستری
که شامل: 

کاداسترحقوقی
- تعریف حقوق مالکیت

- تغییر مکانی و زمانی حقوق مالکیت
- پشتیبانی نقل و انتقال امالک
- فراهم کردن مدارک مالکیت
- مدیریت زمین های عمومی

کاداسترمالیاتی
وظیفه تعیین مالیات برای امالک مختلف را به عهده دارد. 

شده  عمومی مطرح  برنامه های  کدام  هر  برای  زمینی  اطالعات  سیستم 
مزایایی را ایجاد می کند که شامل: 

بر روی  تحلیل ها  انجام  مدیریتی عمومی با  امن سیستم های   مدیریت 
اطالعات پایه ذخیره شده

 بهبود کیفیت مدیریت و کاهش هزینه استفاده از داده ها)جلوگیری از دوباره کاری(
 سرویس دهی بهتر به عموم کاربران 

با در نظر گرفتن مسایل مطرح شده در مورد LIS، مطالعاتی صورت گرفته 
است که نشان دهنده ی قابلیت ها و لزوم استفاده از LIS است. مدل تعیین 
تراکم مطلوب شهری با استفاده از سیستم اطالعات زمینی)LIS()مهندس 
منابع  کاداستر  نقشه های  تهیه  لزوم  همکارانش1388(،  کریمی و  اسد... 
طبیعی کشور و تشکیل پایگاه سامانه اطالعات زمین)LIS()علی فرزانه 
1384(، برنامه ریزی استراتژیک برای سیستم اطالعات زمینی)LIS( در 

نپال )Arbin Man Ttuladhor et al(، سیستم اطالعات زمینی 
 ،(Kasphia Nahrin et al 2009(برای مدیریت زمین در بنگالدش
گسترش یک سیستم اطالعات زمینی برای یکپارچه سازی سایت های 
باستان شناسی در آتن)Efi Dimopoulon et al( از نمونه مطالعاتی 
است که در مورد LIS یا سیستم های اطالعات زمینی صورت گرفته است. 

تعاریف
مفهوم کلی از LIS را می توان در قالب شکل )1( نشان داد. اما تعاریف 
مختلفی از LIS مطرح شده است که در اینجا، تعریف ارایه شده توسط 

FIG)فدراسیون بین المللی نقشه برداری( بیان می شود: 
برای  اقتصادی  و  اجرایی  حقوقی،  ابزار  یک  زمینی  اطالعات  سیستم 
تصمیم گیری و یک پشتیبان برای برنامه ریزی و گسترش است که یک 
بخش آن شامل، پایگاه اطالعات مکانی وابسته به زمین است که تعریف 
کننده محدوده هاست و بخش دیگر شامل روش ها و تکنیک های جمع 

آوری، به روز رسانی و پردازش و توزیع داده هاست. 
تعریف ارایه شده دیگر، این است که یک سیستم اطالعات مکانی است که 
برای مدیریت داده های کاداستر مانند قطعات ملکی، سیستم های فاضالب، 
 GIS و LIS خطوط برق و جاده ها ایجاد می شود. تعیین اختالف میان
ساده نیست چون هر دو نوعی سیستم اطالعاتی اند، که گاهی GIS زیر 
مجموعه ی LIS و گاهی LIS زیر مجموعه ی GIS قرار می گیرد. اما 
 LIS تجزیه و تحلیل و مدل بندی داده ها هم وجود دارد ولی در GIS در

خدمات اطالعاتی و عملیات پایگاه داده ای بیشتر مورد نظر است. 
اما در تعریف کاداستر می توان گفت که سیستمی است که در آن اطالعات 
مدیریت  و  داری  نگه  یکدیگر  با  تلفیق  حقوقی ضمن  اطالعات  و  فنی 
می گردند تا جهت تعیین موقعیت جغرافیایی و هندسی امالک وعملیات ثبتی 
نظیر تحدید حدود، تفکیک، تجمیع، افرازو مشابه آن ها و نیز رفع اختالفات 
ملکی در دعوی حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد. منظور از اطالعات فنی 
سیستم  یک  در  امالک  گوشه های  مختصات  رقومی حاوی  نقشه  همان 
جهانی و منظور از اطالعات حقوقی، مالکیت، حقوق و محدودیت های جاری 

 در ملک یاد شده و به طور کلی وضعیت حقوقی و قانونی ملک است. 

)LIS(مفهوم سیستم اطالعات زمینی :)شکل)1
 .1988 ,Dale and McLaughlin :منبع
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)LIS(المانهایسیستماطالعاتزمینی
المان های اصلی LIS به شرح زیر است: 

دادههایکنترلمکانی
داده هـای کنتـرل مکانـی نشـان دهنـده ی سیسـتم مختصـات همـه ی 

داده هایـی اسـت کـه به عنـوان رفرنـس در نظـر گرفتـه می شـوند. 
دادههایکاداستر

داده هـای کاداسـتر شـامل داده هـای مکانـی اسـت کـه نشـان دهنـده ی 
مسـاحت محدوده هـا، کاربـری و محـدوده منطقـه اسـت. در ایـن داده ها 
بـرای هـر قطعـه ملکـی یک مشـخصه تعیین شـده اسـت کـه آن قطعه 

ملکـی را بـا اطالعـات توصیفـی ربـط می دهد. 
دادههایتوصیفی

داده های توصیفی شـامل اطالعات اضافه ای درباره ی اطالعات کاداستری 
و خصوصیـات دیگر نقشـه ها اسـت. برای مثال، برای هـر قطعه ملکی نام 
و آدرس مالک و اطالعاتی مشـابه دیگر وجود دارد که با مشـخصه خاص 
در پایـگاه داده، ذخیـره می شـود که با قطعه ملکی مورد نظر مرتبط شـود. 

)LIS(اعضایابازیگرانسیستماطالعاتزمینی
 سازمانهایمحلی

سـازمان هایی کـه نیازمند به جمـع آوری اطالعات زمینـی و تحلیل آن ها 
 انـد، در ارتباط با سیسـتم اطالعـات زمینی اند. مانند: 

سازمان های مامور تعیین و جمع آوری مالیات
سازمان هایی که وظیفه مدیریت منطقه ای را به عهده دارند. 

سـازمان هایی کـه نیازمندانـد بداننـد چـه کسـی مالـک و اسـتفاده کننده 
اراضـی اسـت و حیطـه وظایـف آن هـا شـامل مـوارد زیر اسـت: 

- نظارت بر ساخت و ساز
- طرح ریزی کاربری زمین

- طرح ریزی و مدیریت حمل و نقل
- مسوولیت های مدیریت بحران

- مدیریت و دفن زباله
- تخصیص و مدیریت محدوده های حفاظت شده

- پارک ها و فضای سبز
- مدیریت زیرساخت ها

- تسهیالت عمومی
- و مشابه آن ها

مردم
مشـارکت های مردمی در سیسـتم اطالعات زمینی بیشـتر در بخش نقل و 
انتقـاالت امـالک و ارزیابـی مالیاتی زمین اسـت و گاهی ممکن اسـت در 
کاربردهـای بـه خصـوص دیگر نیز برای عموم مردم قابل اسـتفاده باشـد. 

تجارتهاوموسساتوابستهبهزمین
- گسترش معامالت زمین

- بانکداری
- موسسات بیمه کننده

- محافظت محیط
- ارتباطات

- تعیین کاربری زمین
- گسترش های اقتصادی

- و مشابه آن ها

تکنولوژیهایمورداستفادهدرسیستماطالعات
)LIS(زمینی

 سیستم های )CAD)Computer-Aided design مبنا 
ایـن سیسـتم ها، رایج تریـن تکنولـوژی مـورد اسـتفاده در سیسـتم های 
اطالعـات زمینی انـد که فاقد توانایـی تحلیل داده های مکانی انـد و توانایی 

فراخوانـی فایل هـای خـام اندازگیـری را ندارند. 
 سیستم های)GIS)Geographic Information system مبنا

سیسـتم های GIS مبنـا یک قدم جلوتـر از سیسـتم های CAD مبنا اند 
کـه توانایـی نگـه داری و تحلیـل داده هـای مکانـی را دارد. امـا GIS به 
تنهایـی نمی توانـد جایگزیـن LIS شـود بلکـه بایـد بـه وسـیله امکانات 

دیگـر به صـورت وفـق یافته بـا کاربردهـای مورد نیـاز تبدیـل گردد. 
 GPS توتال استیشن و 

تکنولوژی هایـی هسـتند کـه در بخـش جمـع آوری داده بـرای سیسـتم 
اطالعات زمینی اسـتفاده می شـوند. از توتال استیشـن برای برداشت نقاط 
عـوارض و از GPS بـرای ایجـاد نقـاط کنتـرل و Base line بـرای 
کارهـای نقشـه بـرداری اسـتفاده می شـود. در نتیجـه ترکیب دو دسـتگاه 
توتـال استیشـن و GPS در بخـش جمـع آوری داده بـرای سیسـتم 

اطالعـات زمینـی بسـیار مناسـب و بـه صرفه اسـت. 
آوردن  به دسـت  قابلیـت  دارای   LIS در  مطـرح شـده  تکنولوژی هـای 
مسـتقیم مختصـات نقـاط و مسـاحت نواحی هسـتند کـه ایـن در بخش 
جمـع آوری داده بسـیار موثـر اسـت. تهیـه اتوماتیک نقشـه با اسـتفاده از 
توتال استیشـن و تهیه نقشـه در مقیاس های مختلف)با توجه به دیجیتال 

بـودن داده هـا( و بـا سـرعت بـاال نیـز از جمله ایـن قابلیت ها اسـت. 
امـکان  مبنـا   GIS سیسـتم های  در  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  ضمـن  در 
ذخیره سـازی اطالعـات توصیفی وجـود دارد پس اسـتفاده از این اطالعات 
توصیفـی در تحلیل هـا موثـر بـوده و باعث اسـتخراج نتایج خـوب و قابل 

اسـتفاده ای می شـود. 

)LIS(پیادهسازیسیستماطالعاتزمینی
باتوجـه بـه المان هـای تعریـف شـده ی LIS و تهیـه داده های هـر کدام 
از المان هـا و همچنیـن تعریـف اعضا یا بازیگـران LIS در مرحلـه اول، و 
سـپس معرفی تکنولوژی های مورد اسـتفاده LIS و فراهم سـازی آن ها، 
 ،LIS امکان پذیـر خواهد شـد. در بحـث پیاده سـازی LIS پیـاده سـازی
باتوجـه بـه اینکـه داده هـای مربـوط به هـر کـدام از المان هـای آن دارای 
فرمت خاص خود اسـت؛ پس نیاز اسـت که یک عملیات استاندارد سـازی 
بـر روی آن هـا صورت گیـرد، زیرا بدون عملیات اسـتاندارد سـازی، تلفیق 
داده هـا امکان پذیـر نبـوده و در نتیجـه امـکان ترکیـب و تحلیـل داده ها و 
اسـتخراج نتایـج مورد نیـاز و همچنین امکان تبـادل داده ها بـا LIS های 

دیگر وجـود ندارد. 
 LIS منظـور از اسـتاندارد سـازی ایجاد قـراردادی در بخش هـای مختلف
اسـت کـه ایـن بخش هـا در محدوده ایـن قـرارداد و قانون هایـش فعالیت 
کننـد، تـادر نتیجـه مشـکالت مربوط به عـدم اسـتاندارد بـودن آن ها رفع 
شـده و داده هـای المان هـای مختلـف LIS قابـل ترکیب و تبادل شـوند. 

استاندارد سازی سیستم اطالعات زمینی مسایل زیر را در بر می گیرد: 
 جمع آوری داده مکانی و توصیفی

 تبادل داده در میان کاربران
 نرم افزارهای واسط داده های مکانی و توصیفی

پـس هر نرم افزاری که در LIS اسـتفاده می شـود بایـد دارای قابلیت های 
باشد:  زیر 
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 قابلیت تبادل داده های مکانی و غیر مکانی
 قابلیت تبادل فایل های مربوط به داده های نقشه برداری

 قابلیت وفق یافتن و پشتیبانی کردن از داده ورودی تجهیزات جدید نقشه برداری و روش های جدید جمع آوری داده
بعـد از رعایـت اصول اسـتاندارد سـازی در سیسـتم اطالعات زمینـی که الزمه ی اصلی وکامل LIS اسـت، زمینه پیاده سـازی LIS ایجاد می شـود که 

در اینجا این پروسـه به صورت خالصه در شـکل)2( نشـان داده شـده اسـت: 
 

شکل)2(: پیاده سازی سیستم اطالعات زمینی
نتیجهگیری

امـروزه باتوجـه بـه افزایـش روز افـزون جمعیـت، پیـش بینی و طرح ریزی برای مسـایل مختلف جامعه اهمیت بسـیار بیشـتری نسـبت به گذشـته دارد. 
امـا مهم تـر از آن مدیریـت طـرح ریزی هـای انجـام شـده اسـت کـه باعـث شـود پیش بینی هـا و طـرح ریزی ها منجـر به گسـترش همه جانبـه گردد. 
باتوجـه بـا آنکـه وابسـتگی کاملـی میـان مدیریت درسـت و آگاهی کامـل از محیط وجـود دارد و بـرای به دسـت آوردن ایـن آگاهی نیاز به مشـاهدات و 
تحلیل هـای کارآمـد اسـت، بنابراین اسـتفاده از سیسـتم اطالعات زمینی)LIS( کـه توانایی تلفیق داده های مختلـف محیط را دارد، برای به دسـت آوردن 
ایـن آگاهـی بسـیار موثر اسـت. سیسـتم های اطالعـات زمینی)LIS(با تکیه بـر تعریف کامل المان هایـش و آماده سـازی کامل داده هـای مربوط به هر 
کـدام از المان هـا و همچنیـن اسـتاندارد سـازی صحیـح ایـن داده هـا که در نتیجـه به یک پیاده سـازی اصولی منجـر گردد، قادر اسـت در تمـام مراحل 
حـل مشـکالت زمیـن ماننـد، پیش بینـی و طرح ریزی، جمـع آوری اطالعات و نهایتـاً تصمیم گیری و مدیریت زمیـن و منابع آن موثر باشـد. تادر نتیجه 

در امـور اقتصـادی، اجرایـی و حقوقـی که جـزء اهداف اصلـی LIS اند، بتواند بازدهی خوبی داشـته باشـد. 
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طرحپاویونایران
دراکسپویمیالننهاییشد

سفرهایرانیدرایتالیا
پهنمیشود

مدیرعامـل شـرکت سـهامی نمایشـگاه های بیـن المللـی جمهـوری |خبرویژه|
اسـالمی ایـران با معرفـی طرح پاویـون ایران در اکسـپوی میالنریال 
گفـت: بـا توجـه به تـم اصلـی ایـن نمایشـگاه کـه در بـازه زمانی 6 
ماهـه در ایتالیـا برگزار می شـود، سـفره ایرانـی در پاویـون ایران پهن 

خواهد شـد.
حسـین اسـفهبدی در گفـت وگـو با مهر از نهایی شـدن طـرح پایون 
جمهـوری اسـالمی ایـران برای حضور در اکسـپوی میـالن خبرداد و 
گفـت: این طرح نهایی شـده و جزییات آن به سـتاد اکسـپوی میالن 
اعـالم شـده اسـت، ضمـن اینکـه در سـفری که بـه میـالن صورت 
گرفتـه، ایـن طرح در حضـور کارشناسـان فنی و معماری این کشـور 

مـورد بحث واقع شـده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت سـهامی نمایشـگاه های بیـن المللـی جمهـوری 
اسـالمی ایـران افـزود: تاکنـون طـرح ایـران، از جمله 4 طـرح مطرح 
دنیاسـت که به اکسـپوی میـالن ارایه شـده و مورد اسـتقبال مدیران 

ارشـد این نمایشـگاه واقع شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد: تـم اصلـی ایـن نمایشـگاه غذا اسـت و کشـورا با 
نوآوری هایـی کـه ارایـه خواهند داد، قرار اسـت فقر و گرسـنگی را در 
دنیـا کـه هم اکنـون 900 میلیـون نفر را درگیـر کرده اسـت، کاهش 
داده و تعـداد افـراد گرسـنه به 450 میلیون نفر و مرگ و میر ناشـی از 

آن بـه 50 درصـد، کاهش یابد.
بـه گفتـه اسـفهبدی، بـر همیـن اسـاس، ایران نیـز با گسـتردن یک 

سـفره، نعمـات خداونـد را به دنیا نشـان خواهـد داد.
وی اظهـار داشـت: سـتاد ملـی اکسـپوی میالن بـه زودی در سـطح 
مقامـات ارشـد کشـور تشـکیل مـی شـود تـا محتـوای ایـن سـفر و 
طرح هـای مرتبـط بـا آن، در ایـن سـتاد بـه بحث و بررسـی گـذارده 
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شـود کـه البتـه از تمامـی صاحـب نظـران حرفـه ای در ایـن بخـش دعـوت مـی شـود تـا بـه مقام هـای دولتـی در ایـن زمینـه کمـک کنند.
طراحـی پایـون جمهـوری اسـالمی ایران را مهندس کامـران صفامنش دانش آموخته معماری از دانشـگاه تهران برعهده داشـته اسـت.وی دارنده مدرک 
طراحی و معماری شـهری از دانشـگاه برکلی )Berkeley( و کاربرد کامپیوتر در معماری از دانشـگاه یوسـی ال ای)UCAL( اسـت. صفامنش همچنین 
انسـتیتوی پژوهشـی تهـران را پایه گـذاری نموده، سـه دهه در دانشـگاه های معتبـر داخلی و خارجـی تدریس کـرده و طرح ها، مقاالت و سـخنرانی های 

زیـادی نیـز در مراکز معتبر علمـی جهان ارایه کرده اسـت.
 وی 38 سـال اسـت که در خصوص شـهر تهران و معماری این شـهر کار کرده و نخسـتین فردی اسـت که در خصوص منظر شـهری در تهران مقاله 

ارایـه داده و در خصـوص ایـن کـه نمای شـهر تهران باید معادل و متناسـب با فرهنگ، شـعور و زندگی مردم باشـد، ارایه طرح پیشـنهاد کرده اسـت. 
شـایان ذکـر اسـت ایـران اولیـن بـار به صورت جدی در سـال 2010 و دولت دهم در اکسـپوی چیـن که به مدت 6 ماه در شـانگهای برگزار شـد، حضور 
یافـت و توانسـت بـا معمـاری ایرانـی- اسـالمی، بخشـی از توانمنـدی جمهوری اسـالمی ایـران را بـه نمایش بگـذارد که البته مـورد اسـتقبال دنیا قرار 
گرفـت. ایـن در حالـی اسـت که مقامات ارشـد جمهوری اسـالمی ایـران از جمله محمود احمـدی نژاد، رئیس جمهـور و علی الریجانـی، رئیس مجلس 

در این نمایشـگاه حضور یافتند.
موضـوع اصلـی اکسـپو میـالن بحـث " تغذیـه زمیـن، انرژی بـرای حیات " اسـت و طراحـی غرفه ها بصـورت منطقی می باید حول این شـعار شـکل 
بگیـرد. در ایـن میـان سـه طـرح تاکنون برای اکسـپوی میالن نهایی شـده اسـت کـه طرح حایز رتبـه اول، توجـه ویژه ای بـه جغرافیای ایـران نموده و 
قنـات را بـه عنـوان یـک ابـداع پیچیـده ایرانـی در رابطه با رفع نیـاز مهم و حیاتی آبرسـانی در فالت ایـران مورد توجه قرار داده اسـت. ضمـن اینکه این 
طـرح بـا مقـدم دانسـتن ارزش هـای محیطـی، مفهوم سـنتی یـک غرفه نمایشـگاهی را بـه چالش کشـیده و با ارایـه ایده جالیـز به عنـوان فضایی غیر 

متعـارف بـرای معرفـی محصوالت ایرانی دسـت به خالقیتی در راسـتای ارزش های معماری سـبز زده اسـت.
طـرح دومـی کـه حایز رتبه شـده اسـت، توجه خـود را به خصوصیات ویژه فالت ایران معطوف داشـته اسـت. توجه به مفاهیم معماری پایـدار در معماری 
ایـران و الهـام گرفتـن از ایـده ای ایرانـی بـرای طراحـی غرفـه از خصوصیات برجسـته این طرح اسـت که می تواند در پاسـخ به شـعار اکسـپو و مصالح 
بازیافـت شـده موفـق ارزیابی شـود. از سـویی دیگر شـمای بیرونـی تنها یک گونـه از اقلیم ایران را بـه نمایش می گـذارد که در این ویژگی کشـور های 

دیگری از منطقه هم سـهیم می باشـند.
اکسپو را بیشتر بشناسیم

نمایشـگاه اکسـپو صحنه ای برای نمایش آخرین دسـتاوردهای فرهنگی، اجتماعی، علمی واقتصادی کشـورها در چارچوب موضوع نمایشـگاه و دورنمای 
توسـعه آن هاسـت. موضوع نمایشـگاه از سـوی BIE و اغلب در راسـتای یکی از چالشـها و نگرانی های روز دنیا تعریف می شـود و برگزار کننده در طول 
شـش ماه برگزاری به دنبال دسـتیابی راه کارهای علمی و عملی به دسـت آمده از سـوی مشـارکت کنندگان در راسـتای رفع یک مشـکل جهانی اسـت.

نمایشـگاه جهانـی اکسـپو یـک رویـداد بسـیار مهـم در عرصـه جهانی اسـت که هر پنج سـال یکبـار برگزار می شـود. دفتـر نمایشـگاههای بین المللی 
BIE مدیریت نمایشـگاه های اکسـپو را بر عهده دارد که مقر آن در پاریس اسـت و شـرکت سـهامی نمایشـگاههای بین المللی ایران ازسـال 1381 به 

نمایندگـی ازکشـورمان به عضویت BIE درآمده اسـت و سـازماندهی حضور در اکسـپوها را برعهـده دارد.
نخسـتین نمایشـگاه اکسـپو در سـال 1851 میـالدی در لنـدن برگزار شـد و نکتـه جالب توجه و حایز اهمیت در نمایشـگاه سـال 1851 حضـور ایران در 

فضایـی بـه مسـاحت 92 متر و به دسـتور میـرزا تقی خـان امیرکبیر بوده اسـت.
کشـور ایـران عـالوه بر اکسـپوی 1851 یـک دوره دیگر پیش و پنج دوره پس از پیروزی انقالب اسـالمی که در کشـورهای کانادا، کـره جنوبی، پرتغال، 

آلمان، ژاپن و چین تا سـال 2010 برگزار شـده حضور داشـته اسـت.
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رئیـسجمهـوردرجمـعمعاونـانومدیـرانوزارتراهو
شهرسـازی:

دولتنبایدمسکنسازباشد
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان کشـور 
بـه نقـل از فـارس، دکتـر حسـن روحانـی رئیس جمهـور پس از نشسـت 
بـا معاونـان و مدیـران ارشـد وزارت راه و شهرسـازی در جمـع خبرنگاران 
بـا اشـاره بـه بازدیـد از مرکـز پایـش و کنتـرل زیـر مجموعه هـای وزارت 
راه و شهرسـازی اظهارداشـت: پیگیـری لحظه ای وضعیـت و فعالیت ها در 
بخش هـای مختلـف ایـن وزارتخانه کار بسـیار ارزشـمندی اسـت چرا که 
مـا بایـد اطالعاتمان بـه روز بوده و بتوانیم این اطالعـات را در اختیار مردم 

قـرار دهیم. 
دکتـر روحانـی بـا بیـان اینکه دولـت بر این موضوع که امسـال باید سـال 
رونـق اقتصـادی در کشـور باشـد، افـزود: وزارت راه و شهرسـازی یکی از 
وزارتخانه هـای تاثیـر گـذار در ایـن زمینه اسـت و می تواند با آمـاده کردن 
زیـر سـاخت ها در بخش هـای مختلـف اشـتغال و تحـول ایجـاد کنـد. 
رئیس جمهـور تصریـح کـرد: دولـت بـرای اشـتغال دانشـجویان و جوانان 
تحصیـل کـرده برنامـه داشـته و ایـن برنامه هـا را پیگیـری خواهـد کرد. 

وی بـا اشـاره بـر ضرورت گسـترش شـبکه ریلـی کشـور، گفـت: باید در 
راسـتای اتصـال شـبکه ریلـی بـه کشـورهای همسـایه، دوخطـه و برقی 
کـردن خطـوط ریلـی داخلی تـالش کنیـم و ان شـاءاهلل این اقدامـات در 

دولـت یازدهـم عملیاتی خواهد شـد. 
 رئیس جمهـور افـزود: امـروز از طریـق شـبکه ریلـی کشـور سـاالنه 32 
میلیـون تـن بـار جابجـا می شـود که ایـن میـزان در آینـده باید بـه حدود 
200 میلیـون تـن برسـد کـه در این راسـتا بایـد زمینه ها و شـرایط الزم را 

فراهـم کنیم. 
روحانـیبااشـارهبهمصرفبـاالیسـوختدرحملونقل
جادهای،اسـتفادهازشـبکهریلـیراارزان،سـالموبهینه

توصیـفکرد.
وی بـا بیـان اینکـه در ایـن جلسـه بـر لـزوم ایجـاد جاده هـای امـن و نیز 
اصـالح راه هـای موجـود در کشـور تاکیـد شـد، گفت: مـردم بـرای انجام 

بسـیاری از امـور و سـفرهای خـود نیـاز بـه جاده هـای امـن دارند. 
روحانـی همچنیـن با اشـاره به اینکـه در بخش حمل و نقـل هوایی، تعداد 
صندلی های موجود با جمعیت کشـور متناسـب نیست، گفت: باید در زمینه 
تقویـت ایـن بخش و نوسـازی ناوگان هوایی تالش کنیم که خوشـبختانه 
در شـرایط پـس از توافـق ژنـو اقدامـات در ایـن راسـتا آغـاز شـده اسـت. 
رئیس جمهـور با اشـاره به تصمیمات دولت در سـفر به اسـتان های جنوبی 
کشـور برای توسـعه بنادر و شـکوفایی سـواحل جنوبـی، ادامـه داد: در این 

راسـتا باید شـرایط بـرای فعالیت بخش خصوصی فراهم شـود. 
روحانـی همچنیـن با اشـاره به ضـرورت مکان یابی برای ایجاد شـهرهای 
جدیـد و برنامه ریـزی و مطالعه در خصوص جابجایی پایتخـت از تهران بر 
لزوم نظارت بر توسـعه شـهرها و کیفیت ساخت و سـاز مسـکن در کشـور 

کرد.  تاکید 
رئیس جمهـور بـا بیـان اینکـه بـه دنبـال تعامل سـازنده بـا دنیا هسـتیم، 
گفـت: امـروز توانمندی هـای زیـادی برای مشـارکت در سـاخت مسـکن 
در کشـورهای همسـایه وجـود دارد کـه در ایـن زمینـه بایـد شـرکت های 

خصوصـی کشـورمان فعال شـوند. 
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه خدمـات و پیشـرفت های فراوانی که توسـط 
سـازمان هواشناسـی صـورت می گیـرد، گفـت: اقدامـات و تالش هـای 
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هواشناسـی می توانـد موجـب نجـات جـان انسـان ها و حفـظ منابـع و 
محصـوالت شـده و زمینه را برای مقابله با مشـکالت طبیعـی فراهم کند. 
ایشـان در پاسـخ بـه سـوالی در خصـوص برنامه ریـزی دولت بـرای ایجاد 
شـرایطی بـرای اسـتفاده بیشـتر بین المللـی از فضـای هوایـی کشـور 
تصریح کـرد: مطمئنـاً مسـیر هوایـی ایـران برای اتصال شـرق بـه غرب و 
حتـی شـمال به جنـوب مسـیری ارزان تر اسـت و در این راسـتا می توانیم 
تسـهیالتی فراهم کنیم که از فضای هوایی ایران اسـتفاده بیشـتری شود. 
روحانـی اظهـار امیـدواری کرد تـا با توافـق نهایی با غرب مشـکالتی که 

در این راسـتا وجـود دارد نیز برطرف شـود. 
دکتـر روحانـی خاطـر نشـان کـرد: دولـت در اجـرای مرحلـه دوم قانـون 
هدفمنـدی یارانه هـا از مردم خواسـت تا کسـانی که نیاز بـه دریافت یارانه 
نقـدی ندارنـد ثبت نـام نکننـد، دولت از محـل این صرفه جویـی و انصراف 
مـردم از دریافـت یارانه نقدی توانسـت کمک وسـیعی به بخش سـالمت 
ارایـه کنـد و امـروز اقدامـات بسـیار گسـترده ای در جهـت ارایـه امکانات 

بهداشـتی و درمانـی و بیمـه به مـردم انجام می شـود. 
دولـت در اجـرای مرحلـه دوم قانـون هدفمنـدی یارانه هـا نـه راه دولـت 
گذشـته را ادامـه داد و نـه خواسـت کاری کنـد کـه مـردم بـا آن مخالـف 
باشـند؛ چراکـه معتقـد اسـت بایـد فرهنـگ کاهش مصـرف بـرای مردم 

تبییـن و از سـوی آنـان پذیرفته شـود. 
رئیـس جمهـور افزود: با شـیوه ای که امروز برای ساخت و سـازها در کشـور 
انجـام می شـود، منابـع و امکانات گسـترده ای اتـالف خواهد شـد در حالی 
کـه بایـد به گونـه ای برنامه ریـزی کنیـم تـا از فضـا و امکانات موجـود به 
نحـوی کـه کم ترین اتالف انرژی را در پی داشـته باشـد، بـه طور صحیح 

کنیم.  استفاده 
رئیـس جمهـور یـادآور شـد: بایـد مکان یابی برای سـاخت سـاختمان ها با 

نظارت هـای دقیـق باشـد تا به محیط زیسـت آسـیبی وارد نشـود. 
مسـکن مهر بزرگترین خسـارت را در ایجاد وضعیت تورمی به کشـور وارد 
کـرد در حالـی که دولت نباید مسکن سـاز باشـد بلکه تنها شـرایط را برای 

مسـکن دار شـدن مردم فراهم کند. 
برنامه ریزی هـا و مطالعـات بـرای جابجایـی پایتخـت بایـد در دسـتور کار 
وزارت راه و شهرسـازی قرار گیـرد، تهـران همواره به عنـوان مرکز تجاری، 
اقتصـادی و دانشـگاهی کشـور باقـی خواهد مانـد اما باید تـالش کنیم تا 

بار سیاسـی این شـهر کاهـش یابد. 
باید شـبکه ریلی کشـور در جهت توسـعه مراودات تجاری و اسـتفاده دیگر 
کشـورها از جمله همسایگان از این مسـیر برای جابجایی کاال را گسترش 
دهیـم توسـعه شـبکه ریلی در کشـور یکـی از تصمیمـات دولـت تدبیر و 
امیـد اسـت چرا کـه این کار مطمئنـاً به نفع همـه مردم و توسـعه تجارت 

خواهـد بود. 

دکترآخوندی:
پیوندنظاممهندسیونظاماجرایینیازبهظرافتدارد

بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان کشـور به 
نقـل از واحـد مرکـزی خبـر، وزیـر راه و شهرسـازی بـا اشـاره به توسـعه 
آزاد راه هـا بـرای افزایـش ایمنـی تاکید کـرد: در زمینـه سـاخت آزاد راه ها 
از سـرمایه گـذاران بـه هر نحـو اعم از صندوق سـرمایه گذاری، اشـخاص 
داخلـی و خارجـی ویا هر شـکل دیگر اسـتقبال می کنیـم و حتی حاضریم 
حاشـیه آزاد راه را در مشـارکت واگـذار کنیـم زیـرا اتکا به اعتبـارات دولتی 

موجـب زمـان بـر شـدن اجـرای پروژه ها خواهد شـد. 
 وی افـزود: بهمـن 92دسـتور دادم تمـام راه هـای کشـور از لحـاظ ایمنی 
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ارزیابـی و تصمیم هـای الزم در مـورد آن گرفتـه شـود. 
 آخوندی اظهار داشـت: دفاتر مهندسـی اعم از مهندس مشـاور و پیمانکار، 
ثروت هـای ملـی اسـت و همـواره در مسـوولیت هایی کـه داشـتم بـه این 
بخـش حسـاس بـودم. در حال حاضر نیـز تا حد امکان نسـبت به پرداخت 
مطالبـات پیمانـکاران گام موثـر برداشـته شـده اسـت و پرداخـت بقیـه 
مطالبـات را نیـز پیگیری می کنم چرا که دفاتر مهندسـی مشـاور به خاطر 

مشـکالت مالی نباید فرو بپاشـد. 
 وی افـزود: کشـور نیـاز بـه نظام فنـی و مهندسـی دارد و بازنگری بنیادی 
در نظـام مهندسـی کشـور اعـم از فنی و اجرایـی الزم اسـت و پیوند نظام 
مهندسـی و نظـام اجرایـی نیاز بـه ظرافت دارد کـه بـه زودی راهکارهای 

اساسـی در ایـن زمینه ارایه می شـود. 
آخونـدی یـاد آور شـد: در بحـث انبوه سـازان بایـد بـه دو نکتـه مهم توجه 
داشـت، نخسـت اینکـه انبوه سـازی شـغل و حرفـه اسـت که بایـد صنف 
داشـته باشـد و نکته دوم اینکه انبوه سـازان باید از نظام مهندسـی کشـور 

تبعیـت کنند. 
 وی توضیـح داد: در صنـف انبوه سـاز هـر کسـی، اعـم از مهنـدس و غیر 
مهنـدس می توانـد وارد شـود امـا بایـد در انجـام کار، یا خـودش تخصص 

داشـته باشـد، یـا از مهندسـان دارای صالحیت اسـتفاده کند. 
 وزیـر راه و شهرسـازی ادامه داد: در کار سـاخت مسـکن مهر انبوه سـازان 
پیمانکار مسـکن مهر شـدند، درحالی که انبوه سـاز کسـی است که ریسک 

سـرمایه گـذاری را می پذیـرد و انبوه سـازی باید از پیمانکاری جدا شـود. 
وی افـزود: قانـون نظام مهندسـی این اجـازه را می دهد که اسـتاندارد را در 
برخـی مصالـح سـاختمانی اجبـاری و از آزمایشـگاه های واجد شـرایط این 

موضـوع را پیگیری کنیم. 

بااعالمبرنامههایسازمانانجامشد؛
نامهمهممهندسترکانبهوزیرراهوشهرسازی

بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان کشـور، 
مهنـدس تـرکان رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان در آسـتانه 
برگـزاری اجـالس هفدهـم هیئـت عمومـی سـازمان نظـام مهندسـی 
سـاختمان در نامـه ای بـه دکتـر عبـاس آخونـدی وزیـر راه و شهرسـازی 
ضمـن اعـالم برنامه هـای ایـن سـازمان به ایشـان تاکیـد کـرد؛ اینجانب 
براسـاس دیدگاه هـای اعضای محترم شـورا و رؤسـای محترم سـازمان ها 
کـه انعکاس دیدگاه های اعضای محترم هیئت مدیره های اسـتانی اسـت، 
اعـالم می نمایـم کـه آرزوی دیریـن جنابعالـی بـرای تبدیل سـازمان های 
نظـام مهندسـی بـه پایگاه هایـی بـرای ترویـج و آمـوزش مقـررات ملـی 
سـاختمان و اصول و ضوابط معماری و شهرسـازی و ارتقا و به  روز  رسـانی 
دانـش مهندسـی و حرفه ای اعضـاء در زمینه هـای طراحی، اجـرا، نظارت، 
کنتـرل و بازرسـی فنـی و همچنیـن خدمـات آزمایشـگاهی و برگـزاری 

آزمون هـای مربوطـه فراهـم گردیده اسـت. 
 متن این نامه به این شرح می باشد: 

 باسمه تعالی 
 برادر ارجمند جناب آقای دکتر آخوندی

وزیر محترم راه و شهرسازی 
 با سالم و تحیت؛ 

دانـش  روزنمـودن  بـه  هسـتید،  مسـتحضر  کـه  همانگونـه  احترامـاً،   
مهندسـی و حرفـه ای اعضـاء، احیـای معمـاری ایرانـی- اسـالمی، ایمنی 
در ساخت و سـاز، طراحـی سـاختمان ها برمبنـای صرفه جویـی در مصـرف 
انـرژی و توجـه بـه منافـع عمومی و حقـوق بهره بـرداران، ازجملـه اهداف 
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قانـون نظام مهندسـی و کنترل سـاختمان مصـوب 1374 مجلس محترم 
شـورای اسـالمی اسـت و ازجملـه مواردی هسـتند کـه جنابعالـی همواره 
بـر آن تأکیـد ورزیده ایـد و به خوبـی آگاهیـد کـه علی رغم همـه تالش ها 
و کوشـش های به عمل آمـده در همـه ایـن سـال ها، فرهنـگ عمومـی 
ساخت و سـاز از جایـگاه مطلوبـی برخوردار نبـوده و نگاه تخصصـی در این 
صنعـت حاکـم نیسـت و کیفیـت حاصلـه بـا هزینـه هنگفتی کـه صرف 

می گـردد تناسـب نـدارد. 
 سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اکنون در جایگاهی است که می تواند 
بـا همراهـی همه نهادهـای مرتبط بـا ساخت و سـاز و به ویـژه وزارت راه و 
شهرسـازی، نسـبت به تحـول در »نظـام فنـی، اجرایی و کنترلـی« حوزه 
ساخت و سـاز کشـور گام بـردارد. در تحـول موردنظر یقیناً بایـد راهکارهای 
جـدی و عملـی بـرای حصـول اطمینـان نسـبت بـه تولیـد سـاختمان به 
دسـت سـازندگان صاحـب صالحیـت موردتوجـه قرارگیـرد. تقویـت نگاه 
ملـی در موضـوع »صرفه جویـی در مصـرف انـرژی« و لحاظ نمـودن آن 
در طراحی هـا، ضـرورت اسـتفاده از مهنـدس ناظـر مقیـم در کارگاه هـای 
سـاختمانی متوسـط بـه بـاال در جهـت منافـع بهره بـرداران، فراهم نمودن 
زمینـه بـرای اعضـاء حقیقـی سـازمان مبنی بـر تأسـیس شـرکت و ارایه 
خدمـت به صـورت شـخص حقوقـی عضـو سـازمان در زمینـه طراحـی، 
پیمانـکاری و یا نظـارت، توجه به جایگاه »شـرکت های صاحب صالحیت 
در امـر کنتـرل و بازرسـی فنـی« به عنـوان اعضـاء حقوقی سـازمان نظام 
مهندسـی سـاختمان و همچنین »شـرکت های صاحب صالحیـت در ارایه 
خدمـات آزمایشـگاهی« ازجملـه مواردی هسـتند که در رابطـه با تضمین 
حقـوق بهره بـرداران باید در دسـتور کار قرارگیرد. این موارد و سـایر اموری 
که بسـتر اجرای صحیح بیمه کیفیت سـاختمان )موضوع ماده 168 قانون 
برنامـه پنجـم( را فراهم می سـازد می توانـد به نگرانی های مشـترک همه 
مسـووالن نسـبت به منافـع عمومی در صنعت سـاختمان پایان بخشـد. 
 اینجانـب براسـاس دیدگاه هـای اعضـاء محتـرم شـورا و رؤسـای محترم 
سـازمان ها کـه انعـکاس دیدگاه هـای اعضـاء محتـرم هیئـت مدیره های 
اسـتانی اسـت، اعـالم می نمایم کـه آرزوی دیریـن جنابعالی بـرای تبدیل 
سـازمان های نظـام مهندسـی بـه پایگاه هایـی بـرای ترویـج و آمـوزش 
مقـررات ملـی سـاختمان و اصول و ضوابط معمـاری و شهرسـازی و ارتقا 
و بـه  روز  رسـانی دانش مهندسـی و حرفه ای اعضـاء در زمینه های طراحی، 
اجـرا، نظـارت، کنترل و بازرسـی فنـی و همچنین خدمات آزمایشـگاهی و 
برگـزاری آزمون هـای مربوطـه فراهـم شـده  اسـت. همـکاری در آموزش 
همـکاران کاردان فنـی و تکنسـین ها و سـایر نیروهـای مرتبـط بـا ایـن 
صنعـت در زمینه مقـررات ملی سـاختمان، می تواند بخشـی از برنامه های 

آموزشـی این سـازمان در سراسـر کشـور تلقی شـود. 
 اکنـون کـه در آسـتانه برگـزاری هفدهمیـن اجالس هیئت عمومـی قرار 
داریـم و ایـن امیـدواری وجـود دارد کـه اجـالس بتوانـد از رهنمودهـای 
مقـام معظـم رهبـری و همچنیـن رئیـس جمهور محتـرم بهره مند شـود، 
اعالم نظـر جنابعالـی به منظور انسـجام فی مابیـن نهادهای ذی ربـط، مورد 

انتظـار و موجـب امتنـان اسـت. اّیام عـّزت مسـتدام باد. 

ازسویرئیسسازماننظاممهندسیساختمانارایهشد:
خطمشیکاریوراهبردهایعملیسازماننظاممهندسی

ساختمان
رئیس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان خط مشـی کاری و راهبردهای 

عملـی ایـن سـازمان را ارایه کرد. 
مهنـدس تـرکان در ایـن مجموعـه راهبردهـا بـا اشـاره بـه اینکـه ارتقا و 
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پیشـرفت روزافـزون هـر سـازمان تخصصـی، بـه چشـم انداز مأموریـت 
حرفـه ای خـود، بسـتگی دارد و تدویـن این نگرش همه جانبـه و آینده نگر 
نیـز، جـز در پرتـو تحلیـل جامع و صحیـح شـرایط کنونـی، و برنامه ریزی 
مناسـب، واقع بینانـه و عالمانـه، امکان پذیـر نمی باشـد آورده اسـت: بـدون 
تردید، حرکت به سـمت آینده، بایسـتی به گونه ای باشـد که بتواند عالوه 
بـر تأمیـن حقوق بهره بـرداران، دسـت یابی به جایـگاه واقعی مهندسـان و 
بهبـود خدمـات متنوع مهندسـی را، تضمیـن نموده و نظام مهندسـی را، با 

آخریـن تجـارب و یافته هـای حرفـه ای متأثـر از فن آوریهـا، پیونـد دهد. 
رئیـس سـازمان نظام مهندسـی متذکر می شـود: گذشـته، چـراغ راه آینده 
اسـت و هرگونـه تعالـی و بالندگـی، ریشـه در آموخته هـا و دسـتاوردهای 
دیـروز دارد. سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان بـرای آنکه بتوانـد اتصال 
میـان گذشـته، امـروز و فردا را به نحو صحیح مدیریت کند، بایسـتی توجه 
بـه ایده هـا و طرح هـای نـو را در صـدر برنامه هـای کاری خود قـرار داده و 
روزآمدشـدن را، وجهـه همـت خـود سـازد و در ایـن میـان از تمامی تـوان 
حرفـه ای، میـراث تجربـی و جایـگاه تخصصی خـود، به بهتریـن صورت، 
اسـتفاده نمایـد. بر این اسـاس به نظر می رسـد بـا التفات بـه اجمال نظری 
موجـود، کـه براسـاس رأی شـورای مرکـزی و اعالم نظر رؤسـای محترم 
سـازمان های اسـتانی حاصـل آمـده اسـت، توجه بـه راهبردهای اساسـی 
ذیل، سـازمان را در دسـت یابی به بالندگی حرفه ای و بهینه سـازی جایگاه 

کنونـی، به شایسـتگی یاری رسـاند. 
مهنـدس تـرکان در ادامـه خـط مش هـای هفـده گانه ایـن سـازمان را به 

شـرح ذیل اعـالم کرده اسـت: 
1( تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسالمی در معماری و شهرسازی

2( تقویت نگاه ملی در موضوع صرفه جویی در مصرف انرژی
3( شناسـایی راه هـای جلوگیـری از تولیـد و مصـرف مصالـح سـاختمانی 

غیراسـتاندارد و نامرغـوب و بیـان ره آوردهـای آن
4( به روزنمودن دانش فنی اعضاء و صاحبان حرفه ها

5( تـالش در جهـت تقویـت و توسـعه آموزش هـای فنـی و حرفـه ای 
به منظـور تربیـت نیـروی کار ماهـر توسـط مراجـع آموزشـی ذی ربـط. 
6( هدایت صنعت سـاختمان به سـمت نیروی مولد متخصص و برخوردار 

از صالحیـت و اهلیت حرفه ای
7( اهتمـام در جهـت بازتعریف »نظام فنی، اجرایی و کنترلی« متناسـب با 

کارفرمایی بخش خصوصی
8( حمایت همه جانبه و مؤثر از سـازندگان حرفه ای و متخصص و معرفی 

انواع قراردادهای ساخت
9( فراهم نمودن بازار خدمات مهندسی در تمام نقاط کشور و ازجمله روستاها

10( تبییـن نـوع و نحـوه نظـارت بـر عملکـرد »شـرکت های کنتـرل و 
بازرسـی« به عنـوان اعضـاء حقوقـی سـازمان و تنظیـم رابطـه منطقـی با 

صـدور شناسـنامه فنی
11( تنظیـم رابطـه منطقـی بیـن »تسـهیالت بانکـی- بیمـه کیفیـت 

آن هـا هم پیونـدی  و  فنـی«  بازرسـی  سـاختمان- 
12( اهتمام ویژه در مسـیر عملیاتی نمودن مفاد »بیمه کیفیت سـاختمان« 

موضوع مـاده 168 قانون برنامه پنجم
13( عملیاتـی نمـودن موضوع »نظـارت مقیم« در کارگاه های سـاختمانی 
متوسـط به باال به منظور تأمیـن منافع بهره برداران و رعایت شـاخص های 

کیفی در فرآیند تولید سـاختمان
14( ارایـه خدمات متنوع مهندسـی در مناطق آزاد به عنوان مناطق پیشـرو 

در صنعت ساختمان
15( تـالش در جهـت کاهـش حوادث سـاختمانی، با تأکید ویـژه بر تأمین 
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ایمنی و سـالمت منابع انسانی
16( اهتمام به رعایت الزام های زیست محیطی در تولید ساختمان

17( برخـورد بـا تخلفـات حرفـه ای به عنـوان تضمیـن حیثیـت حرفـه ای 
مهندسـان عموم 

نظاممهندسی،مهندسانراآموزشدهد
وزیـر راه و شهرسـازی گفـت: باید سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان به 
جای کنترل ساخت و سـازها، مهندسـان زیر مجموعه خـود را آموزش دهد. 
عبـاس آخونـدی در جمع مدیران و پیمانکاران راه و شهرسـازی آذربایجان 
شـرقی در تبریـز بـا بیـان اینکـه وظیفه کنتـرل و نظـارت بر عهـده دفاتر 
مهندسـی اسـت، نه سـازمان نظام مهندسـی گفـت: جوانان و مهندسـان 
عزیـز فعـال در ایـن دفاتـر بایـد بـه خوبـی آمـوزش ببیننـد و در راسـتای 

نظـارت از نیـروی آن هـا به خوبی اسـتفاده شـود. 
وی بـا بیـان اینکـه دولـت تمـام سـعی خـود را بـه کار خواهـد گرفـت تا 
سـرمایه بخـش خصوصـی را جـذب پروژه هـا کنـد، ادامـه داد: تـوان و 
امکانـات بخـش خصوصـی قابل مقایسـه بـا دولت نیسـت و بایـد از این 

ظرفیـت عظیـم در کشـور اسـتفاده کرد. 
آخونـدی بـا بیان اینکـه آذربایجان شـرقی در ایـن زمینه می توانـد الگوی 
سـایر اسـتان ها باشـد، افـزود: آذربایجان شـرقی بـا توجه بـه ظرفیت های 
کشـاورزی، صنعتـی و فرهنگـی کـه دارد، می تواند نقش مهمـی در خروج 
کشـور از رکـود داشـته باشـد و ایـن میسـر نمی شـود جـز با تـالش همه 

مسـووالن و مدیـران بخش هـای مختلف. 
وی همچنیـن گفـت: حوزه هـای حمـل و نقـل و مسـکن نقـش قابـل 
توجهـی در کنتـرل تـورم و رفـع برخـی مشـکالت دارنـد چراکـه درون زا 
هسـتند و بایـد بـه این دو حوزه توجه شـود و آن ها را تقویت کـرده و برون 
زا شـوند. آخونـدی بـا انتقـاد از پرداخت نشـدن وام بانکی به ایـن دو حوزه 
گفـت: دادن وام بـه ایـن بخش هـا آن هـا را تقویت می کنـد و باید بانک ها 

از پرداخـت وام بـه ایـن بخش ها خـودداری نکنند. 

مهندسترکان:
آمارحوادثکارنگرانکنندهاست

رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان کشـور با اشـاره بـه آمارهایی 
مبنـی بـر اینکه روزانه چهار تا پنج نفر در کارگاه های سـاختمانی جانشـان 

را بـر اثـر حـوادث کار از دسـت می دهنـد، آن را نگران کننده دانسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان کشـور، 
مهنـدس اکبر ترکان در جلسـه شـورای مرکزی سـازمان نظام مهندسـی 
سـاختمان کشـور، کار بدون حادثه را یک مزیت و اعتبار حرفه ای و مزیت 
دانسـت و گفـت: بایـد برای جان انسـان ها قیمـت و ارزش بیشـتری قایل 

شویم. 
رئیـس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان کشـور بر لـزوم تعامل بیشـتر 
بـا دانشـگاه ها تاکیـد کردوایـن تعامـل را در پیشـبرد امور و کیفی سـازی 

ساخت و سـازها موثر دانسـت. 
وی دربـاره اجرا نشـدن تعهـدات بیمه گفت: ما به بیمه عـوارض می دهیم 
و عـوارض گرفتـن تامین اجتماعی باید به خدمات فروختن تبدیل شـود. 

مهندس ترکان با اشـاره به ابالغ خط مشـی های سـازمان، رعایت اصولی 
ساخت و سـازها را بـرای حفـظ بافـت بومـی و روسـتایی ضروری دانسـت. 
وی شـکل گیـری بـازار خدمـات مهندسـی در تمـام نقـاط کشـور را از 
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محورهای خط مشـی سـازمان بیان کرد و گفت: باید مشـخص شـود آیا 
مناطـق آزاد تابـع اسـتان ها هسـتند یـا تابع نظام مهندسـی کشـور. 

مهنـدس تـرکان بـا بیان اینکـه، مناطق آزاد، ایـران 1404 را الگوسـازی و 
مـدل سـازی می کند، گفـت: برخـی معتقدند نظام مهندسـی منطقـه آزاد 

تشـکیل شود. 
وی بـر ضـرورت دانش فنـی اعضاء یادآور شـد: نظام مهندسـی باید برای 

سـاماندهی اعضاء تالش کند. 
وی جلوگیـری از کاربـرد مصالـح غیراسـتاندارد را الزم دانسـت و گفـت: 
32 قلـم مصالح مشـمول اسـتاندارد اجباری اسـت و بسـیاری از این موارد 

رعایـت نمی شـود و مصالـح موجـود در بـازار مورد تایید نیسـت. 
بـه گفتـه مهندس ترکان، بخشـی از کاالهایی که در بازار عرضه می شـود 

از نظر اسـتاندارد مردود اسـت و این موضوع بسـیار خطرناک است. 
وی درباره سـازندگان حرفه ای صاحب صالحیت گفت: خیلی از کسـانیکه 
کار ساخت و سـاز می کنند، تخصص الزم ندارند و هیچگاه تخلفشـان ثبت 

نمی شود. 
وی بـا بیـان اینکه درآمـد شـهرداری ها از تخلفات مربوط به ساخت و سـاز 

اسـت، یادآور شـد: قانون فروشـی مبنای درآمد شهرداری هاسـت. 
وی بـا بیـان اینکه صاحب صالحیت حرفـه ای باید مبنای قراردادها باشـد 
گفـت: بحـث مربـوط به تسـهیالت بانکـی و بیمه کیفیـت نیـز بایدمورد 

قرار گیرد.  توجـه 
رئیـس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان کشـور یادآور شـد: شناسـنامه 
فنـی سـاختمان حتـی بـا عیـار 70 درصد نیـز باید مـورد توجـه قرار گیرد. 
وی دربـاره نظـارت مقیـم تصریح کرد: اگر قرار باشـد مهنـدس به وظایف 

خـود عمل کنـد، باید به بحـث نظارت مقیـم توجه کرد. 

مهندسترکانتاکیدکرد:
نقشموثرمهندساندرتبدیلسرمایههابهثروتماندگار

رئیـس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان در پیامی به اولیـن کنگره ملی 
مهندسـی سـاخت و ارزیابـی پروژه هـای عمرانـی، تاکیـد کرد: مهندسـان 
توانمنـد و بـا تجربـه، در تبدیل سـرمایه ها به ثـروت پایدار نقش وسـیع و 
موثـری ایفـا می کننـد و حق مطلب این اسـت که تحلیلی عمیـق و دقیق 

نسـبت بـه فرآیند ساخت و سـاز، به ویـژه در بخش دولتی داشـته باشـند. 
متن پیام مهندس ترکان به شرح ذیل می باشد: 

به نام خدا
همـکاران گرامـی، بسیارخرسـندم کـه جمعـی از فرهیختـگان کشـور در 
راسـتای دفـاع از سـرمایه های ملـی، بـه برگـزاری و شـرکت در چنیـن 
کنگره هایـی اقـدام نموده انـد. مهندسـان توانمنـد و بـا تجربـه، در تبدیـل 
سـرمایه ها بـه ثـروت پایـدار نقـش وسـیع و موثـری ایفـا می کننـد و 
حـق مطلـب ایـن اسـت کـه تحلیلـی عمیـق و دقیـق نسـبت بـه فرآیند 

ساخت و سـاز، به ویـژه در بخـش دولتـی داشـته باشـند. 
یقینـا سـخنرانان و صاحبـان مقالـه در آن کنگـره، از زوایایـی مختلـف به 
بحـث و بررسـی پروژه های عمرانـی خواهند پرداخت، امـا بیان چند جمله 

را بـرای تاکیـد و یـادآوری ضـروری می دانم: 
1- بودجه های عمرانی دولت جوابگوی نیازهای عمرانی کشور نیست. 

2- شـروع پروژه هـای عمرانـی بدون هـدف، بدون مطالعه و بـدون برنامه 
زمانبنـدی و اعتبـار الزم و عمومـا به دور از منطق و خردورزی اسـت. 

3- طوالنـی شـدن زمـان انجـام پروژه ها که گاهـی به دو دهـه انجامیده 
اسـت، در شـأن مردم شـریف ایران نیست. 

4- مدیریـت و انجـام پروژه هـا فقـط بایـد توسـط صاحبـان صالحیـت 
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حرفـه ای صـورت پذیرد، حال آنکه بسـیاری از دسـتگاه ها از این صالحیت 
برخوردار نیسـتند. 

در خاتمـه به عنـوان یـک مهنـدس ایرانـی بـه همـه صاحبـان صالحیت 
حرفـه ای، درود می فرسـتم و موفقیـت شـما عزیـزان و سـربلندی ایـن 

سـرزمین را آرزومنـدم. 

کلیاتطرح"کاداستر"بهتصویبرسید
پنمایندگان مجلس شورای اسالمی با کلیات طرح کاداستر موافقت کردند. 
بـه گزارش تسـنیم، کلیات طرح جامع کاداسـتر در صحـن پارلمان مطرح 

شـد و کلیـات آن بـا رأی مثبت نمایندگان به تصویب رسـید. 
مهدی دواتگری نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مخالفت با کلیات این 
طرح اظهار داشـت: این طرح با 4 اصل 53، 75، 126 و 158 قانون اساسـی 
مغایـرت آشـکار دارد و محـل تأمین بار مالی این طرح مشـخص نیسـت. 
وی ادامـه داد: بـر اسـاس مـاده 16 ایـن طـرح مـا یک چک سـفید امضا 
در اختیـار قـوه قضاییه قـرار می دهیم کـه خالف قانون اسـت و همچنین 
طبـق اصل 158 قانون اساسـی نیز اسـتخدام قضات در اختیـار رئیس قوه 
قضاییـه اسـت، اما طبق این طـرح اسـتخدام کارمندان نیز جـزو اختیارات 

رئیـس قوه قضاییه قرار داده شـده اسـت. 
در ادامه محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در موافقت 
بـا کلیـات این طرح با بیان اینکه این طرح از مجلس هشـتم مطرح شـده 
اسـت، گفت: روی این طرح 4، 5 سـال کار کارشناسـی دقیق انجام شـده 
اسـت و نظـرات دولـت، قوه قضاییه و مرکز پژوهش ها گرفته شـده اسـت. 
وی ادامه داد: ما از لحاظ حدنگاری و کاداستر وضعیت خوبی در کشور نداریم و 
بسیاری از دعاوی و اختالفات نیز به دلیل نبودن این قانون در کشور است. 
نماینـده چناران خاطرنشـان کـرد: درآمدهای این طرح نیـز خرج هزینه ها 

خواهد شـد، لذا بار مالـی ندارد. 
در پایـان علـی الریجانـی رئیس مجلس شـورای اسـالمی طرح کاداسـتر 
را طـرح مهمی دانسـت کـه از مجلـس قبـل باقـی مانـده اسـت و گفـت: 
هزینه هـای ایـن طـرح از طریـق درآمد حاصـل از فروش نقشـه هایی که 

تهیـه می شـود بـه دسـت می آید. 
در ادامـه علـی الریجانـی کلیات این طرح را به رأی وکالی ملت گذاشـت 
کـه آن هـا بـا 151 رأی موافـق، 2 رأی مخالـف و 4 رأی ممتنع از مجموع 

201 نماینـده حاضر در صحن به تصویب رسـاندند. 

دکترمظاهرینمایندهویژهدراموررسیدگیوتحلیل
حوادثصنعتساختمانشد

بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان کشـور، 
مهنـدس تـرکان رئیس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان کشـور بنا به 
ضرورت پیشـگیری از حوادث سـاختمانی، بررسـی و کاهش خسارت های 
انسـانی، مالـی و اجتماعـی آن، طی حکمـی دکتر طهماسـب مظاهری را 
به عنـوان نماینـده ویـژه خـود در امـور رسـیدگی و تحلیـل حـوادث حوزه 

صنعت سـاختمان منصـوب کرد. 
در بخشی از حکم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آمده است: 

امیـد اسـت با تـوکل بر خداوند قـادر متعـال، در جهت اهـداف قانون نظام 
مهندسـی و کنترل سـاختمان، خدمات مانـدگاری حاصل آید. 

شـایان ذکـر اسـت دکتـر مظاهـری از سـال 1380 تـا 1383 وزیـر امـور 
اقتصـادی و دارایـی دولت هشـتم بـوده و در سـال 1386 به عنـوان رئیس 
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کل بانـک مرکـزی انتخـاب شـد و در حـال حاضـر اسـتاد دانشـکده فنی 
دانشـگاه تهران می باشـد. 

هدفدولتحرکتمهندساندربسترجهانیاست
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی عنـوان کـرد: هـدف دولـت این اسـت که 
بتوانـد در بسـتر جهانـی حرکت کند و بایـد از ظرفیت مهندسـان در حوزه 

جهانـی بهره گیری شـود. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان کشـور، 
دکتر حامد مظاهریان در جلسـه شـورای مرکزی سـازمان نظام مهندسـی 
سـاختمان کشـور با بیان اینکه دو دهه از عمر نظام مهندسـی سـاختمان 

می گـذرد، گفـت: هنوز باکیفیـت مـورد انتظار فاصلـه داریم. 
وی گفـت: مهندسـان در حـال از دسـت دادن مرجعیـت خـود در جامعـه 
هسـتند و مالـکان در پـی آن هسـتند تـا مانعـی به نـام مهندس را از سـر 

راه بردارنـد. 
وی اظهار داشـت: بخشـی از مشـکالت ناشـی از قانون اسـت که شـفاف 

نیسـت و باید تغییرات اساسـی ایجاد شـود. 
مظاهریـان بـا اشـاره به اینکه دونظامی و دو سیسـتمی در هیـچ جای دنیا 

وجـود نداردگفـت: قانون باید مرمت شـود. 
مظاهریـان بـا اشـاره بـه اینکه تمام آشـفتگی آمـوزش عالی را در هشـت 
سـال اخیـر شـاهد بودیـم، بیان داشـت: ما چنـد برابـر آمریکا دانشـجوی 

مهندسـی داریـم و بایـد بـرای عرصه هـای جهانی آماده شـویم. 
معـاون راه و شهرسـازی بیـان داشـت: درحـال حاضر دو سیسـتمی بودن 
مهندسـی از موانـع کار اسـت و بایـد مهندسـان بـرای حضـور در عرصـه 

جهانـی آماده شـوند. 

نظاممهندسینیازمندبازنگریبنیادیناست
وزیـر راه و شهرسـازی خواسـتار بازنگـری بنیادیـن در نظـام مهندسـی و 
اجرایـی کشـور شـد. بـه گزارش ایسـنا عبـاس آخونـدی در جمـع فعاالن 
حـوزه راه و شهرسـازی آذربایجـان شـرقی گفـت: نظام مهندسـی باید به 
وظایـف ذاتـی خـود بپـردازد چـرا که تنهـا فعالیـت اجرایی ایـن مجموعه 
آمـوزش اسـت. وی بـا اشـاره به جایـگاه دفاتر مهندسـی گفت: فروپاشـی 
دفاتـر مهندسـی به معنـای از دسـت دادن مجموعه تجارب و هـم افزایی 

اسـت کـه درطـول زمـان به وجـود آمده اسـت. 
آخوندی حمایت های دولت از انبوه سـازان را خواسـتار شد و گفت: متاسفانه 
در طـی اجرای طرح مسـکن مهر انبوه سـازان به پیمانکاران تبدیل شـدند 
و ایـن موضـوع بـه انبوه سـازان بیشـترین لطمـه را وارد کـرد. وی گفـت: 
اگـر بانک هـا نتواننـد در حوزه مسـکن و انبوه سـازی وام پرداخـت کنند در 
ایـن صـورت این حـوزه امکان رشـد نخواهد داشـت. آخوندی بـا تاکید بر 
لزوم اسـتفاده از پتانسـیل های استان آذربایجان شـرقی در خصوص جذب 
سـرمایه گذار خاطر نشـان کرد: مدیران اسـتانی در خصوص بزرگراه تبریز 
- بـازرگان نبایـد انتظـاری از دولـت داشـته باشـند چرا کـه در این صورت 

یـک پـروژه بـه پروژه های نیمـه تمام اضافه می شـود. 

کاهش50درصدیحوادثناشیازگودبرداریها
سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان اسـتان تهـران بـا ورود بـه بحـث 
گودبرداری هـای غیـر اصولـی توانسـته تـا حـدودی از حـوادث ناشـی از 
ایـن گودبرداری هـا را بکاهـد. به گـزارش ایسـنا، رضا حیدریـون - معاون 
فنی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان تهـران اظهار کـرد: حدود 
13 هـزار و 320 مـورد بازدیـد و کنتـرل گودبرداری هـا در شـهر تهـران 
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از سـوی سـازمان نظـام مهندسـی صـورت گرفتـه کـه حـدود 9 درصد از 
ایـن مـوارد منجر بـه توقف تمامی عملیات ساخت و سـاز شـده اسـت. وی 
افـزود: نزدیـک به 34 درصد گودبرداری ها در مرحله هشـدار بوده و شـاهد 
کاهـش 50 درصـد حـوادث در شـش ماهـه نخسـت سـال 92 بوده ایـم. 
حیدریـون اظهـار کرد: آمـار میزان حـوادث پاییـن آمده محصـول نظارت 
سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان تهـران اسـت؛ به گونـه ای که 
روی 492 گودبـرداری بـاالی عمـق بیـش از شـش متـر در شـهر تهران 
کنتـرل و نظـارت داشـته ایم. وی بـا بیـان این کـه کنتـرل سـازمان نظـام 
مهندسـی به صـورت عالیـه اسـت، تصریـح کـرد: در مقطعی کـه 99 گود 
پرخطـر مطـرح بـوده از بحث های پایشـی آن را در سـازمان کنترل کردیم 
و بـا کمـک مهندسـان ناظـر و سـازنده های مهندسـی ناظـر ایـن رونـد 
اتفـاق افتـاده اسـت. حیدریـون افزود: بواسـطه دغدغـه ای که سـازمان به 
دلیـل گودبـرداری داشـته بـه شـرکت های کنتـرل ورود پیدا کرده اسـت. 
وی تاکیـد کـرد:  حـدود 1700 مـورد پرونده هایـی بودند که سـازمان نظام 
مهندسـی از اردیبهشـت پارسـال در حوزه اسـکله و جوش آن ها ورود پیدا 
کـرده اسـت و از آنجـا کـه کیفیـت سـاخت وسـازها در آن مقطـع قابـل 
کنتـرل نبـوده بـا توجه بـه این کـه سـازندگان ذی صالح در سـاختمان ها 
نداریـم نظـارت روی پیمانـکاران و کارگـران فنـی و زیرمجموعـه ای کـه 
برای رسـیدن به یک سـاختمان با کیفیت باال متاسـفانه نداشـتیم. معاون 
فنی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان تهـران ادامـه داد: درحوزه 
کنترل سـاختمان در مبحث 19 از اسـفند پارسـال ورود جـدی پیدا کردیم 
و بـرای تمـام سـاختمان هایی که بـاالی 1500 متر هسـتند بحث کنترل 
مصـرف انـرژی را نیز مدنظـر قرار داده ایـم. حیدریون با بیـان این که یکی 
از دغدغه هـای اصلـی سـاختمان در کشـور کنتـرل مصرف انرژی اسـت، 
تصریـح کـرد: سـاختمان های مـا از پنج درصد نـرم جهانی در اسـتهالک 

مصـرف انـرژی برخوردارند. 
وی افـزود: برنامـه مـا بـرای منطقه دو این اسـت که تمام متراژهـا در این 
زمینـه کنتـرل شـوند و شـهرداری تهران و سـایر سـازمان های ذی صالح 
بایـد همـکاری کامـل را در این زمینه داشـته باشـند. معاون فنی سـازمان 
نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان تهـران در پایان تاکید کـرد: بحث بافت 
فرسـوده یکی از دغدغه های اصلی امسـال سـازمان اسـت چرا که شـاهد 
سـاخت فرسـوده سـازی در بافت های فرسـوده هسـتیم و برنامه سـازمان 

ایـن اسـت کـه در ایـن زمینه کنترل و نظارت را داشـته باشـند. 

درپانزدهمینگردهمایینمایندگیهایسازماننظام
مهندسیساختمانخراسانرضویمطرحشد:

ضرورتحفظثباتمدیریتدرسازماننظاممهندسیساختمان
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  نمایندگی های  گردهمایی  پانزدهمین 

خراسان رضوی در گناباد برگزار شد. 
در ایـن گردهمایـی نماینـده مـردم شهرسـتان های گنابـاد و بجسـتان در 
مجلس شـورای اسـالمی گفـت: افزایش قیمت سـاختمان، مالـکان آن ها 
را بـه تخریـب و ساخت و سـاز مجـدد به صورت چنـد واحدی برای کسـب 

سـود بیشـتر ترغیب کرده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان، حجت االسـالم والمسـلمین دکتر 
محمـد رجایـی افزود: این موضـوع باعث کاهش عمر سـاختمان ها و تاثیر 

منفـی بر اقتصاد کشـور می شـود. 
وی گفـت: عمر متوسـط سـاختمان ها در کشـورهای دیگر بیشـتر از 100 

سـال اسـت در حالـی کـه ایـن رقـم در ایران بسـیار کم تر می باشـد. 
عضـو کمیسـیون اقتصادی مجلس شـورای اسـالمی افزود: 16 شـاخص 
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سـاختمانی در ایـران وجـود دارد کـه اگـر رعایـت و به درسـتی اجرا شـود 
عمـر سـاختمان ها افزایـش یافتـه و سـرمایه ما به هـدر نخواهـد رفت. 

وی اظهـار کـرد: سـازمان نظـام مهندسـی حافظ جـان و مال مردم اسـت 
لـذا بایـد در نظارت های خود دقت بیشـتر داشـته باشـد. 

مدیـر کل راه و شهرسـازی خراسـان رضوی نیـز در ایـن گردهمایی گفت: 
ثبات مدیریت در بدنه سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان باید حفظ شـود 
زیـرا هـر جا که اقدامات سیاسـی و اجتماعـی کنار هم باشـد، می توان کار 

مانـدگار انجام داد. 
دکتـر محمـد رضـا اخـوان افـزود: با تعامـل بین سـازمان نظام مهندسـی 
سـاختمان و ادارات راه و شهرسـازی، کارهـا آسـان تر و راحـت تـر پیـش 
می رود لذا بخشـی از اختیارات اداره راه و شهرسـازی از جمله صدور پروانه 

بـه نظام مهندسـی واگذار شـده اسـت. 
وی اظهـار کـرد: یکـی از موضوعاتـی کـه در اقتصـاد مقاومتـی بایـد بـه 
آن توجـه داشـت، حمایـت از تولیـد کننـدگان اسـت و دسـت انـدرکاران 
ساخت و سـاز از جمله مهندسـان نظام مهندسـی سـاختمان در این موضوع 

می تواننـد نقـش بسـیار مهمی داشـته باشـند. 
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان خراسـان رضوی نیـز در ایـن 
مراسـم گفـت: قانـون نظـام مهندسـی و کنتـرل سـاختمان بایـد توسـط 

مجلـس شـورای اسـالمی بازنگـری و اصـالح شـود. 
مهنـدس محمـد رضا رئیسـی افـزود: این قانون که 19 سـال قبل توسـط 
مجلس شـورای اسـالمی تصویـب و ابالغ شـده، ایراداتی دارد که توسـط 
کارشناسـان خبره شناسـایی و از سـوی شـورای عالی نظام مهندسـی به 

این مجلس ارسـال شـده اسـت. 
وی اظهار کرد: اعضای سـازمان نظام مهندسـی با همـکاری دیگر نهادها 
از جملـه شـهرداری ها بایـد تالش کننـد عمر مفیـد سـاختمان ها را از 20 
- 30 سـال بـه دسـت کم 100 سـال افزایـش دهند. به گفتـه وی رعایت 
مقـررات ملـی سـاختمان کمتـر از پنـج درصـد هزینه ببـار مـی آورد و این 

باعـث خواهد شـد عمر سـاختمان بـه بیـش از دو برابر افزایـش یابد. 
مهنـدس رئیسـی اظهار نمود: سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان 
خراسـان رضوی در بازسـازی عتبـات و عالیـات در کشـور عـراق فعالیـت 
گسـترده ای آغـاز کـرده و در پروژه احـداث صحن امام رضـا)ع( در حرمین 

شـریفین کاظمین نیز مشـارکت دارد. 
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان تصریح کـرد: همچنیـن این 
سـازمان بـا تشـکیل انجمـن مهندسـین خیر نظام های مهندسـی اسـتان 
در احداث و سـاخت مسـاجد محالت شـهر مقدس مشـهد همکاری دارد. 
مهندس رئیسی یکی از معضالت ساخت و ساز را، فعالیت کارگران غیر ماهر 
و اسـتفاده از مصالح ساختمانی غیراسـتاندارد دانست و از مسووالن شهری 
خواست از ورود کاالهای نامرغوب ساختمانی به شهرهایشان خودداری کنند. 
وی بیـان کـرد: هزینه  ساخت و سـاز در کشـور که توسـط بخش خصوصی 
انجـام می گیـرد در سـال بیـش از 9 برابـر بودجـه عمرانـی دولـت اسـت. 
او گفـت: بـا توجه بـه اینکه برخـی شهرسـتان های این اسـتان زلزله خیز 
می باشـند، نظـارت بـر ساخت و سـازها بایـد بـا همـکاری فرمانداری هـا، 
شـهرداری ها، شـوراهای اسالمی شـهر و روستا و سـازمان نظام مهندسی 

ساختمان، بیشـتر شود. 
فرمانـدار شهرسـتان گنابـاد نیز گفـت: قبل از انقالب اسـالمی، در شـرق 

کشـور هیچ زیرسـاختی بـرای توسـعه انجام نشـده بود. 
محمـد صفایی افـزود: به برکـت انقالب اسـالمی کارهایـی در این زمینه 
در شـرق کشـور صـورت گرفتـه ولـی هنـوز تا وضعیـت مطلـوب فاصله 

بسـیار وجود دارد. 
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وی اظهـار کـرد: انـدک زیرسـاختی کـه در اسـتان خراسـان رضوی مهیـا 
شـده بـه برکـت وجـود بـارگاه حضـرت امام رضـا )ع( بـوده اسـت و گرنه 

ایـن اسـتان در ردیـف اسـتان های عقـب مانـده کشـور بود. 
او گفت: سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان در خراسـان رضوی با بیش از 
28 هزار عضو بزرگترین سـازمان مردم نهاد اسـت لذا می تواند در توسـعه 

و تصمیم گیریها نقش مهمی داشـته باشـد. 
صفایـی افزود: معماری سـاختمان ها در سـال های اخیر دسـتخوش برخی 
تغییراتـی شـده کـه بـر اسـاس نیـاز و مطالبـات بومی نبـوده و بر اسـاس 

الگوهـای غـرب صورت گرفته اسـت. 
اپنˈ دانسـت و گفت:  وی از جمله این تغییرات را رواج سـاخت آشـپزخانه̍ 
نماهـای تیـره سـاختمان ها نیـز مصـرف انـرژی را افزایش می دهـد و لذا 
سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان باید بـرای کاهش مصرف انـرژی در 

سـاختمان ها چاره اندیشـی کند. 
وی گفـت: بیـش از 28 هزار مهندس در هفت رشـته مربوط به سـاختمان 
در 18 نمایندگی سـازمان نظام مهندسـی اسـتان خراسـان رضوی فعالیت 
می کننـد که سـاالنه حـدود پنج هـزار نفر بـه این تعـداد افزوده می شـود. 

معاوناستاندارخراسانرضویتاکیدکرد
لزومطراحیومناسبسازیفضاهایعمومیبرایرفاهمعلوالن

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی گفت: یکی از الزامات 
طراحـی فضاهـای عمومی مناسب سـازی بـرای رفاه حال معلوالن اسـت. 
بـه گـزارش فارس بـه نقـل از روابط عمومی اسـتانداری خراسـان رضوی، 
محمدحسـن واحـدی بـا بیـان ایـن مطلـب در جلسـه  کمیتـه اسـتانی 
هماهنگـی و پیگیـری مناسب سـازی فضاهـای عمومی اسـتان، افـزود: با 
توجـه بـه گزارش هـای رسـیده و بررسـی های میدانـی در سـطح مشـهد، 

فضاهـای عمومـی، مناسـب این افراد سـاخته نشـده اسـت. 
وی بـا برشـمردن اهمیـت زندگی جامعـه معلوالن و لـزوم فراهـم آوردن 
اسـباب آسـایش آنان؛ ایجاد امکانات رفاهی، خدماتی، تفریحی و ورزشـی 

مناسـب با وضعیت این قشـر از جامعه را خواسـتار شـد. 
معاون هماهنگی امور عمرانی اسـتاندار خراسـان رضوی در بخش دیگری 
از سـخنان خـود اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه ایـن کـه مشـهد به عنـوان 
پایتخـت فرهنگـی جهان اسـالم محسـوب می گـردد، مناسب سـازی این 
مـکان مقـدس، به منظـور رفاه حـال این اشـخاص الزم و ضروری اسـت. 
اهتمـام کمیتـه فنی مناسب سـازی اسـتان نسـبت بـه رعایـت ضوابط در 
مرحلـه صـدور پروانـه و پایـان کار سـاختمان ها، تخصیـص 10 درصـد 
اعتبـارات برنامـه سـاختمانی و تجهیـزات ویـژه مناسب سـازی و ابالغ آن 
بـه تمـام دسـتگاه های مربوطـه، بازنگـری راه و شهرسـازی نسـبت بـه 
پروژه هـای بیمارسـتانی و سـایت های اداری و ابـالغ آن بـه پیمانـکاران، 
برگـزاری دوره ی آموزشـی توجیهـی بـرای شـهرداران، ابـالغ رسـمی به 
فرمانداران به عنوان رؤسـای سـتاد مناسب سازی شهرسـتان، ارایه گزارشی 
جامع از مناسب سـازی شـهر مشـهد در جلسـه آتی شـورای اداری استان، 
مناسب سـازی حمـل و نقـل عمومـی و پیگیـری به منظـور فراهـم آوردن 
زمینـه به منظـور سـوختگیری بـدون نوبـت معلـوالن از جملـه مهم ترین 

مصوبـات این جلسـه بود. 
مسـجد،   120 تعـداد  مناسب سـازی  وضعیـت  اسـت؛  گفتنـی 
 33 تعـداد  و  درمانـی  و  بهداشـتی  مرکـز   67 آموزشـی،  مرکـز   117
مشـهد  شـهر  سـطح  از  نمونـه  به صـورت  کـه  عالـی  آمـوزش  مرکـز 
گرفـت قـرار  ارزیابـی  مـورد  جلسـه  ایـن  در  بـود،  شـده  انتخـاب 
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معاونامورعمرانیاستاندارخراسانرضویخواستارضرورت
برنامهریزیجدیشورایشهربرایمشهد2017شد

معاون هماهنگی امور عمرانی اسـتاندار خراسـان رضوی خواستار ارایه طرح 
و مصوبه ای در شـورای اسـالمی شـهر مشـهد به منظور ارتقـای جایگاه و 
وضعیت مشـهد در سـال 2017 به عنوان پایتخت معنوی جهان اسالم شد. 
معنـوی  پیوسـت  گفـت:  واحـدی  محمدحسـن  فـارس  گـزارش  بـه 
تصمیم گیری هـا و تصمیم سـازی ها در شـورای اسـالمی چهـارم شـکل 
خـاص خـود را گرفتـه اسـت و مـا آمادگـی کامـل داریـم در موضوعـات 

مختلـف همـکاری کنیـم. 
واحدی با اشـاره به شـعارهای سال خاطرنشـان کرد: اگر به شعارهای سال 
کـه رهبـری عنوان می کننـد توجه کنیم متوجه می شـویم نکتـه ای را که 
می خواهنـد به ما دیکته کنند این اسـت که مدیریت دینـی را باید دریابیم. 
وی اضافـه کرد: در این کشـور مهندسـی به خوبی پیشـرفت کـرده و باید 
مدیریـت را وارد کار کنیـم؛ همـه رده هـا بایـد این نیت را داشـته باشـند تا 

توسـعه شـهر مشـهد را به تحقق برسانند. 
معـاون هماهنگی امور عمرانی اسـتاندار خراسـان رضوی بـا تاکید بر اینکه 
اعضـای شـورای اسـالمی شـهر باید در راسـتای تحقـق انتظـارات مردم 
گام بردارنـد، ادامـه داد: سـند اجرایی اقتصاد مقاومتی مشـهد باید تدوین و 
مسـوولیت های نهادهـای مختلف و سیاسـت های 24 گانه آن برای اقشـار 

مختلف تبیین شـود. 
واحـدی بـا اشـاره بـه اینکـه مشـهد در سـال 2017 به عنـوان پایتخـت 
فرهنگی جهان اسـالم در نظر گرفته شـده اسـت، افزود: مدیریت شـهری 
و شـورای اسـالمی شـهر باید اقدامات الزم را برای آماده سـازی شـهر در 

راسـتای ایـن مهم انجـام دهند. 
وی بـا بیـان اینکـه رویکـرد کار تیمی و گروهـی در خراسـان رضوی رقم 
خـورده اسـت، اظهار کـرد: همدلی و صمیمیت بیـن نهادهای مختلف رمز 

تحقق اهداف اسـت. 
وی در خصوص معضل حاشیه نشـینی در مشـهد نیز اظهار کرد: مطالعات 
حاشیه شهر مشهد در هفت پهنه در ستاد توانمندسازی استان انجام شده است. 
واحـدی بـا بیـان اینکه نبـود کنترل جدی بـه معضل حاشیه نشـینی دامن 
زده اسـت، از راه اندازی سـتاد شـهر الکترونیک و کریدور فناوری مشهد با 
رویکـرد منویات رهبری در سیاسـت های 24 گانه اقتصاد مقاومتی خبر داد. 

برپاییمسابقاتپینگپنگیادوارهمهندسجوادارمغان
مسابقاتپینگپنگیادوارهمهندسارمغانباهمکاریشرکت
تعاونینظاممهندسیساختمانخراسانرضویبرگزارشد.
سـاختمان  مهندسـی  نظـام  سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
خراسـان رضوی مهندس احسـان قاسـمیان رئیس کمیته ورزش سـازمان 
اظهـار داشـت: در نـوروز سـال جـاری آقـای مهنـدس جـواد ارمغـان در 
سـانحه ای بـه دیـار باقـی شـتافت و جامعـه مهندسـی و ورزش را داغـدار 

 . د نمو
قاسـمیان افـزود: مرحـوم ارمغـان جـزو مهندسـان ورزشـکاری اسـت که 
اخـالق و منـش او مثـال زدنـی بـوده و خواهد بـود. رئیس کمیتـه ورزش 
ضمن سـپاس از همراهی اعضای این کمیته در برگزاری مسـابقات متعدد 
ورزشـی گفت: روزهای جمعه 2 و 9 خرداد ماه مسـابقات پینگ پنگ بین 
اعضـای سـازمان نظام مهندسـی با هدف گرامیداشـت نام مهنـدس جواد 
ارمغـان کـه از پینـگ پنـگ بازان خـوب و زبده سـازمان بود بـا حضور 43 
نفـر از مهندسـان انجام شـد و در پایان آقایان مهندس »علی گلسـتانی«، 
»حسـن عبدالحسـین زاده«، » حسین روانخواه«، »احسـان عمارتیان« به 
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مقام هـای اول تـا چهارم نایـل آمدند. 
شـایان ذکر اسـت در این مسـابقات بـرادر مهندس جواد ارمغـان به دعوت 
کمیتـه ورزش در ایـن مسـابقات حضور داشـت و از برگـزاری چنین اقدام 

ارزشـی تقدیر کرد. 

مسابقاتلیگ»خلیجهمیشهفارس«برگزارشد
 به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، 
به مناسبت روز ملی خلیج فارس یکدوره مسابقات » تیر اندازی« و » دارت« 

برگزار شد. 
مهندس قاسمیان رئیس کمیته ورزش این سازمان گفت: مسابقات »تیر 
اندازی » و »دارت« با هدف پاسداشت روز خلیج همیشه نیلگون فارس بین 

اعضای نظام مهندسی برگزار شد. 
وی اظهار داشت: مسابقات تیر اندازی بین خانم ها و آقایان در دو ماده تپانچه 
و تفنگ بین اعضای تیم تیر اندازی سازمان در محل هیئت تیر اندازی استان 

برگزار شد. 
که در پایان در رشته تفنگ بانوان خانم سیده فاطمه جعفری و دررشته تپانچه 
فاطمه فریدنیا مقام نخست را کسب کردند. عنوان مقام دوم رشته تفنگ 
بانوان به خانم فاطمه حاجی اربابی ومقام دوم تپانچه به خانم منیره مغانی 
رسید و خانم زینب علی جان زاده در جایگاه سوم تپانچه ایستاد. در گروه 
آقایان و در مقام تفنگ امیر حسین سرهنگی و در تپانچه محمد گلمکانی 
حایز رتبه نخست شدند. سید آرش سیادت نیا در رشته تفنگ و رضا حسین 
زاده در تپانچه رتبه دوم را به دست آوردند. علیرضا لطفی و محسن مقدس 

نیز بترتیب در رشته تفنگ و تپانچه حایز رتبه سوم گردیدند. 

مسابقات»دارت»درنمایندگینظاممهندسیگلبهار
به گزارش روابط عمومی، مسابقات »دارت« در نمایندگی نظام مهندسی 
و  گلبهار  جدید  شهر  مهندسان  از  جمعی  حضور  با  گلبهار  ساختمان 
مهندس  آقایان  پایان  در  که  شد  برگزار  گلبهار  نمایندگی  دفتر  کارکنان 
آمدند.  نایل  سوم  تا  اول  مقام های  به  تمجیدی  و  مزینانی  نوروزی، 
مهندس محمد کاظم توحیدی مقدم مدیر نمایندگی گلبهار و دبیر کمیته 
ورزش این سازمان گفت: »مجموعه نظام مهندسی ساختمان در گلبهار 

همواره در فعالیت های ورزشی پیشگام بوده است«. 
ورزش  انجام  پیشنهاد  که  هستیم  نمایندگی  اولین   « داشت:  اظهار  او 
صبحگاهی را به کمیته ورزش ارایه و مطرح کرده ایم و عالوه بر آن در 3 
سال گذشته، قبل و پس از ساعات کاری مسابقات پینگ پنگ بین کارکنان 

به صورت هفته ای انجام می شود.«
در این مسابقات مهندس محمد رضا اسماعیلی عضو هیئت مدیره و عضو 
کمیته ورزش، دکتر سید مجید مزینانی عضو هیئت مدیره و نایب رئیس 
و  گلبهار  نمایندگی  کارشناس  خواه  خیر  احسان  مهندس  ورزش،  کمیته 
عضو کمیته ورزش، مهندس قدیر طهماسبی پیشکسوت عرصه مهندسی و 
ورزش استان و عضو کمیته ورزش و میالد عرفانیان کارشناس کمیته ورزش 

به عنوان برگزار کنندگان، حضور داشتند. 

برگزاریچهلوسومینجلسهکمیتهورزشی
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، 
چهل وسومین جلسه کمیته ورزش با موضوع مروری بر مسابقات ورزشی در 
سال گذشته و برنامه ریزی کلی بر اساس بودجه بیست و سوم فروردین ماه 
امسال با حضور مهندس محمد رضا رئیسی، رئیس سازمان نظام مهندسی 

ساختمان خراسان رضوی برگزار شد. 
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مهندس احسـان قاسـمیان رئیس کمیتـه ورزش، ضمن اظهار خرسـندی 
از حمایت های ریاسـت سـازمان و روحیه ورزشـی ایشـان گفت: » در سال 
جدیـد کمیتـه ورزش سـعی در جذب و جلب بیشـتر اعضـا در فعالیت های 
ورزشـی دارد. » وی افـزود: » با حمایت ها و رهنمودهای مهندس رئیسـی 
سـعی ما ایجاد بسـتر مشـارکت عمومی در ورزش به ویژه ورزش همگانی 

است.«
قاسـمیان افـزود: » سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان متولـی ایجـاد 
همبسـتگی و اتحـاد بیـن اعضای خود می باشـد که ورزش نـه تنها به این 
موضـوع کمـک می کند، بلکه موجبات سـالمت، شـادابی و نشـاط جامعه 

بـزرگ مهندسـی را نیـز فراهم می سـازد.«

معاونعمرانیاستاندارخراسانرضویاعالمکرد:
پروژهکتابخانهمرکزیتاپایانسال93بایدبهبهرهبرداریبرسد

معاون هماهنگی امور عمرانی اسـتانداری خراسـان رضوی از تشـکیل تیم 
راهبـردی کتابخانـه مرکـزی و تدویـن بسـته اجرایـی، مدیریتـی با هدف 
بـرآورد عملیـات عمرانـی و هزینه هـای مـورد نیـاز بـرای تکمیـل پـروژه 

کتابخانه مرکزی مشـهد خبـر داد. 
بـه گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسـان رضوی، 
مهنـدس واحـدی در خصـوص تشـکیل تیـم راهبـردی بـرای بـه اتمـام 
رسـاندن پـروژه کتابخانه مرکزی اعالم کرد: تیم راهبردی تشـکیل شـده 
اسـت و موظـف می شـود فعالیت های باقی مانـده و هزینه هـای این پروژه 

را بـرآورد کند. 
واحـدی ادامـه داد: ایـن تیـم موظف اسـت تا برای بـه اتمام رسـاندن این 
پروژه در سـال 93 اقدامات الزم را انجام دهد و کمیته پیمان شـورای فنی 
اسـتان به عنـوان مرجـع قانونی بـرای بررسـی و تعیین تکلیف ایـن پروژه 

بـرآورد نهایی را ارایـه خواهد داد. 
 معـاون عمرانی اسـتاندار همچنیـن افزود: محـل تامین اعتبار ایـن پروژه 
از محـل اعتبـارات منابع اسـتانی، شـهرداری و کمک نهـاد کتابخانه های 

عمومی و سـفر اسـتانی دولت خواهـد بود. 
مهندس واحدی در این جلسـه که به منظور بررسـی آخرین وضعیت پروژه 
کتابخانـه مرکزی مشـهد تشـکیل شـد، اعالم کـرد: پـس از نظارت های 
شـورای فنـی اسـتان و پیشـرفت نکردن مناسـب پـروژه، از 4 سـال قبل، 
مسـوولیت ادامه کار به عهده اداره کل نوسـازی و تجهیز مدارس گذاشـته 

شـد و محل تأمین اعتبارات نیز بودجه اسـتانی مشـخص شـد. 
درهمین راسـتا و به منظور تسـریع در روند پیشـرفت پروژه، معاون عمرانی 
اسـتاندار اظهار کرد: جلسـات مربـوط به تکمیل این پروژه تا انتهای سـال 
93به صـورت هفتگـی برگـزار خواهد شـد و اینجانب نیز شـخصا به صورت 

کنتـرل پـروژه، ماهانه بازدید فنی انجـام می دهم. 

بدهکاری1.5میلیاردتومانیشهرداریمشهدبهبانکها
شـهردار مشـهد بـا بیـان اینکـه زمانـی شـهرداری را تحویـل گرفتـم که 
3 هـزار میلیـارد تومـان بدهـکاری داشـت گفـت: بـرای اداره شـهر حدود 
هـزار میلیـارد تومان هزینه خدمات توسـط شـهرداری پرداخت می شـود و 

امسـال هـزار و 500 میلیـارد تومـان بـه بانک هـا بدهکار هسـتیم. 
بـه گزارش تسـنیم سـید صولت مرتضوی در نشسـتی خبری اظهـار کرد: 
متاسـفانه حمل و نقل عمومی در مشـهد وابسـته به سـوخت های فسـیلی 
بـوده کـه این مسـاله نابسـامانی های تنفسـی و آلودگی شـهر را بـه دنبال 
دارد در این راسـتا شـهرداری مشـهد برنامه هایی همچون توسـعه خطوط 
قطـار شـهری و نوسـازی نـاوگان حمـل و نقل عمومـی را در دسـتور کار 
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خـود قرار داده اسـت. 
شـهردار مشـهد افـزود: بـا مدیریت جهـادی و عـزم ملی می توانیـم پروژه 
قطـار شـهری مشـهد را در زمـان مقـرر شـده به بهره بـرداری برسـانیم و 
هم اکنـون در جبهـه شـمالی 5 هـزار و 699 متر و در جبهـه جنوبی 2 هزار 
و 575 متـر حفـاری شـده اسـت و ایـن در حالـی اسـت که در مـدت پنج 
سـال 5 هـزار و 850 متـر و در مـدت شـش مـاه 2 هزار و 460 متـر از این 

پروژه حفاری شـده اسـت. 
مرتضـوی بـا اشـاره بـه تصویـب طـرح جامـع و تفصیلی مشـهد مقدس 
تصریـح کـرد: این طـرح در پهنـه ای به وسـعت 30 هزار هکتـار محدوده 
خدماتـی و حـدود 90 هـزار هکتـار حریـم مشـهد بـه تصویـب شـورای 
برنامه ریـزی اسـتان رسـید و مقـرر شـد بـا توجه اسـتاندار اسـتان موضوع 

سـریع تر در شـورای عالـی معمـاری و شهرسـازی کشـور قرار گیـرد. 
پیشرفت49درصدیبازسازیبافتفرسودهپیرامونحرمرضوی
وی در خصوص بازسـازی بافت  فرسـوده پیرامون حرم رضوی خاطرنشان 
کرد: برای بازسـازی بافت های فرسـوده در مشـهد مقدس منابع مناسـبی 
را تامیـن کرده ایـم، در حـال حاضـر بازسـازی بافـت پیرامون حـرم مطهر 
رضـوی 49 درصـد پیشـرفت داشـته و اجرای ایـن پروژه نیازمنـد 10 هزار 

میلیـارد تومان منابع مالی اسـت. 
شـهردار مشـهد عنوان کـرد: با کمـک نمایندگان ولـی فقیه در اسـتان ها 
و بنیـاد ملـی زائر سـاخت 30 هـزار تخـت ارزان قیمت در مشـهد را دنبال 
می کنیـم، یکصـد هـزار تخـت بـرای دهک های متوسـط بـه بـاال نیز در 

اطـراف حـرم مطهر رضوی تعریف شـده اسـت. 
عمدهدرآمدهایشهرداریمشهدناپایداراست

مرتضوی در ارتباط با کسـب درآمدهای پایدار در شـهرداری مشـهد گفت: 
عمـده درآمدهـای شـهرداری ناپایدار اسـت و راه های مختلفی وجـود دارد 
تـا بتوان به سـمت جـذب درآمدهای پایدار رفت و در این راسـتا پیشـنهاد 
داده ایـم تـا دولت و مجلس براسـاس اسـناد باالدسـتی راهکارهای تامین 
درآمدهـای پایـدار بـرای شـهرداری ها را تعریـف کننـد و همچنیـن حوزه 
معاونـت اقتصادی شـهرداری از طریـق ارزش افزوده و باال بـردن راندمان 
بهره وری در پروژه های اقتصادی بخشی از هزینه ها را جبران و تامین کند. 
وی با اشـاره به پروژه های انبوه سـازی و کسـب پروانه از شـهرداری اظهار 
کـرد: شـهرداری خـود را مکلـف به کمک بـه دولت می داند و قرار نیسـت 
منابـع عمـده درآمـد شـهرداری را فـدای خواسـته های شـخصی چند نفر 
کنیـم و هـر انبوه سـازی کـه معتقد اسـت برای او ساخت و سـاز مقـرون به 
صرفه نیسـت می تواند با شـهرداری مشـارکت کنـد و ما 30 تـا 35 درصد 

تامیـن ارزش افـروزده سـالیانه انبوه سـاز را تضمین می کنیم. 

مدیرعاملفاواشهرداریمشهدخبرداد
نیروگاهخورشیدیپایانهمسافربریمشهدبهبهرهبرداریرسید
مدیرعامل سـازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شـهرداری مشـهد گفت: 
سـازمان فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات اهتمـام بـه نصـب و راه انـدازی 
نیـروگاه خورشـیدی بـا ظرفیـت 20 کیلـووات در محل پایانه مسـافربری 

داد.  انجام 
بـه گزارش تسـنیم علـی آبسـاالن اظهار کـرد: امـروزه اسـتفاده از انرژی 
رایـگان خورشـید و بـه کارگیـری آن در نیروگاه هـای خورشـیدی بـرای 
تأمیـن بـرق پـاک در سراسـر جهـان و به ویژه ایـران در حال گسـترش و 
بهره برداری اسـت که شـهرداری مشـهد نیز از این رویکرد مسـتثنی نبوده 

و بـه سـمت اسـتفاده از انرژی هـای پـاک حرکت کرده اسـت. 
وی بـا اشـاره به نیروگاه بیوگاز که قبال توسـط سـازمان مدیریت پسـماند 
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بـه بهره بـرداری رسـیده بـود، افـزود: در حـال حاضـر بکارگیـری انـرژی 
خورشـیدی در راس اقدامات توسـعه ای شـهرداری مشـهد برای کاربردی 

کـردن انرژی هـای پاک اسـت. 
آبسـاالن عنوان کرد: موقعیت ویژه پایانه های مسـافربری مشـهد و اتخاذ 
تصمیمـات مدیریتـی ایـن حوزه ایجـاب کرده اسـت که مدیریـت الگوی 

مصـرف در بخـش حامل هـای انرژی مـورد توجـه قرار گیرد. 
وی گفـت: در ایـن راسـتا سـازمان فناوری اطالعـات و ارتباطـات اقدام به 
نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 20 کیلووات در محل پایانه 
مسـافربری کـرد که هم اکنـون این نیروگاه به بهره برداری رسـیده اسـت. 
مدیرعامـل سـازمان فنـاوری اطالعـات و ارتباطات شـهرداری مشـهد به 
کارگیـری سیسـتم های هوشـمند را موثرتریـن ابـزار در مبحـث مدیریت 
الگـوی مصـرف انـرژی دانسـت و اظهار کـرد: نیـروگاه خورشـیدی پایانه 
مسـافربری مشـهد قادر اسـت از طریق 100 واحد پنل خورشـیدی، تبدیل 

انـرژی خورشـید را بـه 20 کیلـو وات برق انجـام دهد. 
آبسـاالن خاطرنشـان کـرد: ایـن نیـروگاه میزان مصـرف داخلی سـازمان 
پایانـه مسـافربری را فراهـم می کنـد و بـرای تامیـن ایـن میـزان انـرژی، 

فضایـی بـه ابعـاد 400 مترمربـع اختصاص یافته اسـت. 
وی بیـان کـرد: بخشـی از بـرق سـالن اصلی پایانـه از این نیـروگاه تامین 
خواهد شـد کـه بی شـک کاهـش هزینه هـا و صرفه جویـی در مصـرف 
انـرژی برق از جمله الزاماتی اسـت که مورد تاکید شـهردار مشـهد اسـت. 
آبسـاالن عنـوان کـرد: راه انـدازی ایـن نیـروگاه آغـازی بـرای توسـعه 
گازهـای  کاهـش  و  خورشـیدی  انـرژی  از  موثـر  اسـتفاده  گسـترده تر، 

اسـت.  مشـهد  در  گلخان هـای 
وی تصریـح کـرد: کاهـش آلودگی های زیسـت محیطی ناشـی از کاهش 
مصرف سـوخت های فسـیلی موهبتی اسـت که آیندگان بیشتر سپاسگزار 
پیشـینیان خـود خواهنـد شـد و اثـر کاهش مصرف سـوخت فسـیلی، این 

سـرمایه های ملـی را بادوام تـر خواهد کرد. 
آبسـاالن بـا اشـاره بـه اینکـه نیـروگاه خورشـیدی در مقایسـه بـا مصرف 
سـوخت فسـیلی آلودگـی هـوا ندارد، بـر لزوم فرهنگسـازی در ایـن زمینه 
تاکیـد کرد و گفت: شـهرداری مشـهد بـرای تعریف تعرفه هـای ترجیحی 
عـوارض در سـاختمان هایی کـه از چنیـن سیسـتم هایی بـرای تامین برق 

خـود اسـتفاده می کنند در حال بررسـی اسـت. 

مسـابقاتجامرمضاننظاممهندسـیسـاختمانخراسان
رضـویبرگزارمیشـود

 مطابــق ســال های گذشــته، در مــاه مبــارک رمضــان مســابقات ورزشــی 
ــان  ــا و آقای ــژه خانم ه ــته وی ــان در 21 رش ــام رمض ــارک ج ــام مب ــا ن ب

برگــزار مــی شــود.
مهندس احسـان قاسـمیان رئیس کمیته ورزش سـازمان نظام مهندسـی 
سـاختمان خراسـان رضـوی بـا اظهـار ایـن مطلـب افزود:مسـابقات جام 
رمضـان باشـکوهتر از سـال های قبـل در رشـته های فوتسـال )آقایـان(، 
والیبـال )آقایـان(، بسـکتبال )آقایـان(، پینـگ پنـگ )خانم هـا – آقایـان(، 
شـطرنج ) خانم هـا – آقایـان (، تنیـس ) خانم هـا – آقایان (، شـنا )خانم ها – 
آقایـان(، دارت )خانم هـا – آقایان(، بدمینتون )خانم هـا – آقایان(، تیراندازی 
)خانم هـا – آقایـان(، آمادگـی جسـمانی )آقایـان(، قویتریـن مهندسـان 
)آقایـان(، شـنا )فرزندان دختر و پسـر اعضا( و پیـاده روی خانوادگی برگزار 

خواهد شـد. 
وی مـاه میهمانـی خدا را بهترین زمـان برای انسـجام و تجدید اتحاد بین 

اعضای سازمان مهندسـی ساختمان دانست.
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رئیسشورایشهرمشهدمقدس:
برنامهجامعمدیریتزمیندرمناطقحاشیهایمشهد

تدوینشود
رئیس شورای شهر مشهد گفت: ضرورت تدوین برنامه جامع مدیریت زمین 
با رویکرد توانمندسازی اقشار کم برخوردار در مناطق حاشیه ای شهر احساس 
می شود که باید در این راستا برنامه ریزی های منسجم و دقیقی صورت گیرد. 
به گزارش تسنیم، کمال سرویها در چهارمین جلسه تصمیم گیری درباره 
سکونتگاه های  توانمندسازی  حوزه  در  مشهد  شهر  توسعه  سیاست های 
غیررسمی که در محل سازمان زمین و مسکن برگزار شد، اظهار کرد: باید 
همبستگی و یکپارچگی ارگان های مختلف در خصوص اجرایی کردن این 

سیاست ها بیش از پیش افزایش یابد. 
در ادامه این جلسه خلیل موحدی، عضو شورای اسالمی شهر مشهد با تأکید 
بر ضرورت تقویت روحیه کار جمعی افزود: شهرداری باید ضمن ممانعت از 
گرفتن سود های غیرواقعی از شهروندان، برای دست یافتن به اعتمادسازی 

عمومی اهتمام کامل را مبذول کند. 
وی عنوان کرد: نیاز های شهر در خصوص توانمندسازی سکونتگاه های غیر 

رسمی بسیار است که باید به آن ها پرداخته شود. 
مرتضی حقیقی، مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد نیز در 
پایان این نشست با تقدیر از توجه ویژه رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر 
مشهد بر تدوین برنامه جامع مدیریت زمین و قدردانی از حضور همه جانبه 
مشاور طرح تفصیلی در این زمینه بیان کرد: پیرو اعالم آمادگی مشاور طرح 
تفصیلی انتظار می رود ایشان نسبت به ارایه پیشنهادات برنامه ای و مصداقی 

خود اقدامات الزم را صورت دهد. 

مانیتورینگدرمشهد و نقلدرونشهری و سامانهحمل
راهاندازیشد

به گزارش تسنیم، مهیار پدرام، مدیر شرکت حمل ونقل زمان سیر خراسان 
در همایش سامانه مدیریت حمل و نقل درون شهری و مانیتورینگ آنالین 
رانندگان و ارتباط دو طرفه با مرکز عملیات، اظهار کرد: این طرح به منظور 
مدیریت تماس ها و خدمات حمل ونقل درون شهری طراحی و اجرا شده 
است که در این سامانه تمام خطوط تلفنی مرکز تماس به سخت افزار تلفن 

مجهز است. 
مدیـر شـرکت حمـل و نقل زمان سـیر خراسـان با اشـاره بـه قابلیت های 
این سیسـتم خاطرنشـان کـرد: تمام خطـوط تلفنی مرکز تلفن به سـخت 
افـزار تلفـن مجهز هسـتند و پـس از تماس مشـترک مشـخصات تماس 
گیرنـده بـرروی صفحـه نمایـش کاربـران ظاهـر و کاربر می توانـد با یک 

انتخـاب اعزام سـرویس انجـام دهد. 
پـدرام افـزود: در ایـن طرح امکان تعریف نامحدود ایسـتگاه وجـود دارد که 
نرم افزار با توجه به اولویت محل مشـترک نسـبت به شناسـایی نخسـتین 

راننـده آزاد در نزدیک ترین ایسـتگاه اقدام می کند. 
وی بـا اشـاره بـه مهم تریـن دسـتاوردهای ایـن طـرح خاطرنشـان کـرد: 
بهینه سـازی مصـرف سـوخت، کاهش ترددهـای اضافـه راننده ها، کاهش 
آلودگـی هـوا، مدیریت زمـان، ارتقای امنیت مسـافر و راننده، حل مشـکل 
بـزرگ پارکینـگ، حفظ حریـم خصوصی مشـترکان و ارتبـاط لحظه ای با 

راننـده از جملـه دسـتاوردهای مهم این طرح اسـت. 
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مدیر شـرکت حمل و نقل زمان سـیر خراسـان با بیان اینکه سـامانه حمل 
و نقـل درون شـهری و مانیتورینـگ از هفـت زیر سیسـتم تشـکیل شـده 
اسـت، تصریح کرد: زیر سیسـتم ایسـتگاه ها، راننده ها، مشترکان، مدیریت 
تماس ها، مدیریت مالی و مانیتورینگ از زیر سیسـتم های این طرح اسـت 
کـه هـر کـدام از ایـن زیـر سیسـتم ها بنا بـه ضرورتی تعبیه شـده اسـت. 
پـدرام افـزود: از قابلیت های زیر سیسـتم مانیتورینگ امکان قسـمت بندی 
نقشـه، نمایش موقعیت مکانی راننده ها، استفاده از نقشه بدون وابستگی به 
سـرویس های بیگانه، تشخیص وضعیت سرویس دهی، قابلیت مراجعه به 
سـوابق مسـیرهای سرویس گذشته و محاسبه مسـافت و زمان سفر است. 

پروژههـایشـهریبایدبراسـاسمیزاناثربخشـیتعریف
واجراشـوند

سـید صولـت مرتضـوی در همایـش مهندسـی ارزش پروژه های شـهری 
یکی از مشـکالت فـراروی میزان بهـروری در مدیریت شـهری را تعریف 
سـال مالـی دانسـت و اظهـار کـرد: در ایـن راسـتا بایـد به سـمت مباحث 
کاربـردی و اجرایـی مهندسـی ارزش حرکـت کـرد. وی عنـوان کـرد: 
مهندسـی ارزش بـه معنـای اصـالح نظـام بهـره وری اسـت کـه کاهـش 
هزینه هـا و بـاال بـردن کیفیـت محصـول را بـه دنبـال دارد که متاسـفانه 
بنـا بـر جهات مختلف مهندسـی ارزش در کشـور مـا مغفول مانده اسـت. 
مرتضوی سـه عامل فرهنگی، سیاسـی و تورم را سـبب کاهش بهره وری 

و اجرا نشـدن مهندسـی ارزش در کشور دانست. 
وی اظهـار کـرد: بـا وجـود آموزه هـای عالـی دینـی، تاکیـدات معصومین 
و توصیـه بـزرگان، متاسـفانه فرهنگ مهندسـی ارزش در کشـور مـا و در 

دسـتگاه های اجرایـی مغفـول مانده اسـت. 
شهردار مشهد افزود: در برخی از مواقع از تخلفات مهندسی ارزش و کنترل 
بـر مدیریـت پروژه چشم پوشـی می شـود و همچنیـن تالش بـرای به نام 
خـود تمـام کـردن پروژه ها نیز دیگر مشـکل موجـود در این زمینه اسـت. 
مرتضـوی گفـت: در بعضـی مواقع بـرای اینکه پروژه ها هرچه سـریع تر به 
اتمـام رسـد، پروژه ها با فشـار بیش از حد پیمانکار و بسـیج تمـام امکانات 
و بـا هزینـه  مضاعـف انجـام می شـود کـه در دو سـه مـاه پـس از افتتـاح 
ایـن پـروژه هزینـه ای مضاعـف بـرای نگهـداری آن تحمیل می شـود که 

متاسـفانه ایـن موضـوع در پروژه های شـهری متداول اسـت. 
وی تـورم و مسـایل اقتصـادی را به عنـوان عامل آخر کاهش بهـره وری و 
اجرا نشـدن مهندسـی ارزش دانسـت و گفـت: این عامل تمـام تخلفات را 

می دهد.  پوشـش 
مرتضـوی خاطرنشـان کـرد: تـورم تخصیـص نیافتـن منابـع و خردکردن 
اعتبـارات را بـه دنبـال دارد کـه بایـد در هـر یـک از این مـوارد بحث های 

وسـیعی انجام داد. 
شـهردار مشـهد تصریـح کـرد: تـورم 20 درصد به باال سـبب برگشـت به 
عقـب و ارزیابـی پـروژه بـرای پیمانـکاران و مدیـران اسـت و عاملی برای 
تخلفـات مهندسـی ارزش می شـود کـه بـا پرداختن بـه مهندسـی ارزش، 

نظـام بهـره وری اصالح می شـود. 
مرتضـوی بـا بیـان اینکـه هدفمنـدی یارانه هـا موضوعـی مبارک اسـت، 
تاکیـد کـرد: ایـن کار زمانـی ارزشـمند اسـت کـه هفـت برنامـه تحـول 

اقتصـادی را بـا هـم بـه انجام برسـانیم. 
وی بـا اشـاره بـه اصـالح نظـام بهـره وری یـا همـان مهندسـی ارزش 
خاطرنشـان کرد: در نظام بهره وری دو عنصر کارایی و انجام دادن درسـت 

کار حایـز اهمیت اسـت. 



153

وی گفت: باید در پروژه ها به ضرورتی که بر شـهر دارد یا ندارد توجه شـود. 
مرتضـوی افـزود: مـا مدیـر زده شـده ایم و هیـچ گاه جسـارت اجتهـاد و 
ایسـتادگی در برابـر تفکـر غلـط مدیریتـی نداشـته ایم، بـه ایـن دلیـل که 
می خواهیـم بـر اریکـه قـدرت بمانیـم و این موضـوع بزرگتریـن عیب در 
نظـام مدیریتـی محسـوب می شـود کـه نگاهـی مقـرون به صرفـه برای 

مملکـت نیسـت و بایـد زمینـه انتقـاد در مدیریت شـهری باز شـود. 
وی نبـود مطالعـه دقیـق توسـط صاحب نظـران و مصـرف انرژی بـاال را 
از دیگـر مـوارد موانـع مهندسـی ارزش برشـمرد و گفـت: امیدواریـم ایـن 

همایـش بـرای مـردم شـهر اثربخش باشـد. 
مرتضـوی بیـان کـرد: یکـی از مـواردی کـه کشـور مـا را به شـدت آزار 
می دهـد، مصرف شـدید انرژی اسـت که مـا در این زمینه رکـورد مصرف 
را شکسـته ایم، بـه طوری که میـزان مصرف مان از خیلی کشـورها باالتر 

اسـت کـه دلیـل آن ارزان و مجانـی بودن انرژی اسـت. 

رئیسکمیسیونفنیوعمرانیشورایشهرمشهدخبرداد
تعریف1400پروژهعمرانیدرمشهدمقدس

رئیس کمیسـیون فنی و عمرانی شـورای شـهر مشـهد گفت: هزار و 400 
پـروژه عمرانـی بـرای مشـهد تعریف شـده کـه 493 پـروژه نیمه تمـام با 
هزینـه 341 میلیـارد تومان وجـود دارد؛ بنابراین اولویت کار بیشـتر بر روی 

پروژه هـای نیمه تمام اسـت. 
مهـدی ذاکرالحسـینی در نشسـت تخصصـی رسـانه ای کمیسـیون فنی 
عمرانـی شـورای شـهر مشـهد اظهار کـرد: مهم تریـن تالش در شـورای 
شـهر افزایـش کسـب رضایتمنـدی شـهروندان و زائران اسـت، همچنین 
شـهرداری و شـورای اسـالمی شـهر مشـهد به دنبال درآمدهـای پایدار و 

پیشـرفت همـه جانبـه عدالـت محور بـرای مردم این شـهر هسـتند. 
رئیـس کمیسـیون فنـی، عمرانـی شـورای شـهر مشـهد بـا اشـاره بـه 
چشـم انداز ایـران 1404 خاطرنشـان کـرد: ایـن بحـث در سـال 1383 به 
تصویـب رسـید و اهـداف شـهر مشـهد در موضوعـات مختلـف به عنوان 
یـک مطالبـه پیگیـری می شـود و امیدواریم این شـهر به شـهری متعادل 
بـا ابعاد سیاسـی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و بـه مرکزی الهام بخش 

در سـطح جهانـی برای شـیعیان اسـالم تبدیل شـود. 
ذاکرالحسینی گفت: در ارتباط با سیاست های شاخص شورای شهر مشهد، 
10 سیاست فنی، عمران و 14 سیاست در بخش شهرسازی بوده که برای 
گنجانده ایم.  سال 1393  بودجه  در  را  آن ها  سیاست ها،  این  به  دستیابی 
وی بـا بیـان اینکه کمیسـیون مـاده 100 بیش از 3 هـزار و 996 حکم قلع 
داشـته اسـت، تصریـح کـرد: از ایـن رقـم 10 درصـد اجرایی شـده که در 
سـال 1392 پرونده هـای اجرایی شـده در کمیسـیون مـاده 100، 16 هزار 

950 رأی داشـته و کل آرای صـادر شـده نیـز 27 هزار بوده اسـت. 
وی افـزود: هـزار و 400 پـروژه عمرانی برای مشـهد تعریف شـده که 493 
پـروژه نیمـه تمام با هزینه 341 میلیـارد تومان وجـود دارد بنابراین اولویت 

کار بیشـتر بـر روی پروژه های نیمه تمام اسـت. 
ذاکرالحسـینی با اشـاره به پروژه تاالر شـهر میدان شـهدا خاطرنشان کرد: 
دو جلسـه با هیئت اجرایی میدان شـهدا گذاشـته شـده و برای مدت زمان 
تأخیـر افتـاده، زمان بنـدی آن مجـدداً برنامه ریـزی شـده و به امیـد خدا تا 

پایان شـهریور امسـال تاالر شـهر به بهره برداری می رسـد. 
وی بـا بیـان اینکـه خط دو قطارشـهری تـا پایان اردیبهشـت ماه امسـال 
چهار درصد پیشـرفت فیزیکی داشـته اسـت، تصریح کرد: ایـن خط از 15 
بهمن ماه سـال گذشـته تا پایان اردیبهشـت ماه امسـال فقط چهار درصد 
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پیشـرفت فیزیکی داشـته اسـت در صورتی کـه باید 5/9 درصـد می بود. 

بازنگریمطالعاتجامعحملونقلمشهدبررسیشد
بـا حضـور معـاون هماهنگی امـور عمرانـی اسـتاندار، بازنگـری مطالعات 
جامـع حمـل و نقل شـهر مشـهد مورد بررسـی قـرار گرفت و کلیـات آن 
بـه تصویـب رسـید که پـس از رفع اشـکاالت، بـه دبیرخانه شـورای عالی 

ترافیک ارسـال شـود. 
به گزارش تسنیم محمد حسن واحدی در جلسه شورای هماهنگی ترافیک 
خراسان رضوی، با برشمردن اهمیت نقش حمل و نقل در توسعه حیات 
اقتصادی و اجتماعی هر منطقه، به اتخاذ تدابیری اصولی برای رسیدن به 

اهداف این طرح تاکید کرد. 
وی افزایش آرامش در سفر، افزایش قابلیت اطمینان به سیستم حمل و نقل 
و کاهش مخارج آن، افزایش ایمنی و امنیت سفر و کاهش خطرات زیست 
محیطی را از جمله مهم ترین اهداف این طرح دانست و افزود: آنچه که در 
رأس این اهداف از اهمیت خاصی برخوردار است شناسایی واقعیت ها و ارایه 

راهکار برای حل مشکالت موجود است. 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یکی از افق های پیش روی این 
طرح را اتخاذ سیاست های مبتنی بر فرهنگ سازی و ایجاد زمینه برای باال 
بردن ضریب استفاده مردم از وسایل نقلیه عمومی و به حداقل رساندن 
استفاده از خودروهای شخصی با هدف کاهش آلودگی هوا و سالم سازی 

محیط معرفی کرد. 
واحدی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مشهد هر ساله میزبان میلیون ها زائر و 
مسافر است، لزوم انسجام و انعطاف پذیری طرح جامع حمل و نقل ضرورت دارد. 
باال بردن کارایی حمل کاال و مسافر، مناسب سازی اماکن شهری برای تردد 
معلوالن، بهره گرفتن از نقطه نظرات مردمی برای تکمیل نظر متخصصان و 
کارشناسان از دیگر مواردی بود که برای بررسی طرح، مورد تاکید قرار گرفت. 

رئیسسازمانمیراثفرهنگیکشور:
گردشـگری مبتنـی بـر معمـاری ایرانـی - اسـالمی مـورد حمایت بخش 

خصوصـی قرار گیـرد
معـاون رئیـس جمهـور و رئیس سـازمان میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری گفت: گردشـگری مبتنی بـر معماری ایرانی و اسـالمی که 
فرهنـگ ما از آن نشـات گرفته اسـت، باید حمایت شـده و بـه دنیا معرفی 
شـود کـه دولـت در این حوزه بـه کمک بخـش خصوصی هم نیـاز دارد. 
مسـعود سـلطانی فر در خصوص نقش معماری شـهری بر توسـعه و رونق 
صنعـت گردشـگری و توریسـم اظهـار کرد: امـروزه اگر به گردشـگری به 
چشـم صنعت توجه شـود معماری سـنتی هم یکی از عوامـل تاثیرگذار بر 

آن به شـمار می رود. 
وی افـزود: معمـاری سـنتی ایرانی که قبل و پس از اسـالم در کشـور ما و 
در شـهرهای قدیمـی وجود دارد، همـواره مورد توجه گردشـگران مختلف 
جهـان بـوده اسـت و ما توانسـته ایم به این وسـیله توجه گردشـگران را به 

آثار سـنتی خـود جلب کنیم. 
رئیـس سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری ظرفیت 
معمـاری ایرانـی اسـالمی را برای رونق گردشـگری کشـور خوب توصیف 
کـرد و گفـت: معماری ایرانی اسـالمی آثار زیبایی در نقاط مختلف کشـور 
از خـود بـر جـای گذاشـته اسـت و می توانـد سـبب رونـق گردشـگری در 

کشـور شود. 
سـلطانی فـر بـه لـزوم حمایـت از گردشـگری مبتنی بـر معمـاری ایرانی 
اسـالمی اشـاره و تصریـح کـرد: گردشـگری مبتنی بـر معمـاری ایرانی و 
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اسـالمی کـه فرهنـگ مـا از آن نشـات گرفته اسـت، باید حمایت شـده و 
بـه دنیـا معرفی شـود که دولـت در این حـوزه به کمـک بخش خصوصی 

هم نیـاز دارد. 
وی بیـان کـرد: برگـزاری همایش هایی مانند همایش معماری و توریسـم 
می توانـد جذابیت هـای سـرمایه گذاری در حـوزه گردشـگری و توجـه بـه 
عامل معماری ایرانی اسـالمی در جذب گردشـگر را به خوبی معرفی کند. 
معـاون رئیس جمهـور گفت: فرهنگ، زبان مشـترک میان ملت هاسـت و 
میـراث فرهنگـی هـر کشـور می توانـد فرهنگ آن کشـور را بـه خوبی به 

ملت هـای دیگـر نشـان داده و سـبب پیونـد ملت ها با یکدیگر شـود. 

معاونشهردارتهران:
معماریمشهدبایدبهالگوییبرایجهانتبدیلشود

معـاون برنامه ریـزی و توسـعه شـهری شـهرداری تهـران گفـت: مشـهد 
به عنـوان ملـک خراسـان و حریم رضـوی باید از نظر معماری اسـالمی به 

الگویـی بـرای جهانیان تبدیل شـود. 
بـه گـزارش تسـنیم، محمـود صالحـی در اختتامیـه دومیـن همایـش 
بین المللـی معمـاری و توریسـم اظهـار کرد: شـهرداری ها تکلیـف بزرگی 
برعهـده دارنـد و انجام این رسـالت ها نیازمند تالش زیاد اسـت و در شـهر 
مشـهد این احسـاس نیاز وجود دارد که معماری آن باید سـاماندهی شـود. 
وی افـزود: شـهر مشـهد آینه تمـام نمای شـهری دینی اسـت و معماری 
معـرف فرهنگ ایرانی و اسـالمی اسـت بنابراین باید بـا برنامه ریزی بیش 

از پیـش فرهنـگ و اصالـت خود را به رخ جهانیان بکشـیم. 
صالحـی تصریـح کـرد: مشـهد به عنـوان یکـی از مهم تریـن شـهرهای 
کشـور سـالیان سـال اسـت کـه میزبان یکـی از چهـارده معصوم اسـت و 
درحقیقـت ملک خراسـان قدیم هم به شـمار می رود بنابرایـن باید معماری 

آن الگویـی برای سـایر شـهرها و کشـورهای جهان باشـد. 
معـاون برنامه ریزی و توسـعه شـهری شـهرداری تهران خاطرنشـان کرد: 
سـبک معماری در جذب گردشـگر موثر اسـت و در حقیقت گردشگری در 
دنیا از معماری به وجود آمده اسـت، معماری غرب نامناسـب اسـت اما باید 
در نظر داشـت که جوامع غربی از معماری ایرانی اسـالمی بهره  می گیرند. 
وی عنـوان کـرد: معمـاری معـرف فرهنـگ اسـت و توریسـم هایی کـه 
از کشـورهای خارجـی بـه ایـران سـفر می کننـد، فرهنـگ مـا را در قالب 
معماری مشـاهده می کننـد معماری ایرانی اسـالمی ابزاری بـرای نمایش 
فرهنـگ و اصالـت ایران اسـالمی اسـت بنابرایـن از این رهگـذر می توان 

پیشـینه و هویـت ایرانـی اسـالمی را بـه جهانیان معرفـی کرد. 

مدیرعاملمنطقهتجاریوگردشگریسپاد:
توسعهمشروطجایگزینتوسعهبیقیدوشرطشهریشود

مدیرعامل منطقه تجاری و گردشـگری سـپاد گفت: باید توسـعه مشـروط 
را جایگزیـن توسـعه بی قید و شـرط کنیـم زیرا با تبیین قیدها و شـرط ها و 

کنتـرل آن ها می توانیم نتیجه توسـعه شـهری را مطلوب کرد. 
بـه گزارش تسـنیم، سـید مهدی درهمـی در اختتامیه همایـش معماری و 
توریسـم توجه به توسـعه و گردشـگری پایـدار را موضوعی مهـم خواند و 
اظهـار کـرد: مـا باید توسـعه مشـروط را جایگزین توسـعه بی قید و شـرط 
کنیـم زیـرا بـا تبییـن قیدها و شـرط ها و کنتـرل آن هـا می توانیـم نتیجه 

توسـعه را در شـهر مطلوب کنیم. 
وی تصریح کرد: تا زمانی که به نتایج توسـعه خوشـبینی سـاده لوحان های 
داشـته باشـیم و تصور کنیم توسـعه خودش راه درست را انتخاب می کند و 
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نیازی به شـرطی کردن آن نیسـت، باید در آینده نزدیک منتظر مشـکالت 
شـهرهای توسـعه یافته کنونی باشـیم که با هزینه های زیاد اکنون در حال 
برطرف کردن مشـکالت ناشـی از توسعه بی قید و شرط شهرشان هستند. 
مدیرعامـل منطقـه تجاری گردشـگری سـپاد بـا تاکید بر اینکـه نباید این 
اشـتباه را در مشـهد تکـرار کنیـم، افـزود: بایـد سـعی کنیـم که در مسـیر 
توسـعه قیدهـا و شـرط های منطقی و مطلوبـی را برای شـهر تبیین کنیم. 
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه اینکه مشـهد نیاز چندانـی به ایجاد گردشـگر 
ندارد گفت: مشـهد به واسـطه وجـود بارگاه ملکوتی ثامـن الحجج )ع( نیاز 
چندانـی بـه ایجاد گردشـگر نـدارد بلکه بایـد حضـور آن را مدیریت کند. 

درهمـی افـزود: مبانـی فکـری مدیـران منطقه تجاری گردشـگری سـپاد 
ارتباط مسـتقیمی بـا موضوعـات این همایـش دارد. 

وی تصریـح کـرد: بایـد بدانیـم، تاثیـری که معماری در سرنوشـت شـهر 
مـا دارد کم تـر از تاثیـر توریسـم نیسـت ولـی اگـر به صـورت مجـزا به آن 

پرداختـه شـود هـر دو موضـوع را در بـر خواهـد گرفت. 
وی به معرفی منطقه تجاری گردشـگری سـپاد پرداخت و گفت: متفکران 
و مدیـران منطقه تجاری گردشـگری سـپاد در این نقطه شـهر از فرصتی 
اسـتفاده نکرده انـد بلکه در ایـن مناطق فرصت ایجاد کرده انـد زیرا از بافت 
حاشـیه شـهر و کم برخوردار برای ایجاد این منطقه اسـتفاده شـده اسـت. 
درهمـی همچنیـن به تشـریح گام های سـپاد در راسـتای عدالت اجتماعی 
پرداخـت و افزود: نگاه سـپاد به بافت حاشـیه شـهر برخـالف دیدگاه هایی 

که وجود دارد، نگاهی سـازنده اسـت. 

شهرداریهاتمامفرصتهایآیندهزیستشهریرامیفروشند
وزیـر راه و شهرسـازی با بیان اینکه شـهرداری ها تمـام فرصت های آینده 
زیسـت شـهری را به فروش می رسـانند، گفت: دو نهاد شـهرداری و دولت 
در موضـوع نوسـازی و بهسـازی بافت هـای فرسـوده مداخلـه می کنند اما 
هنـوز سـاکنان ایـن بافت ها یک نظـر جدی برای مشـارکت در بهسـازی 

بافت های فرسـوده ندارند. 
عباس آخوندی در هفدهمین سـالگرد تأسـیس شـرکت عمران و بهسازی 
شـهری ایران گفت: مردم عالقمند هسـتند دولت همواره در ساخت و سـاز 

و یـا هر پـروژه ای مداخله کنند. 
وی افزود: در هفده سـال گذشـته از تأسـیس شـرکت عمران و بهسـازی 
شـهری ایـران، قانـون سـاماندهی مسـکن و بازسـازی بافت فرسـوده به 
خوبـی دیـده شـده و بـه آن تاکید شـده اسـت اما هنـوز به عنوان خواسـته 

اجتماعـی در نیامده اسـت. 
آخونـدی اظهارداشـت: هنـوز بازسـازی بافت های فرسـوده به عنـوان یک 
مسـاله اجتماعی در نیامده اسـت و باید اذعان کرد ساخت و سـاز در حواشی 

شـهرها راحت تر از داخل شـهرها اسـت. 
وی بـا بیـان اینکـه گرایـش به سـمت بیرون شـهر بیشـتر ار داخل شـهر 
اسـت، تاکیـد کـرد: سـلیقه دولتمردان تغییـر می کنـد بنابراین امید اسـت 

بتوانیـم بازسـازی بافـت فرسـوده  را به مسـاله اجتماعی تبدیـل کنیم. 
آخونـدی خاطرنشـان کـرد: بایـد بـه نحـوی سـاکنان مناطـق بافت های 
فرسـوده در بازسـازی و بهسـازی مداخلـه کننـد امـا هنوز با ایـن موضوع 

فاصلـه داریـم و دلخـوش برخـی اقدامات شـده ایم. 
وی بـا بیـان اینکـه دو نهـاد شـهرداری و دولـت در بهسـازی بافت هـای 
فرسـوده مداخلـه می کننـد، گفت: هنـوز سـاکنان بافت های فرسـوده نظر 

جـدی در خصـوص بهسـازی و نوسـازی بافت هـای فرسـوده ندارند. 
آخونـدی گفـت: بـرای رسـیدن بـه هدف نیاز اسـت کـه بیـن دولت ملی 
و دولـت محلـی رابطـه ای ایجاد شـود امـا نباید دچـار افراط و تفریط شـد. 
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وی افـزود: زمانـی گفتـه می شـد کـه شـهرداری ها را بایـد به دولـت داد و 
زمانـی هـم عنوان شـد کـه شـهرداری ها نبایـد از دولـت بودجـه بگیرند، 
بـرای ایـن موضـوع مثالـی می تـوان آورد کـه شـهرهایی هسـتند کـه 

فوق العـاده فقیـر هسـتند و بودجـه ای نیـز ندارند. 
وی افـزود: پـس بـا ایـن وضعیت بحـث عدالـت جغرافیایـی و رابطه رفع 
تعادل هـای جغرافیایـی و حمایـت از حکمروایـی محلـی هنـوز در ایـران 

شـکل روشـنی ندارد. 
آخوندی گفت: از گذشـته، شـهرداری ها از لحاظ حقوقی فقط می توانسـتند 
معابـر را تحـت تملـک خـود قـرار دهنـد و فراتـر از معابـر حـق تملـک 
نداشـتنداما زمانـی بحث این شـد کـه اگر یک طـرح عمرانی و بهسـازی 
شـهری را کـه نیـاز به مداخله اسـت بـه طرح هـای عمرانـی تبدیل کنیم 

آنوقـت می توانیـم آن را در قانـون تملـک بگنجانیم. 
وزیـر راه و شهرسـازی بـا انتقـاد از وضعیـت معمـاری در کشـور، گفـت: 
واقعـاً وضعیـت معمـاری نگران کننده اسـت، متأسـفانه افزایـش تراکم در 
بازسـازی بافت هـای فرسـوده و تاریخـی راه  حل درسـتی نبوده اسـت چرا 

کـه باعـث کاهـش کیفیت زندگی شـده اسـت. 
وی بـا بیـان اینکه افزایش تراکـم در بافت های فرسـوده در بهترین حالت 
ایـن بـوده اسـت که بگوییم خـوب سـاخته ایم، گفت: باید فکـری به حال 

معمـاری نگران کننده در کشـور کنیم. 
وی بـا انتقـاد از نظـام درآمـدی شـهرداری ها گفـت: در نظـام درآمـدی 
شـهرداری ها متاسـفانه تمام فرصت های آینده زیسـت شـهری به فروش 
می رسـد تـا بـه درآمد جاری برسـد، این ها مسـایلی اسـت کـه باید بحث 

شـود و بنـده از آن هراسـی ندارم. 

تالشبرایاجرایمسکناجتماعی
قائـم مقام وزیر راه و شهرسـازی در مسـکن مهر گفـت: به موازات تکمیل 
پروژه های مسـکن مهر در کشـور وزارت راه و شهرسـازی در یک رویکرد 
جدیـد تـالش می کند تا مسـکن اجتماعی را نیـز به مرحله اجـرا بگذارد. 

احمـد اصغـری مهرآبـادی در جریـان بازدیـد از طرح های مسـکن مهر در 
اردبیـل اظهار داشـت: تیمـی در وزارتخانه مشـغول تدوین برنامه مسـکن 
اجتماعـی اسـت و در کنـار آن تـالش وزارتخانـه بـر این اسـت تـا پرونده 

مسـکن مهـر را تـا سـال 94 ببنـدد و آن ها را بـه مرحله نهایی برسـاند. 
وی تصریـح کـرد: البتـه بـه مـوازات تکمیـل مسـاکن مهـر سـعی دولت 
یازدهـم در اجـرای طرح هـای مختلـف مسـکن اجتماعـی و حمایتـی 
اسـت چـرا کـه هـر دولـت رویکـرد خـاص خـود را دارد بـه طوریکـه مـا 
در دوره ای شـاهد واگـذاری زمیـن بـه قیمـت منطقـه ای، اجرای مسـکن 
اجتماعـی، حمایتی، تولید مسـاکن به شـرط تملیک و مسـکن مهر بودیم 
کـه سیاسـت دولت جدیـد نیز اجرای مسـکن اجتماعی اسـت کـه در این 
زمینـه سـعی می کنیم برنامه های مسـکن اجتماعـی را از طریق رسـانه ها 

بـه اطـالع مردم برسـانیم. 
قائـم مقـام وزیـر راه و شهرسـازی در مسـکن مهـر بـا بیان اینکه اسـتان 
اردبیل با کم ترین مشـکل در تکمیل واحدهای مسـکن مهر مواجه اسـت 
خاطـر نشـان کـرد: امیدواریم تـا پایان سـال 94 تمـام دو میلیـون و 300 

هـزار واحـد مسـکن مهر متعهد شـده تحویل شـود. 
اصغـری مهرآبـادی در مـورد تأمیـن منابع مالی مسـکن مهـر اضافه کرد: 
بخشـی از ایـن منابـع از طریـق آورده متقاضیـان و بخشـی نیـز از طریق 
تسـهیالت بانکـی در اختیـار متقاضیـان قـرار گرفتـه و در کنـار آن دولت 
بـا پرداخـت تسـهیالت ارزان قیمـت چهـار و هفـت درصـد و تخفیف 50 
درصـدی در عـوارض پروانـه سـاختمانی و دیگر مسـاعدت ها سـعی کرده 
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تـا جایـی کـه مقدور اسـت در تأمیـن زیرسـاخت ها و آماده سـازی خدمات 
روبنایـی اقـدام کند. 

 قائـم مقـام وزیـر راه و شهرسـازی در مسـکن مهـر بیان کرد: با سـاخت 
287 مدرسـه، 254 باب مسـجد و 76 باب کالنتری در مسـاکن مهر سعی 
و تالشـمان بـر این اسـت تـا مشـکالت و نارسـایی های احتمالـی در این 

حوزه برطرف شـود. 

ازاقداماتچالشیدرحوزهمسکنخودداریکنید
رئیـس کمیسـیون عمـران مجلـس بـا بیـان اینکـه از دولـت و وزارت راه 
و شهرسـازی خواسـته ایم از اقدامـات چالشـی و تنـد کـه موجـب افزایش 
قیمت مسـکن می شـود خـودداری کننـد، گفت: هـر برنامـه و طرحی که 
موجـب افزایـش قیمت مسـکن شـود نماینده های مجلس بـا آن مخالفت 

خواهنـد کرد. 
مهدی هاشـمی در پاسـخ بـه این پرسـش کـه ظاهـرا وزیر اقتصـاد و وزیر 
راه و شهرسـازی بـا مالیات بر عایدی سـرمایه )مسـکن(مخالفت کرده اند، 
گفـت: هـر موردی کـه باعـث افزایش قیمت مسـکن باشـد، نماینده های 

مجلـس با آن مخالف هسـتند. 
وی افـزود: در حـال حاضـر گفتـه می شـود قیمت مسـکن و اجـاره بها به 
دلیـل اجـرای مرحلـه دوم هدفمندی و افزایش هزینه هـای حمل و نقل در 
حـال افزایش اسـت، بنابراین اگر قرار باشـد مجددا زمینـه ای برای افزایش 

قیمت مسـکن باشـد صالح نیسـت که اجرا شـود. 
وی تاکیـد کـرد: افزایـش منطقـی قیمـت مسـکن را هـم با رشـد قیمت 
مصالـح سـاختمانی قبـول داریـم بنابرایـن بایـد از برنامه هایـی که موجب 

رشـد بیـش از حـد قیمـت مسـکن می شـود خـودداری کرد. 
هاشـمی خاطرنشـان کـرد : نماینده هـای مجلـس از دولت خواسـته اند که 
دولـت توجـه کافـی به مسـایلی کـه باعث ایجـاد تنـش در بازار مسـکن 

می شـود داشـته باشـد و از آن خـودداری کنـد. 
رئیـس کمیسـیون عمـران گفـت: از دولـت و وزارت راه و شهرسـازی 
خواسـته ایم کـه از اقدامـات چالشـی و تنـد کـه موجـب افزایـش قیمـت 
مسـکن می شـود خودداری کند تا در فصل تابسـتان که اوج نقل و انتقال 

مسـکن اسـت بـدون جهش قیمـت سـپری کنیم. 

پیچیدگـینظامساختوسـازهاوضعیتمعمـاریرانگران
کنندهکردهاسـت

وزیـر راه و شهرسـازی گفـت: پیچیدگـی نظـام ساخت و سـازها در کشـور 
وضعیـت معمـاری شـهرها را بسـیار نگـران کننـده کرده اسـت. 

بـه گـزارش ایرنـا، عبـاس آخونـدی در مراسـم هفدهمین سـال تاسـیس 
شـرکت مـادر تخصصـی عمـران و بهسـازی شـهری ایـران افـزود: در 
بهسـازی و نوسـازی بافت هـای کهـن و قدیمـی توجـه بـه خاسـتگاه 
اجتماعـی مـردم اهمیـت زیـادی دارد و این مسـاله در بازگشـت هویت به 

بافت هـای کهـن و فرسـوده بسـیار تاثیرگـذار اسـت. 
وی افزود: متاسـفانه در بهسـازی بافت های کهن و تاریخی تنها راهکار در 
افزایش تراکم دیده شـده و به نظر می رسـد این راه حل درستی نبوده است. 
وزیـر راه و شهرسـازی تاکیـد کـرد: نظـام ساخت و سـاز در کشـور بسـیار 
پیچیـده شـده و فـروش زمین شـهرها بـرای کسـب درآمد شـهرداری ها 

نگرانـی زیـادی را بـه وجـود آورده اسـت. 
وی یـادآور شـد: در بهسـازی و نوسـازی بافت هـای فرسـوده بایـد بـه 
اجتماعـی کـردن این مسـاله توجه جدی شـود تـا با همـکاری دولت ملی 

و دولـت محلـی معماری شـهرهای کشـور سـاماندهی شـود. 
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وزیر راه و شهرسـازی اظهار داشـت: در نوسـازی و بهسـازی شـهرها باید 
بـه خواسـت های مـردم توجـه جدی شـود، زیـرا مقاومت خیلـی از نهادها 
و سـازمان ها در ایـن مسـاله سـبب شـده تاکنون بـه خواسـتگاه اجتماعی 

مردم توجه نشـود. 
وی گفت: وجود شـرکت مادر تخصصی عمران و بهسـازی شـهری ایران 
نشـان از آن دارد که وزارت راه و شهرسـازی برای سـاماندهی مسـکن در 
بافت هـای فرسـوده اهمیـت زیـادی قایل اسـت، هر چند که هنـوز هم به 

ساخت و سـازها در حواشـی توجه زیادی می شـود. 
آخوندی با بیان اینکه گرایش ساخت و سـازها به سـمت بیرون شـهر بیشتر 
شـده اسـت گفت: در حالی که گرایش ساخت و سـازها و حواشـی شـهرها 
رغبت بیشـتری نشـان می دهد، شـهرها از درون دچار فرسـایش می شوند. 
وی گفـت: هنـوز هم بین رعایت توجه به شـهروندان و حقوق شـهروندی 
فاصلـه زیـادی داریم، اما باید تـالش کنیم با کاهش مداخله شـهرداری ها 
و دولت بهسـازی بافت های قدیمی ایران سـاماندهی مناسبی داشته باشد. 
وزیر راه و شهرسـازی تصریح کرد: در گذشـته شـهرداری ها از نظر حقوقی 
می توانسـتند معابـر را تملک کنند، اما در طرح های نوسـازی شـهرداری ها 

حق ورود نداشتند. 
وی یـادآور شـد: زمانی بودجه شـهرداری ها بـه دولت متکی بـود و پس از 
مدتی اسـتفاده شـهرداری ها از بودجه دولتی ممنوع شـد و این سـبب شـد 
شـهرداری ها برای اداره شـهرها درآمدزایی کرده و با فروش تراکم نیازهای 
مالـی خـود را تامیـن کنند، ایـن در حالی اسـت که هم اکنـون در برخی از 
شـهرها، شـهرداری ها به هیچ وجه درآمد مالی ندارند، در حالی که ضروری 
اسـت بیـن مالیـه ملی و مالیه محلـی در این خصوص تعادلی برقرار شـود. 

تلفاتجادهایایرانمعادلسقوطساالنه60هواپیما
شـاید تلخ تریـن خبـری که میهمان همیشـگی روزهای شـاد مـردم ایران 
اسـت آمـار کشته شـدگان جاده هاسـت؛ آمـاری کـه هـر چنـد در طـول 
سـال های گذشـته رونـد کاهشـی به خـود گرفته امـا هنوز دومیـن عامل 

مـرگ و میـر در کشـور تلقی می شـود. 
بـه گـزارش ایسـنا، بـا توجه بـه اینکـه میـزان تلفـات جـاده ای به صورت 
روزانـه و تدریجـی اعـالم می شـود، چنـدان مـوج نگرانی در جامعـه ایجاد 
نمی کنـد و زمانی کـه عـدد کل تلفـات سـال محاسـبه می شـود بـه یـک 

فاجعـه بـر می خوریم. 
جایـی کـه آمـار تلفات جاده ای کشـور از 18 هـزار نفر عبـور می کند و این 
رقم معادل سـقوط 60 فروند هواپیمای مسـافری با 300 سرنشـین اسـت. 
درصورتیکـه اگـر یـک فرونـد هواپیمـا سـقوط کند یا دچار سـانحه شـود 
بـا وجـود پاییـن بـودن تعداد تلفاتش نسـبت بـه جـاده، سـال ها در اذهان 
عمومـی باقـی می ماند و مسـووالن زیادی زیر سـوال می رونـد و از طریق 
ارگان هـای مختلـف محاکمـه می شـوند و در بسـیاری از مـوارد منجـر به 
اسـتیضاح وزیر راه و برکناری وی و رئیس سـازمان هواپیمایی شـده اسـت 
امـا در زمینـه تصادفـات جاده ای با وجود گسـتردگی تعداد سـوانح و تلفات 

چنیـن رویکردی وجـود ندارد. 
 ایـن رقـم از ابعـاد دیگـر نیـز نگران کننده اسـت؛ چراکه کشـور مـا با 75 
میلیـون نفـر جمعیت حـدود 1. 1 درصـد از جمعیت کل کره زمیـن را دارد 
اما طبق آمارهای جهانی سـاالنه 1. 45 درصد از سـوانح رانندگی و تلفات 
جـاده ای در ایـران رخ می دهـد در حالـی کـه آلمـان که از نظـر جمعیت و 
تعـداد خودروها شـباهت زیادی بـه ایـران دارد تلفات جاده ای سـاالنه اش 

3830 نفـر اسـت؛ یعنـی پنـج برابر کم تـر از ایران! 
ایـن آمار و ارقام نشـان می دهد وضع کشـور در این حـوزه نیاز به بازنگری 
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و تغییـر و تحـوالت جدی دارد؛ مسـاله ای کـه رئیس سـازمان راهداری و 
حمـل و نقـل جـاده ای برطـرف شـدنش را در گـروی عـزم ملـی می داند. 
 به گفته کشـاورزیان پایین آمدن میزان سـوانح رانندگی در کشـور نیاز به 
برنامه هایـی فرا بخشـی دارد و بایـد برای آن چـاره ای فرهنگی، اجتماعی، 

اقتصادی و صنعتی اندیشـیده شود. 
 البتـه موضـوع سـوانح جـاده ای در سـندهای باالدسـتی نظام بارهـا مورد 
تاکیـد قـرار گرفتـه اسـت و در کنار کمیسـیون ایمنـی راه های کشـور که 
10 سـال از آغـاز بـه کارش می گذرد طـرح راه اندازی شـورای عالی حمل 
و نقـل نیـز در دسـتور کار مجلـس شـورای اسـالمی قـرار دارد و تصویب 
آن شـاید یکـی از اصلی تریـن مسـایل ایـن حوزه یعنـی تداخل نهـادی و 

دسـتوری را از بیـن ببرد. 
قانـون پنجـم توسـعه نیـز مقـرر کـرده بـا پیش بینـی شـرایط مـورد نیاز، 

سـاالنه 10 درصـد از میـزان سـوانح و تلفـات جـاده ای کاسـته شـود. 
 بـا ایـن وجـود با تمـام پیگیری هـا، میـزان کاهش ایـن حـوادث هیچ گاه 
عـدد دو رقمـی به خـود ندیده و در بهتریـن زمان پنج درصـد تجربه کرده 
اسـت. ایـن در حالـی اسـت که طـرح جهانـی کاهـش 50 درصد سـوانح 
جـاده ای از سـال 2011 میـالدی آغـاز شـده و بناسـت تمـام کشـورهای 
جهـان تا سـال 2020 برای تحقـق این هدف تـالش و برنامه ریزی کنند. 
گسـترش سامانه های هوشـمند کنترلی، نوسـازی ناوگان و افزایش ایمنی 
جاده هـا سـه محوری بـوده که در طول سـال های گذشـته به منظور پایین 
آمـدن تلفـات و حوادث جاده ای کشـور مورد تاکید و بهسـازی قرار گرفتند 
بـا توجـه بـه اینکـه آمارهـا نشـان می دهـد در 70 و 80 درصـد حـوادث 
جـاده ای خطای انسـانی موثر اسـت شـاید هر سـه ایـن محورهـا در آینده 

راه های کشـور نقشـی تعیین کننـده ایفا کند. 
 بـه گفتـه رئیـس سـازمان راهداری و حمـل و نقل جـاده ای رفتـار راننده، 
رفتـار پلیـس، اسـتاندارد خـودرو و وضعیـت جاده هـا اصلی تریـن عواملی 
هسـتند کـه می توانند بر کاهـش یا افزایـش احتمال خطای انسـانی تاثیر 
بگـذارد، مسـاله ای کـه در حوزه عمل صحت آن تجربه شـده و برای مثال 
افزایـش اهرم هـای نظارتـی پلیـس در جاده های کشـور، میـزان تخلفات 

رانندگـی و بـه تبـع آن سـوانح را نیز کاهش داده اسـت. 
در کنـار آن اصـالح و نوسـازی جاده هـای کشـور و تبدیل آن ها بـه اتوبان 
و یـا جاده هـای چنـد جانبـه کـه خطـر تصـادف را به شـکل محسوسـی 
پاییـن مـی آورد باید ازجملـه اصلی ترین برنامه ها باشـد هر چند رسـیدگی 
بـه  آن هـا منابع مالی گسـترده طلـب می کنـد و در نظر گرفتـن بودجه ای 
170 میلیـارد تومانـی بـرای اصـالح و رفـع مقاطع پـر حادثه شـاید کفاف 

ایـن موضـوع را ندهد. 
هـر چنـد به نظـر می رسـد دولـت یازدهم توجـه ویـژه ای به بحـث بهبود 
وضعیت حمل و نقل کشـور به خصوص شـبکه جاده ای مبذول داشـته اما 
گمـان مـی رود اصـالح، بهبود و بـاال بردن سـطح کیفی جاده هـای ایران 
نیـاز به برنامه ای گسـترده و تالشـی فرا قوه ای داشـته باشـد کـه در کوتاه 
مـدت برطـرف شـدن تمامـی معضـالت آن چنـدان عملی به نظر نرسـد. 

جادههایکشوربتنیمیشود
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسـکن و شهرسـازی خبر داد تا 4 سـال آینده 

10 درصـد جاده های کشـور بتنی می شـود. 
بـه گزارش تسـنیم، محمد شـکرچی زاده اظهار کرد: یکی از شـاخصه های 
توسـعه یافتگی کشـورها راه هـای دسترسـی اسـت. از ایـن رو یکـی از 
برنامه هـای مهـم کشـور گسـترش راه ها بوده اسـت. با توجه بـه نفت خیز 
بـودن ایـران و قیمـت ارزان قیـر رویکـرد اصلـی بـرای توسـعه راه هـا 
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رویه هـای آسـفالتی بوده اسـت. 
وی با اشـاره به اینکه رویه های آسـفالتی دارای محاسـن و معایبی اسـت، 
اظهـار کـرد: متأسـفانه به دلیل توجه نکـردن به کیفیت قیـر در ایران عمر 
رویه هـای آسـفالتی بسـیار کم تـر از متوسـط جهانـی اسـت. معـاون وزیر 
راه و شهرسـازی از تشـکیل کارگروهـی در مرکـز تحقیقـات راه، مسـکن 
و شهرسـازی بـرای ارتقـای کیفیـت قیـر و رویه های آسـفالتی خبـر داد و 
گفـت: بـا توجه بـه افزایـش قابل توجـه قیمت قیر در سـال های گذشـته 
دسـت اندرکاران راهکارهـای دیگـری را غیر از رویه آسـفالتی مـورد توجه 
قـرار دادنـد. یکـی از ایـن راهکارهـا اسـتفاده از رویه هـای بتنی اسـت که 
از دهـه 30 و 40 میـالدی در کشـورهای پیشـرفته متـداول شـده اسـت. 
شـکرچی زاده بـا بیـان اینکه از نظر تولید سـیمان به لحـاظ کمی وضعیت 
مناسـبی داریـم، اظهـار کـرد: هم اکنـون بیش از مصـرف داخلـی در حوزه 
زیرسـاخت ها سـیمان تولیـد می شـود به عبـارت دیگـر سـاالنه 70 تا 75 
میلیـون تـن سـیمان تولیـد می شـود کـه 60 تـا 65 میلیـون آن در داخل 

کشـور مصرف می شـود. 
وی بـا یـادآوری اینکـه در صادرات سـیمان مزیتـی نداریـم، تصریح کرد: 
گسـترش اسـتفاده از رویه های بتنی جزو دسـتورات مرکز تحقیقات اسـت 
که سـال گذشـته با دسـتور وزیر راه و شهرسـازی کمیته ای را برای توسعه 

و اشـاعه ایـن رویه ها راه انـدازی کردیم. 
رئیـس مرکـز تحقیقـات راه، مسـکن و شهرسـازی خاطرنشـان کـرد: بـر 
اسـاس بخشـنامه وزیر به وزارت راه تکلیف شـده در توسعه رویه های بتنی 
بـه طـور سیسـتماتیک بخش هـای مربوطه بـا مرکز ارتباط داشـته باشـد. 

انتقادآخوندیازوضعیتفعلیمعماریوشهرسازیدرایران
وزیـر راه و شهرسـازی بـا بیـان اینکـه از اواخـر دهـه 1360 بی قانونـی در 
ساخت و سـاز شـهری همه گیر شـد، گفت: هنـوز جامعه علمـی و فرهنگی 
اهمیـت موضـوع معمـاری را درک نکـرده اسـت. به گزارش مهـر، عباس 
آخونـدی در جلسـه 160 کمیتـه فرهنـگ و تمـدن اسـالم و ایـران در 
دبیرخانـه شـورای عالی انقالب فرهنگی که به بررسـی موضوع »معماری 
اسـالمی ایرانی« اختصاص داشـت، گفـت: معماری و شهرسـازی یکی از 
اصلی تریـن نمودهـای سـبک زندگـی در هـر جامعـه اسـت اما متاسـفانه 
وضعیـت فعلـی معمـاری و شهرسـازی در کشـور مطلوب نیسـت و ما در 
وزارت راه و شهرسـازی اصـرار داریـم تـا این روند را بهبود ببخشـیم. وزیر 
راه و شهرسـازی بـا بیان اینکه شـاید در طـول دوره 4 سـاله اقدامات یک 
وزیـر بـه نتیجه نرسـد، اظهـار داشـت: اما می تـوان در همین مـدت بنیان 
یـک حرکـت را ایجـاد کرد. وی با اشـاره به اینکـه متاسـفانه از اواخر دهه 
1360 بی قانونـی در ساخت و سـاز شـهری همه گیـر شـد و ایـن بی قانونی 
کار را بـه اینجا کشـانیده اسـت، بیان کـرد: حس می کنم کـه هنوز جامعه 
علمـی و فرهنگی اهمیـت موضوع معماری را درک نکرده اسـت. آخوندی 
بـا انتقـاد از اینکـه حاشیه نشـینی در شـهرهای بـزرگ کشـور یک محیط 
مناسـب بـرای انـواع ناهنجاری هـای فرهنگـی را ایجاد کرده اسـت و رفع 
ایـن معضـل یک عـزم ملـی را می طلبـد، گفت: در شـهرهای بـزرگ نیز 
مشـکل فروپاشـی مرکز شـهر که هسـته اصیل و نمایانگر هویت آن شهر 
اسـت، مـا را رنـج می دهـد و در ایـن شـهرها به ویـژه در تهران بایـد برای 

جلوگیـری از ایـن روند فکری شـود. 

شاخصمقاومسازیساختماندرکشورپاییناست
رئیـس سـازمان نظـام کاردانی سـاختمان اسـتان تهـران گفت: شـاخص 
مقـاوم سـازی سـاختمان در کشـور در مقایسـه با دیگـر کشـورها در رتبه 
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پاییـن تـری قـرار دارد. مهـدی مـوذن در گفت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا 
افـزود: مقـاوم سـازی سـاختمان نیازمند مصالح اسـتاندارد، نیروی انسـانی 
صالحیت دار و رعایت ضوابط و قوانین سـاختمان سـازی است. وی اظهار 
کـرد: ایـن درحالی اسـت که امروز نگاه ها به سـمت مقاوم سـازی نیسـت 
بلکـه موضوعات دیگـر در اولویت قرار دارد. وی، مصالح اسـتاندارد، رعایت 
ضوابـط و قوانیـن و نقـش نیـروی انسـانی را در حـوزه اسـتاندارد و مقاوم 
سـازی سـاختمان مهم دانسـت و افزود: اگر نیروی کار دارای صالحیت و 
پروانه اشـتغال نداشـته باشـیم چگونه می توان سـاختمان های مقاوم ایجاد 
کـرد. مـوذن از اسـتفاده نکـردن از نیروهـای نظـام کاردانی در سـاختمان 
بـرای تایید سـاختمان سـازی به عنـوان یکی دیگر از مشـکالت یـاد کرد 
و افـزود: سـازمان نظـام مهندسـی بـا وجـود اینکـه خـود را پرچمـدار این 
کار می دانـد امـا از نیروهـای سـازمان نظـام کاردانی اسـتفاده نمی کند که 
ایـن کار اشـتباه اسـت. وی تاکیـد کـرد: مـا نمی توانیم بـرای حفظ حقوق 
مهندسـان، پایداری و مقاومت سـاختمان و در نهایت ها سـالمت انسان ها 
را نادیـده بگیریـم. رئیس سـازمان نظام کاردانی سـاختمان اسـتان تهران 
شـاخص کشـور را در زمینه مقاوم سـازی در مقایسـه با کشـورهای دیگر 
پاییـن برشـمرد و افـزود: در کشـورهای پیشـرفته عمر سـاختمان سـازی 
حـدود 100 سـال اسـت و آن هـا سـال ها پیش توانسـتند سـاختمان هایی 
بـه ایـن مقاومـت بسـازند اما در کشـور مـا عمر متوسـط سـاختمان 25 تا 
30 اسـت. مـوذن در مـورد حضور سـرمایه گـذاران خارجـی در این عرصه 
و تاثیـر آن گفـت: ایـن مسـاله نیازمنـد حمایت های باال دسـتی اسـت، ما 
از انبوه سـازان خود حمایت نکرده ایم. وی از شـرایط نامناسـب تسـهیالت 
بانکـی، ظلمـی که برای سـاخت مسـکن اجباری مهـر در این چهارسـال 
بـر آن هـا وارد شـده به عنوان عواملـی نام برد که کار سـاختمان سـازی را 
بـا مشـکل مواجه کـرده اسـت. وی ادامـه داد: حـال با این شـرایط چطور 
می تـوان از سـرمایه گـذاران خارجـی حمایـت کـرد. رئیس سـازمان نظام 
کاردانـی سـاختمان اسـتان تهـران افزود: قیمت سـاختمان و انجـام پروژه 
چیـزی نیسـت که بتـوان آن را به سـازنده تحمیل کرد. مـوذن گفت: این 
عوامـل موجـب شکسـت در کار انبوه سـازی و تـن دادن بـه قراردادهـای 
تحمیلـی شـده اسـت. وی افـزود: اگـر پایـداری در دفاع از حقـوق فعاالن 
داخلـی را نداشـته باشـیم نمی تـوان مشـکالت را حـل کـرد، در صـورت 
حمایـت جدی می توان شـرایط مناسـبی برای سـرمایه گذاری ایجـاد کرد. 

صالحیتافراددرصنعتساختمانارزیابینمیشود
یـک نماینـده مجلـس گفـت: باتوجـه بـه دغدغـه وزیـر راه وشهرسـازی 
مبنـی بـر تحقـق شـهروند مـداری، کمیسـیون عمـران آمـاده اسـت تا با 
همـکاری بـا ایـن وزارتخانـه شـرایطی را فراهـم کنـد کـه شـهرداری را 
بـه سـمت رعایـت مقـررات ملی سـاختمان سـوق دهد کـه البتـه دخالت 
وزارت کشـور بـرای تحقق ایـن هدف نیـز الزامی اسـت. چهاردولی تاکید 
کـرد: کسـانی که سـاختمانی می سـازند بایـد بداننـد که این سـاختمان ها 
دربردانـده مخاطراتـی بـرای شـهروندان اسـت. وی تصریـح کـرد: بر این 
اسـاس در زمـان وقـوع حـوادث سـاختمانی در اولویـت اول قبـل از اینکه 
مهندس، طراح و پیمانکار پاسـخ گو باشـد، باید سـازنده که ذی نفع اصلی 
اسـت به کسـانی که در معرض خطر قرار می گیرند، پاسـخگو باشـد. چرا 
کـه سـازنده کاالیـی بـه بـازار عرضـه کرده کـه واجـد مخاطراتی اسـت. 
ایـن نماینـده مجلـس دربـاره دالیـل اصلـی بـروز چنیـن حوادثـی گفت: 
مهم تریـن دلیـل این اسـت کـه در صنعت سـاختمان برای سـپردن کارها 
بـه اشـخاص، صالحیـت آن ها مـورد ارزیابـی قـرار نمی گیـرد. چهاردولی 
درپایـان پنج سـناریو برای پایـان دادن به حوادث سـاختمانی را پیش بینی 
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کـرد و اظهارداشـت: رعایـت مقـررات ملـی سـاختمان، سـپردن کارهای 
فنـی بـه اسـتادکاران ماهـر، سـپردن نظـارت بـه مهندسـان دارای پروانه 
نظـارت، برقـراری بیمـه کیفیـت و ایجـاد نظام قانون مسـوولیت سـاخت 
وسـاز که دربردارنـده ضمانت های اجرایی پاسـخگویی بـرای همه عوامل 
پاسـخگویی اسـت از جملـه مولفه هایـی هسـتند کـه در صـورت اجرایـی 

شـدن می تواننـد زمینـه سـاز کاهش حوادث سـاختمانی باشـند. 

یکایرانیمعماربرترخاورمیانهشد
عضـو هیئـت علمی دانشـگاه آزاد اسـالمی موفق به کسـب جایـزه معمار 

برتـر خاورمیانه در سـال 2013 شـد. 
کـوروش حاجـی زاده، معمار 38 سـاله ایرانی و عضوهیئت علمی دانشـگاه 
آزاد اسـالمی واحـد ایوانکـی گرمسـار در ششـمین دوره سـاالنه »جایـزه 
معمـار خاورمیانه«موفـق بـه کسـب جایـزه معمـار برتـر شـد. مسـابقات 
 design mena بهترین معمار سـال خاورمیانه هر سـاله توسط نشـریه

در دبـی برگـزار می شـود. 
ایـن مسـابقات شـامل دسـته بندی هایـی از قبیـل مسـکونی، تجـاری، 
تفریحـی– فراغتـی، معماری پایدار و … اسـت که مهم تریـن عناوین آن 
معمـار سـال خاورمیانه )35 سـال به بـاال( و معمار جـوان خاورمیانه )کم تر 
از 35 سـال( اسـت و شـرکت ها به دو دسـته ی 100 نفر پرسـنل و کم تر و 

شـرکت های بـاالی 100 نفر پرسـنل دسـته بندی می شـوند. 
هیئـت داوران در هـر یک از دسـته بندی ها پنج نامزد انتخـاب کرده بودند 
کـه در بیـن نامزد های معرفی شـده از یـک نامزد تقدیر شـد و نامزد دیگر 

به عنـوان برنده اصلی معرفی شـد. 
»جایـزه معمـار خاورمیانه« هرسـال در شـاخه های مختلف برای شـناخت 
بهتریـن طراحـان و پروژه هـای منطقـه خاورمیانـه برگـزار می شـود. گروه 
 Design ناشـر 75 مجلـه در منطقـه خاورمیانـه که نشـریه ITP نشـر
MENA و نشـریه Architect از آن جملـه هسـتند، برگـزار کننـده 

اصلی ایـن جایزه اسـت. 
 Henning از برنـدگان مطـرح سـال های قبـل ایـن جایزه می تـوان بـه
 Larsen Architects، FXFOWLE، NAGA Architects،

Woods Bagot و Jean Nouvel اشـاره کـرد. 
حاجـی زاده پـس از دریافـت ایـن جایـزه، گفـت: ایـن جایـزه بـرای مـن 
شـروعی دوباره در سراسـر این منطقه اسـت. همچنین بسـیار عالقه مندم 
کـه بـر رابطـه بیـن مـردم، شـهر و معمـاری تمرکز کنم تـا بتوانـم نوعی 

هماهنگـی میـان این سـه عامـل در فضـا به وجـود آورم. 
مجله آرشیتکت آخرین شماره از سال میالدی را نیز به گزارش این مراسم و نیز معرفی 
معمار برنده باالی 35 سال خاورمیانه )کورش حاجی زاده ( اختصاص می دهد. 
نشـریه Architect همچنیـن در ششـمین دوره برگـزاری جایزه معمار 
خاورمیانـه، اقـدام بـه انتخاب و معرفی پنجـاه چهره تاثیرگـذار در معماری 
خاورمیانه کرده اسـت. این افراد کسـانی هسـتند که معماری خاورمیانه را 
شکل داده اند و از میان دفاتر معماری و پروژه های بسیار بزرگ تا پروژه های 
کوچک در حوزه بومی خود که بیشـترین تاثیر را داشـتند، انتخاب شـده اند. 
تاثیـر اجتماعـی پروژه هـا بـه انـدازه زمینه هـای خـاص معمـاری ماننـد 
پایـداری و ارتبـاط پروژه هـا بـا بافت قدیم و میراث شـهرها مهـم بوده اند. 
کـورش حاجی زاده، معمـار خاورمیانه 2013 برای طراحـی پروژه هایش در 
ارتقـای معمـاری در حـوزه ملی کشـور خـود، در رتبه بیسـت و دوم در این 

دسـته بندی معرفی شـده اسـت. 
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وزیرراهوشهرسازیدربازدیدازخانههنرمندان:
کالبدشهرهانیازبهمهربانیوعطوفتدارند

وزیـر راه و شهرسـازی بـا اشـاره بـه اینکـه کالبد شـهرها بسـیار عبوس و 
خشـن شـده اند بر لـزوم لطافـت ومهربانی در شـهرها تاکید کـرد و گفت: 
زمانـی کـه در خیابان هـای ابـرو تـرش کـرده و نامهربان که جایـی برای 
پیـاده روهـا ندارد و فقط جای ماشـین اسـت؛ قـدم می گذارم رنـج می برم. 
بـه گـزارش مرکـز روابط عمومی و اطالع رسـانی وزارت راه وشهرسـازی، 
عبـاس آخونـدی پـس از بازدیـد از خانـه هنرمنـدان در تهـران در جمـع 
هنرمنـدان خـود آموخته اظهار داشـت: عشـق مایه اصلی رشـد و برقراری 
ارتبـاط اجتماعی اسـت و به این خاطراز نمایشـگاه هنرمنـدان خود آموخته 
در خانـه هنرمنـدان بازدیـد کردم تا اینکـه بار دیگر به خودم یـادآوری کنم 
که عمران و سـاخت وسـاز صرفا فیزیکی، آبادانی نیسـت و به شـرطی آن 
آبادانـی پایـدار خواهـد بود که شـهروندان بتوانند به یکدیگر مهـر بورزند و 
ایـن زمانـی اتفـاق می افتد که مـا موجودیت انسـان را قبول کرده باشـیم. 
وزیر راه و شهرسـازی ابراز داشـت: در نمایشگاه هنرآموختگان خود آموخته 
بـه قدرت خالقیت انسـان ها ایمان می آوریـم. در برخی اوقات انسـان ها را 
آنقـدر کوچک و بی مایه می شـماریم که می خواهیم بـه آن ها کمک کنیم؛ 
در حالـی که توانمندی آن ها بیشـتر از آن چیزی اسـت کـه فکر می کنیم. 
وی یادآور شـد: در توسـعه شـهری کـه ما پیش گرفته ایـم قدرت خالقیت 
از انسـان ها گرفتـه شـده اسـت و خیلـی وقت هـا اقدامـات دولت هـا مانع 

رشـد انسـان ها می شـود که بایـد این موانع برداشـته شـود. 
آخونـدی بـا ابیـان اینکـه بخشـی از هنـر در انـواع علـم، دانـش و حرفـه 
ورزی هاسـت، تصریـح کـرد: این نمایشـگاه به من آموخت کـه هیچ وقت 
فرامـوش نکنـم که شـهر، سـازمان اجتماعـی و محل زندگی شـهروندان 

اسـت و تنهـا کالبدی از سـنگ و کلوخ نیسـت. 
وزیر راه و شهرسازی گفت: هنرمندان پیام خودباوری را به ما می گویند و هنر 
جان مایه روحی است که در کالبد دمیده می شود. همچنین این هنر است که 

بی پایان است و قدرت، خالقیت، مظهر زیبایی، جمال و کمال است. 
نمایشگاه  در  کننده  وهنرمندان شرکت  کنندگان  برگزار  از  تشکر  با  وی 
هنرمندان خود آموخته در خانه هنرمندان تهران، ابراز داشت: از شما که به 

چشمه جوشان وجودتان برگشتید و هیچگاه نا امید نشدید متشکرم. 
آخوندی اظهار امیدواری کرد که در بسیاری از شهرها در گستره این سرزمین 
شاهد پرورش خالقیت های هنری و شاهد ایرانی اسالمی آباد و آزاد باشیم. 
وزیر راه و شهرسازی همچنین در نشستی با مدیرعامل خانه هنرمندان با 
تاکید براینکه باید نگاه انسان محور به شهر داشته باشیم، خواستار رابطه 
متقابل این مرکز با وزارت راه وشهرسازی به ویژه با شرکت عمران و بهسازی 
شهری شد و تاکید کرد: با خانم ها و آقایان هنرمند مذاکراتی داشته باشیم که 

بازآرایی از شهر داشته باشند. 

3دانشمندایرانیکاندیدایدریافتجایزهابتکاراتعلمیآمریکا
سه دانشمند ایرانی تبار در بین کاندیداهای دریافت جایزه ملی »بالواتنیک« 
برای دانشمندان جوان قرار گرفته اند. به گزارش مهر، جایزه ملی بالواتنیک 
آمریکا برای دانشمندان جوان هفته جاری 30 فینالیست نهایی خود را شناخت. 
این فینالیست ها از بین 300 کاندیدا که همگی از بین محققان بسیار نخبه 
42 ساله و جوان تر از دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی آمریکا هستند انتخاب 
نام »علی  این جایزه  نهایی  از کاندیداهای  نفره  شده اند. در فهرست 30 
حاجی میری« از دانشگاه فناوری کالیفرنیا، » علی جاوه ای« از دانشگاه 
کالیفرنیا برکلی و »علی خادم حسینی« از دانشگاه هاروارد در بخش علوم 
فیزیکی و مهندسی دیده می شود. این جایزه که هر ساله برندگان خود را 
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می شناسد توسط بنیاد خانواده بالواتنیک بنیانگذاری شده و توسط آکادمی 
علوم نیویورک برگزار می شود. این جایزه ابتکارات علمی برتر آمریکا را در 
علوم حیات، علوم فیزیکی و مهندسی و علوم شیمی، حمایت و ساماندهی 
می کند. در هر یک از این حوزه ها یک نفر به عنوان برگزیده انتخاب شده 
و جایزه نقدی 250 هزار دالری که بزرگ ترین جایزه از این نوع در بین 
دانشمندان جوان است از آن خود خواهد کرد. بر اساس اعالم این بنیاد، 
با استعداد  از مبتکران جوان  العاده  فینالیست های امسال یک گروه فوق 
هستند که تحقیقاتشان دنیا را تغییر می دهد و راه حل هایی را برای مشکالت 
جهانی که مدتهای مدیدی وجود دارند فراهم می آورد. در بین این گروه 
متمایز از دانشمندان، افرادی قرار دارند که بر روی مشکالت بنیادی در 
فیزیک کار می کنند؛ مهندسان نظری که روش، ابزار و وسایلی برای تحول 
در فناوری می سازند؛ زیست شناسانی که پیچیده ترین سازوکارهای طبعیت 
را بررسی می کنند و روش های زیرکانه برای پیشگیری و کنترل بیماری ها 
ارایه کرده و سالمت جهانی را بهبود می بخشند؛ شیمیدان هایی که شیوه های 
معمول در این علم را به چالش کشیده و نقش شیمی را در دیگر زمینه ها 
گسترش می دهند و در نهایت مبتکرانی که راه های نوینی برای مهار، انتقال 

و استفاده از انرژی فراهم می آورند. 
برندگان نهایی این جایزه قرار است 15 سپتامبر 2014 )24 شهریور 1393( 

در موزه تاریخ طبیعی آمریکا در نیویورک معرفی شوند. 

شارژخورشیدیشکلدیگریازانرژیخورشیدی
انرژی خورشـیدی همانند سـایر انرژی ها به طور مسـتقیم یا غیر مسـتقیم 
می توانـد بـه دیگـر اشـکال انـرژی تبدیـل شـود، امـروزه اسـتفاده از این 

انـرژی در شـکل های مختلف بسـیار فراگیر شـده اسـت. 
شـارژر خورشـیدی » الکتـری« )Electree( کـه توسـط ویویـن مولـر 
فرانسـوی سـاخته شـده، می تواند طی 36 سـاعت و بسـته به اوضـاع هوا، 

بـرق کافـی را بـرای شـارژ کـردن یک گوشـی تلفن به دسـت بیـاورد. 
کاربـران می تواننـد برگ هـای ایـن درخت را رو به خورشـید قـرار دهند تا 
سـریع تر انـرژی الزم را جـذب کنند. مولـر، ایده اولیه سـاخت این طراحی 

را از فرآیند فتوسـنتز گیاهان به دسـت آورده اسـت. 
صفحات خورشـیدی سـیلیکونی بی نظم یک باتری را در پایه شـارژ کرده 
و می تواند هر دسـتگاهی را با کمک یک رابط USB شـارژ کند. سـاخت 
ایـن درخـت سه سـال به طـول انجامیـده کـه در ابتـدا از یـک پایـه نقـره 

برخـوردار بـود اما بعدها یک پایه پورسـلینی سـفید جـای آن را گرفت. 
ایـن طراحـی از یـک باتـری 13 هـزار و 500میلی آمپر بر سـاعت برخوردار 
اسـت کـه انـرژی موجـود در برگ هـا را جمـع آوری می کنـد. قیمـت این 
دسـتگاه حـدود 260 پوند اسـت و روی انواع دوربین و دسـتگاه های پخش 

موسـیقی نیز قابل اسـتفاده است. 

ستونیکهآسمانراشکافت
تاریخچـه نـه چنـدان مفصل بـرج ژیژکـوف، یـادآور برخی خاطـرات تلخ 
تاریخـی و اجتماعـی شـهر پـراگ اسـت. هرچنـد کـه ایـن بـرج در زمان 
سـاختش، مـورد نفـرت و انزجار عمـوم بود، اما به نظر می رسـد کـه امروزه 
به عنـوان نمـادی از یـک برهـه تاریخـی، مـورد توجه سـاکنان شـهر قرار 

گرفته اسـت. 
بـرج تلویزیونـی »ژیژکـوف«، برجـی بـا معمـاری منحصـر  بـه  فـرد بین 
سـال های 1985 تـا 1992 میـالدی در پـراگ، پایتخـت جمهـوری چک 
بنا شـده  اسـت. این برج باالتر از خط آسـمان سـنتی شـهر، بر فراز تپه ای 
در محلـه ژیژکـوف واقـع شـده و نام خـود را نیز از نام همیـن محله گرفته 
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 اسـت. سـاختمان بـرج ژیژکـوف را از لحـاظ سـبک معماری، می تـوان در 
زمـره معمـاری »های تـک« به شـمار آورد. 

 از دیـد معماران های تـک، سـاختمان های امـروزی بایـد نمایش دهنـده 
عصـاره فکـری و تکنیکی عصر حاضـر، یعنی تکنولوژی باشـند. بنابراین، 
یکـی از اهـداف روشـن و بـارز این معمـاری، زیـاده روی در اجزای صنعتی 
سـاختمان بـا در معـرض دیـد قـرار دادن آن هاسـت، زیـرا از نظـر پیروان 
سـاختمان  زیبایـی  خلق کننـده  تکنیـکال  جنبه هـای  سـبک های تک، 
هسـتند. سـازه ایـن بـرج، شـکلی نامتعـارف را به نمایش گذاشـته اسـت. 
 ایـن سـازه از سـه سـتون بتنـی با پوششـی نهایـی از جنس فلز تشـکیل 
شـده اسـت که در نه بخش سـاختمانی مجزا، محفظه های فرسـتنده های 
رادیـو و تلویزیونـی، یـک رسـتوران، یـک کافه و سـه اتاق دیده بانـی را بر 

خـود نگـه می دارند. 
ارتفـاع یکـی از سـتون ها به شـکل قابل مالحظـه ای باالتر از سـتون های 
دیگـر اسـت و ارتفـاع مـورد نیـاز بـرای نصـب برخـی از آنتن هـا را فراهم 
می کنـد. امـا در مجمـوع، سـاختار کلی بـرج از دور به یک سـکوی پرتاب 

موشک شـباهت دارد. 
ارتفـاع بـرج ژیژکوف 216 متر اسـت. سـکوهایی کـه در باالتریـن ارتفاع 
بـرج قـرار گرفته انـد مربـوط بـه تجهیـزات تلویزیونـی و برای عمـوم غیر 
قابل دسـترس هسـتند. اما شـش سـکوی دیگـر بـه روی بازدیدکنندگان 
باز اسـت که شـامل سـه اتاق به منظور مشـاهده مناظر شـهر و اطراف آن 
اسـت و منظـره ای پانوراما از شـهر پـراگ را از ارتفاع 100متـری برج ارایه 
می کنـد و رسـتوران و کافـه نیـز در ارتفـاع 63 متـری برج قـرار گرفته اند. 
سـرعت آسانسـور ایـن بـرج 4 متر بـر ثانیـه و وزن آن 11800 تن اسـت. 
بـرج تلویزیونـی ژیژکوف عضو فدراسـیون جهانی برج های بزرگ اسـت و 
همچنیـن به عنوان رصدخانه هواشناسـی نیز مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. 
مردم پراگ در زمان کمونیسم به این برج نیز همانند دیگر ساختمان های 
کمونیستی در اروپای مرکزی و شرقی نگاهی انتقادی داشتند و این حجم 
سر به فلک کشیده را مبتال به مرض »خود بزرگ پنداری« می دانستند که 
ساخت آن باعث زشت شدن چشم انداز شهری و ایجاد شکاف و ناهماهنگی 
در خط آسمان شهر می شود. گفته می شود یکی از مقاصد ساخت این برج در 
زمان کمونیسم، ارسال پارازیت بر روی ایستگاه های رادیو و تلویزیونی غربی، 

به ویژه رادیو اروپای آزاد، بوده  است. 
همچنین از آنجا که در زمان احداث این برج تلویزیونی، بخشی از گورستان 
یهودی و قدیمی واقع در نزدیکی پایه برج تخریب شد، در نظر ساکنان 
محلی نفرت و انزجار بیشتری را به وجود می آورد. اما امروزه وجهه این برج 
در میان ساکنان شهر بهبود یافته است و مقامات محلی در تالشند که با تکیه 
و تمرکز بر نوآوری های تکنولوژیک، بازدیدکنندگان بیشتری را به سوی این 

برج جذب کنند. 
در سال 2000 میالدی، سه ستون این برج با تندیس هایی از نوزادانی که 
چهار دست وپا راه می روند، به طور موقت تزیین شد، اما از آن جا که این 
مجسمه ها از سوی عموم مورد تحسین و استقبال زیادی قرار گرفت، در سال 
2001 میالدی به منظور نصب دایم به بدنه ساختمان برج بازگردانده شد. این 
تندیس ها اثر »دیوید چرنی«، مجسمه ساز جنجالی اهل جمهوری چک است 

که بسیاری از آثار او در شهر پراگ دیده می شود. 
وی در سال 1991 میالدی یکی از تانک های ارتش سرخ روسیه را که 
به عنوان یادبود جنگ در پراگ قرار داده شده  بود با رنگ صورتی رنگ آمیزی 
کرد و این موضوع باعث معروفیتش شد. هرچند که چرنی به خاطر این کار 
دستگیر و تانک به شکل قبلی خود رنگ شد، ولی پس از آن گروهی از 
اعضای پارلمان چک تصمیم گرفتند این تانک را دوباره به رنگ صورتی، 
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رنگ کنند. امروزه این تانک صورتی در یکی از موزه های پراگ قرار دارد. 
بخش فوقانی سفید و مخروطی شکل برج تلویزیونی ژیژکوف در سال 2006 
میالدی برداشته شد و از زمانی که در سال 2010 رستوران آن به روی عموم 
بسته شد، این برج تنها پذیرای بازدیدکنندگانی است که خواستار نظاره مناظر 

زیبای شهر پراگ هستند. 

المپتاشدنیبادکنکی!
 یک طراح صنعتی طرح خالقان های از حباب المپ تاشدنی ارایه کرده 
است که مانند یک بادکنک باد شده و به اندازه های دلخواه در می آید. المپ 
تاشدنی BLOW از جنس پلی اتیلن با پوشش آلومینیومی ساخته شده و 
رشته انعطاف پذیر ال ای دی درون یک لوله باریک قرار داده می شود که از 
سوختگی بدنه المپ جلوگیری می کند. با دمیدن باد در دهانه قسمت انتهایی 
لوله پلی اتیلن، المپ باز شده و امکان تنظیم طول المپ به اندازه دلخواه 

فراهم می شود. 
وزن این المپ بادشدنی با طول حداکثر 10 متر تنها 600 گرم است؛ با 
تخلیه باد درون المپ، جداسازی بخش های مختلف امکانپذیر می شود. با 
کمک آهنرباهای داخلی می توان این المپ را به اشکال مختلف طراحی و بر 
روی استندهای فلزی روی دیوار نصب کرد. طرح مفهومی المپ بادشدنی 
BLOW که در هفته طراحی میالن به نمایش گذاشته شده است، هنوز 

به مرحله تولید تجاری نرسیده است. 

تولیدتوربینهایشناوردرارتفاعات
محققـان نـوع جدیـدی از توربیـن بـادی سـاخته اند کـه در ارتفاعـات باال 

شـناور شـده و بـرق تولیـد می کند. 
مسـاله  همیـن  و  اسـت  تـر  ثابـت  و  قـوی  ارتفاعـات  در  بـاد  قـدرت 
موجـب شـد توربیـن هوایـی شـناور مرتفـع تریـن توربیـن بـادی جهـان 
پژوهشـگران  دسـت  سـاخته  کـه  جدیـد  توربیـن  ایـن  گیـرد.  لقـب 
بادکنـک  نوعـی  واقـع  در  اسـت  ماساچوسـت  فنـاوری  دانشـگاه 
اسـت کـه از گاز هلیـوم پـر شـده و توربیـن در وسـط آن قـرار دارد. 
ایـن توربیـن جدیـد در ارتفـاع 152 متـری زمین با بـاد دارای سـرعت 45 

مایـل بر سـاعت آزمایش شـده اسـت. 
محققـان قصـد دارنـد ایـن توربیـن را در آالسـکا و در ارتفـاع حـدود 305 

متـری سـطح زمیـن بیازمایند. 
سـازندگان ایـن توربیـن می گوینـد می تـوان از آن بـرای تولیـد بـرق در 

مناطـق دور افتـاده و مناطـق اضطـراری اسـتفاده کـرد. 
توربین هـای بـادی معمـوال بـاالی برج های خاصی سـاخته می شـوند که 

در کنار محاسـن معایبی داشـته و انتقاداتی به آن وارد اسـت. 
از جملـه ایرادهـای ایـن برج هـا، زمـان طوالنی سـاخت و نصـب توربین، 
تولیـد صـدا و خطـر بالقوه بـرای پرندگان اسـت. از سـوی دیگـر برخی از 
مـردم آن را مانعـی در چشـم انـداز می دانند و مانع از نصب آن در بسـیاری 

از مناطـق خاص می شـوند. 
نکتـه مهم تـر آنکـه، ایـن برج ها آن قـدر بلند مرتبه نیسـتند کـه از قدرت، 
شـدت و ثبـات بـاد در ارتفاعات بهره مند شـود. مثال در ارتفـاع 305 متری 
می تـوان از حـدود پنـج برابـر باد بیشـتر نسـبت بـه آنچه کـه در یک برج 

استاندارد مشـاهده می شـود، بهره برد. 
ایـن توربیـن جدیـد در واقع یک بادکنک پر شـده از هلیوم اسـت که پره و 
توربینی در میانه آن قرار گرفته اسـت. این توربین با ریسـمان های بسـیار 
محکمی به زمین متصل شـده و برق تولیدی خود را به پایین می فرسـتد. 
ایـن توربیـن به گونه ای طراحی شـده کـه می توانـد در برابر باد با سـرعت 
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100 مایـل بـر سـاعت دوام بیـاورد و بـرف و بـاران بـه آن آسـیبی نزنـد. 
یـک ریسـمان ثانویـه زمینی برای محافظـت از تجهیـزات الکترونیکی در 
برابـر صاعقـه به آن متصل می شـود و اگـر وضعیت جوی بسـیار متالطم 

شـده و نامسـاعد شـود امکان پایین آوردن امن آن وجـود دارد. 
در عیـن حـال، اگـر یکـی از سـه ریسـمان آن پاره شـود، توربیـن به طور 

خـودکار و بی خطـر خـود را بـه پاییـن انتقـال می دهد. 
ایـن توربیـن شـناور را می توان بـا کانتینرهای بزرگ حمل و نقـل و در 24 
سـاعت نصب کرد و از این رو قابلیت اسـتفاده در مناطق اضطراری را دارد. 
پـس از نصـب امـکان نظـارت از راه دور آن وجود دارد. امـا یک نفر باید به 
طور تمام وقت، برای اطمینان از سـالم بودن ریسـمان ها و کاهش نیافتن 

گاز هلیوم توربین، بر آن نظارت داشـته باشـد. 
البته ژنراتورهای تولید برق شـناور در آسـمان نیز مشـکالت امنیتی خاص 
خـود را دارنـد. دسـتگاهی بـه ایـن بزرگی کـه در آسـمان شـناور می ماند 
می توانـد بـرای هواپیماهای کوچک مشـکل زا شـود و اگر مشـکلی پیش 

آیـد خطر برخـورد با زمیـن را دارد. 

اولینجزیرهجهانکهانرژیخودراتولیدمیکند
جزیره ای واقع در اسپانیا از نظر تولید انرژی به طور کامل مستقل است و 

حتی قادر به ذخیره سازی نیز است. 
بـه گـزارش فـارس، »ال هیئـه رو« جزیـره ای بـه مسـاحت 278 کیلومتر 
مربـع در بخشـی از جزایـر قناری بـا 11000 نفر جمعیت انـرژی خود را به 

طـور کامـل و 100 درصد تولیـد می کند. 
»کریسـتینا مورالـس« سـخنگوی نیـروگاه »ال هیئـه رو« گفـت: ایـن 
قابلیـت توسـط نیروگاه هـای آبـی بـادی »گورنـا دل وینتـو« ایجاد شـده 
اسـت و اگـر همـه چیـز بـه خوبـی پیـش رود تـا پایـان سـال 100درصد 
ایـن کار موجـب کاهـش هزینـه،  انـرژی منطقـه را تولیـد می کنیـم، 
وجـود  بـا  پـروژه  ایـن  می شـود؛  آلودگـی  کاهـش  و  صرفه جویـی 
اقیانوسـی و توربین هـای بـادی  بادهـای قـوی و دایـم و جریان هـای 
و توربیـن زیـر آب مکانـی ایـده آل بـرای راه انـدازی ایـن پـروژه اسـت. 
هزینـه ایـن کارخانـه 80 میلیون یورو اسـت که 60 درصد توسـط مقامات 
محلی، 30 درصد توسـط شـرکت تولید برق »اندسـا« و 10 درصد توسـط 

موسسـه فناوری جزایر قناری تامین شـده اسـت. 
ایـن جزیـره قـادر به تولیـد تمـام منابع تولیـد انرژی بـه طور دایم اسـت؛ 
بادهـای ایـن منطقـه قادر به تولیـد 5. 11 مـگاوات برق اسـت در صورتی 
کـه مصـرف ایـن جزیره فقـط در 8 سـاعت اوج اسـتفاده اسـت و دولت با 
ایـن وضعیـت محاسـبه کرده اسـت که قادر اسـت بـه مدت 20 سـال 80 
میلیـون ذخیـره کننـد که موجب می شـود جزیـره به طور کلی مسـتقل و 

آلودگـی نیز کاهـش یابد. 

بزرگراهشبتابدرهلندرونماییشد
محققـان هلنـدی برای نخسـتین بار عملکرد خطوط درخشـان در شـب را 

در یکـی از بزرگراه هـای این کشـور مـورد آزمایش قـرار دادند. 
به گزارش ایسـنا، محققان شـرکت هلندی Heijmans برای نخسـتین 
بار 500 متر از بزرگراه N329 در شـهر اوس )Oss( در جنوب این کشـور 

را بـه خطوط درخشـان شـب تاب مجهز کردند. 
رنـگ بـکار رفتـه در این خطـوط حاوی پـودر نورتـاب یا فوتولومینسـنت 

اسـت کـه در طـول روز شـارژ می شـود. 
در طی روز رنگ اقدام به جذب نور و شارژ شدن می کند و پس از آن در طی 
شـب و بمدت هشـت ساعت، نور سبز رنگ درخشان از خود ساطع می کند. 
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بـه گفتـه محققـان، می تـوان از ایـن فنـاوری در مناطـق فاقـد روشـنایی 
یـا به عنـوان جایگزیـن چراغ هـای خیابـان اسـتفاده کـرد کـه بـه کاهش 

چشـمگیر هزینه هـای بـرق کمـک می کنـد. 

خانهرولِتیدرکالیفرنیا
خانـه رولِتی توسـط گـروه معمـاری »ویولِت ُوالمـز« طراحی و اجرا شـده 
اسـت. ایـن خانـه قابـل جابجایی می باشـد و از پالسـتیک تقویت شـده با 

فیبر سـاخته شـده است. 
ساختار این خانه توسط یک شبکه خرپایی، پشتیبانی می شود. 

این خانه از دو فضای متفاوت تشـکیل شـده اسـت. فضای سرپوشـیده و 
فضـای بـاز، فضـای بـاِز این خانـه در حقیقت یـک پلت فرم بـرای صرف 

ناهار و اسـتراحت می باشـد. 
فضاهـای داخلـی خانـه بـا پارتیشـن هایی به شـکل کتابخانـه از یکدیگر 
ایـن خانـه به صـورت هوشـمند  انـرژی در  تفکیـک شـده اند. مصـرف 

می شـود.  مدیریـت 
بخـش جنوبـی خانـه بـا شیشـه های تمـام قـد پوشـیده شـده اسـت و به 
همیـن خاطـر در طول روز، به خوبی از نور خورشـید بهره برداری می شـود. 

شیشههابهاستحکامفوالدمیشوند
شیشـه هایی را تصـور کنیـد که به اسـتحکام فوالد هسـتند و می تـوان از 
آن برای سـاخت شـکل های محکم، با دوام و پیچیده ای اسـتفاده کرد که 

هیـچ فرایند پـردازش فلزی قادر به سـاخت آن ها نیسـت. 
بـه گـزارش مهـر، دانشـمندان دانشـگاه ییل، شـیوه سـریع تـری را برای 
شناسـایی و مشـخص کـردن آلیاژهـای پیچیـده موسـوم به شیشـه های 
فلـزی حجیـم )BMG ( یافته انـد. شیشـه های فلـزی حجیـم یـک نوع 
همکاره از شیشـه انعطاف پذیر مسـتحکم تر از فوالد اسـت. با اسـتفاده از 
روش هـای سـنتی، یـک روز کامل طول می کشـد تا فقط یـک آلیاژ فلزی 

مناسـب برای سـاخت BMG شناسـایی شود. 
»جان شـرورر« استاد مهندسی مکانیک و علوم مواد دانشگاه ییل می گوید 
بـه جـای ماهیگیـری با قالب، قصـد داریـم از تور بـزرگ اسـتفاده کنیم. 
ایـن شـیوه جدیـد می توانـد بـه طـور چشـمگیری کشـف BMG هـا و 

اسـتفاده از آن هـا را تسـریع می کنـد. 
احتماال در  دارد  BMG ها که در حال حاضر در صنایع ورزشی کاربرد 
فناوری زیست پزشکی مانند ایمپلنت و استنت ها، تلفن همراه و دیگر وسایل 

الکترونیکی مصرفی کاربرد خواهد داشت. 
به گفته این پژوهشگران 20 میلیون آلیاژ BMG ممکن وجود دارد که 

تاکنون حدود 120 هزار شیشه فلزی حجیم تولید و توصیف شده است. 
با استفاده از روش های استاندارد چهار هزار سال طول می کشد تا تمامی 

ترکیبات احتمالی پردازش شود. 
روش جدید پژوهشگران دانشگاه ییل می تواند این زمان را به چهار سال 

کاهش دهد. 
شیشه فلزی حجیم ایده آل، آن است که در طول فرایند ساخت انعطاف پذیری 
خود را حفظ کند و بادوام و زیست سازگار و از نظر قیمت به صرفه باشد. 

طراحییکخانهباالگوبرداریازساختاردرخت
طراحی سازه با بتن مسلح صورت گرفته و شامل آسانسور مرکزی ) همچون 
تنه درخت ( و نماهایی با فریم های باربر است که موجب کاهش ستون های 
واسط شده است. عناصر سازه ای مورب، افقی و عمودی نماهای شرقی و 
جنوبی روی خطوطی تاکید می کنند که از تحلیل مجموعه ای از ساختمان ها 
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مشتق شده است. فونداسیون نیز به صورت پله ای اجرا شده تا عالوه بر 
کاهش میزان خاکبرداری و خاک ریزی با طبیعت پیرامون خود سازگار باشد. 
در ایـن ویـال نیـز همچون دیگـر ویالهای طراحی شـده توسـط معماران 
ایگناتـاف در بلغارسـتان، سـازه ویژگـی اصلـی معمـاری محسـوب شـده، 
باربـری مـورد نیـاز بنـا را فراهم کـرده و حداکثر شـفافیت و انعطـاف را در 

طراحـی به وجـود آورده اسـت. 

بناهاییشگفتانگیزازجنسکاغذومقوا
شـیگرو بـن معمار معـروف ژاپنی بـا اسـتفاده از تکنیک های خـاص خود 
بناهایی را از جنس پایه کاغذ طراحی کرده و به مرحله اجرا درآورده اسـت. 
شـیگرو بن سـی و هفتمین جابزه نوبـل معماری کـه آن را جایزه پرتزیکر 

نیـز می نامند از آن خـود کرد. 
ایـن معمـار ژاپنی 56 سـاله سـبک خاصـی در معمـاری خـود دارد. بن در 
گفـت وگـو بـا کلیندرمـن از منتقـدان بنـام صنعت معمـاری می گویـد: با 
گذشـت زمـان مهندسـان معمـار جوان زیـادی به سـبک کار مـن عالقه 
منـد می شـوندو دیگر تنها سـازه های اسـتاندارد از لحاظ مصالـح و به قول 

معـروف سـتاره دار چندان طرفـدار ندارد. 
بـن در کارنامـه کاری خـود خانه هـا، موسسـه ها کلیسـا ها و موزه هـای 
زیـادی را بـه کمـک تکنیک مخصوص خـود یعنی اسـتفاده از چهارچوب 
بـر پایـه کاغـذ سـاخته اسـت. وی از مـواد اولیـه کاغـذ بـرای سـاخت 
سـازه های مقوایی بسـیار مسـتحکم بـرای ساخت و سـاز اسـتفاده می کند. 
وی در سـال های گذشـته بـه مناطـق جنـگ زده و زلزله زده زیادی سـفر 
کـرده و خانه هـای مقوایـی زیادی را بـرای افراد بی خانمان بنا کرده اسـت 
که سـاخت آن ها چند سـاعت بیشـتر زمان نمـی برد. عالوه بـر خانه های 
موقـت سـاختمان های بزرگ زیـادی در کارنامـه وی وجـود دارد. در ادامه 

مـروری خواهیم داشـت بـه برخـی از آن ها. 
اولیـن پـروژه خانـه کاغـذی بـن در سـال 1995 در ژاپن سـاخته شـد که 
مـواد اولیـه آن همگـی از جنس کاغـذ بـود. از آنجایی که کاغـذ به عنوان 
مـواد اولیـه و مصالـح اسـتاندارد در آن زمان محسـوب نمی شـد وی برای 
سـاخت ایـن خانه بـه مجوزهای زیادی احتیاج داشـت. 10 سـتون مقوایی 
محکـم در نمـای خارجـی بار عمـودی سـاختمان را تحمـل می کنند و 8 

سـتون کاغـذی دیگر در داخـل نیروهـای جانبی را کنتـرل می کنند. 
در زمیـن لـرزه سـال 1995 در کـوب کـه منجر بـه مرگ 6400 نفر شـد 
بـن پناهگاه هـای مقوایی کـه در مجموع تنهـا 2000 دالر هزینه داشـتند 
را بـرای مـردم منطقـه برپا کـرد. وی یک کلیسـا را نیز بر پایه مـواد اولیه 
کاغـذی بـه طور موقـت بنا کرد که همچنان مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. 
پـس از زلزلـه سـیچان در سـال 2008 بـن وارد کار شـد و یـک دبسـتان 
موقـت را در منطقـه بنـا کـرد. سـتون های مقوایـی محکم پنل هـای پلی 
کربنات را در سـقف نگه می داشـتند که امکان ورود نور به داخل را فراهم 
می کرد. در طول 40 روز کار سـاخت 3 سـاختمان مدرسـه به پایان رسـید. 
تمـام آثـار بن به مناطـق زلزله زده و آسـیب دیده منتهی نمی شـود. مرکز 
پامپریوتنـز در فرانسـه کـه بـه نوعی کاربـری مـوزه و نمایشـگاه دارد نیز 
توسـط ایـن معمار ژاپنـی به کمک سـتون های قطـور مقوایـی و کاغذی 

در ترکیـب با طراحی چوبی سـاخته شـد. 
کلیسـای جامـع کـه پـس از حادثه زمیـن لرزه در سـال 2011 توسـط بن 
در نیوزلنـد سـاخته شـد نیز ترکیبـی از تکنیک های خـاص وی در طراحی 
مـدرن بـود. ایـن کلیسـای موقت تنها برای 50 سـال سـاخته شـده بود تا 

یک کلیسـای دایـم در منطقه دایر شـود. 
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طراحی»نیروگاهزیستتوده«
هـدف اصلـی معمـاران هینتـون کـوک از اجرای طـرح »نیروگاه زیسـت 
تـوده«در روسـتایی واقـع در منطقـه گریـن بلـت انگلسـتان با سـاختاری 
کامـال به هم پیوسـته، کاهش تاثیـر بصری این نیروگاه بـر محیط اطراف 
بـود. لـذا اسـتفاده از نمایـی ترکیبی، توده بصـری این نیـروگاه را آن چنان 
تحـت تاثیـر قـرار داده کـه درنـگاه نخسـت تصویـری از جنـگل زارهای 

اطـراف را در ذهـن تداعـی می کند. 
ظاهـرا، این سـاختار در نزدیکـی دهکده ای در نیم مایلی جنوب انگلسـتان 
و در میـان دو بزرگـراه پرترافیـک واقـع شـده اسـت. محل این سـاختمان 
در مسـیری شـیب دار از شـمال غرب به جنوب شـرق و در امتداد کمربند 
جنگلـی مرز جنوبی کشـیده شـده اسـت. این طرح با اسـتفاده از سـطوح، 
توانسـته بـا حجـم سـازی های متمایـز درارتفاعـات مختلـف، سـاختاری 

تحسـین برانگیز ایجـاد نماید. 
بـا توجـه به حجم تجهیزات خـاص و عملکرد این نیـروگاه، و حفظ فرآیند 
کاری آن ها با یکدیگر، بکارگیری نمایی بهم پیوسته در این ساختار ضروری 
به نظـر می رسـید. هدف از اجـرای این طرح پوشـانیدن فرایندهـای کاری 
مختلـف در ایـن نیـروگاه، با تاکید بر حفظ منظره طبیعی منطقه می باشـد. 
عوامـل اصلـی اختـالط در تـوده بصری سـاختمان، نوع سـازه و سیسـتم 
پوششـی اسـت که به صـورت پیـش سـاخته درمحـل طراحی می شـوند. 
قـاب مشـبک چوبی بی حفـاظ بـر روی نمای بیرونـی سـاختمان از نقش 
پیچیـده ای برخـوردار اسـت. ایـن قاب از سـاختار پوششـی اولیـه حفاظت 
می کنـد. در توصیـف گیاهـان و جانـوران جنگلی، قرار گرفتن این سـاختار 
در سـازه ای بی حفـاظ بـا لوزی هـای مشـبک 8 متـری، خـود بـه خـود 
تصویـری از زمین هـای جنگلـی را تداعی می کند. سـازه بی حفـاظ بیرونی 
بـا ایجـاد بی نظمـی در خطـوط سـاختمان، موجـب کاهـش تـوده بصری 

می شود.  سـاختمان 
تکـرار این شـبکه در سـطح کل نما »تمـی« را در ارتفاعات مختلف ایجاد 
می کنـد کـه بـه فرآیندهـای داخلی ایـن نیـروگاه اشـاره دارد. وجـود قاب 
خارجـی، مـا را از نبـود موانـع فضایـی در داخـل مطمئـن می سـازد و آن 
محیـط را تـا حـد ممکـن افزایـش می دهـد. قسـمت های اصلـی بـدون 
پوشـش سـاختمان با ایجاد شـکافی، چشـم انداز محیط را نمایان سـاخته 
و نظـر بیننـده را بـه سـوی خـود جلـب می کنـد. نورپردازی هـای انجـام 
شـده بـر روی اتصـاالت متقاطع این سـاختار بر تردد های ترافیکی شـبانه 

بزرگراه هـا تاثیـر گذار اسـت. 
پانل های سـخت، مات و شـفاف لوزی شکل، پوشـش خارجی ساختمان را 
شـکل می دهد. که در پشـت قاب مشـبک به صورت پیش سـاخته نصب 
شـده تـا محیط داخلی سـاختمان را تا حـد ممکن افزایش دهـد، عالوه بر 
آن سـایه هایی متنـوع را بـر روی نما ایجاد کند. ترتیـب این پانل ها به طور 
اتفاقی در فام های مختلف سـبز رنگ نمای زیبایی به ساختمان می بخشد. 
با اسـتفاده از این سیسـتم پوششـی، امکان جابجایی پانل ها در مکان های 
مـورد نظـر فراهم می شـود تا بتوان آمیختگی سـاختمان را بـا جنگل های 
اطـراف افزایـش داد. اسـتفاده از پوشـش خـزه ای بـرروی سـقف نـه تنها 
دیـد بصـری ایـن سـاختمان را در کمربنـد سـبز کاهش می دهـد بلکه در 
آمیختگـی سـاختمان با منظره طبیعی نیز موثر اسـت. بکارگیری پوشـش 
خـزه ای یکنواخـت بـر روی سـقف ایـن سـاختار پیشـنهاد شـده اسـت. با 
اسـتفاده از شـبکه چوبی سـازه ای بر روی قاب سـه بعدی، می توان فضای 
داخلـی مشـخصی را بـرای تجهیـزات نیـروگاه فراهـم آورد. همچنیـن با 
اجـرای یک »تم«هماهنگ در سراسـر سـاختمان می تـوان به یکپارچگی 

سـاختار خارجی سـاختمان دسـت یافت. 
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خانۀرودخانهای
ایـن خانـه پروژه ای طراحی شـده توسـط مارک زی والسـکی می باشـد و 
در کارمایـکل کالیفرنیـا قـرار گرفته اسـت. برنامة پـروژه، یک خانة سـاده 

می باشـد.
مالکان خواسـتار حداکثر اسـتفاده از سـایت تماشـایی سـاحل این رودخانه 
بودنـد. بـا چوب هـای انبوه و یـک پـارک ایالتی در کنـار رودخانه، سـایت 
محیطـی طبیعـی و غنـی در حیات وحـش را فراهـم مـی آورد که فرصت 
تماشـای پرنـدگان را در سرتاسـر سـال می دهـد. ایـن خانـه طـوری قرار 
گرفتـه کـه تا آنجـا که می تواند درختـان بالغ را حفظ کنـد؛ درختانی که در 
زمینة خود خورشـید را به تصویر می کشـند و کانسـپت زندگی در طبیعت 

را بهبود می بخشـد. 
خانـه دو مولفـة اصلـی دارد: یـک محـدودۀ خدماتـی شـامل گاراژهـا، 
اقامتگاه هـای مسـتخدمان و اتاق هـای لبـاس شـویی و محـدودۀ زندگـی 
شـامل اتاق هـای خواب، اتاق نشـیمن، آشـپزخانه و اتاق ناهارخـوری. این 
پـروژه، اقامتگاهـی یـک طبقـه بـرای تسـهیل دسترسـی ها می باشـد. به 
دلیـل عالیـق اکثـر کارفرمایـان، انعطاف پذیـری فضا و قابلیت گشـایش 

تمـام خانـه به یـک اتـاق بـزرگ و ادامـه دار مهـم بود. 
کانسـپت طراحـی به صـورت یـک سـیاحت و گـردش بـه بهتریـن نحـو 
توصیـف می شـود: از خیابـان سـاخته دسـت بشـر تـا رودخانة طبیعـی، از 
فضـای عمومـی تـا محدوده هـای زندگی خصوصـی، از فضاهای بسـته و 
محصـور تـا فضاهـای بـاز و شـفاف. ایـن خانـه از یـک سـری الیه هایی 
کـه سـاکنان از میـان آن ها عبـور می کنند، شـکل گرفته اسـت. از خیابان 
عمومـی بـه حیاطی وارد می شـوند جایـی که منحنی چند تکه آن، ژسـتی 
دعـوت کننـده و خوشـامدگویانه را طنیـن می انـدازد در حالـی کـه به دور 

می پیچد.  بازدیدکننـدگان 
دیوارهـای خارجـی رو بـه حیـاط، سـخت و محکـم بـوده تـا محرمیت را 
ایجـاد کـرده و حس طبیعـت را هنگامی که از فراسـوی آن عبور می کنید، 
بـاال می بـرد. این سـیاحت، مسـیری منحنـی در طـول دیوار بیرونـی و در 
زیـر شـبکه  ای بـرای محافظت به سـمت ورودی اصلـی را دنبال می کند. 
ورودی در بـاالی پلـی روی تـاالب »کوی« می باشـد کـه آب را به عنوان 
پـس زمینـه ای معرفـی می کند. تصویـر و صدای شرشـر آب بـه کار برده 
شـده تـا بـر انتقال از محدودۀ عمومی به خصوصی از سـاختة دسـت بشـر 

بـه حیطة طبیعی سـایت داللـت کند. 
درهـای ورودی اجـازۀ عبـور از میان عنصر اصلی تمامی پـالن را می دهد: 
یـک دیـوار منحنـی که در میـان کل خانـه ادامـه می یابد. این دیـوار یک 
جدایـی از دنیـای خصوصـی داخل را نشـان می دهـد. در طـرف دیگر این 
محـدوده، تمامـی فضاهـای اصلـی قـرار دارنـد و در ترازی قـرار می گیرند 

کـه بـر محیـط رودخانه از طریق دیواری شیشـه ای دید داشـته باشـند. 
تمامـی درهـا می تواننـد به صـورت کشـویی در طـول ایـن منحنـی باز و 
بسـته شـوند در حالـی که فـرم را به صورتی شـفاف و نمایـان از یک انتها 
بـه انتهـای دیگـر تبدیل کـرده، تمامی فضـا را باز و گشـاده نشـان داده و 

وسـعت تمامـی خانـه را به معـرض نمایش می گـذارد. 
این دیوار به صورتی طبیعی توسـط یک نورگیر سـقفی مدور روشـن شـده 
و یـک گالـری برای کلکسـیون هنری گسـتردۀ مالـکان فراهم مـی آورد. 
هـدف ترکیـب نمای بـاز و گشـادۀ طبیعت با سـاختمان می باشـد؛ زیبایی 

سـاختة دسـت بشـر که طبیعت را منعکس می سـازد. 
ماهیـت تندیـس وار ایـن منحنـی اجازه می دهـد تا در تمامـی بخش های 
خانـه قابـل تشـخیص بـوده و چارچوبـی را بـرای تمامی فضاهـای اصلی 
فراهـم مـی آورد. سـاکنان می تواننـد به صورتی مـداوم خـود را در ارتباط با 



173

ایـن دیـوار در زمانـی کـه در میان خانـه در حـال عبور می باشـند، ببینند. 
نمـای شیشـه ای توسـط بام هـای طـره ای طویلـی محافظت شـده اند که 
سـپری در برابـر نـور خورشـید بـوده و همچنیـن یـک دیـد قـاب مانند را 
خلـق می کنـد کـه بـه خانه اجـازه می دهـد تا هـم پناهگاهی باشـد و هم 

پوششـی محافـظ مانند تـاج درختان. 
مـرز بیـن داخل و خـارج با کاربـرد دیوارهای شیشـه ای پیوسـته و مصالح 
نهایی که در فراسـوی آن امتداد می یابد، محو شـده اسـت. اتاق های اصلی 
بـه لنداسـکیپ خارج جـاری می شـوند. اتاق خـواب اصلی به باغـی ژاپنی 
کـه نشـان های از سـالیان زیـاد اقامت مالکان در ژاپن می باشـد، می رسـد. 
گسـترش ادامـه دار دیـوار شیشـه ای بـدون کاربـرد مهاربنـد یـا قاب های 
سـنگین و بـا ایجـاد دو دیـوار برشـی بـزرگ از مصالـح بنایـی بـه دسـت 
آمـده اسـت؛ در حالـی که در بیـرون رد پایش دیده می شـود کـه به عنوان 
نمایشـگری دیدهـا را نمایان می سـازد. این دیوارها همچنیـن اجازۀ کاربرد 
زیرطاقی هـای بـزرگ را می دهنـد کـه برای سـایه انـدازی شیشـه در این 

آب و هـوای روسـتایی گرم مـورد نیاز می باشـند. 
ایـن خانه به گونه ای طراحی شـده اسـت تا از نظر زیسـت محیطـی آگاه و 
هوشـیار بـوده و تقاضـای انرژی را کاهـش دهد. در این خانـه هر دو روش 
کنترل هـای فعال و غیرفعـال مانند طاق نماهای بزرگـی که محدوده های 
بزرگ شیشـه ای را از خورشـید سـوزان تابسـتان حفظ می کند در حالی که 
در زمسـتان به آن اجازۀ ورود را می دهد و دیوارهای سـنگی با بازشـوهای 
محـدود در نمـای غربـی سـاختمان با تابـش نور بیشـتر به کاربرده شـده 

است. 
ایـن خانـه به دقت در میـان درختان بالـغ قرار گرفته تا کیفیت های سـایه 
انـدازی آن هـا را بـه حداکثر برسـاند. خـط آسـمان نورگیرها که از سـتون 
فقـرات مرکـزی سـاختمان پیروی می کنـد، به نـور طبیعی اجـازۀ ورود به 
محدوده هـای عمیـق تر را می دهـد. سـقف، سـلول های فوتوالکتریکی را 
در خـود پنهـان کـرده که نیروی بـرق الزم را تولید کـرده و حتی در مواقع 
مـورد نیـاز برق اضافـی را به شـبکة اصلی برق شـهری منتقـل می کند. 

چشماندازیجدیدبرایبرندهمسابقهطراحیپلعابرپیاده
LEA Invent و Burcak Pekin طـرح برنـده پیشـنهادی خود در 
مسـابقه طراحی پل عابر پیاده خیابان FatihVatan اسـتانبول ترکیه را 
بـا ما سـهیم شـدند. در انتهـا می توانیـد تصاویر و توضیحات بیشـتر معمار 

طرح را مشـاهده کنید. 
ایـن پـل عابـر پیـاده در یکی از شـلوغ ترین مناطق شـهر اسـتانبول واقع 
شـده، به عنـوان محوری اصلی، مرکز شـهر را به شـبه جزیـره ای تاریخی 
متصـل می کند، عبوریک مسـیرتراموایی از وسـط آن، بخـش مهمی از بار 
ترافیکـی را کاهـش داده به طوریکـه مهم تریـن چهـار راه هـای منطقـه را 

بـرای تردد وسـایط نقلیـه و عابـران پیاده در بـر می گیرد. 
حرکـت محـوری عابـران پیـاده بـرای تعیین نقـاط اسـتراتژیک این طرح 
قابل توجه اسـت. این نقاط بوسـیله گذرگاه های عابران پیاده در دو سـمت 
شـرق و غرب ایسـتگاه ترامـوا با یکدیگر ارتبـاط دارند و در وسـط این پل 

به ایسـتگاه متصل می شـود. 
مسـیر های مـورد نظرعابـران، که با گذشـت زمان ایجاد شـده، اسـتراتژی 
اصلـی پیشـنهاد شـده شـهری را تشـکیل می دهد. حـذف تردد خـودرو، و 
حداقـل فضـا در حرکتـی مطلـوب بـرای عابریـن تعیین شـده اسـت. این 
محوطـه 6 متـر از زمیـن فاصلـه دارد و به میدانی بـرای انجام فعالیت های 
تجـاری و فرهنگـی عابـران پیـاده تبدیـل شـده اسـت، به عنـوان پارکـی 
کوچـک نیاز سـاکنان اطراف را نیـز تامین می کند. با وجـود آنکه از محیط 
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پیرامـون خـود جدا افتـاده، محل اتصال چشـم اندازهای اطراف می باشـد. 
فـرم معمـاری آن با »تاکید« بر تداوم محیط شـهری طراحی شـده اسـت. 
مسـیر های منحنی شـکل چشـم اندازهای اطراف را به نمایش گذاشـته و 

عابران را به سـمت مسـیرهای خـود هدایت می کند. 
نمـای بیرونـی و درونـی این محوطـه بر روی »پوسـته های چشـم انداز« 
طراحـی شـده اسـت. نقـش این پوسـته در بسـیاری مناطق ایجـاد ارتباط 
بصـری بیـن میـدان، سـطح زمین و همچنین مرکز شـهر اسـت. سـامانه 
گلدان هـای دایمـی در سیسـتم سـاختاری قسـمت داخلی نما ایجاد شـده 
اسـت. پله هـای پاییـن ایسـتگاه ترامـوا بـه محفظه هایی می رسـند که به 
روی میـدان راه دارنـد. آسانسـورهایی برای اسـتفاده عابرین ناتـوان نیز در 

نقـاط مختلف پل نصب شـده اسـت. 
صفحـات بتنـی کـف سـازه روی تیـر آهن هـای نصـب شـده بـر بـاالی 
سـتونهای بتنی مسـلح قـرار می گیرنـد. صفحه های بتنی کـف همگی در 
درون قاب هایـی فـوالدی در محـل جایگزیـن خواهند شـد که اسـتحکام 
صفحـات گسـترده کـف را نیز تامیـن می کند. سـازه های فـوالدی اطراف 

آسانسـورها نیـز به اسـتقامت دیوارهـای عمودی کمـک می کند. 

ساختموسسهبینالمللیبومشناسی
شـرکت بین المللـی S. A. M. O. O کار سـاخت موسسـه بین المللـی 
بوم شناسـی ecorium را به اتمام رسـانده اسـت. این مجموعه شـامل 
پنـج گلخانـه با شـرایط آب و هوایـی متفاوت می باشـد که دارای سـاختار 
منحصـر به فردی می باشـند. این ابرسـازه ها توسـط قوس های مهندسـی 
شـده و لعاب های براق شـکل بسـیار زیبایی به چشـم انـداز این مجموعه 
داده انـد. انحناهای موجود در سـاختار گلخانه ها باعث می شـود تـا به اندازه 
کافـی در روز وارد آن ها شـود و شـرایط آب هوایی پایـداری در داخل آن ها 
بـه وجود آیـد. وجود تجهیزات و امکاناتی از قبیل تهویـه هوا و گودال های 
جمـع آوری آب بـاران بـرای خنـک کـردن و آبیـاری گیاهان باعث شـده 
اسـت تـا این مجموعـه حـدود 10 درصد صرفه جویـی در مصـرف انرژی 

داشته باشد. 

جادههایخورشیدیباپیامترافیکی
محققان آمریکایی در حال طراحی جاده های هوشـمندی هستند که انرژی 
مـورد نیـاز را از طریـق پنل های خورشـیدی در کف جـاده تأمین می کنند. 
در پـروژه  بزرگراه هـای خورشـیدی )Solar Roadways(، محققـان 
به دنبـال طراحـی پنل هـای خورشـیدی بسـیار مقاومـی هسـتند کـه از 
اسـتحکام کافـی بـرای راه رفتـن، دوچرخـه سـواری، رانندگـی یـا پـارک 

خـودرو برخـوردار اسـت. 
هـر پنـل خورشـیدی شـش ضلعـی پوشـیده شـده بـا شیشـه آب دیـده 
)tempered glass( عـالوه بـر تبدیـل نور خورشـید به بـرق، می تواند 

تـا 113 هـزار کیلوگـرم فشـار را تحمـل کند. 
پنـل مجهـز به المنت هـای حرارتی بـرای ذوب برف بـوده و از المپ های 
ال ای دی بـرای اعالم هشـدار یـا نمایش پیام های ترافیکـی – مانند خطر 

عبـور گـوزن در جاده های خارج از شـهر – اسـتفاده می کند. 
اداره بزرگراه هـای فـدرال آمریـکا، بودجـه 700 هـزار دالری برای تکمیل 
فـاز دوم ایـن پـروژه اختصاص داده اسـت؛ اما محققان بـرای عرضه نمونه 
اولیـه ایـن محصـول و راه انـدازی خـط تولیـد تجـاری، بـه بودجـه یـک 
میلیـون دالری نیـاز دارنـد. در فـاز دوم تحقیقـات، محققـان قصـد دارنـد 
میـزان مقاومـت پنل هـای خورشـیدی در برابر بارندگـی و توفـان را مورد 

بررسـی قـرار دهند. 
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المپجاسوسساختهشد
محققـان المپ جاسوسـی ابداع کرده انـد که مخفیانه بـه مکالمات گوش 
می دهـد و آن هـا را از طریـق نزدیـک تریـن وای فای به حسـاب کاربری 

افـراد در شـبکه اجتماعی تویتر ارسـال می کند. 
ایـن المـپ کـه به نظـر بی ضـرر می رسـد نـه تنهـا می تواند بـه مکالمات 
گـوش دهد بلکه آن ها را به صورت جمله به شـبکه اجتماعی تویتر ارسـال 
کنـد. ایـن المـپ بوسـیله یـک میکروفـن کـه در داخـل آن تعبیه شـده 
 Amazon اسـت تمامـی مکالمـات را ضبط کـرده و از طریق سـرویس
Mechanical Turk فایل هـای صوتـی را بـه متـن تبدیـل می کند. 
سـپس متن های آماده شـده را از طریق نزدیک ترین شـبکه وای فای به 
حسـاب کاربـری تویتـر افـراد ارسـال می کند. ایـن المپ بـه قیمت کم تر 
از 60 پونـد )100 دالر( بـه فـروش می رسـد. ایـن المـپ مدت شـش ماه 
می توانـد بـدون ایـن کـه محل آن مشـخص باشـد بـه مکالمـات گوش 

دهد. 
محققـان هـدف از طراحی این المپ جاسـوس را جلب توجـه عموم مردم 
بـه مسـایل مربـوط بـه حریـم خصوصـی در جامعـه پـس از فاش شـدن 

برنامـه نظارتی سـازمان امنیت ملـی آمریکا عنـوان کردند. 

روشناییخانهباسیفونتوالت!
مبتکـران اهـل کره جنوبی با اسـتفاده بهینه از آب سـیفون سـرویس های 

بهداشـتی شـیوه نوینی بـرای تولید بـرق در خانه عرضـه کرده اند. 
سـیفون سـرویس های بهداشـتی منـازل بـه طور متوسـط سـاالنه حدود 
پنـج هـزار بـار کشـیده می شـود و اگرچـه ممکـن اسـت به نظر نیایـد اما 
دانشـمندان معتقدند کشیدن سیفون بیشـترین میزان مصرف آب در منازل 
را بـه خود اختصـاص داده و 30 درصد آب خانه ها صرف این کار می شـود. 
طرفـداران محیط زیسـت سال هاسـت تـالش می کنند چاره ای بـرای این 
میـزان آب مصرفـی بیابند اما اکنـون محققان کره ای شـیوه جدیدی برای 
استفاده از انرژی سیفون سرویس های بهداشتی به یک شکل بهینه شده اند. 
گروهـی از پژوهشـگران کـره جنوبی سیسـتمی ابداع کرده انـد که حرکت 
آب سـیفون توالـت را بـه برق در خانـه، ترجمه می کند. عـالوه بر این، این 
شـیوه می توانـد برای مهـار انرژی از دیگـر انواع حـرکات آب مثال قطرات 

بـاران یا جریـان رودخانه نیز به کار گرفته شـود. 
ایـن دسـتگاه از مزیـت مواد عایـق که یک رسـانای ضعیف برق هسـتند 
امـا می تواننـد از میدان الکترواسـتاتیک پشـتیبانی کنند، اسـتفاده می کند. 
وقتـی یـک مـاده عایـق در آب قـرار می گیـرد، یـک الیـه الکتریکـی در 
بیـرون ایـن ماده ایجاد می شـود. تفـاوت بیـن آب و الیه عایـق می توانند 

شـارژ الکتریسـته در الکتـرود ایجاد کند. 
الکترونیـک  فنـاوری  موسسـه  و  سـئول  ملـی  دانشـگاه  دانشـمندان 
کـره)KETI( یـک مبـدل سـاده عایق برای مهـار این انرژی سـاخته اند. 
آن هـا دریافتنـد حرکـت یک قطـره 30 میکرولیتـری برای روشـن کردن 

یـک المـپ LED کافـی اسـت. 
این دانش پژوهان با انتشـار یک تصویر ویدیویی نشـان دادند که سیسـتم 
آن هـا بـا جریـان قطـرات آب توسـط سـیفون، کار می کنـد. اگرچـه ایـن 
سیسـتم هنوز در مرحله اثبات مفهوم اسـت اما محققان امیدوارند سیسـتم 
شـان در نهایت بتواند از آب مصرفی سـیفون، روشـنایی خانه را تامین کند. 
آن هـا می گوینـد بـا اسـتفاده از این مهار کننده هـای انرژی بـه این مفهوم 
جدید، کاربرد گسـترده اسـتفاده از حرکات طبیعی آب مانند باران، رودخانه 

و حتـی امواج دریا را نشـان دادیم. 
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ادارهثبتاختراعاروپاازژاننوول؛تعلیقدرچشماندازطبیعی
ساخت و سـاز سـاختمان جدید دفتر ثبت اختراع اروپـا )EPO ( در هلند، در 
سـایتی نزدیـک الهه آغـاز گردید. این سـاختمان 80 هزار متـر مربعی، با 
طراحـی ژان نـوول، محیـط کاری انعطاف پذیـر و راحت را بـرای 17500 
کارمنـد ایـن سـازمان، مهیـا می سـازد. ایـن طـرح با سـازه برجسـته100 
متـری خـود، می توانـد نمـادی جسـورانه از تعهـد سـازمان بـه پـرورش 

نـوآوری در اروپا باشـد. 
این سـاختمان تقریبا شـفاف، به سـادگی در باالی چشـم انداز خود، شـناور 
به نظـر می رسـد و بـا نمایـی از شیشـه و فـوالد اجـازه می دهد کـه آرام به 
بخشـی از خـط آسـمان محیـط بدل شـود. در میـان بدنـه ای از آب نماها، 

ورودی فـوالدی طـرح بـا پرچم 45 کشـور اروپایی زینت یافته اسـت. 
میهمانـان بـا گذشـتن از زیـر صفحـه ای از آب، بـه البـی گسـترده ای بـا 
ارتفـاع 6 متـر و غـرق در نـور طبیعی وارد می شـوند. در کنـار میز پذیرش، 
مجموعـه ای از آینه هـای پریسـکوپیک، تصویـری از افـق را منعکـس 
می کننـد. دفاتـر بـا طرحـی پـالن آزاد، طراحی شـده اند تا مشـوق تعامل، 

ارتبـاط و همـکاری در میـان کارمندان باشـند. 
بر اسـاس جدول زمانبندی شـده، سـاختمان جدید اداره ثبت اختـراع اروپا، 
تا سـال 2017 به اتمام خواهد رسـید و محوطه سـازی آن در سـال 2019 

تکمیل خواهد گشـت. 
 

پروژهآلیاژشهری؛تایپوگرافیتازهایازبرجهایمسکونی
چاد کالگ و مت بواز، از AMLGM، طرح » آلیاژ شـهری« را به عنوان 
یـک بازتعریـف از نمونه گونه شناسـی برج های مسـکونی، معرفی و پیش 
بینـی نموده انـد. این پـروژه به پیشـنهاد طراحـی فضاهای قابل سـکونت 
بـرد سـایت های باقی مانـده در اطـراف تقاطع های حمـل و نقل همچون 
خطـوط قطـار هوایی و بزرگراه ها پرداخته اسـت. این کانسـپت با اسـتفاده 
از متریال هـای مشـخص بـه نمونـه ای کامـل از تمایـل بـه بهینه سـازی 
مجموعـه ای ناهمگـن و بسـیار مرتبـط بـا محیـط زندگی گشـته اسـت. 
بـا بهره گیـری از مزایای داشـتن مسـکن واقـع در نزدیکی مراکـز حمل و 
نقـل، تقاطـع خطـوط متروی شـماره 7 و لیـر نیویورک انتخاب گشـته اند. 
در ایـن پـروژه، طیـف گسـترده ای از امکانـات زندگـی ارایـه می گـردد. با 
برنامه ریـزی صفحات هندسـی، فـرم برج ها از اسـتوانه به مثلثـی از پایین 
بـه باالی بـرج تغییر پیدا می کند. سیسـتم انعطـاف پذیر چندگانـه ی این 
آلیـاژ یا کامپوزیـت، هر نقطه را در موقعیتی منحصر بفرد قـرار می دهد؛ در 
حالـی کـه تمامـی این نقاط بر روی شـبکه ای بهم پیوسـته واقع شـده اند. 

اقتصادیترینساختماندنیا
یـک دفتـرکار در کشـور نـروژ موفـق شـده موفق شـده مقام پـاک ترین 

سـاختمان تجـاری دنیـا را از آن خـود کند. 
به گزارش روابط عمومی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان کشـور، این 
سـاختمان بـا نـام Powerhouse Kiorbo که در نزدیکی اسـلو واقع 
شـده اسـت بیشـتر از میزانی که انـرژی مصرف کند انـرژی تولید می کند. 
این سـاختمان اولین سـازه ای در دنیا محسـوب می سـود که سـازه ای پاک 
دارد کـه مصـرف انرژی آن در مقابل میزان انرژی تولیدی آن منفی اسـت. 
Powerhouse Kiorbo 2600 متـر مربـع زیر بنـا داشـته و مصـرف 
انـرژی آن قبـل از اقـدام بـه بـاز سـازی و بهینه کـردن انـرژی 650 هزار 
کیلـووات سـاعت در سـال بوده اسـت. اما پـس از عملیات بهینه سـازی و 
مصـرف انـرژی سـاالنه آن بـه 100 هـزار کیلووات سـاعت کاهـش پیدا 
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کرده اسـت. 
انـرژی مـورد نیاز این سـاختمان توسـط پل های خورشـیدی متعـدد که بر 
روی بـام ایـن سـاختمان نصب شـده تامیـن می شـود. انرژی تولید شـده 

توسـط ایـن پنل ها معـدل 200 هزار کیلو وات سـاعت در سـال اسـت. 
بـرای کاهـش دمـا در تابسـتان از پرده های سـایه بانـی و دیوارهای عایق 

حرارتی اسـتفاده شـده است. 
عملکـرد ایـن سـاختمان نشـان دهنـده ایـن مطلب اسـت که برپـا کردن 
یـک سـاختمان همـگام بـا محیـط زیسـت و در عین حـال اقتصـادی راه 
حلـی مناسـب در صرفه جویـی مصـرف انـرژی بـوده و می توانـد الگویـی 

بـرای سـاختن هرچـه بیشـتر این قبیل سـازه ها باشـد. 

ژاپنبهدنبالتولیدبرقازفضا
ژاپنی هـا بـه دنبـال ایجاد مزرعـه خورشـیدی در فضا با هدف برق رسـانی 

به زمین هسـتند. 
بـه گـزارش ایسـنا، انـرژی خورشـیدی در زمین بـه دلیل هزینه هـای باال 
و پنل هـای ناکارآمـد فرآینـدی چالش برانگیـز اسـت امـا در فضـا می توان 
شـیوه تولیـد انـرژی را دسـتخوش انقـالب کـرد. در ایـن بیـن، ژاپنی هـا 
مدعی انـد انـرژی خورشـیدی فضامحـور زودتـر از آنچه انتظار مـی رود، در 

دسـترس خواهـد بود. 
بـا طـرح پیشـنهادی آژانس تفحـص هوافضای این کشـور، ژاپـن در نظر 
دارد ظـرف 25 سـال، انرژی خورشـیدی فضامحور را بـه واقعیت بدل کند. 
پروفسـور سوسـومو ساسـاکی، طرح هـای ایـن آژانـس را بـرای خلق یک 
جزیـره دست سـاز بـا طـول سـه کیلومتـر در بنـدر خلیـج توکیـو تشـریح 
کـرد. ایـن جزیـره مجهز بـه پنج میلیـارد آنتن خواهـد بود که بـا یکدیگر 
بـرای تبدیـل انـرژی ریزمـوج به الکتریسـیته عمـل می کننـد. ریزموج ها 
از تعـدادی از جمع کننده هـای خورشـیدی عظیـم موجود در مـدار 36000 
کیلومتـری باالی زمین به پایین تابانده می شـوند؛ برای جمـع آوری انرژی 
خورشـیدی، دو آینـه عظیـم بـرای هدایـت نور بـه پنل هـای فتوولتاییک 

طـی 24 سـاعت شـبانه روز فعال خواهنـد بود. 
یـک زیرایسـتگاه جداگانـه در این جزیـره الکتریسـیته جـاری را از طریق 
یـک کابـل زیردریایـی بـه توکیـو می فرسـتد تـا بـه روشـن  نگه داشـتن 

المپ هـای نئـون کمـک کنـد. 
ژاپـن عالقه منـد بـه یافتـن منبـع عملـی انرژی پـاک اسـت زیـرا حادثه 
نیروگاه هسـته ای فوکوشـیما دایچی مقامات این کشـور را بر آن داشت در 

جسـت وجـوی منابع جایگزین باشـد. 




































