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آبانماه امس��ال توفيقي دست داد تا همراه جمعي از مهندسان اس��تان بازديدي از سد كارون 
3و4 داش��ته باشيم. سال ها بود كه من مهندس مشهدي عادت كرده بودم تمام مهندسي را 
در سازه هاي معمولي حداكثر چند طبقه اي ببينم كه همان ها هم با چندين حرف و حديث! 
س��اخته مي شد و ديگر هيچ. نه خالقيتي، نه عظمتي، نه فنآوري جديدي و حتي نه كيفيتي. 
كم كم داشت باورمان مي شد كه مهندسي در همين كارهاي بنايي يا به قول بزرگي در همين 
كارهاي خياباني خالصه مي ش��ود و مهندس ايراني را ي��اراي همرديفي با انواع خارجي آن ! 
نيست. تا اينكه اين اتفاق ميمون افتاد: بازديد از سد كارون 3 با درياچه اي بطول 60 كيلومتر 
و نيروگاه برق2000 مگاواتي آن كه با تمام تاسيس��ات و تجهيزات جانبي اش در عمق چند 
ده متري دل كوههاي س��ر بفلك كشيده منطقه ساخته ش��ده و سد كارون 4، بلندترين سد 
كشور با 230 متر ارتفاع تراز پي از تاج سد.به ياد آوردم كه ما در ايران اگر هم گاه ناپرهيزي 
كرده ! و سازه اي همانند برج ميالد را بسازيم، آنرا در 6 برابر زمان ساخت انواع مشابه جهاني 
اش مي سازيم؛ اما در خصوص اين سدها عليرغم تمام پيچيدگي هايي كه حتي مهندسان و 
كارشناسان خبره س��ازه، ژئوتكنيك، برق، مكانيك و كامپيوتر را انگشت به دهان مي گذارد، 
برنامه زمانبندي آغازين پروژه رعايت شده و عليرغم سيالبهاي خروشان كارون كه يكبار تمام 
كارگاه و تجهيزات آنرا در مراحل اوليه احداث شست و از بين برد، فقط 2 ماه تاخير در برنامه 
بوجود آمده و س��د تقريباً در موعد مقرر برنامه ريزي ش��ده توسط مهندسان ايراني به اتمام و 

بهره برداري رسيده است. 
آري در بازديد از اين شاهكارهاي عظيم مهندسان ايراني بود كه با تمام وجود به ايراني بودن 
خود باليدم و به شعار زيباي ما مي توانيم از عمق دل ايمان آوردم. و براستي ما مي توانيم ولي 
صد حيف و افسوس كه توان خود را دست كم مي گيريم و داشته های خود را به بهاي اندك 
مي فروشيم... نكته قابل توجه آن كه اين پروژه عظيم كه نگاه به آن، غرور ملی-اسالمی هر 
بيننده ای را به وجد می آورد، توس��ط دس��تان پرتوان مديری از خطه خراسان، مهندس سيد 

اسماعيل مفيدی به سرانجام رسيده است.
و در پاي��ان پيغامي به همكاران عزيزم: بهترين كالس آموزش��ي در هم��ه ابعاد و براي همه 
رشته هاي مهندسي كه عالوه بر اوج هنر فني و مهندسي، درس زيباي اخالق و انسانيت را 
نيز به انسان مي آموزد، همين بازديدها و باز نگريستن در حاصل تالش بي وقفه و شبانه روزي 
همكاران مهندس مان در احداث س��د هايي نظير كارون 3و4 اس��ت كه چند سال در بدترين 
شرايط زيستي و آب و هوايي خود را وقف سازندگي ميهن نموده اند و در راه احداث اين پروژه ها 
حتي از زندگي خود گذشتند و بهترين گواه موضوع روح پاك 60 نفر از بزرگمرداني است كه در 
بازه چند ساله احداث سد كارون 4 و در حوادث مختلف طول دوره ساخت، به ديار باقي شتافتند. 

باشد كه مشي و مرام واال و جوانمردانه شان، الگو و سرمشق هميشگي ما قرارگيرد. 

ــرور کردم ــاس غ ــگاه که احس آن
سرمقاله

سردب��ير
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درختانرادوستمیدارم
کهبهاحترامتوقیامکردهاند،

و آب راكه مهر مادر توست
خون تو شرف را سرخگون كرده است

شفق، آينه دار نجابتت،
و فلق محرابی ،

كه تو در آن
نماز صبح شهادت گزارده ای .

 
*

در فكر آن گودالم
كه خون تو را مكيده است

هيچ گودالی چنين رفيع نديده بودم
در حضيض هم می توان عزيز بود

از گودال بپرس !
*

شمشيری كه بر گلوی تو آمد
هر چيز و همه چيز را در كائنات

به دو پاره كرد :
هر چه در سوی تو : حسينی شد

و ديگر سو : يزيدی.
اينك ماييم و سنگها

ماييم و آبها
درختان ، كوهساران ، جويباران ، بيشه زاران

كه برخی يزيدی
و گرنه حسينی اند .

خونی كه از گلوی تو تراويد
همه چيز و هر چيز را در كائنات ، به دو پاره كرد !

در رنگ !
اينك هر چيز ، يا سرخ است

يا حسينی نيست !
*

آه ، ای مرگ تو معيار !
مرگت چنان زندگی را به ُسخره گرفت

و آن را بی قدر كرد
كه ُمردنی چنان ،

غبطۀ بزرگِ  زندگانی شد !
خونت

با خونبهايت - حقيقت -
در يك طراز ايستاد .

و عزمت ، ضامن ِ دوام ِ جهان شد
- كه جهان با دروغ می پاشد -

و خون تو امضای "راستی" است ؛
و ستيزه با ناراستی.

*
تو را بايد در راستی ديد

و در گياه ،
هنگامی كه می رويد

در آب ،
وقتی می نوشاند

در سنگ ،
چون "ايستادگی" است .

در شمشير،
آنزمان كه می شكافد

و در شير ،
كه می خروشد ؛

در شفق كه گلگون است
در فلق كه خندۀ خون است

در خواستن
برخاستن ؛

تو را بايد در شقايق ديد
در گل بوييد.

تو را بايد از خورشيد خواست
در سحر ُجست
از شب شكوفاند

با بذر پاشاند
با باد پاشيد

در خوشه ها چيد
تو را بايد تنها در خدا ديد.

هر كس ، هر گاه ، دست خويش
از گريبان حقيقت بيرون آورد

خون تو از سر انگشتانش تراواست .
ابدّيت ، آيينه ای است

پيش روی قامت رسای تو در عزم
آفتاب اليق نيست

وگرنه می گفتم
جرقۀ نگاه توست .

*
تو ، تنهاتر از شجاعت

در گوشۀ روشن وجدان ِ تاريخ
ايستاده ای

به پاسداری از حقيقت .
و صداقت

شيرين ترين لبخند
بر لبان ِ ارادۀ توست .
چندان تناوری و بلند
كه به هنگامِ  تماشا

كاله از سر كودك ِ عقل می افتد .
بر تاالبی از خون خويش

در گذرگه تاريخ ايستاده ای
با جامی از فرهنگ

و بشرّيت رهگذار را می آشامانی
هر كس را كه تشنۀ شهادت است ،
هر كس را كه تشنۀ حقيقت است .

*
نام تو خواب را بر هم می زند

آب را طوفان می كند .
كالمت قانون است

خرد در مصاف عزم تو جنون
تنها واژۀ تو خون است ؛ خون

ای خداگون !
مرگ در پنجۀ تو

زبونتر از مگسی است
كه كودكان به شيطنت در مشت می گيرند.

و يزيد ، بهانه ای
دستمال كثيفی

كه خلط ستم را در آن ُتف كردند
و در زبالۀ تاريخ افكندند.

يزيد كلمه نبود
دروغ بود

زالويی درشت
كه اكسيژنِ  هوا را می مكيد .
ُمَخّنثی كه تهمتِ  مردی بود
بوزينه ای با گناهی درشت :

سرقت ِ نامِ  انسان
و سالم بر تو

كه مظلومترينی
نه از آن جهت كه عطشانت شهيد كردند

خــط خــون

سید علی موسوی گرمارودی
تهران - عاشورای1400 هجری قمری

برگرفته از كتاب خط خون ، دكتر س��يد علی موس��وی گرمارودی ، 
انتش��ارات زّوار و نيز كتاب ِ "دس��تچين" ، دكتر سيد علی موسوی 

گرمارودی ، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسالمی ، 1368
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بل از اين رو كه دشمنت اين است .
*

مرگ ُسرخت
تنها نه نام يزيد را شكست

و كلمۀ ستم را بی سيرت كرد
كه فوج كالم را نيز در هم می شكند

هيچ كالم بشری نيست
كه در مصاف تو نشكند

ای شيرشكن !
خون تو بر كلمه فزون است

خون تو در بستری از آنسوی كالم
فراسوی تاريخ

بيرون از راستای زمان
می گذرد

خون تو در متن ِ خدا جاری است .
*

يا ذبيح اهلل !
تو اسماعيلِ  گزيدۀ خدايی

و رؤيای به حقيقت پيوستۀ ابراهيم
كربال ميقات توست
محرم ميعاد عشق
و تو نخستين كس

كه ايام ِ حج را
به چهل روز كشاندی

َو اَتَممناها بَِعشٍر *
آه ،

در حسرت فهم اين نكته خواهم سوخت
كه حجِ  نيمه تمام را

در استالمِ  َحَجر وانهادی
و در كربال

با بوسه بر خنجر تمام كردی.
مرگ تو ،

مبدأ تاريخِ  عشق
آغاز رنگ سرخ

معيار زندگی است .
*

خط با خون تو آغاز می شود
از آنزمان كه تو ايستادی

دين راه افتاد
و چون فرو افتادی

حق برخاست
تو شكستی

و "راستی" درست شد
و از روانۀ خون تو

بنيان ستم سست شد .
در پاييز ِ ** مرگ ِ تو

بهاری جاودانه زاييد
گياه روييد

درخت باليد
و هيچ شاخه نيست

كه شكوفه ای سرخ ندارد
و اگر ندارد

شاخه نيست
هيزمی است ناروا بر درخت مانده .

*
تو ، راز ِ مرگ را گشودی

كدام گره ، با ناخن عزم تو وا نشد ؟
شرف ، به دنبال تو
البه كنان می دود

تو ، فراتر از حمّيتی
نمازی ، نّيتی

يگانه ای ، وحدتی
*

آه ای سبز !
ای سبز ِ سرخ !

ای شريفتر از پاكی
نجيب تر از هر خاكی

ای شيرينِ  سخت
ای سخت شيرين !

تو دهان ِ تاريخ را آب انداخته ای !
ای بازوی ِ حديد

شاهينِ  ميزان
مفهوم كتاب ، معنای قرآن !

نگاهت سلسلۀ تفاسير
گام هايت وزنۀ خاك

و پشتوانۀ افالك
كجای خدا در تو جاری است

كز لبانت آيه می تراود ؟
عجبا ! ***

عجبا از تو ، عجبا !
حيرانیِ  مرا با تو پايانی نيست

چگونه با انگشتانه ای
از كلمات

اقيانوسی را می توان پيمانه كرد ؟
*

بگذار بگريم
خون تو ، در اشك ِ ما تداوم يافت

و اشك ما ، صيقل گرفت
شمشير شد

و در چشمخانۀ ستم نشست
تو قرآنِ  سرخی

"خون آيه" های دالوريت را
بر پوستِ  كشيدۀ صحرا نوشتی

و نوشتارها
مزرعه ای شد

با خوشه های سرخ
و جهان يك مزرعه شد

با خوشه خوشه خون
و هر ساقه :

دستی و داسی و شمشيری
و ريشۀ ستم را وجين كرد

و اينك
و هماره

مزرعه سرخ است .
*

يا ثاراهلل !
آن باغ مينوی

كه تو در صحرای تفته كاشتی
با ميوه های سرخ

با نهرهای جاریِ  خوناب
با بوته های سرخ شهادت

و آن سروهای سبز دالور ،
باغی است كه بايد با چشم عشق ديد

اكبر را
صنوبر را

بو فضايل را
و نخلهای سرخ كامل را .

*
ُحر ، شخص نيست ؛

فضيلتی است ،
از توشه بار كاروان ِ مهر جدا مانده

آنسوی رودِ  پيوستن
و كالم و نگاه تو

پلی است
كه آدمی را به خويش باز می گرداند

و توشه را به كاروان .

و اّما دامنت :
جمجمه های عاريه را
در حسرت پناه يافتن

مشتعل می كند ؛
از غبطۀ سرِ  گلگونِ  ُحر

كه بر دامن توست .
*

ای قتيل !
بعد از تو

"خوبی" سرخ است
و گريۀ سوك

خنجر
و غمت توشۀ سفر

به ناكجا آباد
و رّد خونت ،

راهی كه راست به خانۀ خدا می رود ...
تو از قبيلۀ خونی

و ما از تبار ِ جنون
خون تو در شن فرو شد

و از سنگ جوشيد
ای باغ ِ بينش !

ستم ، دشمنی زيباتر از تو ندارد
و مظلوم ، ياوری آشناتر از تو .

تو كالسِ  فشردۀ تاريخی .
كربالی تو ،

مصاف نيست
منظومۀ بزرگ هستی است ،

طواف است .
*

پایانِسخن
پایانِمناست

توانتهانداری...
پانوشت ها :

* پس آن را با ده روز تمام كرديم و كامل ساختيم . قرآن كريم ، سورۀ اعراف ، آيۀ 124.
** می گويند شهادت ِ آن سترگ در فصل پاييز رخ داده است .

*** نيز اشاره به آيۀ 9 از سورۀ كهف : اَم َحِسبَت اَن اَصحاَب الَكهِف والّرقيِم كانوا ِمن آياتِنا َعَجبا؟ كه آن حضرت آن را بر نيزه ، تالوت فرمودند.



قبلازانقالبجزوحرفهاییکهماهمیش��همیزدیم،اینبودکهماگندم
راازآمریكامیخریموس��یلویماراهمشورویهامیسازند.بندهاوایل
انقالببهمنطقهیجنوبرفتمودیدمبچههایجهادسازندگیومهندسان
شمایكسیلوباظرفیتکمساختهاند.بهنظرمهمانجابهسجدهافتادم؛چون
سیلو،سازهیدشواریاست؛خیلیآساننیست.وقتیانسانبهظاهرآننگاه
میکند،چیزسادهایبهنظرمیآید؛اماسازهیپیچیدهایاست.مااینچیز
پیچیدهراتوانستیمدرستکنیم.امروزمایكیازسیلوسازهایمعتبربینالمللی
باظرفیتهایباالهستیم؛برایخیلیجاهایدیگرهمساختهایم.بنابراینقهر
وناهمدلیوکجتابِیدنیایغربباما،بهضررماتمامنش��د.بعضیهااین
رابهعنوانیكفاجعهدرنظرمیگیرندومیگویندتحریماقتصادیپدر
تكنولوژِیمارادرمیآورد.بله،ممكناستجادهیآسفالتهراازجلویانسان
بگیرد،اماهمیشهجادهیآسفالتهخوبنیست؛گاهیهمجادههاییکهانسان
بهدستخودشکشیدهومسیرشرارویآنطیمیکند،برایمحكمکردن
عضالتانسانخیلیمفیدتراست؛گاهیهمراهرامیانبرمیکند.جادهی
آسفالتهایکهدیگرانکشیدهاند،مارابهجاهاییمیبردکهِکشندههایآن
جادهمیخواستند.اگربخواهیمخودمانجادهبكشیم،گاهیجادهیمیانُبر
میکشیموراهمیانُبرمیزنیم.ماعلتانحطاطخودرادرآنافسونشدگی
میدانیم.امروزماازآنوضعیتبیرونآمدهایم.یكیازبزرگترینخدمات
نظامجمهوریاسالمی-همانطورکهگفتم-درزمینههایعلموفناوری
ایناس��تکهمارابهاینباوررس��اندکهمیتوانیم.امروزاینباوروجود
داردوواقعاًمامیتوانیم.مادرزمینههایاقتباس،قطعهسازی،مشابهسازی
ودرمدله��ایفناورِیامروزدنیاپیش��رفتهایخیلیخوب��یکردهایم.

بيان��ات رهب��ر معظ��م انقالب اس��المی در ديدار جمع��ی از مهندس��ان و محققان فنی و صنعتی كش��ور
در پنجم اسفندماه هزار و سيصد و هشتاد و سه

سـروش اندیشـه
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ما آمده ایم زندگي کنیم تا قیمت پیدا کنیم نه اینکه با 
هر قیمتي زندگي کنیم!

زندگي ما حکایت یخ فروشي است که از او پرسیدند: 
فروختي؟ گفت: نه، ولي تمام شد...!

)مرحوم عارف واصل و عالم رباني حضرت آيت اهلل العظمي بهجت رحمه اهلل عليه(

تلنگـــر
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آقایدکتراگرمایلیدگفتوگویمانرابامعرفیخودتانونگاهیبه
سوابقعلمیتانشروعکنیم.

من درتهران متولد ش��دم.پدر پدرم اهل مشهد و كشاورز بودند.پدرم وقتی كه 
ايش��ان به تهران می آيند و در يكی از روس��تاهای جنوب غرب تهران ساكن 

می شوند متولد شدند. مادرم هم اهل همان جا بودند. 
من تحصيالت ابتدايی و متوسطه را در تهران و تحصيالت عاليه ام را هم در 
دانش��گاه فنی اين شهر گذراندم.در سال 1335 از اين دانشكده فارغ التحصيل 
شدم.در اين دوره همكالسی شهيد چمران بودم.ايشان شاگرد اول مهندسی برق 
بودند و من ش��اگرد اول مهندسی مكانيك. پس از مدتی برای ادامه تحصيل 

به اتفاق هم به آمريكا رفتيم.ايشان در يك دانشگاه و من در دانشگاهی ديگر 
تحصيل می كرديم.پس از مدتی دكتريم را از دانشگاه آمريكا گرفتم و به ايران 
برگشتم. در سال 59 به دانشگاه شيراز رفتم. بعد از چندی به كانادا و از آنجا به 
آريزونا رفتم. پس از چندی مجددا به ايران آمدم و در دانشگاه صنعت شريف 
مشغول تدريس شدم و از آن زمان در اين دانشگاه حضور دارم. البته آبان ماه 

سال گذشته بازنشسته شدم. 

یكیازکارهایبرجستهشماارایهوتدریسدرساخالقمهندسیاست.
مقدماتاینمهمچگونهشكلگرفت؟

دکتر بهادری نژاد؛ چهره ماندگار مهندسی مکانیک و استاد درس اخالق مهندسیگفت و گو

ــاز دارد ــی" نی ــالق مهندس ــه " اخ ــی ب ــه مهندس جامع

جواد صبوحي | محمدتقي خسروي

اشاره:
خيلی ها می گفتند با رش��د فزاينده جوامع و توس��عه فناوری ها روز 
به روز از اهميت يافتن مفاهيمی چون انسان اخالق مدار و هويت 
اخالقی جوامع كاس��ته می ش��ود و بقاع اجتناب ناپذير آنهم با هر 
اب��زاری كه پيش روی بش��ر قرار دارد مهمترين و اساس��ی ترين 
دغدغه عصر حاضر اوس��ت.اما مروری بر نگرش های واقع بينانه 
بزرگانی كه بينش و تجربه های ارزشمندش��ان پيش روی ما قرار 
دارد بر اين فرضيه خط بطالن می كشد.بزرگانی چون دكتر مهدی 
بهادری نژاد چهره ماندگار مهندسی مكانيك كشور كه معتقد است 
مردم، يك مهندس ،رئيس يك صنعت و يا يك سازمان را كه به 
اصول اخالقی پايبند اس��ت و برای آن ها كار می كند، به كارگران 
اجحاف نمی كند و حقوق آن ها را به درس��تی پرداخت می كند، را 

می بينند و نسبت به او و كارش عالقه مند می شوند.
دكتر بهادری نژاد كه امروز هفتاد و هشتمين سال از زندگی خود را 
می گذران��د كار و اخالق را همچون تار و پودی كه نقش بديعی از 
انسان كامل را می آفريند الزم و ملزوم يكديگر می داند.او در گفت 
و گوی خود با ما می كوش��د و بارها بر اين نكته تاكيد می كند كه 
جامعه مهندسی بيش از هر مقوله ديگر به "اخالق مهندسی" نياز 

دارد. 
گفت و گو با او ؛ مردی كه می گويند برای ارايه مقاالت تحقيقاتی 
و ايراد س��خنرانی در كنفرانس های علمی بين المللی بيش از 130 
بار به 34 كش��ور جهان سفر كرده است،مردی كه به عنوان چهره 
ماندگار مهندسی مكانيك ايران و استاد پيشكسوت و صاحب نام 
در زمينه مهندسی مكانيك وانرژی خورشيدی شناخته می شود و 
سوابق درخشان ديگری را در كارنامه كاری پربار خود دارد می تواند 

دلنشين و جذاب و در عين حال به يادماندنی باشد.
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اواخر تير و اوايل مرداد سال گذشته وقتی پس از فرصت مطالعاتی ام در كانادا به 
ايران برگشتم از من خواسته شد اخالق مهندسی تدريس كنم و در حال حاضر 
درس 3 واحدی اخالق مهندس��ي را تدريس مي كنم. كتاب اخالق مهندسی 
مجموعه يادداش��تهای درسی ام بود كه جمع آوري كردم و به صورت كتاب" 
اخالق از ديدگاه اسالم" منتشر شد ؛ اخالق از ديدگاه مكاتب و فالسفه مختلف 
كه در درس نبود را به اين مجموعه اضافه كردم تا اين كتاب جامع تر ش��ود. 
زمينه تحقيق من اخالق مهندسی بود و براي همين سال گذشته به كانادا رفتم 
تا در اين خصوص مطالعه و تحقيق كنم.اينكه اخالق مهندس��ی و مهندس 
اخالق چيست و اينكه چگونه می توان اخالق را در مهندسان پرورش دادمورد 
توجه من بود چرا كه اگر مهندسان ما بتوانند اخالقمند والگو باشند، خود به خود 

روی ساير همكارانشان نيز تاثير می گذارند.

چهساليبهعنوانچهرههایماندگارانتخابشدید؟
اولين دوره، س��ال 82 بود. دو نفر ديگر يعني آقای دكتر يعقوبی و دكتر ظهور 
مهندس مكانيك نيز به عنوان چهره ماندگار معرفي شدند.حدود 4 - 5 سال 
پيش نيز نشان درجه اول دانش را دريافت كردم. سال اول به من نشان درجه 

اول دانش دادند. 

مشكلبزرگمادرحالحاضرهمیناخالقمهندسیاست.راهكارشما
براياینموضوعچیست؟

بايد نگرش و برخورد خود را براي كسب شادی تغيير دهيم و در آن بازنگری 
كنيم.مردم دنيا ثروت، ش��هرت و قدرت را عوامل ش��ادی می دانند و كارهای 
خالف بسياري كه انجام می دهند به خاطر همين نگرش است غافل از اينكه 
ثروت و قدرت شادی نمی دهد. مهمترين عاملی كه شادی را به ارمغان می آورد؛ 
عشق ورزيدن بی توقع، خيرخواهی، كمك نمودن، خدمتگزاري وسپاس گزاری 
اس��ت. اشتباه مردم اين است كه براي ش��اد بودن در پی كسب ثروت بيشتر 
هستند و اين، اشتباه است.هر انسان برای زندگی به حداقل هايی مثل مسكن 
ني��از دارد اما در عين ح��ال می تواند به جای آنكه مثاًل هزينه زيادی را صرف 
خريد كاالهای غير ضروری می كند بخش��ی از آن را به كودكان مؤسسه اي 
بدهد تا با آن براي آن ها لباس و پوشاك تهيه شود.اين كار به شما لذتی می دهد 
كه به مراتب عميق تر و ماندنی تر از آن ش��ادي اس��ت كه شما پس از خريد 
يك اتومبيل گرانقيمت و تغيير غير ضروری لوازم منزل تان كس��ب می كنيد. 
بايد نگرش��تان را تغيير دهيد.من چندی پيش از دو نفر از مهندسان كه هر دو 
مهندس مكانيك بودند دعوت كردم كه بيايند و در خصوص داليل پيشرفتشان 
صحبت كنند. يكی از اين دو 30 سال تجربه و ديگری 15 سال تجربه كاری 
داش��ت. نفر دوم در كارگاهی كار می كرد كه در آن جوش��كاری مخازن تحت 
فش��ار انجام می گرفت. او مي گفت روزی به كارگری كه جوش��كاری می كرد 
تاكيد كردم كارش را با دقت بيشتری انجام بدهد اما او ناراحت شد و ابزار كارش 

را كناري انداخت و با عصبانيت گفت: اگر می توانی خودت جوش بده! 
من هم كه چيزي از جوشكاري نمي دانستم تصميم گرفتم از فرداي آنروز در 
كالس جوش��كاري ثبت نام كنم.وقتی برای ثبت نام مراجعه كردم عده ای با 

تعجب مي گفتند اينجا همه كارگرند، تو كه مهندسی چرا آمده اي؟!
به آن ها گفتم می خواهم در كنار مهندسی، جوشكاری را هم ياد بگيرم.

پ��س از آنكه اي��ن كار را فراگرفتم، كارم را تغيير دادم و به س��ازمان مديريت 
صنعتی در تهران رفتم و آنجا در دوره آموزش مديريت ش��ركت كردم.پس از 
مدتی در حالي كه حقوق مهندس��ان 500 ه��زار تومان بود حقوق من به 3/5 
ميليون تومان در ماه رسيد.اما عده ای توقع داشتند كار خالف انجام بدهم به 
همين دليل كارم را رها كردم.پس از چندی كاری را با 7 ميليون تومان حقوق 

كه با احتساب پاداش به 11 ميليون تومان می رسيد به من پيشنهادكردند.
پس از چند ماه كار كردن، اينبار، يك شركت خارجی پيشنهاد كاري با حقوق 
180 ميلي��ون داد. قبول نكردم و گفتم ترجيح می دهم در وطن خودم بمانم.او 

مي گفت بعد از اين، مدت كوتاهی بيكار شدم.
اجازه بدهيد به نمونه ديگری كه در كتاب اخالق مهندسی كه آن را دو آمريكايی 

كه يكی استاد فلسفه و ديگری يكی مهندس برق اند نوشته اند اشاره كنم. در 
اين كتاب به سرگذشت مهندس شيمی اشاره می شود كه بايد هر سال گزارش 
پست ماندهای كارخانه را به سازمان محيط زيست آمريكا گزارش می داد.وی 
در طی اين مدت بخش��ی از تخلفات كاری كارخانه را گزارش می كرد. وقتی 
رئيس كارخانه از وی درخواست می كند اين موارد را گزارش نكند او نمی پذيرد 
و می گويد نه موظف هس��تم اين گزارش را تهيه و ارايه دهم.همين موضوع 
باعث اخراج وی از كارخانه می شود.چندی بعد وقتی چند نفر از همكارانش دليل 
اخراج وی را متوجه می شوند از كارخانه بيرون می آيند پولهايشان را روی هم 
می گذارند؛ شركتی را تاسيس می كنندكه پس از يك سال كارشان از صاحبان 

آن كارخانه هم بهتر می شود. 
نمونه ديگر را يكی از همكارانم تعريف می كرد و آن سرگذشت يك مهندس 
عمران اس��ت كه به عنوان ناظر فعاليت می كرد و وقتی در قبال پيشنهاد 10 
ميليون تومان از او خواستند كار خالف كند قبول نكرد و همين مساله باعث 

شد كارش از دست بدهد. 
او چند ماه بيكاری كشيد، اما چندی نگذشته بود فردی كه مجتمعی مسكونی 
را می ساخت وقتی وجدان كاری و اخالقی او را می بيند از وی دعوت می كند 
كه مسووليت اين كار را او بر عهده بگيرد. او سرانجام پس از مدتی با پشتكار 

و جديت توانست موفقيتهای چشمگيری را به دست آورد.

آقایدکترچهبایدکردتااینفرهنگبهمرورعمومیتپیداکند؟
باي��د كاری كنيم كه ب��ه عنوان الگو مطرح ش��ويم.بعد از معلم ها مهندس ها 
بيش��ترين تعامل را با مردم دارند.مردم، يك مهن��دس، رئيس يك صنعت و 
يا يك س��ازمان را كه به اصول اخالقی پايبند است و برای آن ها كار می كند، 
به كارگران اجحاف نمی كند و حقوق آن ها را به درس��تی پرداخت می كند، را 

می بينند و نسبت به او و كارش عالقه مند می شوند. 

گفتیدواحدمهندسیاخالقاختیاریاست.چرااجبارینمیشود؟
من در پايان تمامی دروس از دانشجويان سوال می كنم كه آيا اين درس برای 
مهندس��ان ضروری است يا خير و اگر ضروری است بهتر است اجباری باشد 

و يا اختياری؟ 
در تحقيقی كه در فرهنگستان بر روی 50 نفر از مهندسانی كه 10 سال سابقه 
كار داش��تند انجام داديم اين پرسش را مطرح كرده ايم كه آيا تدريس اخالق 
مهندسی ضرورت دارد يا خير و همه بدون استثناء تاكيد كرده اند كه اين مساله 
ضرورت دارد. حتی فردی عنوان كرده بود كه به جای درس كامپيوتر اين واحد 
را تدري��س كنيد چون ما می تواني��م كامپيوتر را به مرور از جايی ديگر هم ياد 
بگيريم. البته عده ای معتقد بودند در صورت اجباری ش��دن، اين درس هم به 
سرنوشت درس معارف و يا اخالق اسالمی دچار می شود كه چندان جدی گرفته 
نمی شود  اشكال ديگر اين است كه در صورت اجباری شدن همه بايد اين واحد 
را انتخاب كنند حال می خواهد استاد داشته باشد و يا نداشته باشد. در دانشگاه 
اميركبير اين واحد را به صورت اجباری برای همه دانشجويان ارايه كرده اند و 
گفته اند كه ف��ردی روحانی اين واحد را تدريس كند.وقتی كه اين درس را 5 
سال پيش در دانشگاه صنعتی شريف پيشنهاد دادم عده ای می گفتند اين درس 
را فردی از حوزه علميه تدريس كند ولی من اصرار داشتم كه فردی كه در اين 
حرفه كار كرده اس��ت اين واحد را تدريس كند. جامعه مهندسی ما به اخالق 
مهندس��ی نياز دارد. اين موضوع نيازمند مطالعه دقيق است. وقتی می گوييم 
اس��راف نكنيم بايد مفاهيم مهندسی جلوگيری از اسراف را با مطالعه بر روی 

بسترهای آن آموزش دهيم.

وکالمآخر؟
مراعات ايمنی، سالمت و رفاه از اصول اخالق مهندسی است تقاضای من از 
مهندسان اين است كه اين اصول را مراعات كنندو حاضر نباشند به هيچ عنوان 

كاری خالف اخالق انجام دهند.
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امیدوار،سختكوشوصبورعینپلقدکش��یدهماالنبررویهریرود.
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ليس�ه: مدرسه

مهندس محمدتقی خسروی | مهندس احمد اسدی

حضورموفق سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی در پنجمین نمایشگاه اختصاصی ایران در هراتگزارش

اینجا هرات باستان است ؛ سرزمین مردان سختکوش و زنان برقع پوش
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هراتدریكنگاه
واليت ِهرات به مركزيت ش��هر ه��رات و بزرگ 
 ترين واليت پ��س از واليت هلمند از واليت های 
افغانس��تان اس��ت. واليت هرات هم��راه با فراه و 
نيمروز جمعاً واليات غربی افغانس��تان را تشكيل 

می دهند و با كشور ايران هم مرز هستند.
ه��رات با دو كش��ور هم مرز اس��ت. از ش��مال با 
تركمنستان و از غرب با كشور ايران و همچنين با 
سه واليت در شرق با واليت غور، در شمالشرق با 

بادغيس و در جنوب با واليت فراه. 
از مناطق تفريحی واليت ه��رات می توان به باغ 
ملت، تخت سفر، شيدايی، پارك هريرود، پارك مير 
داود و ده نغار كروخ اشاره كرد. ارگ هرات، مسجد 
جامع، گازرگاه، مس��جد گوهرش��اد بيگم، خواجه 
غلطان، قلعه اختيارالدين هرات و مجتمع مصالی 

هرات اشاره كرد.
گوهر ش��اد بيگ��م يك زن هوش��يار، ب��ا تدبير و 
علمدوس��ت بود، همين كه در سلس��له حاكميت 
تيموري ها، خصوصاً حاكميت ميرزا شاهرخ علم و 
هنر ترقي روز افزون نمود، بيشترين تاريخ نگارها، 
آن را از برك��ت وجود گوهر ش��اد بيگم مي دانند. 
از جمله يكي ايجاد مدرس��ه اي بود كه كار ايجاد 
اين مدرسه از س��ال 820 هجري قمري آغاز شد 
و 21 س��ال دوام كرد. براي اعمار آن از تمام نقاط 
معماران، نقاشان و رسامهاي زبر دستي فرا خوانده 

شدو به كار افتادند. 
گوهر ش��اد بيگم 32 س��اله بود كه هواي زيارت 
مشهد به دلش افتاد. نذر كرده بود گردنبند الماس 
نش��انش را خرج مس��جدي كند كه زير سايه امام 
رضا )ع( نفس بكش��د. گوهر شادبيگم گردنبند را 
به يكي از بازرگانان ايراني فروخت و هزينه ساخت 
مس��جد را از دارايي خودش فراهم كرد. چند هفته 
بعد، كلنگ ساخت بزرگترين مسجد ايران، جايي 
درست در ضلع جنوبي حرم علي بن موسي الرضا 

)ع( به زمين خورد. 
گوهر شادبيگم براي ساخت مسجدي كه آرزويش 
را داش��ت، قوام الدين ش��يرازي، سرشناس ترين 
معمار ايران را استخدام كرد و قوام الدين شيرازي 
هم حاصل س��ال ها تجربه و دانشش را در بند بند 
اين مس��جد به يادگار گذاش��ت تا نظ��م، تقارن و 

ظرافت اين بنا را تا 6 قرن بعد به رخ بكشد. 
مسجد گوهرشاد حاال پس از گذشت سال ها، هنوز 
هم عظيم ترين مسجد چهار ايواني ايران محسوب 
مي شود كه با 9410 متر مربع وسعت در جوار حرم 
امام رضا )ع( ايس��تاده است. مسجدي كه پس از 
قرن ها هنوز هم افتخار معماري اسالمي در ايران 

محسوب مي شود. 
هرات قبل از كشف اقيانوس هند در گذرگاه جاده 
ابريشم قرار داشت و نقش بزرگي را در تجارت ميان 
ش��به قاره هند، شرق ميانه، آسيای مركزی و اروپا 
بازی می كرد. هرات از لحاظ موقعيت جغرافيايی در 
طول تاريخ بستر مناسب تالقی مدنيت های شرق 

و غرب نيز به شمار می رفت.
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هرات؛شهرفرصتها
هرات امروز، ش��هر س��الخورده و رنجور از تركش های نفسگير جنگ اما همچنان پرانگيزه برای ساختن 
و احيای دوباره گذشته خويش به فرصتهايی می انديشد كه بتواند خاك فقر نشسته بر تن را پاك كند و 
جامه سبز توسعه بپوشد و چه فرصتی بهتر از مرور دستاوردها، تجارب و توانمندی های كشوری همچون 
جمهوری اسالمی ايران كه مشتركات زبانی، دينی و فرهنگی ميان ايندو می تواند فرايند عمران و آبادانی 

اين منطقه را تسريع بخشد.
انگيزه های رقابت در افغانستان عالوه بر آنكه به انتقال تجربيات فنی و مهندسی كشورمان به اين كشور 
می انجامد پيامدهای متعدد اقتصادی بيش��ماری نيز در پی خواهد داشت.از آنجمله می توان به مهمترين 
مزيت هاي نس��بي رقابتي ايران در اين كشور اشاره نمود.مزايايی همچون سطح باالي تكنولوژي، دانش 
فني، كيفيت كاالها، خدمات، تجربه و مهارت مديران و مهندس��ان ايراني در مقايس��ه با ساير كشورهاي 
منطقه، همس��ايگي و وجود مرز طوالني، اشتراكات تاريخي، ديني، فرهنگي و زباني، پيوندهاي قومي و 
خويش��اوندي، و نيز حضور ميليون ها افغاني در طي بيش از دو دهه در ايران و آشنايي با كاالها، خدمات، 
مهارت ها و الگوي مصرف ايران و باالخره تمايل و عالقه دولت افغانستان به بخش خصوصي و مردم اين 

كشور به توسعه همكاري هاي اقتصادي با ايران 
عالوه بر اين افغانستان از مزيتهای نسبی متعددی نيز برای حضور سرمايه گذاران ايرانی برخوردار است كه 
می تواند به رونق و پويايی هر دو كشور كمك شايان توجهی كند؛ قانون جديد سرمايه گذاري افغانستان كه 
زمينه ساز فعاليت اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي به صورت صد درصد خارجي و با مشاركت اشخاص 
افغاني مي باشد، برخورداري از امتياز تخفيفات تعرفه اي براي صادرات كاال به آمريكا، اتحاديه اروپا، ژاپن و 
هند كه در راستاي صادرات كاالهاي ايراني از طريق افغانستان قابل بررسي است و قانون عمليات بانكي 
مبني بر اجازه برقراري روابط بانكي با كشور هاي خارجي و تاسيس شعب بانك هاي خارجي از جمله اين 
مزاياست ضمن آنكه مسايل ديگری همچون وجود نيروي كار ارزان و بازار پركشش كاالها و خدمات ويژه 
نسبت به كاالها و خدمات ايراني، مواد معدنی فراوان و با كيفيت به ويژه سنگ هاي تزئيني و قيمتي، مرز 
مشترك با كشورهاي چين، هندوستان، پاكستان، تركمنستان، ازبكستان و تاجيكستان و تعيين پول واحد و 

تقويت ارزش آن را نبايد از خاطر دور داشت.
با نگاهی به اقتصاد افغانستان بويژه پس از جنگهای داخلی متعدد و لزوم احيای بخش های زيربنايی آن 
می توان به نيازهای اساسی اين جامعه پی برد و برای برطرف نمودن آن و حضوری موفق در عرصه توسعه 
اين كش��ور گام برداشت.نيازهايی همچون ساخت جاده، پل و خيابان، هتل و مهمان سرا، ساختمان هاي 
اداري، تجاري و منازل شخصي، مصالح ساختماني، سردخانه، صنايع آرايشي و بهداشتي، صنايع شوينده، 
مواد غذايي و خوراكي، منس��وجات و پوش��اك، لوازم صوتي و تصويري و مخابراتي، لوازم خانگي و لوازم 

برقي، رايانه و. ...
همين ضرورتها و نيز برپايی پنجمين نمايشگاه اختصاصي ايران در هرات باستان و پيگيري زمينه سازي هاي 
صدور خدمات فني و مهندس��ي س��اختمان بهانه ای شد تا هياتی 5 نفره از سوی سازمان نظام مهندسی 
اس��تان به دعوت اس��تانداري خراسان رضوي و در راس��تای پيگيري اهداف سفر دكتر صالحی استاندار 
خراسان رضوی سفر خود را از طريق مرز دوغارون و از طريق جاده آسفالته ای به طول 120 كيلومتر بسوی 

هرات طی كند؛ جاده ای كه 7 سال پيش توسط دولت جمهوري اسالمي ايران احداث گرديد. 

نظاممهندسیخراسانرضویدرنمایشگاههرات
غرفه س��ازمان نظام مهندسی خراسان رضوی به مساحت 72 متر مربع در بخش مركزي نمايشگاه ارايه 
دهنده توان س��ازمان در زمينه هاي نظارت، كنترل، آموزش و دانش فني س��اخت و س��از در هفت رشته 
اصلي قانون و همچنين بيانگر پتانسيل تخصصي در قالب اعضاي حقيقي و حقوقي است. در اين راستا 
حضور نمايندگي مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در استان و تعامل و همكاري با تشكلهاي حرفه اي و 
انجمنهاي صنفي به نحو مناسب ارايه می شود.ضمن آنكه شركت تعاوني نظام مهندسي ساختمان نيز به 

طور مناسب به بيان فعاليتها و توان فني و اجرايي می پردازد.
در روز افتتاحيه حضور معاون استاندار خراسان و مسوول كميته همكاري استاني با افغانستان و هيأت همراه 
و حضور والي هرات باستان؛ دكتر داود شاه صبا و سر كنسول ايران در شهر هرات آقاي محمدي يكتا در 

غرفه سازمان و بيان ديدگاههاي ايشان قابل توجه است.
در روزهاي بعد نيز كارشناسان سفارت ايران در افغانستان، كارشناسان كنسولگري ايران در هرات، ساير 
مسووالن شهري هرات باستان، استادان دانشگاه، دانشجويان فني دانشگاه، هيأت مديره انجمن شركتهاي 
ساختماني هرات و مهندسان و متخصصان درغرفه سازمان نظام مهندسی حضور می يابند كه اين حضور 

خود گوياي توجه و عالقه اين قشر متخصص شهر بزرگ هرات به سازماندهي ساخت و ساز است
س��ازمان نظام مهندسي ساختمان اس��تان در تكميل بخش ديگري از اهداف حضور خود، به توزيع كتب 
مقررات ملي ساختمان، ماهنامه طاق، برخي كتب و نشريات فني، نسخه هايي از فعاليت تخصصي تشكلهاي 
حرفه اي، پخش كليپ معرفي سازمان و فعاليتهاي آن می پردازد ضمن آنكه برنامه های ديگری نيز همچون 
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شركت و سخنراني در جلس��ات مشترك فعاالن 
اقتصادي ايران و افغانس��تان و نشست اقتصادي 
مرتبط با حضور كارشناس اقتصادي سفارت ايران 
در كابل و مصاحبه با صدا و سيماي محلي هرات از 

ديگر فعاليتهاي گروه اعزامي به هرات است.

" طاق"؛حضورموثردرهرات:
ماهنامه ط��اق؛ به عنوان رس��انه ای كه می تواند 
بخ��ش قابل مالحظ��ه ای از توانمندی های فنی 
و مهندس��ی مهندسان سختكوش كش��ورمان را 
به اطالع متخصصان و س��رمايه گذاران داخلی و 
خارجی برس��اند و نيز در انتقال بخشی از نيازهای 
اين كش��ور به مهندس��ان داخلی گام ب��ردارد در 
پنجمين نمايشگاه اختصاصي ايران در هرات شركت 
دارد. ماهنامه تخصصی طاق با بهره مندی از اين 
فرصت توانست ضمن بررسی فرصتهای اقتصادی 
كش��ورمان در اين منطقه و چگونگی انتقال آن به 
جامعه مهندس��ی، افق های آتی فرهنگی خود در 

داخل و خارج كشور را نيز ترسيم سازد. 

مراسمافتتاحیهپنجمیننمایشگاهاختصاصی
ایراندرهرات

نمايشگاه پنجم، ساعت 10:30 صبح دوشنبه دهم 
آب��ان 1390 در تاالر موالنا ج��الل الدين محمد 
بلخ��ی با حضور رضا عبدالملكی معاون اس��تاندار 
خراسان رضوی، علي اصغر پورفتح اله مشاورعالي 
اس��تاندار استان خراس��ان رضوی، رحيم محمدي 
يكتا سركنسول جمهوری اسالمی ايران در هرات، 
علي خاكسار مدير نمايشگاه هاي خارجي نمايشگاه 
بين المللي مش��هد، دكتر داوود صب��ا والی هرات، 
اصيل الدين جامی مع��اون مقام واليت، در هرات 
و س��عد خطيبی رئيس اتاق ه��اي بازرگاني حوزه 
غرب افغانس��تان و جمعی از روساي اتحاديه ها و 
صنعتگ��ران و نهاد هاي دولتي و خصوصي ش��هر 

هرات افتتاح بطور رسمي افتتاح شد. 
 در مراس��م افتتاحي��ه رحيم محم��دی يكتا اين 
نمايشگاه را يكی از مهمترين رويدادهای اقتصادی 
و تجاری ميان دو كش��ور می خوان��د كه می تواند 
س��طح روابط اقتصادی ميان ايران و افغانستان را 

به نقطه مطلوب برساند. 
سركنسول ايران در افغانستان از آمادگی كشورمان 
برای توسعه روابط اقتصادی با افغانستان و اينكه در 
حال حاضر روابط ايران و افغانستان در سطح ملی 
و ناحيه ای منطقه ای در بهترين سطح قرار گرفته 

است برای حاضران می گويد.
محمدی يكتا با اش��اره به سطح صادرات ايران به 
افغانس��تان اضافه می كند: امسال روابط اقتصادی 
از حدود 400 ميلي��ون دالر به يك ميليارد و 600 
ميليون دالر رسيده كه به طور قطع گسترش روابط 
تج��اری، امنيت و روابط فرهنگ��ی و اجتماعی را 
در پ��ی خواهد داش��ت و در نتيجه صلح و برادری 

گسترش می يابد. 
او می گويد: امروز در جمهوری اسالمی در زمينه های 

عبدالملكی ضمن دع��وت ازتجار 
و بازرگانان افغانی برای س��رمايه 
گ��ذاری در مناطق وي��ژه تجاری 
دوغ��ارون و س��رخس، از دس��تور 
ويژه استاندار خراسان رضوی برای 
تس��هيل در صادرات محصوالت 
توليدی افغانس��تان و نيز آمادگی 
بخ��ش خصوص��ی اس��تان برای 
سرمايه گذاری در استخراج سنگ 

آهن افغانستان خبر می دهد.
او ضم��ن آنكه از س��رمايه گذاران 
افغانی دع��وت می كند به صورت 

مش��ترك يا مس��تقل در منطقه وي��ژه اقتصادی 
دوغ��ارون برای فرآوری محص��والت معدنی خام 
كشور افغانستان كنند، خواستار اجرای تفاهم نامه 
دو كشور برای كاهش تعطيالت و افزايش ساعات 
كاری گمرك اس��الم قلعه و دوغارون به صورت 

همزمان می شود. 
پس از عبدالملكی؛ نوبت به س��عد 
خطيبی، رئيس اتاق های بازرگانی 
حوزه غرب افغانس��تان می رسد. او 
نيز به اهميت روابط تجاری ايران و 
افغانستان اشاره می كند و می گويد: 
توس��عه رواب��ط تج��اری و ايجاد 
مش��اغل در س��ايه امنيت و صلح 
امكان پذير اس��ت و برای داشتن 
آباد نيازمند كمك های  كش��وری 
ايران هس��تيم زيرا اين كشور نيز 
مانند افغانس��تان سال های جنگ 
را پشت سر گذاشته و از تجربيات 
ارزش��مندی در زمينه س��ازندگی 

برخوردار است.
وی اضافه می كند: وجود اشتراكات 
فرهنگی، اجتماعی و مذهبی ميان 
دو كش��ور زمينه ه��ای همكاری 
در همه زمينه ه��ا را بيش از پيش 

فراهم می كند. 
دكت��ر داوود صب��ا، والی هرات آخرين س��خنران 
افتتاحي��ه نمايش��گاه اس��ت. او از آمادگ��ی كامل 
افغانس��تان برای ايجاد و راه ان��دازی كارخانجات 

توليدی و صنعت��ی ايران می گويد 
و اينكه اين كشور می تواند تمامی 
تس��هيالت و امكانات الزم برای 
حضور تجار و صنعتگران ايران در 

هرات را ارايه كند.
وی تاكيد می كند: تاكنون از طريق 
مرز مشترك و فعاليت های مشترك 
و زبان مشترك توانسته ايم دوستی 
و برادری خ��ود را با ايران تحكيم 
كني��م و از اين پ��س فعاليت های 
اقتصادی نيز می تواند امتياز ديگری 
در روابط اي��ران و افغانيتان ايجاد 

كند.

مختلف اقتصادی، كشاورزی و صنعتی به خصوص 
فناوری های نوين چيزی نيست كه ساخته شود و 

به عمل نيايد. 
محمدی همچنين به صادرات كاالهای افغانی به 
ايران اشاره می كند و می گويد: ايران آمادگی خريد 
كاالهای افغانی را دارد اما هنوز مراحل اداری اش 
از طريق افغانس��تان صورت نگرفته و اميد اس��ت 
كه صادرات و واردات گس��ترش يابد زيرا در چنين 
ش��رايطی است كه ايجاد ش��غل می شود و همين 
مساله توليد ثروت می كند و يك كشور ثروتمند هم 

تهديدی برای همسايه اش به شمار نمی رود.
وی منطق��ه ويژه اقتصادی دوغ��ارون و چابهار را 
فرصت بس��يار خوبی برای سرمايه گذاران عنوان 
ك��رده و اضاف��ه می كند: در اي��ن مناطق خدمات 

مناسبی برای سرمايه گذاران وجود دارد. 
سركنسول ايران در افغانستان از بازگشايی تمامی 
مرزهای ايران به روی افغانس��تان برای توس��عه 
اقتصادی در اين كش��ور خب��ر می دهد و می گويد: 
حضور و پيگيری همه جانبه ش��ركت های توانمند 
و فع��ال ايرانی برای بازس��ازی و بهس��ازی تمام 
بخش های افغانستان، امروز به ثمر نشسته است، 
چرا كه تقويت روابط تجاری عالوه بر ايجاد رفاه و 

آسايش، اشتغال زايی را به دنبال داشته است.
در مراسم افتتاحيه معاون توسعه و پشتيباني نيروي 
انساني استانداري خراسان رضوی نيز اين نمايشگاه 
را يكی از مهمترين رويدادهای مشترك ميان ايران 

و افغانستان می خواند ومی گويد: 
وجود صنايع مختلف در خراسان رضوی باعث شده 
تا اين استان آمادگی كامل برای ساخت هراتی آباد 

و توسعه يافته را داشته باشد.
مهندس عبدالملكی اضافه می كند: خراسان رضوی 
8 درصد از عرصه كشور را به خود اختصاص داده و 
به تنهايی دارای 50 درصد از فضای اقامتی كشور 

می باشد.
وی با اشاره به اينكه خراسان رضوی سومين استان 
صنعتی كشور محسوب می ش��ود اضافه می كند: 
بيش از 6 هزار واحد صنعتی در اين اس��تان فعال 

است.
عبدالملكی با اشاره به 9 ميليون تن ظرفيت توليد 
سيمان در خراسان رضوی يادآور می شود: در حال 
حاضر 2/5 ميليون تن در استان توليد می شود كه 
در آين��ده نزديك اين ميزان ب��ه 6/5 ميليون تن 

می رسد.
وی اضافه می كن��د: توليد بيش از 200 هزار واحد 
خودرو در س��ال و تامين 33 درصد قطعه در كشور 
از ديگر توانمندی های خراس��ان رضوی در عرصه 

صنعت به شمار می رود.
عبدالملكی خراس��ان را خطه دانش پرور توصيف 
كرده و اضافه می كند: وجود 150 واحد دانشگاهی 
و 230 هزار نفر دانش��جو گواهی بر اين امر است 
و بيانگر اينس��ت كه خراس��ان رض��وی می تواند 
توانمنديهای علمی خود را هم با ملت افغانس��تان 

به اشتراك بگذارد.

پیگی��ری و حض��ور
همهجانبهشرکتهای
توانمندوفعالایرانی
و بازس��ازی ب��رای
بهسازیتمامبخشهای
افغانستان،امروزبهثمر
نشستهاس��ت،چراکه
تجاری روابط تقویت
عالوهب��رایجادرفاهو
آس��ایش،اشتغالزایی
رابهدنبالداشتهاس��ت

ضم��ن عبدالملك��ی
و ازتج��ار دع��وت
برای افغانی بازرگانان
س��رمایهگ��ذاریدر
تجاری وی��ژه مناطق
دوغارونوس��رخس،
ازدستورویژهاستاندار
برای رضوی خراسان
تس��هیلدرص��ادرات
تولیدی محص��والت
افغانستانونیزآمادگی
بخشخصوصیاستان
برایس��رمایهگذاری
دراستخراجسنگآهن
افغانستانخب��رمیدهد

تاکن��ونازطریقمرز
مشترکوفعالیتهای
مشترکوزبانمشترک
توانس��تهایمدوستیو
برادریخودراباایران
تحكیمکنیموازاینپس
فعالیته��ایاقتصادی
نی��زمیتوان��دامتیاز
دیگریدرروابطایران
وافغانستانایج�ادکند
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سخنان مقامات دو كشور كه تمام می شود پنجمين 
نمايش��گاه اختصاصي ايران در هرات باستان نيز 
رسماً افتتاح می ش��ود و مقامات ايرانی و افغانی با 
حض��ور در غرفه ها با كااله��ا و توانمندي هاي دو 

كشور آشنا می شوند.

ضیافتشامونشستمشترک
در نخستين ش��ب برپايي نمايشگاه ضيافت شام 
و نشست مشترك ش��ركت هاي ايراني حاضر در 
نمايش��گاه با حضور تجار و صنعتگ��ران هرات به 
دعوت ستاد برگزاری نمايشگاه ايران در افغانستان، 
در مح��ل اتاق تجارت هرات برگزار ش��د. در اين 
مراسم معاون استاندار خراسان رضوی، سركنسول 
جمهوری اسالمی ايران در هرات، 
فرمان��دار تايباد و مدي��ر كل اتباع 
خارج��ی و امور مهاجران اس��تان 
خراس��ان رضوی و رئي��س اتاق 
تجارت هرات به عنوان ميهمانان 

ويژه حضور يافته بودند. 
پ��س از برپاي��ي ضياف��ت ش��ام، 
ش��ركت هاي ايران��ي ب��ه ترتيب، 
فعاليت، توانمندي و اس��تانداردها 
ق��درت تجاري خود را در توس��عه 
ص��ادرات محص��والت جمهوري 
اسالمي ايران به افغانستان مطرح 
نم��وده و در پايان برخي از تجار و 
شركت هاي بزرگ استان هرات نيز 
فعاليت ها و نيازمندي های خود را 
مطرح نمودند همين امر بهانه ای 
بود تا برخي از شركت هاي ايران و 
افغاني بيش از پيش با يكديگر آشنا 
شده و بتوانند با يكديگر به مذاكره 

بپردازند. 

نشس��تاتاقتجارتهراتبا
شرکتهایایرانی

نشس��ت اختصاصی اتاق تجارت 
هرات با شركت های ايرانی حاضر 
در نمايش��گاه برنام��ه ديگری بود 
كه در حاش��يه برگزاری پنجمين 
نمايش��گاه اختصاصی ايران در افغانس��تان برگزار 
ش��د. در اين نشست كه با حضور رايزن اقتصادی 
اي��ران در هرات، فرماندار تايباد و جمعی از تجار و 
بازرگانان افغانی و همچنين شركت های حاضر در 
نمايش��گاه برگزار شد تعدادی از بازرگانان ايرانی و 
افغانی پيرامون توس��عه روابط اقتصادی و افزايش 
فرصت های تجاری از طريق گمرك دوغارون به 

گفت و گو پرداختند. 
در اين نشست يكی از تجار به كمبود فضای انبار 
در گمرك دوغارون اشاره می كند و می گويد: كمبود 
فضا در انبار باعث شده تا تريلی ها ساعات و حتی 
روزهای زيادی را در انتظار باش��ند كه اين مساله 
در فصل س��رما بيش از پيش آزار دهنده است زيرا 

باعث خيس شدن كاالها و از آسيب ديدگی آن ها 
وبرگش��ت خوردن كاال به ايران می شود.همچنين 
آزمايش كاالهای وارد ش��ده به افغانستان نيز يك 
ماه به طول می انجامد كه بسيار زمان براست و بايد 

تمهيدات جدی برای اين مساله انديشيده شود.
مش��كالت ترانزيت يكی ديگر از مواردی بود كه 

تجار افغانی به آن اشاره می كنند. 
فرماندار تايباد نيز در خصوص مشكالت مطرح شده 
می گويد: در زمينه صادرات خشكبار از افغانستان به 
ايران چندی پيش بر اساس دستور استاندار خراسان 
رضوی مقرر گرديد تا قرنطينه در دوغارون مستقر 
شود و مش��كالت مربوط به آن هرچه زودتر حل 

گردد.
وی می گويد: در حال حاضر فقط مشكل قرنطينه 
نباتی است كه بايد برای حل اين مشكل نيز اقدام 

شود.
 رايزن بازرگانی ايران در افغانس��تان نيز به كمبود 
فضا در انبار گمرك دوغارون اشاره می كند و اينكه 
در حال حاضر بخش خصوصی وارد عمل ش��ده و 
20 هزار متر مربع فضای مسقف برای انبار در نظر 
گرفته شده است كه اين فضا عالوه بر انبار گمرك 
است بنابراين پس از اين ديگر با كمبود فضا مواجه 

نخواهيم بود.
رايزن بازرگانی ايران در افغانس��تان نيز می گويد: 
روزان��ه 580 دس��تگاه از ايران به افغانس��تان وارد 
می شود در صورتی كه در سال های قبل در اوج كار 
نهايتا 300 دس��تگاه وارد می شد اما در حال حاضر 
تقريبا اين حجم كار با همان امكانات و نيروی كار 

دو برابر شد. 
جوانمرد با اش��اره ب��ه اينكه درخواس��ت ايران از 
افغانس��تان كاهش تعطيالت گمرك است اضافه 
می كن��د: تعطيالت طوالنی باعث معطل ش��دن 
كاميون ها می شود و اگر بار اين دستگاه ها سوخت 
باش��د هر كاميون مانند يك بمب است كه اصال 

معطل ماندن آن به صالح نيست.
او در خص��وص منطقه ويژه اقتص��ادی دوغارون 
اظهار می دارد: دولت ايران منطقه ای را در مساحت 
8 هزار هكتار برای س��رمايه گذاری مش��ترك يا 
اختصاصی برای سرمايه گذاران داخلی يا خارجی 

به ويژه افغانستان در نظر گرفته است. 
راي��زن بازرگانی ايران در افغانس��تان بيمه ش��دن 
ص��د در ص��د س��رمايه گ��ذاری توس��ط دولت و 
پرداخت نيمه بها نرخ س��ود توسط سرمايه گذاران 
را از جمل��ه تس��هيالت دولت ب��رای منطقه ويژه 
اقتصادی دوغ��ارون عنوان كرده و اضافه می كند: 
زيرس��اخت های مورد نياز منطقه از قبيل آب،گاز 
و برق تا دو ماه آينده به گمرك می رس��د بنابراين 
مشكلی برای سرمايه گذاری وجود ندارد و عالوه 
بر آن مواد اوليه و قطعات مورد نياز بدون عوارض 

گمركی وارد می شود و معاف از ماليات است. 
فرماندار تايباد نيز در پايان يادآور می ش��ود: تالش 
می شود تا اتباع افغانس��تان بتوانند بدون ويزا وارد 
منطقه شوندو به تحصيل بپردازند و آزادانه در اين 

منطقه حضور داشته باشند.
در پايان اين نشست نيز تجار ايران و افغان نيز در 
خصوص چگونگی افزايش روابط و همكاری های 
دوجانبه از طريق اخذ نمايندگی و توس��عه بازار به 

گفتگو پرداختند. 

نشستمشترکتجاریایرانوافغانستان
در شب دوم برگزاري پنجمين نمايشگاه اختصاصي 
ايران در هرات،، ش��ركت هاي ايراني حاضر در اين 
نمايش��گاه به همراه اعضاء سركنسولگري ايران 
دره��رات به دعوت اتاق صنعت وتجارت هرات در 

هتل تجارت اين شهرحضور يافتند.
در اين مراسم از سركنسول ايران در هرات، مسئول 
بخش اقتصادی كنسولگري، رايز بازرگانی ايران در 
افغانستان، مدير برگزاری نمايشگاه ايران در هرات 
افغانستان و نماينده اتاق بازرگانی ايران در پنجمين 
نمايشگاه اختصاصی ايران درهرات تقدير و هديه 

ای به رسم ياد بود اهدا شد. 

مراسماختتامیهنمایشگاه
سرانجام پس از سه روز، مراسم اختتاميه پنجمين 
نمايش��گاه كاالهای اختصاصی اي��ران در هرات، 
13 آبان در كنس��ولگری ايران در هرات با حضور 
وزير انرژی افغانس��تان، والی ه��رات، رئيس اتاق 
تج��ارت هرات، رئيس ش��ورای واليت��ی هرات و 
رايزن بازرگانی ايران در افغانستان و مدير برگزاری 
نمايشگاه ايران درافغانستان و مديران 40 شركت 

حاضر در نمايشگاه برگزار شد. 
در مراسم اختتاميه رحيم محمدی يكتا سركنسول 
ايران در افغانس��تان با بيان اينكه امروز نياز اوليه و 
ضروری مردم افغانستان مسايل اقتصادی، اشتغال 
و به تبع آن صلح، امنيت و ثبات است خاطر نشان 
كرد: كسی كه امروز در اينجا كار اقتصادی می كند 
كاری جهادی و مقدس انجام می دهد.اگر در اينجا 
امنيت، صلح، برادری و اقتصاد رونق داشته باشد و 
اشتغال باشد بسياری از اين مشكالت خود به خود 

حل می شود. 
رحيم محمدی يكت��ا افزود:واليت هرات به تدبير 
مس��ووالن محلی از امنيت قابل قبولی نسبت به 
س��اير نقاط افغانس��تان برخوردار اس��ت. كارهای 
فراوانی بويژه در زمان امير اس��ماعيل خان در اين 
ش��هر انجام گرفته است. عقب ماندگی های امروز 
حاصل چند دهه اس��ت و در ط��ی يكی – دو روز 
در مدت كوتاهی قابل جبران نيست بايد تالشهای 
فراوان��ی انجام بگيرد تا اين منطق��ه رو به آبادانی 

برود. 
اس��ماعيل خ��ان وزير ني��روي افغانس��تان نيز در 
اختتاميه نمايش��گاه افغانس��تان به ايراد سخنرانی 
پرداخت.وی گفت:خداوند انس��ان را با يك رسالت 
و مسووليت آفريده و انس��انهايی كه ادای رسالت 
می كنند به پيش��گاه خدا مقربند و آن هايی كه اين 
رسالت و مسووليت در برابر بندگان خدا را بدرستی 
ادا نمی كنند در يك ذلت قرار دارند. خداوند را شكر 

خداوندانسانرابایك
مسوولیت و رس��الت
آفریدهوانسانهاییکه
میکنند رسالت ادای
بهپیشگاهخدامقربند
وآنهای��یک��هاین
مسوولیت و رس��الت
دربرابربندگانخدارا
نمیکنند ادا بدرستی
ی��كذل��تقرار در
دارند.خداوندراشكر
سرزمینی در میکنیم
اسالمیزندگیمیکنیم
وشماپیشهوحرفهای
رااداواجرامیکنیدکه
پیش��وایعالمبشریت
ناجیبشریتحضرت
محمد)ص(وبانیآن
حضرتخدیجهاولین
زنوحضرتپیشوای
حضرت بشریت عالم
پیش��ه ای��ن محم��د
تج�ارتراانجامدادهاند
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می كنيم در س��رزمينی اس��المی زندگی می كنيم 
و ش��ما پيش��ه و حرفه ای را ادا و اجرا می كنيدكه 
پيش��وای عالم بش��ريت ناجی بش��ريت حضرت 
محمد )ص( و بانی آن حضرت خديجه اولين زن 
و حضرت پيشوای عالم بشريت حضرت محمد اين 

پيشه تجارت را انجام داده اند. 
والي س��ابق هرات با بيان اينكه در ش��رايط فعلی 
ش��اهد دنيايی از مصيبتهای انسانها هستيم غالب 
آن ه��ا متاثر از جنگهای اقتصادی اس��ت گفت:در 
دنيا دو مرز وج��ود دارد؛ مرزهای مادی و مرزهای 
معن��وی. مرزه��ای مادی هم��ان مرزهای خاكی 
اس��ت كه قدرتها يا نظامها يا مردمها بر سر ايجاد 
به تعبير خود آن ها خدمتگزاريها و امثال آن ايجاد 
كردند مرزهايی مثل استان، فرمانداری و به تعبير 
ما يك والي��ت. اينها مرزهای سياس��ی و خاكی 
اس��ت و اما آنچه كه مهم اس��ت مرزهای معنوی 
و مرزهای اعتقادی اس��ت كه خوشبختانه در اين 
مرز همه هماورزی نداريم چون همه ما مسلمان و 
برادر هستيم و باالتر از همه كالم مجيد را داريم. 

خوش��حاليم كه امروز در اين فضای 
معنوی با همديگر قرار داريم و با يك 
زبان مشترك گفت و گو می كنيم و 

همديگر را دوست داريم. 
وزير نيروي افغانس��تان گفت: آنچه 
اولويت دارد ادای يك رس��الت است. 
انس��ان خداوند را با رس��الت آفريده 
است. اين كار شما متعلق به شخص 
شما نيست. گرچه ممكن است سود 
آن به شخص ش��ما تعلق بگيرد اما 
آنچه كه ش��ما انجام می دهيد، توليد 
می كنيد ي��ا از جايی وارد می كنيد به 
مظلوم ترين انسان در تاريكترين نقطه 
از دنيا يا همس��ايه گان شما می رسد.
آنچ��ه ش��ما توليد می كني��د صدها 
انس��انی از آن اس��تفاده می كنند كه 

ش��ايد تا آخرعمر هم ش��ما را نبينند اما اگر خوب 
توليد كرده باش��يد و با كيفيت عالی، بوده باش��د و 
با يك قيمت مناسب به فقيرترين انسانی كه شايد 
س��رانه درآمد وی در روز به 100افغانی نمی رسد، 
ه��ر لحظه رنج می برد، لباس ندارد، از بيماری رنج 
می برد، چيزی برای خوردن ندارد را به يك قيمت 
مناسب می رسانيد. آيا می دانيد چه كار بزرگی انجام 
داده ايد؟ ايمان داشته باشيد كه خواه شما او را ببينيد 
يا نبينيد، خ��واه او برايتان دعا كند يا نكند خداوند 
از نيت نيكی كه نس��بت به آن بنده مستحق از او 
در نهاي��ت مظلوميت و فق��ر از او و يا احتياجی و 
محتاجی از او به او چيزی رس��انيديد ايمان داشته 
باشيد كه خداوند با شما محاسبه نيك خواهد كرد. 
وی در بخ��ش ديگری از س��خنانش اضافه كرد: 
گرچه ش��ما مردمان فهميده و دانشمند و مردمان 
آگاه هس��تيد اما به عنوان يك برادر می خواهم بار 
ديگر رسالتتان را يادآوری كنم كه كار شما تنها به 
شخص شما ارتباط ندارد و شما تكميل كننده يك 

جبهه بس��يار بزرگ، يك كشور و يك نظام بزرگ 
و مسوول تأمين مايحتاج آن مملكت هستيد. امروز 
اين مايحتاج بزرگ را شما به كسانی می رسانيد كه 
شايد با كمك آن ديگران را از مرگ نجات بدهيد.

اينجاست كه شما كار بزرگ انجام می دهيد. 
در ادامه برنامه اختتاميه پس از آنكه از شركت های 
حاضر در نمايش��گاه تقدير به عمل می آيد تمامی 
راهكار ه��ای الزم ني��ز برای توس��عه و چگونگی 
افزاي��ش حضور آنان در افغانس��تان مورد بحث و 

بررسی قرار می گيرد. 

دیدارباسرکنسولجمهوریاسالمیایراندر
افغانستان

حضور در افغانستان و شهر هرات فرصت مغتنمی 
است تا ضرورتها و نيازهای اين منطقه را نيز از زبان 
مقامات عاليرتبه كشورمان در اين كشور بشنويم.

نشس��ت هيات اعزامی س��ازمان نظام مهندس��ی 
خراس��ان رضوی با محمدي يكتاي س��ر كنسول 
اي��ران در هرات بخش��ی از اين مه��م را محقق 
می س��ازد.در اين نشس��ت مهندس 
اسماعيلي عضو هئيت رئيسه سازمان 
نظام مهندسي، مهندس اسدي دبير 
هئيت رئيس��ه و مهن��دس بردباري 
سرپرست شركت تعاوني اين سازمان 
و مهندس خس��روی مدي��ر اجرايی 

نشريه طاق حضور دارند.
مهندس بردباري سرپرست شركت 
تعاوني س��ازمان نظام مهندس��ي با 
بيان اينكه نظام مهندس��ي سازمانی 
غير انتفاعي است و در پروژه هايي كه 
بحث پول و اقتصاد و درآمد سروكار 
دارد نمي تواند حضور داشته باشد اما 
شركت تعاوني اين جايگاه را دارد كه 
مي تواند در اينگونه مباحث وارد شود. 
وی حضور هي��ات ايرانی در افغانس��تان را مثبت 
خوان��ده و می گويد: در مدت حضور خود در هرات 
تقريبا به اهداف از پيش برنامه ريزي شده همچون 
آموزش و اهدافي كه سازمان پيگيري مي كند و نيز 

پروژه های مختلف تعريف شده رسيده ايم.
مهندس اس��ماعيلي عضو هئيت رئيس��ه سازمان 
نظام مهندس��ي نيز آمادگی كامل س��ازمان نظام 
مهندسي را برای برگزاري همايشهای فني و انتقال 
تجربيات با اس��تفاده از استادان ممتاز اعالم كرد و 
گفت: تنها مش��كل موجود در اين راستا وضعيت 
امنيت افغانس��تان اس��ت كه نگران كننده است و 
اين موضوع سد راه فعاليت مهندسان است؛ در غير 
اينصورت با اين تعداد مهندس و ش��ركتهای فعال 
از يكس��وی و معضل بيكاري از سوی ديگر افراد 
بس��ياری عالقمندند كه اگر شرايط فراهم شود در 

اين كشور خدمت كنند.
مهندس اس��دي دبير هئيت رئيسه سازمان نظام 
مهندس��ی نيز ب��ا بيان اينك��ه پ��س از اتمام اين 
نمايش��گاه نشس��تی را با نظام مهندس��ی برگزار 

خداوندراشكرمیکنیم
درس��رزمینیاسالمی
زندگیمیکنیموشما
پیش��هوحرفهایراادا
واج��رامیکنیدک��ه
پیش��وایعالمبشریت
ناجیبشریتحضرت
محمد)ص(وبانیآن
حضرتخدیجهاولین
زنوحضرتپیشوای
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خواهند كرد تا مسووالن استانداری به دغدغه های 
مطرح ش��ده گوش دهند افزود مس��ووالن هرات 
می گويند تمايلی به حضور مهندس��ان غير ايرانی 
در كشورش��ان ندارند اما از آنجا كه بايد كارشان را 
انجام دهند و شهرشان را بسازند در صورت حضور 
نيافتن متخصصان ايرانی ناگزير بايد از متخصصان 

هلندی، بلژيكی، اسپانيايی، ايتاليايی استفاده كنند.
محمدی يكتاي؛ س��ر كنسول جمهوري اسالمي 
ايران در هرات معتقد است فضای عمومی هرات از 
لحاظ امنيتی آنگونه كه در برخی رسانه ها منعكس 
شده است نيست.اين ش��هر از امنيت قابل قبولی 
بويژه برای ايرانيان برخوردار است.اصواًل ايرانی ها 
مش��كل امنيتی ندارند چون ما اص��ال اينجا مورد 
هدف هيچكس نيستيم با كسی دشمنی نداريم كه 
بگيريم،نيروهای  قرار  مورد هدف 
داخلی، شورش��يان وامث��ال اينها، 
هيچكدام.ل��ذا هي��چ ايرانی هيچ 
جای افغانستان مورد هدف نيست 
شما تا به حال نشنيده ايد كه يك 
ايرانی در افغانستان مورد هدف قرار 
بگيرد. ممكن است اينجا اتفاقی به 
صورت نادر توس��ط شرور و دزد و 
قاچاقچی پيش بيايد. كه در برخی 
مناط��ق ايران نيز مثاًل خراس��ان 
خودمان به وفور پيش می آيد، اين 
موضوع را نمی ت��وان تعميم داد و 

ادعا كرد كه ناامنی وجود دارد.
س��ر كنس��ول جمهوري اسالمي 
ايران در هرات می گويد:. بخش��ی 
از نيازهای مردم افغانستان، مربوط 
به خال وس��يع و ب��زرگ علمی در 
كارهای فنی و تخصصی اس��ت و 
بخشی از نيازهای آنان نيز شناخته 
شده نيس��ت چون از پيشرفتهای 
علم��ی و فنی و اط��الع ندارند و 
نمی دانند چه می خواهند. ما بايد به 
هر دو بخش اين نيازها پاسخ دهيم.
وی با بيان اينكه 40 سال است كه 
در اي��ن منطقه علم و علم آموزی 
پيش��نهادكرد  بوده اس��ت  تعطيل 
سازمان نظام مهندس��ی می تواند با ايجاد دفتری 
فع��ال در هرات ب��ه ارايه خدمات فنی مهندس��ی 

بپردازد.
محمدی يكتا با اش��اره به نابرابری عرضه و تقاضا 
در افغانستان می گويد: امروز 12 درصد از جمعيت 
افغانس��تان در ايران س��اكن ان��د و در هيج نقطه 
دنيا نمی توانيداين تعداد مهاجر كه از كش��وری به 
كشور ديگر بروند را ببينيد.رفت و آمدهای اجتناب 
ناپذير آن ها به ما فش��ار می آورد در عين حال پنج 
نمايندگی اي��ران در كابل، هرات وقندهار بصورت 
دايم در حال خدمات هستند.در عين حال اين يك 
جريان قابل تعريف اس��ت كه اگر كار فراهم ش��د 
حتما بايد تسهيالت نيز چه برای شريكهای شما و 

چه پروژه هايی در خصوص انتقال آب وآموزش كه 
تعريف كرده ايد فراهم شود.

محمدی می گويد: نگرانی دايم ما رسوب افغانی ها 
در ايران اس��ت؛ آن ه��ا می گويند به كش��ور خود 
بازنمی گردند چون در آمد در ايران بس��يار باالتر از 
اينجاس��ت؛ در اينجا درآمد يك كارگر روزی 7-6 
هزار تومان و در ايران 20 تا 50 هزارتومان اس��ت 
ضمن آنكه هزينه های زندگی در افغانستان باالتر 
از ايران اس��ت. لذا تمام تالش آن ها اين است كه 
به ايران رسوب كنند.ما بايد اين موضوع را كنترل 

و مديريت كنيم.
س��ر كنسول ايران در هرات خطاب به هيات نظام 
مهندسی خراسان رضوی می گويد: زبان مشترك 
و نزديكی راه از مش��هد تا هرات مزيت های بسيار 
عالی است كه شما از آن برخورداريد؛ در عين حال ما 
آمادگی داريم تا در صورت نياز راهنمايی های الزم 
در خصوص معرفی طرفها و تاييد آن ها ارايه دهيم.

دیدارازیكقطبعلمیودانشگاهی
فرهنگ و مشتركات فرهنگی ميان ملتها می تواند 
بستر مناس��بی را برای ايجاد تحوالت گسترده در 
ديگ��ر زمينه های اقتصادی، سياس��ی و اجتماعی 
نيز فراهم آورد.مناس��بات فرهنگی و دانشگاهی و 
تبادل تجربيات علمی راه توس��عه ميان كش��ورها 
را هموارتر می كند.همين بهانه كافی اس��ت تا در 
حاش��يه حضورمان در هرات سری نيز به دانشگاه 
هرات؛ دومين مركز بزرگ آموزش عالی در غرب 
افغانس��تان بزنيم؛ دانشگاهی كه بيش از سه دهه 
پيش از اين در زمان حكومت محمد نجيب اهلل احمد 
زی يا همان دكتر نجيب اهلل تأس��يس شده است.
در دانش��گاه ه��رات و در 14 دانش��كده كامپيوتر، 
معماري، مكانيك و برق، علوم كاربردی هنرهاي 
زيبا، علوم انس��اني، زراعت، دامپزش��كي، تعليم و 
تربيت، آمو زش و پرورش، علوم اسالمي، حقوق و 
علوم سياس��ي و اقتصاد تشكيل شده است، 8536 

نفر تحصيل می كنند. 
نشس��ت ما با مير غالم عثمان بارز حسينی رئيس 
دانش��گاه هرات در فضايي دوستانه و در اتاق كار 
وی برگزار می ش��ود؛ او دكترای مديريت خود را از 
آلمان دريافت كرده اس��ت. بارز حسينی در ابتدای 
اين نشست با ابراز خرسندی خود از ديدار با هيات 
ايرانی به معرفی دانش��گاه و توانمندی های علمی 
و پژوهش��ی آن می پ��ردازد.او از حض��ور نخبگان 
دانشگاهی بويژه دربخش جامعه شناسی دانشگاه 
می گويد.ب��ه گفته وی يكي دو دانش��گاه خارجی 
همچون دانشگاه فلورانس ايتاليا با دانشگاه هرات 
همكاري می كنند؛ و دانشگاه هرات نيز در نظر دارد 
تعدادی از اف��راد را بمنظور آموزش به خارج اعزام 
كند تا پس از فراگيری آموزش های الزم در بخش 
برنامه ريزي شهري و بويژه برنامه ريزی مديريت و 
پس از بازگشت به كشور دپارتمان يا گروه مديريت 

شهري را در اين دانشگاه تاسيس كنند. 
بارز حس��ينی همچنين از همكاری دانشگاهش با 

محيط زيست و آسيبهايی كه شهر هرات در طی 
سال هاي اخير ديده می گويد؛ درختان و فضاهای 
س��بزی كه روزی به همت ش��هرداران، واليان و 
استانداران س��ابق در هرات ايجاد شده بود و حاال 
تخريب شده و از بين رفته اند، يا فاضالب شهری 
كه مردم، آن را در آب رودهاي شهر رها مي كنند 
و ريش��ه های درختان تنومند آن را می خشكاند. او 
می گويد: دانش��گاه هرات بويژه دانش��كده زراعت 
همكاری هايی با محيط زيس��ت دارد تا چه بسا از 

بين رفتن بيشتر فضاهای سبز جلوگيري كند.
وی همچنين به امضای تفاهم نامه ای ميان اين 
دانشگاه و استانداری خراسان رضوی اشاره می كند؛ 
تفاهم نام��ه ای كه با انعقاد آن قرار اس��ت فضل 
نوينی از همكاری های علمی ميان نهادهای علمی 

دو كشور گشوده شود. 
رئيس دانشگاه؛ هرات را شهری تاريخي با هويتی 
اس��المی معرفی می كند. به زعم وی ش��ناخت، 
حفاظت و مرمت آثارباس��تاني اين شهر از اهميت 
بسزايی برخوردار است و جمهوری اسالمی ايران 
به دليل نقاط مش��ترك بسيار خود از لحاظ عقلي 
می تواند تجارب خود، بويژه در خصوص شهرهايی 
چون اصفهان، مشهد و ش��يراز را در اختيار هرات 
قرار دهد ضمن آنكه در بخش مهندسي مكانيك 
و به��ره گيری از دانش روز امكان همكاری هرات 
با ايران و ديگر كشورها فراهم است.وی از امكان 
عقد قرارداد سه جانبه ای ميان شهرداري، دانشگاه 
هرات و س��ازمان نظام مهندسی خراسان رضوی 
و انجام پروژه های مش��ترك می گوي��د. به باور او 
مديريت بس��يار ضعيف ش��هرداری هرات و نبود 
متخصصان در اداره شهرداری مشكل اساسی اين 

مجموعه است. 
بارز حس��ينی می گويد: اولين چيزی كه الزم است 
آن است كه بايد تصويری در شأن هويت اين شهر 
داشته باشيم؛ اينكه چقدر جمعيت در اين شهر زندگی 
می كنند؟ شغل اساسی مردم چيست؟ فضاهای سبز 
در كجا قرار دارند ؟ وضعيت آبرسانی و ساير خدمات 
شهری چگونه است؟. او می گويد برای اين منظور 
يك پ��روژه اطالعاتی در زمينه های مختلف جمع 
آوری و تحليل ش��ده اس��ت. اين اطالعات ضمن 
ارايه تصويری نسبی از وضعيت كنونی شهر هرات، 
دور نمايی از آينده جمعيتی، نحوه پراكندگی رشد 
جمعيت در بخشهای جغرافيايی را ارايه خواهد داد..
وی از پيشنهاد طرح باغ شهر برای هرات می گويد 
و معتقد اس��ت قرار گرفتن اين شهر در منطقه ای 
هموار و نيز وجود جريان آب در اين شهر می تواند به 
ايجاد فضای سبز و نيز حفظ محيط زيست، كاهش 
تراك��م جمعيتی، تنظيم ترافيك آن كمك كند. او 
ضمن اينكه از ادامه كار مطالعاتی مشترك توسط 
سه دانشكده مهندس��ی، اقتصاد، زراعت می گويد، 
اعالم آمادگی می كند تا از تجارب س��ازمان نظام 

مهندسی در اين خصوص نيز استفاده كند. 
در اي��ن دي��دار هي��ات ايران��ی نيز ضم��ن بيان 
توانمندی های مهندسی جمهوری اسالمی ايران 

گرچ��هش��مامردمان
فهمیدهودانش��مندو
مردمانآگاههس��تید
امابهعنوانیكبرادر
دیگر ب��ار میخواهم
رس��التتانرایادآوری
کنمکهکارش��ماتنها
بهش��خصشماارتباط
ن��داردوش��ماتكمیل
کنندهیكجبههبسیار
کش��ور یك بزرگ،
ویكنظ��امبزرگو
مسوولتأمینمایحتاج
هس��تید. مملكت آن
ام��روزای��نمایحتاج
بزرگراشمابهکسانی
میرس��انیدکهشایدبا
کم��كآندیگرانرا
ازمرگنجاتبدهید.
اینجاستکهشماکار
بزرگانج��اممیدهید
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آمادگی كشورمان را برای انتقال دانش مهندسی به كشور افغانستان اعالم كرد.
مهندس خسروي مدير اجرايی نشريه طاق در اين نشست با بيان اينكه سازمان 
نظام مهندس��ي خراس��ان رضوي 16 هزار نفر عضو دارد كه در رشته هاي سازه، 
عمران، معماری، تاسيسات مكانيكی و برقی، شهرسازی، ترافيك و نقشه برداری 
فعاليت می كنند به ساخت و ساز های غير استاندارد در هرات اشاره كرد كه بسياری 
از اس��تاندارد هاي بين المللي در آن ها رعايت نمی شود و در صورت بروز حوادثی 
همچون زلزله آسيبهای جبران ناپذيری بر اين شهر وارد خواهند آورد.وی با بيان 
اينكه ش��هری با قدمت 700 س��ال قبل از ميالد كه در آن بناهايی با عظمت و 
زيبا ساخته شده است را بايد مهندسان افغانی كه با فرهنگ و معماری اين مرز و 
بوم آشنا هستند بسازند آمادگی گروههای متخصص ايرانی در زمينه شهرسازي 
و رش��ته هاي مر تبط با س��اختمان را برای عقد قرارداد و همكاری های مشترك 

مهندسی اعالم كرد. 
ديدار از دانشگاه هرات و نشست ما با ميرغالم عثمان بارز حسينی رئيس دانشگاه 
به اتمام می رس��د. در پايان اين ديدار 300 جلد از مباحث مقررات ملي ساختمان 
وهمچني��ن تعدادی از ش��مارگان ماهنامه طاق به عنوان هديه تقديم دانش��گاه 

می كنيم كه مورد استقبال رئيس دانشگاه قرار می گيرد. 

نگاهپایانی
هرات و مناطق حاش��يه آن از حيث زير ساختهاي شهري ضعيف است و همين 
موضوع بستر مناس��بي را براي فعاليتهاي شهرسازي، ترافيكي، نقشه برداري و 

تهيه نقش��ه هاي پايه و امور زيربنايي در اين 
شهر فراهم ساخته است.عالوه بر اين، در طی 
اين سفر اش��تياق متخصصان ساخت و ساز 
هرات براي همكاري با سازمان و تشكل هاي 
حرف��ه اي و همچني��ن اش��خاص حقيقي و 
حقوقي در زمينه هاي طرح و ساخت، نظارت 
و مشاوره بسيار زياد بود بگونه ای كه بسياری 
از آن ها برای همكاری با نهادی چون سازمان 
نظام مهندسی اعالم آمادگی كردند. برگزاري 
دوره هاي آموزش��ي و همايشهای تخصصی 
در ايران و افغانس��تان و حضور كارشناسان و 
استادان دو كشور خواسته قابل تاملی است كه 
از سوی ايشان مطرح می شود و خود می تواند 
انگيزه حضور مجموعه نظام مهندسی در اين 

بخش را نيز بيش از پيش تقويت كند.
- ضم��ن آنك��ه مس��ووالن افغانس��تان و 
كنسولگري ايران در هرات نيز خواهان ايجاد 
نمايندگي سازمان در هرات بودند كه به نظر 
مي رسد اين حضور می تواند براي شناسايی 
موقعيتهاي كاري و پتانس��يل شهر هرات در 
اين زمينه و نيز همكاري در ايجاد ساختارهاي 
كنترلي و نظارت بر ساخت و ساز مفيد باشد. 

 از س��ويی برگ��زاري جلس��ات مش��ترك با 
مسووالن استان و رفع برخي موانع همكاري 
با در نظر داشتن ديد گاههاي صاحبان فن و 
تخصص امری ض��روري و اجتناب ناپذير به 
نظر می رس��د و می تواند راه را برای گسترش 
همكاری ه��ای فنی و تخصص��ی ميان دو 

كشور هموار كند.

متن اختصاصی دست نويس جناب آقای اسماعيل خان، وزير نيروی افغانستان برای نشريه طاق

در خاتمه جا دارد از همكاری قابل تقدير 
مس��وولين محترم كنسول گری ايران در 
هرات، آقايان محم��دی يكتای، حجت، 
افشار، ناهيدی و همچنين مدير برگزاری 
نمايش��گاه آقای عباس��علی خاكس��ار و 
همكارانشان سركار خانم جاويدنيا و آقايان 
سيدرضا قنديلی، اميد مشكين فام، حميد 
صميمی، سيد فاروق سادات و جامی كه 
در خصوص برگزاری شايسته نمايشگاه از 
تمام توانشان بهره گرفتند، سپاسگزاری 

نماييم.
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ارگ تاريخی اختيارالدين )330 پيش از ميالد(

نمای شهر هرات از يكی از برج های ارگ

آرامگاه خواجه عبداهلل انصاری در روستای گازرگاه در شمال شهر هرات است كه به فرمان 
شاهرخ تيموری ساخته شد
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آرامگاه گوهرشاد خاتون )عهد تيموری(

مسجد جامع بزرگ شهر هرات، پنجمين مسجد جامع بزرگ جهان و يكی از شگفتی های اين مرز و بوم است. ساختمان اين مسجد به اين 
دليل كه پيش از اسالم نيز عبادتگاه يكتاپرست بوده، بيش از 1400 سال قدمت دارد و مساحت آن به 46 هزار و 760 متر مربع می رسد
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اولين همايش روابط عمومی های س��ازمان نظام 
مهندسی؛ در قزوين برگزار شد.در اين نشست كه 
نماينده مردم قزوين در مجلس ش��ورای اسالمی، 
رئيس سازمان نظام مهندسی كشور و هيات رئيسه 
اين س��ازمان و جمعی از خبرگان و كارشناس��ان 
حرفه مهندس��ی حضور داشتند، ضرورت انعكاس 
مطلوب فعاليتهای سازمان نظام مهندسی به عنوان 
بزرگترين تشكل حرفه ای غير دولتی مورد تاكيد 

قرار گرفت.

نقشروابطعمومیهاراپررنگترکنیم
رئيس سازمان نظام مهندسی استان قزوين در اين 
نشس��ت با بيان اهميت يافت��ن موضوع اصل 44 
قانون اساسی، در س��ال های اخير، بر اهميت روز 
افزون نقش سازمان های نظام مهندسی، در جامعه 
و در فعاليت های تخصصی و فنی در حال انجام در 

سطح كشور تاكيد كرد. 
مهن��دس ف��رخ زاد در ادامه خاطر نش��ان كرد: در 
اي��ن فرآيند نقش روابط عمومی در انعكاس حجم 
عظي��م فعاليتهايی كه در مجموعه س��ازمان های 
نظام مهندس��ی چه در بخش داخلی س��ازمانی و 
چه در بخش بيرون س��ازمانی انجام گرفته است، 
می تواند پررنگتر باش��د. در بخش درون سازمانی 
نيز كميس��يون های گروه ه��ای تخصصی تمامی 
س��ازمان ها به عنوان اتاق های فكر عمل می كنند 
اما در حوزه های خارج از س��ازمان، اين نقش بايد 

پررنگ تر باشد. 
وی گفت: وعده س��اماندهی شهرسازی و تحقق 

معماری اسالمی از سوی وزرای مختلف مسكن و 
شهرسازی تاكنون محقق نشده و هنوز كار زيادی 
در اين حوزه باقی مانده اس��ت. امروزه معموال اگر 
اتفاقی در ساختمانی رخ می دهد همه تنها مهندس 
ناظر يا مجری را مس��وول می دانند در حالی كه به 
حوزه های ديگر، چندان توجهی نمی ش��ود و نقاط 
ضعف ديگر ما را بررسی نمی كنند، كسی به اينكه 
مصالح توليد ش��ده و يا وارد شده، استاندارد بوده يا 
نه، كاری ندارد. كسی به مبادی توزيعی بازرگانی و 
اينكه چرا اين مصالح غيراستاندارد توزيع می شود 

توجهی نمی كند.
متاس��فانه عليرغم اين كه در س��ال 1375 هيات 
دولت و مجلس شورای اسالمی تصويب نمودند كه 
دستگاه های مرتبط، از جمله فنی و حرفه ای و اداره 
كار، كارگران فنی و اس��تادكاران فنی را شناسايی 
كنند، آموزش داده و برای آن ها كارت صادر كنند 
هنوز اين مهم، غير از حركت هايی كه در يكی دو 
س��ال اخير انجام گرفته بطور كامل محقق نشده 
اس��ت. اين است كه نقش روابط عمومی ها، خيلی 
پررنگ می ش��ود و نياز است كه در سطح جامعه، 
فعاليت های فراگيری داشته باشند و يا انقالبی در 
اين حوزه داشته باشيم كه بتوانيم اين موضوعات را 

در سطح جامعه جا بيندازيم.

مسوولیتسنگیننظاممهندسی
حجه االس��الم ابوترابی نماينده مجلس ش��ورای 
اس��المی قزوين نيز يكی از مهم ترين وظايف هر 
نظام سياسی را فراهم آوردن بستر مناسب حضور 

و مش��اركت مردم در اداره كش��ور دانست و خاطر 
نشان كرد:آن نظام سياسی از كارآمدی و موفقيت 
باالتری بهره مند است كه بتواند در واگذاری امور 
به مردم، بر نهادهای گوناگون اجتماعی، سياسی، 
فرهنگ��ی، علم��ی و.. . از موفقيت ه��ای باالتری 
به��ره من��د باش��د و در كوچك س��ازی هويت و 
چابك نمودن يك نظام سياس��ی و فراهم آوردن 
زمين��ه نظارت و مديريت آن، پيش��رو باش��د. وی 
اف��زود: انجام اين مهم نيازمند برنامه ريزی، اتخاذ 
سياست های راهبری های صحيح، شناخت دقيق 
آس��يب ها و چالش های فراروی و برخورد مناسب 
با آن است. معمواًل در آغاز اين حركت نابسامانی ها 
و مشكالتی مشاهده می ش��ود كه بايد با تدبير از 
آن عبور كرد. نبايد معضالت و مش��كالت ما را از 
حركت صحيح باز دارد. شكل گيری نظام مهندسی 
در كش��ور به عنوان ي��ك نهاد علمی و تخصصی 
و ي��ك نهاد كاماًل مردمی و يك نهاد مس��تقل با 
وظاي��ف و مس��ووليت های خطي��ر، يك��ی از اين 
دستاوردهاست. ش��ايد بتوان گفت در يك ارزيابی 
برای شناخت ميزان كارآمدی نظام ها، می توان به 
ميزان كارآمدی و موفقيت نظام مهندس��ی در آن 

جامعه نمره قابل قبول و يا مردودی را داد. 
نماينده مردم قزوين در مجلس ش��ورای اسالمی 
مسووليت سنگين و نقش سازمان نظام مهندسی 
در توسعه و نقش اين مجموعه را در ارتقای دانش، 
سالمت، بهره وری، دانش و علم و كاهش هزينه ها 
نقش��ی محوری دانس��ت و اظهار اميدواری نمود 
مس��ووالن روابط عمومی، نظام مهندس��ی كشور 

در نخستین همایش روابط عمومی های سازمان نظام مهندسی مطرح شد:گزارش

نظام مهندسی باید به عنوان مدعی العموم در بخش ساخت و ساز فعال شود
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بتوانن��د نقش خ��ود را در انعكاس دقيق و صحيح 
كار بزرگی كه امروز به نظام مهندسی كشور سپرده 
شده است به خوبی ايفا كرده و به اين وسيله جايگاه 

نظام مهندسی را ارتقاء بخشند.
 وی با تاكيد بر اينكه در كشور ما، نقش و اهميت 
جايگاه روابط عمومی ها چندان شناخته نشده نيست 
گفت: معم��واًل در جوامعی ك��ه نهادها در جايگاه 
خودش��ان قرار گرفته اند، نقش روابط عمومی ها، 
نقش بسيار مهمی است و مسووالن آن، به عنوان 
اف��رادی دارای تخصص، دان��ش و كارآمدی الزم 
انتخاب می ش��وند و رسالت بزرگی را هم بر عهده 
دارند. اميدوارم در كش��ور ما نيز نظام مهندسی در 
اين خصوص پيشگام باش��د، يعنی جايگاه روابط 
عموم��ی ما ارتقاء يابد تا اگر مردم خواس��تند يك 
روابط عمومی موفقی را بشناسند، نظام مهندسی 

را نام ببرند.
وی در ادامه نقش نظام مهندسی در استان قزوين 
را در س��اخت و س��از و توسعه مسكن مهر، نقشی 
استثنايی دانس��ت و افزود: سازمان نظام مهندسی 
قزوين توانسته است با نقش موثر خود رتبه نخست 
را در س��طح كش��ور از نظر كيفيت ساخت و ساز 
بدست آورد. مسكن مهر در قزوين امروز در مقايسه 
با س��اير اس��تان ها دارای كيفيت باالتری است و 
با اين كيفيت هزينه تمام ش��ده را در مقايس��ه با 
استان های همجوار به ميزان قابل توجهی كاهش 
داده اس��ت، اين مس��اله يعنی كار علمی، يعنی در 
عين حال كه كيفيت ارتقاء می يابد، هزينه ها كاهش 
پيدا كند. وی گفت: در كنار بكارگيری هنر دانش 
و هنر علم، س��رعت انجام كار ني��ز اهميت دارد. 
ممكن است شما كيفيت را ارتقاء داده و هزينه ها را 
كاهش دهيد، اما اگر سرعت مطلوبی نداشته باشيد 
نمی توانيد در عرصه رقابت امروز، نقش ايفا كنيد. 
در عين حال با س��رعت قابل قبول، كاهش هزينه 
و افزايش كيفيت، كار بدون حضور نظام مهندسی، 

قطعاً تحقق نمی يابد. 

نیازمندارزیابیفرادولتیهستیم
 حج��ه االس��الم ابوتراب��ی در ادامه اف��زود: اگر 
نظام مهندس��ی در جايگاه خودش قرار گيرد بايد 
مس��ووليت نظارت ساخت و سازهای دولتی را هم 
عهده دار ش��ود، ما بايد يك ارزياب فرادولتی را در 
انجام پروژه های دولتی داشته باشيم. اين موضوع 

به ميزان كارايی، توانايی و ظرفيتی است كه الزم 
است شما در اين مسووليت فعلی به نمايش بگذاريد 

و كار ديگری را هم فراتر از آن، عهده دار شويد.
ضرورت حضور نظام مهندسی، در پروژه های دولتی 
باالتر از پروژه های غيردولتی است، اگر مردم ما به 
دانش و علم كافی دست پيدا كنند خود اين نظارت 

را انجام می دهند. 
وی در ادام��ه گف��ت: بدترين م��دل هزينه پول و 
س��رمايه آن جايی اس��ت كه پولی را كه ما تعلق 
ن��دارد ب��رای حوزه ای ك��ه ارتباطی ب��ا آن ندارد 
هزينه نماييم. ما در سيستم دولتی خودمان، پولی 
كه تعل��ق به ما ندارد را برای امری كه مس��تقيمًا 
مرتبط به ما نيست هزينه می كنيم، اينجاست كه 
مصايب فراوانی خلق می ش��ود. اگ��ر نظام روزی 
تصميم بگيرد يك ريال به بودجه های عمرانی اش 
اضافه نكند، و رش��د بودجه عمرانی خودش را در 
ارتقای بهره وری جست وجو كند تا وقتی كه اين 
بهره وری به س��طح مناسب خودش برسد، آن جا 
نقطه حركت ماس��ت. ما امروز ضعف بهره وری و 
مديريت نداشتن خود را در افزايش بودجه ها جست 
و جو می كنيم و با می خواهيم با آن صنعت خود را 
جبران نماييم. ضعف خود را پنهان می كنيم و اين 
از مسايل بودجه نفتی است. يكی از راهكارهايی كه 
می تواند به اين مديريت صحيح و ارتقای بهره وری 
كمك نمايد حضور نه��ادی توانا و كارآمدی مثل 
نظام مهندسی است. تالش كنيد سطح دانش را، 
سطح اخالق را، سطح انضباط را، در اين نهاد ارتقاء 
بخشيد اين موضوع می تواند به كشور كمك كند 
و راه را برای توس��عه كش��ور و مدل سازی، هموار 
كند. بايد نظام و نظام مهندسی تصميم بگيرند در 
مواردی كه مسوولی در نظام مهندسی به مسووليت 
قانونی خودش عمل نمی كند، سخت ترين برخورد 
و مجازات را با او داشته باشد آنهم به واسطه اهميت 
نقش و مسووليتی كه نظام مهندسی در ارتقای اين 
جايگاه و حفظ ش��خصيت نظام مهندس��ی كشور 

عهده دار است.

روابطعمومییكنیازضروریاست
رئيس نظام مهندس��ی س��اختمان كشور نيز اقدام 
س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان قزوين را در 
برپايی اين نشست قابل تحسين و زمينه ای برای 

ايجاد وحدت و انس��جام برای پرداختن به اين امر 
مهم در سراسر كشور دانست. 

مهندس هاشمی همچنين با تاكيد بر اهميت عصر 
ارتباطات و قرن حاض��ر گفت: روابط عمومی نياز 
و ضرورتی اس��ت تا هر دستگاه و تشكل بتواند بر 
اساس آن اهداف خود را محقق سازد. بسترسازی 
ب��رای رس��يدن به اه��داف پيش بينی ش��ده هر 
تش��كل س��ازمانی و تعامل بين دستگاهی، پيش 
نياز و ضرورتی اس��ت كه بايد محقق ش��ود بِويژه 
آنكه س��ازمان نظام مهندسی، به عنوان بزرگترين 
غي��ر دولتی مردم نهاد و تخصصی كش��ور ارتباط 
مس��تقيمی با مردم دارد و رواب��ط عمومی در اين 
س��ازمان بايد روابط متفاوتی را بين سازمان، مردم 

و مسووالن تنظيم كند.
وی خاطر نشان كرد: ما در نظام مهندسی ساختمان 
مسووليت بس��يار سنگينی را بر عهده داريم اما در 
بخش��ی از انجام اين وظايف و مسووليت ها چه در 
تبيين و تصويب قانون و چه راه اندازی اين تشكل، 
تاخير شده است؛ حال آنكه وقتی قانون تصويب و 
اين تش��كل راه اندازی شده، بايد با سرعت عقب 
ماندگی ها جبران شود.مهندس هاشمی افزود: ايران 
كه در قرون گذشته، نماد معماری و تمدن و ساخت 
و س��از بوده متاس��فانه در مقطعی به يك خالء و 
بحران در موضوع معماری س��اختمان دچار شده 
است كه بايد اين هويت آسيب ديده احيا شود. اين 
مهم ممكن نخواهد بود مگر با عزم و اراده همگانی 
كه روابط عمومی ها بسترس��از و زمينه س��از اين 
حركت خواهند بود. ما نظام مهندسی ساختمان و يا 
معماری شهرسازی و ساختمان سازی را در كشور 
به عنوان نماد مديريت، اقتصاد، امنيت، بهداشت، 
رفاه و آسايش مردم و ملت عزيز ايران اسالمی مان 
می دانيم، و شما كه در هر سرزمين قدم می گذاريد 
اولين چيزی كه برای شما به تصوير كشيده می شود 
و نمود خواهد داشت موضوع معماری، شهرسازی و 
ساختمان سازی است. اصالح ساخت و ساز كشور 
و احي��ای ارزش های هنری، نياز به ايجاد بس��تر 
س��ازی در تمام بخش های ممكن دارد تا بتوانيم 
حركتی مقتدرانه، پايدار و هماهنگ و همراه با مردم 
داش��ته باشيم.بايد اين شناخت را در مردم ايجاد، و 
جايگاه و وظايف و مس��ووليت های اين سازمان را 

برای آن ها تشريح كنيم. 

مردمبانقشنظاممهندسیبیگانهاند
رئيس سازمان نظام مهندسی در ادامه افزود: يكی 
از آسيب های اصلی نو در نظام مهندسی ساختمان 
اين اس��ت كه مردم و مس��ووالن و حتی بسياری 
از مهندس��ان با ش��ان و جايگاه نظام مهندسی و 
مهندس��ان آش��نا نيس��تند، و طبعاً يكی از اهداف 
مهم هر همايش و هر نشستی كه برگزار می شود 
تركيب شناس��ی وضعيت موجود و توانايی اصالح 
و روندهای موجود ب��رای بهبود وضعيت های اين 
س��ازمان و ساختار آن اس��ت. انتظار آن است كه 
ش��ركت كنندگان در اين هماي��ش ضمن ارزيابی 
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وضع موجود به آس��يب شناس��ی در اين خصوص 
بپردازن��د و كس��انی كه از تجربه باالتر، بيش��تر و 
بهتری برخوردارند،تجربيات و آخرين دستاوردها و 
توانمندی های خود چه در داخل و چه در سطح بين 

الملل خود را انتقال دهند. 
مهندس هاش��می در ادامه به ترس��يم چشم انداز 
س��ازمان نظام مهندسی اش��اره كرد و گفت: اين 
چشم انداز، منطبق با چشم انداز كلی كشور، قانون، 
مقررات و آرمان هايی اس��ت كه برای آن تعيين و 
تدوين شده است و طبيعتاً بايد شما عزيزان رويكرد 
و توجه اصلی تان به موضوع تحقق اين چشم انداز 
باشد، و بايد با توجه به سال جهاد اقتصادی موضوع 
ارتقای كارآمدی نظام مهندسی ساختمان در كشور 

را دنبال كنيم. 

کمکاریروابطعمومیها
وی ب��ا گاليه از اهمال برخی از مس��ووالن روابط 
عمومی به مساله جهاد اقتصادی؛ دليل اين مساله 
را بيگانگی و نبود فرهنگ سازی، در اين خصوص 
دانس��ت و گفت: ش��ايد اگر من از شما مسووالن 
روابط عمومی سازمان های نظام مهندسی استان ها 
سوال كنم كه چند نفرتان می توانيد چشم انداز كلی 
س��ازمان را در يك پاراگراف تعريف و يا بازگويی 
كنيد ش��ايد تعداد اندكی بتوانيد آن را مطرح كنيد 
و اگر س��ئوال كنم كه چند س��ازمان، چشم انداز و 
شعار س��ال 90 را در سازمانشان نصب كرده و به 
نمايش گذاشتند و به عنوان هدف اصلی خودشان 
دنبال می كنند، تعدادشان زياد نباشد.وقتی وضعيت 
ما اينگونه اس��ت چگونه می خواهيم اين مطالبه را 
برای مردم تبيين كنيم. ش��ايد عده ای كار روابط 
عمومی را صرفاً درامور تبليغاتی خالصه و محدود 
كنن��د در صورتی ك��ه اين چنين نيس��ت؛ روابط 
عمومی ها بايد روابط متقابل بين دس��تگاه و ارباب 
رجوع را ب��ه گونه ای مطلوب تنظيم كنند و حتی 
بتوانند آس��يب شناس��ی كرده و از بروز مشكالت 
پيشگيری كنند. در بسياری از موارد به دليل غفلت 
ما مديران و مسووالن مربوطه نتوانسته اند اقدامات 
خود را بگونه ای تنظيم كنند كه مقوالتی همچون 
كيفيت، سرعت، هزينه و انضباط در جايگاه منطقی، 

صحيح، درست و استاندارد خودش قرار گيرد.
شايد علت اصلی موضوع فرار از قانون نبود شناخت 
از آن و قانونمندی باشد و اينكه به موضوع فرهنگ 
سازی در اين خصوص توجهی نشده است. چرا بايد 
در كشور ما عمر ساختمانی يك دوم عمر ساختمان 
در كش��ورهای پيشرفته باش��د؟ مگر ساختمان و 
ابنيه ها در كش��ورها به عنوان يكی از سرمايه های 
اصلی جوامع نيس��ت، چرا سرمايه هايمان اينگونه 
تلف می ش��ود. مهمترين دليل اين مس��اله، نبود 
ش��ناخت به منافع مق��ررات و قوانين، منافع مردم 
است. چرا در بس��ياری از ساخت و سازها به جای 
اي��ن ك��ه در درجه اول به موض��وع كيفيت توجه 
ش��ود به موضوع كميت يا هزينه توجه می ش��ود. 
نتيجه اين موضوع اتالف سرمايه ها در بخش های 

مختلف اس��ت. ما می توانيم با حدود 30درصد افزايش هزينه، كيفيت س��اخت و سازمان را حداقل 3 برابر 
افزايش داده و سرعت كارمان را به نصف كاهش دهيم. ما عليرغم اينكه معتقديم وقت طالست ولی شاهد 
اتالف وقت در سيستم های مختلف مان هستيم. شايد تغيير روش ها و اصالح آن در دستگاه های دولتی و 
يا تشكل های خاص حكومتی نيازمند طی زمان باشد ولی در تشكلی همچون نظام مهندسی اينگونه نيست 

بنابر اين بياييد استاندارد سازی كنيم. 
وی اظهار اميدواری كرد با ايجاد و راه اندازی اين تشكل شاهد ايجاد وحدت رويه، هم افزايی و فرهنگ 
س��ازی اين موضوعات، در مجموعه سازمان نظام مهندسی ساختمان باشيم.وی گفت: موضوع معماری 
اسالمی و شهرسازی اسالمی و ايرانی يكی ديگر از موضوعاتی است كه بايد به آن پرداخته شود و در واقع 
اين مساله تفهيم شود تا بتوانيم در راستای ارتقای كيفيت ساخت و ساز قدم برداريم و ارزش های خود را 
ارتقاء دهيم و بتوانيم به نوعی خدمت رسانی كنيم. هاشمی افزود: يكی از راههای ارتقای كيفيت و ساخت 
و ساز اين است كه بتوانيم هويتی را به ساخت و ساز خودمان بدهيم. سازمان نظام مهندسی بايد به عنوان 
مدعی العموم در بخش ساخت و ساز فعال شود تا بتوانيم به عنوان تشكلی غيردولتی مطالبات مردم از دولت 
و همچنين مطالبات بخش های حكومتی را از مردم احيا كنيم. اگر بتوانيم وظيفه خود را بخوبی انجام دهيم 
بسياری از موانع و مشكالت موجود را برطرف خواهيم كرد و آن چنان روند امور اصالح می شود كه بتوانيم 
شاهد اين باشيم كه ساخت و سازهای بسيار مناسب و با كيفيت باال با سرعت مورد انتظار، هزينه منطقی 
در سطح كشور انجام می شود تا اين ساخت و سازها بتوانند نمادی از مديريت، اقتصاد، بهداشت و رفاه برای 

مردم عزيزمان باشند و بتوانيم در سطح كشورهای منطقه و همين طور جهان اسالم تاثيرگذار باشيم.

" طاق" نشریهبرترشد
در ادامه نخستين نشست روابط عمومی های سازمان نظام مهندسی پس از بررسی فعاليتهای رسانه ای اين 
سازمان بيانيه هيات داوران قرائت و نشريات منتخب معرفی شدند.در بخشی از اين بيانيه با تاكيد بر اينكه 
روابط عمومی قلب تپنده و وجدان آگاه يك س��ازمان است آمده است: نكته مثبت سازمان های مهندسی 
س��اختمان در حوزه اطالع رس��انی فصلنامه، ماهنامه و خبرنامه هايی اس��ت كه به صورت مداوم، منتشر 
می گردد. به همين منظور و با توجه به امكان ايجاد فضای رقابتی در حوزه های انتش��ارات روابط عمومی 
سازمان های نظام مهندسی ساختمان، با فراخوانی در حاشيه برگزاری اولين همايش روابط عمومی و طی 
جلسه داوری، با حضور كارشناسان روابط عمومی و دو تن از روزنامه نگاران خبره استان قزوين به بررسی 
آثار رسيده و آثار موجود در آرشيو دبيرخانه پرداختيم كه طی اين جلسه مقرر شد كه از نشريات برگزيده و 

4 روابط عمومی برتر، تقدير گردد.
الزم به ذكر است اين اقدام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوين در همايش، صرفاً اقدامی است 
برای ترغيب و زمينه س��ازی ميدان های رقابتی جدی تر برای روابط عمومی ها و اميدواريم آغازی برای 
ايجاد فضای رقابتی سالم در حوزه انتشارات فراهم آورده باشيم. بديهی است فراخوان مسابقه بعدی از سوی 
شوراهای مركزی و يا هر كدام از استان ها، با در نظر گرفتن زمان مناسب و كافی، برای ارايه توانمندی های 
استان هاس��ت و در اين مسابقه نيز بخش��ی از توانمندی های روابط عمومی ها منعكس شده است و شايد 
هم بس��ياری از آثار قابل توجه روابط عمومی ها به دس��ت ما نرسيده باش��د. هيئت داوران با بررسی آثار 
رسيده به دبيرخانه، در بخش فصلنامه، ضمن تقدير از فعاليت مناسب در اين بخش، خاطرنشان می كند 
با توجه سازمان ها به انتشار فصلنامه و تعداد بااليی از اين موضوع جرايد، فرصت خوبی است تا عملكرد 
سازمان نظام مهندسی ساختمان به همين شكل ممكن منعكس شود و اين امر نبايد موجب از دست دادن 
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مخاطبانی گردد كه با مطالعه فصنامه ها، به دنبال 
مطالب آموزشی و علمی هستند. 

هيات داوران اي��ن همايش در بخش فصلنامه ها، 
بترتيب از فصلنامه های" شمس" از شورای مركزی 
و" بنا" از استان زنجان و"هفت خوان "از سيستان 
و بلوچس��تان تقدير نمود و فصلنامه سازمان نظام 
مهندس��ی س��اختمان فارس "گزارش" موفق شد 

رتبه برتر را به خود اختصاص دهد.
در بخ��ش ماهنامه ها نيز ماهنامه طاق از اس��تان 
خراسان رضوی حايز رتبه برتر شد و ماهنامه نما از 
اصفهان و " پيام نظام مهندسي " از تهران رتبه های 
بعدی را كسب كردند.در بخش خبرنامه ها، خبرنامه 
استان خوزستان حايز عنوان برتر گرديد و در بخش 
وي��ژه نامه ها و ويژه نامه مناس��بتی عنوان برتر به 
ويژه نامه استان مازندران رسيد.در بخش مقاالت 
نيز مقاله "چش��م انداز روابط عمومی سازمان های 
نظام مهندسی" از اس��تان يزد حايز رتبه برتر شد 
و از مهندس ناصحی فصلنامه مهندسی ساختمان 
مدير مسوول اين نشريه و نيز مهندس طائفه، مدير 
مسوول فصلنامه انبوه سازان، مهندس علی حسن 
ظاهری مدير مس��وول فصلنام��ه آوای آبادگران، 
مهندس معارفی مدير مسوول ماهنامه قاب و روابط 

عمومی نظام مهندسی استان قزوين تقدير شد.

قطعنامهپایانیهمایش
در پايان اين نشس��ت بياينه اين همايش توس��ط 
مهندس معارفی دبير نخستين همايش سراسری 
روابط عمومی های نظام مهندس��ی سراسر كشور 
قرائت شد.متن كامل اين بيانيه به اين شرح است:

در س��ده ای كه به عصر ارتباطات مزين اس��ت و 
دستاوردهای مشاوره اطالعات برای افزايش بيش 
از پيش كيفيت به خدمت گرفته شده، روابط عمومی 
از جمله امور حساسی است كه بی شك توان، تسلط 
و آگاهی، تخصصی خاص را طلب می كند، اولين 
نشست سراس��ری روابط عمومی نظام مهندسی 
ساختمان در حالی برگزار می شود كه در سال های 
گذشته، روابط عمومی در اين سازمان جدی گرفته 
نشده بود، در حالی كه شورای مركزی، برای اكثر 
موارد اعماض فنی و آموزشی، اقدامات شايسته و 
برنامه ريزی دقيقی را انجام داده بود كه به عنوان 
الگو در نهادهای دولتی نيز استفاده شده است. اما 
در ح��وزه روابط عمومی از الگوی مناس��بی بهره 
نگرفته و روابط عمومی در اين س��ازمان به لحاظ 
كيفيت از رشد قابل توجهی برخوردار نبود، اكنون 
با تالش های اخير ش��ورای دوره پنجم و خصوصًا 
جناب آقای مهندس هاشمی، رئيس محترم سازمان 
بر آن شديم تا طی اين سمينار در صدد راهگشايی 
و ارتق��اء علم، تخصص و مهارت روابط عمومی ها 
ب��وده و در نهايت بهبود عملكرد روابط عمومی ها 
را نويد دهيم. بی ش��ك اين مهم دس��ت نيافتنی 
است مگر با محقق شدن برخی خواسته ها، توسط 
مس��ووالن و مديران ارشد س��ازمان ها و شورای 
مركزی ها.اين همايش را فرصتی دانس��تيم برای 

طرح اين موارد كه به ياری خداوند گام های رشد و 
تعالی روابط عمومی ها، با سرعتی مضاعف برداشته 
ش��ود. در تدوين اين بيانيه سعی نموديم تا روابط 
عمومی های اس��تان ها به صور گوناگون مشورت 
شود، و مجموعه ای از درخواست های اوليه روابط 
عمومی ها منعكس گردد كه اين موارد به شرح ذيل 

قابل عرض می باشد:
1( بررسی نقش و جايگاه روابط عمومی در سازمان 
نظ��ام مهندس��ی و تعريف آن ب��ه عنوان عضوی 
تاثيرگذار از سازمان نظام مهندسی ساختمان از مهم 
ترين خواسته های روابط عمومی های سازمان است 
كه متاسفانه هم اكنون، همچون جزيره هايی جدا 
از هم فعاليت دارند و هيچ گونه مرجع پيوند دهنده 
ميان آن ها وجود ندارد، بديهی است پيرو اين مورد 
درخواست گردد تا با تشكيل شورای روابط عمومی 
اس��تان ها زير نظر شورای مركزی موافقت شود تا 
اين ش��ورا به عنوان مح��ور هماهنگی های روابط 
عمومی ها اقدام نمايد و به ساماندهی روابط عمومی 
بپردازد و تالش خود را در راس��تای محقق شدن 
بندهای اين بيانيه به كار گيرد و با تشكيل جلسات 
خود در شورای مركزی حلقه ارتباطی مناسبی بين 

روابط عمومی ها و شورای مركزی باشد.
2( تدوين اساس نامه مشخص نمودن چشم انداز 
پي��ش روی رواب��ط عمومی ها و عم��ل طبق اين 
اساسنامه و مفاد آن، همچنين توسعه اطالع رسانی 
برای فراگيری توجه و اقدام چش��م انداز س��ازمان 
نظام مهندسی در ارتقای كارآمدی سازمان در سال 
جهاد اقتصادی و رعايت قانون نظام مهندس��ی و 
كنترل ساختمان، مقررات ملی ساختمان و به ويژه 

موضوع شناسنامه ملكی ساختمان.
3( امروز نيازمند آن هس��تيم ت��ا در حوزه صنعت 
س��اختمان پايگاه اطالع رسانی جامعی راه اندازی 
شود تا محل رجوع مخاطبان اصلی و متخصصين 
قرار گيرد. رس��انه ای جمعی نيز برای درج اخبار از 
اين پايگاه اطالع رسانی استفاده نمايند، پيرامون اين 
موضوع بررسی و ضرورت تجميع يكسان سازی و 
بروز رسانی سايت های سازمان ها و سايت شورای 
مركزی از نكات ضروری است. پيشنهاد می گردد 
يك س��ايت با نام سازمان مهندسی ساختمان كه 
زير شاخه آن را استان ها تشكيل می دهند، تهيه و 
بارگذاری گردد و جزييات اين طرح نيز در جلسات 

كارگروه بررسی شود. 
4( لزوم تهيه منش��وری بمنظور آموزش و ترويج 
مقررات ملی ساختمان برای عموم مردم از نكاتی 
است كه پيشنهاد می گردد در دستور كار قرار گيرد و 
در قالب فيلم و سريال و مستند، گزارش و قالب های 
مختلف نوشتاری تهيه گردد كه اين مهم حمايت 

معنوی و مالی شورای مركزی را می طلبد.
5( ارتقای جاي��گاه روابط عمومی، تعريف جايگاه 
رواب��ط عمومی در چارت س��ازمانی و توجه خاص 
به اين واحد زيرنظر مس��تقيم روسای سازمان ها، 
تخصص گراي��ی و نوع قرارداد مس��ووالن روابط 
عمومی ها به صورت حداقل يكساله برای بررسی 

و تدوين برنامه های بلند مدت سازمان كه يكی از 
مباحث جدی مورد تقاضای اكثريت استان ها برای 

طرح در اين بيانيه بوده است.
6( توجه نداشتن به آموزش و استفاده از نيروهای غير 
متخصص از نكاتی بوده كه تاكنون باعث تضعيف 
عملكرد روابط عمومی ها شده و بديهی است الزم 
است برای باال بردن كارايی، آگاهی داشتن روابط 
عمومی ها، برگزاری دوره های تخصصی ارتباطات، 

در دستور كار سازمان ها قرار گيرد.
7( تهيه يك س��امانه پيامك مش��ترك بين كليه 
اعضای نظام مهندسی س��اختمان كشور بمنظور 
اطالع رس��انی در س��طح ملی كه با توجه به آمار 
قابل توجه مخاطبان در اين س��امانه می توانيم در 
مسايل سياسی و اجتماعی تاثيرگذاری سازمان را 
غنيمت بخش��يم و در كمك به تحقق آرمان های 
نظام مق��دس جمهوری اس��المی و اهداف نظام 

مهندسی ساختمان گام برداريم.
8( كسب مجوز رسمی يك مجله علمی- پژوهشی 
در گس��تره ملی و يا هماهنگی با يكی از نشريات 
معتبر موجود در صنعت س��اختمان، ك��ه در آن با 
انتش��ار مقاالت برتر فصلنامه های س��ازمان ها، در 
راستای امتيازدهی به مقاالت و رشد كيفی مقاالت، 
آموزش تخصصی مهندسان و آگاهی هم وطنان 

حركت نماييم.
9( تداوم برگزاری اين همايشها به ميزبانی استان ها 
ب��ه ص��ورت دوره ای و تش��كيل دبيرخانه دايمی 
همايش بمنظور مس��تند س��ازی آن می تواند گام 
موثری در هدفمند نمودن جريان روابط عمومی ها 

باشد.
در پايان جای دارد كه بار ديگر از رياس��ت محترم 
س��ازمان، اعضای محترم هيئت رئيس��ه شورای 
مرك��زی، مدي��ران و مس��ووالن رواب��ط عمومی 
اس��تان ها كه با حضور خود موجب تعالی و نگرش 
خاص حرفه ای به حوزه روابط عمومی سازمان نظام 
مهندسی ساختمان شدند، تقدير و تشكر نماييم و 
اميدواريم در سايه توجهات حضرت ولی عصر)عج( 
بتوانيم در تحقق اهداف س��ازمان نظام مهندسی 

ساختمان گام های مثبتی را برداريم.
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ماهنامه طاق در نخستين همايش روابط عمومي هاي نظام مهندسي 
ساختمان رتبه نخست را كسب كرد.

بي ترديد اين موفقيت مرهون تالش دلس��وزانه، متعهدانه و عاشقانه 
تمامي همكاران در هيات تحريريه و عوامل اجرايي اين ماهنامه است.

ش��ور و اش��تياق وافري كه در فعاليت هر ي��ك از همكاران صديق و 
پرتالش "طاق" تبلور يافته اس��ت س��رانجام كار را در نمايي متين و 
تحسين برانگيز قابل تامل مي س��ازد.معماري انسجام يافته طرح ها، 
مت��ون و تصاويري كه هر يك انعكاس��ي از هنر و خالقيت همكاران 
صديق ماست "طاق" را به بنايي مستحكم، قابل اتكاء و مطمئن بدل 
ساخته است و بي گمان توفيقات حاضر عزم اين مجموعه را در ادامه 

راهي كه در پيش گرفته ايم بيش از گذشته مصمم تر مي سازد.
ضمن تبريك صميمانه به تمامي همكاران خود، اين نكته را بايد مورد 
توجه قرار دهيم كه رمز اس��تمرار توفيقات اين چنيني، بهره مندي از 
نظرات كارشناسان مختلف بويژه در حوزه رسانه و نيز مخاطبان "طاق" 
به مثابه چشمان ناظر و تيز بيني است كه مي تواند اين مجموعه را از 

آسيب روزمره گي مصون نگاه دارد.
همكاراني كه از آغاز فعاليت "طاق" تاكنون با ياری خود ماهنامه را به 

اين مرتبت رسانده اند:
محمد افش��ين، محمدرضا اخوان عبدالهيان، مرتضي آدمي، علي اكبر 
ارباب، عباس اميريان،آرش آزاده، جعفر اعرابي، احمد اسدي، سيد مهدي 
امامي ميبدي، مصطفي آتش افزون، محمد رضا اس��ماعيلي، مهدي 
اصغري،همايون ابريشمي، شهريار بهرامي، سعيد برادران همتي، محسن 
بخشنده، احمد مير بهروزيان، محمد تقي پيمان، حسين پور اصغر، حسن 
پورحسيني، محمد حسن عباس نيا تهراني، سيامك تركاشون، رحمان 
تفهمي، احسان جمشيدي، جباري، محمدچوبدار طوسي، احسان سيدي 
حسيني نيا، كاظم حسني، جواد ميرزائيان خمسه، سيد جمال خديوجم، 
امير خس��رو خيامي، علي خجسته نيا، هوش��نگ ختايي، محمد تقي 
خسروي، جواد درخشاني، بهرام رسيده، نرگس رئيسي، عباس رحيميان، 
رحمان روش��ن نژاد، اميد روحبخش،علي اكبر س��پر منش، محس��ن 
س��عادت، علي اصغر ساالري، ماشا ا....س��عيديان، سعيد سعيدی پور، 
سعيده سميعي، علي شكرگزار،فرشته شيرازيان، فاطمه شوشتري،محدثه 
شوشتري، محمد صانعي، جواد صبوحي، فريدون صنعتي، ضيائي، حميد 
رضا طاهري، مس��عود ظفري، حسين غفاريان، مهران قوامي، محمد 
قاسمي، مهدي قرباني، علي قائمي،ايرج قدرت،محمد رضا قانع،حسين 
كامران،ايرج كاظميان، محمد حسين كاشاني،مهردادوحيديان كاميار، 
ناصر كرفي،زهره كهندل، كيوان كرماني، معصومه گلمكاني، لگزيان، 
محمد رضا محسنين، عباسعلي مال زاده، سيد علي هاشمي مجد، مهرداد 
مهدي زاده، منو چهر موسوي زاده يزدي، ابراهيم مختار، محمد حسين 
مقيمي، محمد مويديان، جواد نب��ي زاده مقدم، داوود مرگان، عليرضا 
نسب الحسيني، مزدا نوبري، حسين مقدس نيا، ميالني، اصغر نو بخت، 
ناص��ر نو راللهي،، مهدي وكيلي، علي همايي فر، محمدرضا يوس��في

یادداشت

محمدرضا رییسی | مدیر مسئول

ــختکوش طاق و همکاراني س
ماهنامه طاق رتبه نخست را کسب کرد
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گزارش

شکـوه زاینده مهندسي برامواج کارون

مهدي وکیلي | سردبیر نشریه طاق

سفر مهندسان به دیار نصف جهان
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عقربه هاي س��اعت 14/30 دقيقه را نش��ان مي دهدكه هواپيما مشهدالرضا را 
بس��وي ديار نصف جهان ترك مي كند و تنها يك س��اعت و سي دقيقه بعد 
خود را در اصفهان مي بينم، يكي از ده ش��هر ميراث تمدن بش��ري به انتخاب 
يونسكو. اولين چيزي كه در اصفهان جلب توجه مي كند خشكي رودي است 
كه پيش��تر زاينده حيات و  آباداني بوده است و اكنون بستر آن به ميدان فوتبال 
خردساالن اصفهاني تبديل شده است. )گرچه اهالي نويد جريان قريب الوقوع 
و دوباره آب را در بستر تفتيده آن مي دادند و در زمان تحرير اين سطور، گويي 
آب حيات بخش بار ديگر در بستر زاينده رود حركت خود را آغاز كرده است( و 
باز دومين نكته اي كه به شدت به چشم مي آمد، گستره وسيع فضاي سبزي 
بود كه جاي جاي شهر و بويژه در كرانه هاي زاينده رود چشم نواز هر بيننده و 
دلگشاي هر صاحبدلي بود. گرچه همانجا نيز پس از ديدن وسعت سرسبزي ها 
به ذهنمان خطور مي كرد اگر مش��هد بود، االن بجاي اين همه فضاي س��بز 
زيبا ، ساختمانهاي بلندمرتبه آهنين و زمخت از نوع تجاري مسكوني از خاك 

سربرآورده بود!
بگذريم، با اضافه تر شدن ساير دوستان شب را در اصفهان به صبح رسانده و 
صبحگاه از طريق مسير بروجن رهسپار سد كارون 4 شديم. اين سد در فاصله 
250 كيلومتري جنوب غرب اصفهان ، درجنوب ش��رق اس��تان چهارمحال و 
بختياري واقع ش��ده اس��ت و در واقع باالترين سد احداثي بر روي رود كارون 
محسوب مي شود، به نحوي كه درياچه پشت سد در انتهاي خود به دو رودخانه 

ارمند و بازفت كه تشكيل دهنده كارون مي باشند مي رسد.
در ابتداي بازديد با حضور در س��الن اجتماعات مجموعه مديريتي سد، پس از 
پخش فيلمي از روند احداث، شنونده صحبتهاي كارشناسي معاون اجرايي سد 
بوديم كه مسايل كلي مربوط به سد را عنوان نمود، از آن جمله اينكه اهداف 

احداث اين س��د مهار سيالبهاي خروشان كارون، تأمين نيروي برق - آبي از 
طريق نيروگاه هزار مگاواتي و تأمين آب كشاورزي زمينهاي باال و پايين دست 
بوده و مطالعات اوليه آن قبل از انقالب و در سال 1345 انجام شده است. اين 
سد از نوع بتني دوقوسي با ارتفاع 230 متر از تاج سد تا تراز پي، مرتفع ترين سد 
ايران بوده، در طول عمليات احداث حدود 1/65 ميليون مترمكعب بتن ريزي 
داشته ، طول تاج 440 متر و عرض آن 7 متر و عرض سد در پي و تكيه گاهها 
بطور متوسط حدود 50 متر مي باشد. حجم آب درياچه پشت سد 2/2 ميليارد 
مترمكعب، مساحت آن نزديك به 30 كيلومتر مربع و طول درياچه افزون بر 40 
كيلومتر در شاخه ارمند مي باشد. سد كارون 4 به چند دليل حايز رتبه اول است: 
بلندترين س��د ايران، بيشترين ركورد بتن ريزي در يك روز )3000مترمكعب( 
بيشترين حجم تزريق بتن در يك دوره زماني ، بيشترين ركورد بهينه سازي 
سيمان مصرفي )تقليل از 220 كيلوگرم به 165 كيلوگرم در هر مترمكعب بتن 
با دستيابي به مقاومت حدود 250 كيلوگرم بر سانتي مترمربع(كمترين استفاده 

از نيروي متخصص خارجي و در نتيجه بومي ترين سد كشور.
پس از ش��نيدن اطالعات كلي مربوط به سد بازديدمان از تمام زواياي آشكار 
و نهان سد كارون 4 با همراهي مهندسان مقيم دست اندركار عمليات اجرايي 

آغاز شد. 
بي گمان آنگاه كه بر روي تاج سد قدم برمي داري اولين فكري كه به ذهنت 
خطور مي كند عظمتي است كه در احداث اين بناي بزرگ بكار رفته و خالقيتي 
كه همه ، حاصل ذهن و مغز كوچك انسان است و اينكه مهندس ايراني اگر 
بخواهد فعل خواس��تن را صرف كند، آنرا به بهترين ش��كل انجام مي دهد.از 
باالي تاج نگاهي به پايين مي اندازم؛ 230 متر ارتفاع ديواره اي بتني و قوس 
دار به نحوي كه زير پايت احس��اس خالي بودن مي كني و جالب اينكه همين 
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سازه عظيم بتني طوري طراحي شده كه تمام قسمتها و اجزا آن در فشار عمل 
مي كند و لذا تقريبا هيچگونه ميلگردي )جز در برخي نقاط خاص( در آن بكار 
نرفته و عالوه بر آن گالري هايي عظيم در داخل سد وجود دارد آنرا كه عليرغم 
200 متر هد فشار آب پشت سد، تبديل به سازه اي توخالي و از بتن غير مسلح 
نموده است. در ادامه از سد و تاج و تاسيسات نصب شده روي آن تا آزمايشگاه 
فني و مكانيك خاك و تاسيسات توليد بتن و بتن ريزي درست در كنار سد ، 
همچنين نيروگاه هزار مگاواتي پايين دس��ت و تجهيزات پيچيده آن ، همه را 
بدقت وارسي كرديم و در نهايت با قايق ، گشتي روي درياچه وسيع سد زديم، 
درياچه اي كه وس��عت 30 كيلومترمربعي آن باعث گرديد تا بخش��ي از جاده 
مواصالتي به ش��هركرد زير آب برود و سياس��تگزاران را ناگزير از اجراي جاده 
جايگزين با پلي عظيم بر روي درياچه نمايد كه طبق توضيح راهنمايان ، اين 

پل پس از احداث، بلندترين پل ايران خواهد بود.
روز اولمان به ش��رحي كه آمد به بازديد از سد كارون 4 و متعلقات آن گذشت 
كه البته هنوز بخشي از كارهاي تكميلي و جزيي آن باقي مانده بود. روز دوم 
بازديدمان در فاصله 60 كيلومتر پايين تر ، به س��د كارون 3 اختصاص يافت. 
جاده مواصالتي بروجن – ايذه كه محور اصلي تردد ما بود در بخش��هايي به 
موازات درياچه سد كارون 3 احداث و در انتها با دو پل زيبا كه در حال حاضر 
بلندترين پلهاي قوس��ي ايران اند و پس از عبور از س��ه تونل، به س��د كارون 
س��ه منتهي مي شد. مطالعات اين سد نيز همانند سد كارون 4 مربوط به قبل 
از انقالب بوده كه عمليات اجرايي در زمان دولت هش��تم تكميل و به مرحله 
بهره برداري رسيده و مشخصات فيزيكي آن شبيه به كارون 4 است آن هم با 
سه ويژگي خاص : نخست نيروگاه 2000 مگاواتي آن كه با تمام تاسيسات و 
تجهيزات عظيم خود در عمق چند ده متري كوههاي منطقه قرار داشته و براي 

اح��داث آن در فاصله زماني فقط 6 ماه ، 23 كيلومتر تونل زيرزميني احداث و 
پايدارسازي گرديده بود. دوم طول 60 كيلومتري درياچه كه انتهاي آن در زمان 
آبگيري كامل به س��د كارون 4 مي رسد، و سوم كار زيبايي كه دولت بمنظور 
آشنايي عموم مردم با توانمنديهاي مهندسي كشورمان با احداث نمايشگاهي 
زيبا در تپه اي مشرف به سد و درياچه آن در قالب پاركي سرسبز و كوهستاني 
نموده و روابط عمومي توانمند مجموعه سد كارون 3 كه توضيحات بسيار كامل 

و خوبي را به گروه بازديدكنندگان ارايه مي كرد.
به هرحال همچون سد كارون 4 ، دراينجا نيز پس از شنيدن گزارش كارشناسي 
راهنما و بازديد نمايشگاه كه مجموعه اي از نقشه ها، ماكتها و عكسهاي مربوط 
به سد كارون 3 بود و همچنين مشاهده فيلمي زيبا از مراحل احداث سد ، به 
بازديد از تمام زواياي سد و از جمله نيروگاه برق آبي بزرگ آن پرداختيم كه تمام 
روز دوم بازديدمان را به خود اختصاص داد. در پايان نيز با احساسي خوشايند از 
اين بازديد پربار به اصفهان برگشتيم تا روز بعد بسوي مشهدالرضا پرواز كنيم.

در انتهاي اين گفتار ، بجاس��ت كه تشكري ويژه از ميزبان اين سفر علمي پر 
بازده يعني مديريت محترم آزمايش��گاه فني و مكانيك خاك خراسان رضوي 
و همكارانشان ، داشته باشيم كه از هيچ كوششي براي پرثمرتر بودن بازديد، 
فروگ��ذار نكردند و توصيه اي مؤكد به همه همكاران عزيز براي ديدار از اين 
شاهكارهاي عظيم مهندسي. با آرزوي توفيق براي همه آبادگران ميهن عزيز 

اسالمي.

بلندترين پل های قوسی كشور بر روی درياچه سد كارون 3
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يادی از در گذشتگان

نيروگاه سد كارون 4
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درآمد:
س��رآغاز اين پژوهش از دفتر ش��خصي خودم كليد خورد، انب��وه اطالعات و 
داده هايي كه هركدام در زماني و به ش��يوه اي به دفتر وارد ش��ده بودندسپس 
پردازش هايي را در راستاي شرح خدمات تعريف شده طي كرده و هم در مراحل 
مختلف زماني تغييراتي را به داليل گوناگون اعم از خواسته هاي كارفرمايي و يا 
بهينه سازي كيفي و كميتي پروژه پذيرفته بودند، همه و همه انبوهي از اطالعات 
را تعريف مي كردند كه دس��تيابي سريع و آسان آن ها را دچار اختالل مي كرد.

بس��ياري از مدارك با عناوين تعريف نشده و يا گاه وابسته به سليقه و ادبيات 
مس��ئول آن ها، بايگاني مي شدند كه در كوتاه مدت دسترسي به آن ها قائم به 
فرد انجام دهنده كار بود و در دراز مدت س��عي و خطا، گاه به كمك مي آمد و 
گاه بايد از خير داشتن مطلبي مي گذشتيم و از آن دشوارتر به توليد دوباره اش 

اقدام مي كرديم. 
شايد نتوان حكم قطعي و مشخصي داد كه ورود ماشين هاي پردازش اطالعات 
و كامپيوتره��ا به كمرنگ ش��دن اين معضل كمك كردن��د يا بر پيچيدگي و 
دش��واري آن ها افزودند، شايد تا زمان وابس��تگي تمام اطالعات به كاغذها و 
اوراق و نوش��ته ها، همه ي مدارك را مي توانس��تيم در جعبه اي جای دهيم، اما 
ورود كامپيوتره��ا به دفاتر معم��اري اگرچه بخش عظيمي از جعبه هاي خاك 
گرفته ي نقش��ه ها و پرونده ها را حذف كردند، معضل ديگري آغاز ش��د و آن 
سازمان طبقه بندي اطالعات و مستندسازي داده هايي بود كه سير انجام يك 
پروژه را، گاه در طي چند سال مشخص مي كرد.از اين رو دست به كار تحقيق 
و پژوهشي شديم كه در كنار نظامات علمي و معتبر مستندسازي اطالعات، كه 
در حوزه هاي مختلف مديريت داده ها و در حرفه هاي گوناگون به انجام مي رسد، 
چيستي و چگونگي اين سازمان را در حوزه ی مدارك و مستندات دفاتر معماري 

شناسايي كنيم.
كند و كاو و س��ر زدن به مراجع مختلفي كه عموما توس��ط غربي ها تعريف و 
تدوين شده اند، منابع و اطالعات جامع و مفيدي را به دست آورد كه جملگي 

ترجمه ش��ده و پردازش هاي الزم متناسب با نوع وجنس ورود داده ها در دفاتر 
معماري بر آن ها صورت گرفت و در نهايت شيوه هايي مورد آزمايش قرارگرفتند 

كه تا حدود زيادي فرآيند مستندسازي داده ها را در دفتر من به عهده دارند.
از همين رو،تصور مي كنيم كه انتش��ار و ثبت اين فرآيند مي تواند راهگشاي 

بسياري از معماران و مديران آتليه هاي معماري باشد.
در اين راستا اشاره به دو نكته پيش از آغاز بحث ضروري است:

1- دفاتر معماري را مي توان به لحاظ كميت كاري شان به سه بخش اوليه و 
عمومي تقسيم بندي كرد؛

- دفاتر كوچك با مبناي 4 تا 5 پروژه در س��ال و نيروهاي حداكثر 4 تا 5 نفر 
مرتبط با پروژه ها

- دفاتر متوسط با مبناي 10 تا 15 پروژه در سال و نيروهاي متوسط 10 تا 25 
نفر مرتبط با پروژه ها

- دفاتر بزرگ با مبناي پروژه ها و نيروهاي انساني بيشتر از معيار باال
به نظر مي رس��د مس��تقيم ترين و مفيدترين حاصل اين پژوهش به كار دفاتر 
معماري متوسط خواهد آمد كه با گذري اجمالي برساختار دفاتر و شركت هاي 

همكار، در اين زمينه طيف بيشتر اين موضوع را به خود اختصاص مي دهند.

2- حج��م مطالب تدوين ش��ده به گونه اي بود كه تا آس��تانه ي انتش��ار يك 
كتابچه ي راهنما در اين زمينه پيش رفت، لكن طيف گس��ترده ي خوانندگان 
مجله ي طاق و كاربردي بودن صرف موضوع، ما را بر آن داشت تا مطالب را 
در قالب يك مقاله ي پژوهش��ي-كاربردي و البته در چند شماره ی پي در پي 
به آگاهي مخاطبين مجله برس��انيم. ل��ذا از همه ي عزيزاني كه اين مطلب را 
مي خوانند و به آن توجه مي كنند تقاضا مي شود تا ارائه ي موضوع را بنا به نظام 
صفحه بندي مجله، طي 2 تا 3 مقاله مسلسل پي گيري نمايند و در اين ميان 
تجارب، دانش و دستاوردهاي مرتبط خود را در اين زمينه از طريق دفتر مجله 
به آگاهي ما برسانند. بي گمان با ذكر نام ايشان مجموعه ديدگاه ها و نظريات 

مزدا نوبری | عضو هیات علمی دانشگاه معماری

معماریمقاله ها

مستند سازی داده ها و روش هاي اجرایي آن در دفاتر معماري

3031



تكميلي در شماره هاي بعدي مجله ذكر خواهد شد.
ساختار اين مقاله را در ابتدا به پنج گستره ي متني تقسيم بندي مي كنيم: 

گسترهينخست: مديريت و مستندسازي داده هاي معماري چيست و از چه 
روي داراي اهميت است؟

گس��ترهيدوم: بايگاني هر بخش از اطالعات معماري تا چه زماني مي بايد 
ادامه داشته باشد؟

گس��ترهيسوم: سيستم هاي تعريف شده  و روش هاي اجرايي اصولي جهت 
مستندسازي و طبقه بندي داده هاي معماري چگونه هستند؟

گسترهيچهارم: ساختارهاي پشتيباني سخت افزاري و نرم افزاري داده ها و 
اطالعات معماري چگونه تعريف مي شوند؟

گسترهيپنجم كه نقش نتيجه گيري نهايي از مجموعه ي فرازهاي اين مقاله 
را دارد و ب��ه هر دفتر معماري مي تواند بياموزد تا چگونه براي خود يك برنامه 

سازمان دهي و مديريت منابع الكترونيكي و داده هاي معماري تدوين كند.

گسترهينخست:مدیریتومستندسازيدادههايمعماريچیستواز
چهرويداراياهمیتاست؟

در اين بخش ابتدا چشم اندازي كوتاه و نزديك را جهت حفظ و ارائه ي سوابق، 
م��دارك و فايل هاي يك دفتر معم��اري ارائه مي دهيم و دق��ت و نام گذاري 
عناويني از مدارك را كه بايد نگه داري شوند و يا منهدم شوند را به گستره هاي 

ديگر اين نوشتار موكول مي كنيم:
حجم و پيچيدگي منابع و م��دارك و افزايش روزانه اطالعات الكترونيكي در 
پروژه هاي معماري بسيار گسترده و چشم گير است. جايگزين شدن اطالعات 
الكترونيكي با دفترچه ها و مدارك كاغذي، عالوه بر افزايش س��رعت و دقت، 
موجب ش��ده اس��ت كه توان وطبعا تعداد كارهاي طراحي هر دفتر مشاوره ی 
معماري افزايش يافته و حجم زيادي از اطالعات در سيستم هاي رايانه اي ما 

موجود باشند، كه نياز زيادي به دقت و مديريت هوشمندانه دارند.
مديريت مدارك، محرمانه بودن بخش عمده اي از آن ها، امنيت الكترونيكي و 
نيز دسته بندي كارآمد آن ها، امري ضروري در مديريت پروژه هاست.مديريت 
خوب منابع اطالعاتي، مي تواند عالوه بر حفظ شركت از ادعاهاي ناروا، و شايد 
بهتان هاي قانوني ناخواس��ته، سرعت و كارايي نيروهاي انساني را باال برده و 

سودآوري مجموعه را نيز افزايش دهد.

اهدافمدیریتمدارک
مديري��ت منابع و مدارك به معناي صرفه جويي و كاهش تمامي اطالعات و 
داده ها نيست،سيستم بايد به س��ادگي كارآمد باشد و طبقه بندي اطالعات به 
گونه اي پيش رود كه با ش��اخصه هاي اصلي فايل ها همس��از بوده و كاربران 
امكان دسترسي جداگانه به هر فايل را در كوتاه ترين زمان ممكن و با بيشترين 
دقت داش��ته باشند و چيدمان و توالي بايگاني آن ها تداخلي در عملكردآتليه  و 
دستيابي شان ايجاد نكند.سياست حفظ سوابق و مدارك جاري، بايد به صورت 
كتبي و در قالب يك نظام نامه ي عمومي نوشته شده و به آگاهي و توجيه كامل 

نيروهاي دفتر برسد.
هر فايلي، تا زماني كه كارمندان دفتر در حال ويرايش و آماده سازي آن هستند، 
به عنوان يك فايل جاري محسوب مي شود و پس از ارائه آن به كارفرما و تا 
مدت معيني پس از تمام شدن همان فاز كاري، بهتر است با همان عنوان فايل 

جاري محسوب شود و سپس از دسترسي اين حوزه خارج گردد.
شيوه هاي حفظ و نگهداري مدارك، نحوه ي طبقه بندي و شناسايي پرونده ها، 
توصيف كمي و عملياتي براي تعريفي از طول زمان جاري بودن پرونده )فولدر(، 
تعيين روش هاي ذخيره سازي و تصميم گيري درباره ي اينكه كدام اطالعات 
بايد ذخيره و كدام داده ها بايد پاك ش��وند، جملگي مواردي هستند كه بايد به 
صورت كتبي در همان نظام نامه اي كه گفتيم ثبت و مستند گردند و حتما در 

هر مرحله مورد ارزيابي قرار گيرند.
در اين گستره و در اين مرحله از مقاله پاسخ مطلق و مشخصي به هيج كدام از 

موارد ذكر شده ارائه نمي دهيم و صرفا ياد آور مي شويم كه يك طرح سازمان دهي 
و مديريت كارا، مي بايد موارد ذكر ش��ده را به صورت جامع مد نظر قرار دهد.

اسنادموقتچیستوچهتعریفيدارند؟
بايد بپذيريم كه هر پروژه داراي س��وابق و مدارك و مس��تنداتي نهايي است 
و م��دارك موقت مجموعه ای از پيش نوي��س ايده ها و تصميم گيري ها، در 
خواس��ت هاي كتبي، تعريف آغاز و زمان پيش��برد پروژه، دس��ت نوش��ته ها، 
اسكيس هاي اوليه و كارهاي روزانه اي ست كه نهايتا در يك يا چند فايل ارائه 
خواهند شد.برخي اسناد موقت پس از توليد يك فايل جايگزين بايد پاك شوند 
و برخي اسناد و فايل هاي موقت بايد تاچندي پس از ارائه ي كامل پروژه و اتمام 
يك فايل، همچنان ذخيره باشند و سپس هنگامي پاك شوند كه پروژه، ديگر 

در جريان نباشد.

اسنادومدارکدائميچیستوچهتعریفيدارد؟
اسناد و مدارك دائمي مواردي را شامل مي شوند كه در نقاط عطف زمانی پروژه 
)در زمان تحويل هر فاز از پروژه(،به فهرس��ت نهايی ارائه و ذخيره می ش��وند. 
اسناد دائم، تمامی اطالعات و مدارك نهايی پروژه و نيز مكاتبات قانونی حين 
اجرای پروژه )نامه های فرستاده شده يا اطالعات دريافت شده، مطالبات نهايی 

كارفرما و. ..( را در بر می گيرند.
بديهی است كه يادداشت ها، صورتجلسه ها، مكاتبات داخلی، تقويم های زمانی، 
و ني��ز فايل های مادر و اصلی، كه مبنای پردازش اس��ناد بوده اند، جزو مدارك 
و اسناد پش��تيبانی و مهمی هستند كه بايد ذخيره شوند. عالوه براين موافقت 
نامه های حرفه ای، هرگونه تغييرات حين انجام كار فازهای طراحی،پيش نويس 
قراردادها،ش��رايط مرتبط با قرار داد نهايی، اعتراض های ثبت شده،مصالحه و 
توافقات، س��ندهای خاص و قابل توجه،همگی جزو مداركی هس��تند كه بايد 

ذخيره گردند تا به عنوان مستندات فرآيند پروژه مد نظر قرار گيرند.
بدي��ن ترتيب با توجه به اينكه هر پ��روژه، در هريك از فازهای طراحی، بارها 
و بارها ويرايش شده و اصالحات مربوطه موجب پديد آمدن تعداد غيرمعمول 
از فايل ها می ش��ود و دس��ته بندی غير اصولی آن ها ما را در تشخيص مدرك 
نهايی و مسير دستيابی به آن دچار سردرگمی شديدی خواهد نمود،طبقه بندی 
مستندات)فولدر بندی فايل های رايانه ای( گام به گام با تغييرات حين فازهای 
طراحی ضروری ست و همچنين در هر فولدر بايد نامه های قانونی و مطالبات 

كارفرما و اصالحات مطابق و پيرو آن ها گنجانده شود.
سازمان دهی اطالعات شما را فردی حرفه ای و شركت شما را شركتی موفق 

نمايش خواهد داد 

آرایشسوابقپروژهوساختارشكلگیریآنبهچهعواملیوابستهاست؟
عوامل زير بر انتخاب فرايند آرايش و سامان دهی فايل های الكترونيكی موثر 

است: 
هزينه ی فرايند حفاظت، ذخيره سازی و مديريت فايل ها چقدر است؟ 

از چه سيس��تم ها و نظام نامه هايی برای بازيابی و دس��تيابی به اطالعات خود 
استفاده می كنيد؟ 

هر داده )فايل اطالعاتی( را تا چه زمانی جزو اطالعات جاری سيستم های خود 
نگه می داريد؟ 

كدام اسناد و مدارك برای شما ارزشمند است؟ 
از نظر قانونی تا چه مرحله ای از روند طراحی را بايد حفط كنيد تا در صورت 

اقامه هرگونه دعوی قادر به احقاق حق خود باشيد؟ 
همه ی اين ها پرس��ش هايی است كه در تدوين نظام نامه مستندسازی بايد به 
آن ها پاس��خ بگوييد تا اجرای روش های مربوطه حاكم بر اصول كلی موضوع 

باشد. 

اسنادالكترونیكی:
امنيت اطالعات و دسترسی آسان به آن ها امری است ضروری. اسناد و مدارك 
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كاغذی به راحتی قابل بايگانی هستند، اما بايگانی فايل های الكترونيكی به دقت 
و توجه بسيار زيادی نيازمند است،يكی از اين مواردداشتنBack up هايی از 
فايل های جاری و آرشيو نمودن فايل های غير جاری شركت است. نگرانی از 
دس��ت دادن اطالعات و انتقال آن ها از يك پروژه تمام شده به يك پروژه ی 
جاری برخی از ش��ركت ها را وادار كرده تا تمامی اطالعات خود را در شبكه ها 
به صورت جاری نگه دارند كه زمينه مخاطرات جدی در حفظ اطالعات و نيز 
فشار كميتی غيرضروری بر ماشين های رايانه ای است.استفاده از يك سيستم 

بايگانی كارآمد می تواند اين مشكل را حل كند.

دورهیحبسونگهداریفایلها:
برخی از داده ها هستد كه تنها از آن روی آن ها را نگه می داريم كه پاك كردن 
آن ها می تواند بار و مباحث قانونی در طول پروژه ايجاد كند. در چنين  مواردی 
بهتر است بر اساس بنيان های نامه های قانونی عمل كنيم. در بعضی كشورها 
طوالنی ترين مدت حفظ سوابق قانونی يك پروژه،يك سال پس از اتمام فاز 3 
آن ها، تعريف شده است. هر شركت نياز به تعريف يك برنامه ی زمانی دارد،كه 
طبق آن بيان می كند در چه زمان هايی كدام يك از اسناد پروژه را به طوركامل 
از سيس��تم های جاری ش��بكه حذف خواهد كرد. ضمن آنكه حفظ مدارك در 

جهت منافع مشتری و دفاتر معماری نيز گاه می تواند كارساز باشد.

در م��واردی از دع��اوی قانونی، داش��تن اطالعات كافی هر پ��روژه و تحويل 
نهايی آن به محاكم رسيدگی حقوقی، می تواند مصونيت قضايی ايجاد نموده 
ومی دانيم كه ارائه ی اطالعات ناكافی يا بهم ريخته، در اين زمينه تا س��ر حد 

آسيب رساندن به ساختار حقوقی – قضايی يك مجموعه می تواند پيش رود.

فهرستمواردمهمیکهبایددراینزمینهبهآنهاتوجهکنیمعبارتنداز:
_قراردادهاازجمله هرگونه پي��ش نويس مذاكرات مكاتبات واصالحات پروژه 

وفازهای مطالعاتی انجام يافته
- اس��تانداردها، ضواب��ط و مصوبه های خاص، معياره��ای طراحی و نيازهای 

مشتری 
- صورت جلسه ها و توافق های شفاهی 

- ايده های اوليه ی طراحی، س��ايت طراحی، برآوردها، پروانه های س��اخت و 
اجرا 

- طرح نهايی 
- جلسات و مذاكرات با طراحان سازه و مهندسين مرتبط ديگر دسته ها نظير 

تاسيسات و....
- تغييراتی كه در هر مرحله، متناس��ب با هم��ان مرحله، رخ می دهد )كليه ی 

مكاتبات مربوطه(

مجموعه موارد مطرح ش��ده تا به اينجا ما را ب��ا كليد واژه های عمومی فرآيند 
مستندسازی و اقدامات الزم آشنا نمود، در شماره های بعدی اين مقاله، الگوهای 
طبقه بندی اين اطالعات را ذكر خواهيم كرد همچنين كليه ی مآخذ و منابعی 
كه در تهيه ی اين مقاله مد نظر قرار گرفته اند در پايان آخرين بخش مقاله به 

آگاهی خوانندگان گرانقدر خواهد رسيد.

Re-Thinking Shanghai 2012

مسابقه2012Re-Thinking Shanghaiدرحوزه
بینالمللیحرفهایمعماریبرگزارمیشود.

به گزارش بنانيوز )BanaNews.ir( هدف از اين رقابت ، طراحی 
يك پيشنهاد رويايی برای مداخله معماری پايدار در امتداد شهر سوژو 
در شانگهای است . محل سايت منتخب ، می تواند در هر جايی در 

امتداد نهر سوژو در شهر شانگهای باشد .
اين پروژه بايد حداقل 150000 متر مربع زمين را اشغال كند و 
شامل عملكرد تجاری ، اداری و مسكونی باشد . اندازه و نسبت 

عناصر پروگراماتيك به سليقه خود شركت كننده است . اين پروژه 
همچنين بايد موجب افزايش مناطق سبز سايت باشد . ما به دنبال 
كانسپت هايی هستيم كه فراتر از موضوعات معمولی برود از قبيل 
توليد برق ، پاك كننده آلودگی آب و هوا و استفاده از متريال و 

هندسه نوآورانه .
اين رقابت برای تمام دانش آموزان ، معماران حرفه ای و هنرمندان 
باز است . هدف از اين رقابت ، پيشبرد و گسترش گفت و گو در 

مورد تفكر سبز در آسيا می باشد .
پروژه های ارسال شده بر اساس شايستگی طرح ، كيفيت ايده 
های پايدار و تأثير آن بر شانگهای ، قضاوت می شوند . برنده 

 DESIGN’s Hong Kong or 10 مسابقه ، برای كار در
Shanghai office به مدت سه ماه برای توسعه ايده های خود 

، دعوت می شوند .

تاریخفراخوان:1390/12/11
مهلتارسالآثار:1391/1/9

میزبان:
Design & Lifestyles Center 10 

وبسایت:
http://www.10design.co/10competition 
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مقدمه:
پي و پي سازي از قديمي ترين مراحل ساخت و ساز مي باشد ، قدمت اجراء آن در ايران به هزاران سال پيش بر مي گردد ، در حفارهاي شوش و تپه هاي هگمتانه 
همدان همچنين تپه هاي سيلك كاشان موارد زيادي از وجود پي در زير ديوارها و پايه هاي باربر مشاهده مي شود، امروزه هم اين قسمت از ساخت و ساز داراي 

اهميت ويژه اي در طراحي و اجراء مي باشد.
از اين رو ، در ادامه سلسله مقاالت ››برايخوبساختن،خودرابسازیم‹‹ نگاه گذرا به اين مهم داشته و بعلت طوالني شدن مطالب، پي و پي سازي در دو 

شماره متوالي تقديم حضور خواهد شد.
س��خن را با يادآوري رعايت مبحث هفتم مقررات ملي س��اختمان كه مربوط به پي و پي س��ازي مي باشد به پايان رسانده و در انتظار رهنمودهاي شما عزيزان 

مي باشيم.

مراحلپيکنيوپيسازي    

 

مهندس محمدحسین خامنه باقري | مشاور سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي

عموميمقاله ها

ــازیم  ــاختن ، خود را بس براي خوب س
قسمت چهارم | پی و پی سازی
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4-1طبقهبنديزمین
4-1-1: زمين هاي كه با خاك دس��تي پر ش��ده اند ، مانند گودالهاي بزرگ، 
تسطيح ناهمواري هاي طبيعي زمين و چاههاي مخروبه پر شده اينگونه زمين ها 
براي س��اخت و ساز مناس��ب نبوده )هر چند از عمر پر شده گي آن ها سال ها 

گذشته باشد( و جهت ساخت پي بايد خاكبرداري تا خاك طبيعي انجام گيرد.

توجه:چاههايمتروک��هايکهزیرپيهاياصليقراردارندبایدابتدا
خاکدستریزآنهاتخلیهشدهوسپسباسنگوشفتهآهكيبصورت

الیهايپرگردند.

مهم:قنواتمتروکهدیگرمشكلعمدهبعضيازشهرها)مانندسبزوار(
ميباشد،کهدرساختوسازهابایدموردتوجهقرارگیرد.

4-1-2: زمين هاي ماس��ه اي )مثل زمين هاي كنار دريا( مناسب ساخت وساز 
نمي باشند زيرا ماسه ها از زير پي لغزيده و در نتيجه پي نشست كرده و باعث 

تخريب سازه مي شود.
4-1-3: زمين دجي زميني اس��ت كه از شنهاي درشت و ريز و خاك فشرده 

تشكيل شده است )اين نوع زمين ها براي ساخت و ساز مناسب است(
4-1-4: زمين هاي رس��ي در صورتي كه رس خشك باشد براي ساخت وساز 
مناسب بوده ولي زمين هاي رسي آبدار و مربوط بعلت تراكم پذير بودن و روان 
شدن بستر مناسبي براي پي نمي باشند بخصوص اگر زمين پروژه شيب دار باشد.
4-1-5: زمين هاي سنگي كه در دامنه كوهها قرار دارند و از تخته سنگ هاي 

بزرگ تشكيل شده اند براي ساختمان سازي مناسب مي باشند.
4-1-6: زمين مخلوط اين زمين ها از قلوه س��نگ ، شن ، ماسه و خاك رس 
تشكيل مي شوند اين نوع زمين ها اغلب بهم فشرده نيستند و بصورت دانه اي 
مي باشند بطوريكه با الك به راحتي از هم جدا مي شوند براي ساخت و ساز بر 

روي اينگونه زمين ها بايد تمهيداتي جهت تقويت خاك انجام گيرد.
4-1-7 : زمين هاي بي فايده مانند باتالق ها، زمين هاي جنگلي پوشيده شده از 

برگ درختان، ساخت وساز بر روي اين زمين ها نياز به تقويت دارند.

4-2:تعیینمقاومتزمین:
4-2-1: در مورد ساختمان هاي گروه الف و ب مهندسين محاسب مي تواند بصورت 
تجربي و با توجه به نوع خاك بستر فنداسيون مقاومت آن را مشخص نمايند.
ولي در مورد ساختمان هاي گروه ››جود‹‹ تعيين مقاومت خاك با آزمايش هاي 

ژئوتكنيك الزامي است.

نكتهمهم:››هیچگاهگولزمینرانبایدخورد‹‹

گاهي پس از اتمام پي كني به طبقه اي سفت رسيده و پي روي آن بنا مي شود. 
ولي با گذشت زمان ترك هاي عميق در راستاي ستونها و محل اتصال پل به 
ستون در سقف ايجاد مي شود. علت اين امر اليه سفتي كه پي روي آن بنا شده 
است داراي ضخامت كمي بوده و زير آن اليه سستي قرار داشته است بنابر اين 
پيشنهاد مي شود با حفر چاه در چند نقطه از زمين )بخصوص در زير ستون ها( 

اطالعات الزم از اليه هاي مختلف بدست آوريد.
پس از تعيين مقاومت زمين طراحي پي توس��ط مهندس محاس��ب يا مشاور 

انجام مي پذيرد.

4-3- همانگونه كه در نمودار فوق نشان داده شد، محاسب يا مشاور با توجه 
ب��ه نوع پروژه، تعداد طبقات و مقاومت زمين مح��ل پروژه نوع پي را انتخاب 

مي كند.
4-4روشهايپيکني:

با توجه به نوع پي، پي كني آغاز مي گردد.
4-4-1: روش دس��تي، در پروژه هاي با زير بناي كم در صورتيكه پروژه فاقد 
طبقات زير صفر باشد ، جهت اينگونه پروژه ها روش دستي مناسب و مقرون 

به صرفه مي باشد.
4-4-2: پي كني پي ها نواري و طويل معموال با بيل مكانيكي انجام مي گيرد.

4-4-3: در صورتي كه پروژه بزرگ بوده و داراي طبقات زير صفر باشد در اين 
حالت استفاده از لودر يا بيل مكانيكي براي پي كني پيشنهاد مي شود.

4-4-4: نكاتي كه در پي كني بايد رعايت نمود.
الف- طول و عرض پي كني برابر اس��ت طول و عرض پي باضافه ابعاد مورد 

نياز قالب 
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ب- پي كني در زمين هاي ريزشي بايد بصورت شيبدار و يا چوب بست انجام 
گيرد.

ج- پي كني در بس��ترهاي سنگي نبايد بصورت پستي و بلندي اجرا گردد. در 
اين گونه بسترها پي بايد پله اي اجرا گردد.

د- در بسترهاي سنگي مذكور در بند ج كليه شكافهاي بستر بايد قبل از بتن 
زيري با مالت پر شوند.

ه- پي ها بايد از نفوذ آب مصون باشند.
و- در صورتي كه بستر و جداره پي در معرض نفوذ آب باشد بايد بوسيله سپر 

كوپي و زهكشي نسبت به مهار آن اقدام شود.
ز- سعي شود از خاك هاي مرغوب حاصل از گودبرداري در خاكريزها و پر كردن 

بين قابها استفاده شود و مصالح نامرغوب و اضافي از محل تخليه گردد.
ح- در صورتي كه محاسب يا مشاور اجراء شفته آهكي را در بستر پي ضروري 

اعالم كرده باشد جهت ساخت شفته به نكات زير توجه شود.
* ش��فته آهكي بايد با دوغاب آهك و خاك درش��ت دانه ساخته شود در اين 
حالت مقاومت 7 روزه آن معادل 5 كيلوگرم بر س��انتيمتر مربع و مقاومت 28 
روزه اش تقريبا 10 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع خواهد بود كه اين مقدار مقاومت 

براي بستر پي مناسب مي باشد.
* آهك مصرفي بايد شكفته شده باشد.

* بتن مگر تا زمانيكه مقاومت شفته به 1/5 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع نرسيده 
باش��د نبايد اجراء گردد )در صورتيكه در اثر راه رفتن بر روي ش��فته اثر كفش 
بجاي نماند مقاومت شفته در آن حالت تقريبا 1/5 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع 

باشد(.

نكته:هرمقدارمیزانرسدرخاکمصرفيبرايساختنشفتهزیادباشد
ازآهكبیشتريبایداستفادهشود.

* در شفته آهكي مقدار آهك به ازاء هر متر مكعب خاك حدوداً 200 تا 250 
كيلوگرم مي باشد.

* در صورتي كه خاك محل پروژه، ماسه اي دست ريز يا نامرغوب باشد ، حتمًا 
بايد جهت تهيه شفته خاك مرغوب تهيه شده و به محل پروژه حمل شود.

 عمق گود برابر است با :
 (H)گود=(H1) ارتفاع طبقات زير صفر  +(H2) ضخامت پي + (20تا15cm)

نهمینکنگرهبینالملليمهندسيعمران

حوزه)هاي(تحتپوش��ش:خاك و پي, ساخت و مديريت پروژه, 
مهندس��ي آب و هيدرول��وژي, مهندس��ي حفاظ��ت در مقابل آتش, 
مهندس��ي راه و ترابري, مهندسي سازه, مهندسي عمران )عمومي(, 

نقشه برداري, هيدروليك 
تاریخبرگزاري: 19 ارديبهشت 1391 تا 21 ارديبهشت 1391

برگزارکننده:دانش��گاه صنعتي اصفهان - دانش��كده مهندس��ي 
عمران

سایربرگزارکنندگان:تحت حمايت سيويليكا 
محلبرگزاري:اصفهان

تاریخهایمهم:
مهلت ارسال اصل مقاله: 30/7/1390

دريافت نسخه نهايی مقاالت: 15/11/1390
اعالم نتايج داوری اصل مقاله: 15/10/1390

دربارهکنگره:
به دنبال برگزاري موفق كنگ�ره ه�اي بين المللي پيش��ين مهندسي 
عم�ران در س���ال ه�اي 1352، 1356، 1369 و 1388 در دانشگ�اه 
ش��ي�راز، 1376 در دانشگ�اه صنعت�ي ش���ريف، 1379 در دانشگ�اه 
فردوس��ي مشه�د، 1382 در دانش��گاه صنعت�ي اصفهان و 1385 در 
دانشگاه تربيت م�درس، دانشك�ده مهن�دسي عم�ران دانشگ�اه صنعتي 
اصفهان مفتخر است كه نهمين كنگره بين المللي مهندسي عم�ران 
را در روز ه�اي 19 ، 20 و 21 ارديبهش���ت ماه 1391 برگزار نمايد.

بدين وسيله از اساتيد، محققان، متخصصان، كارشناسان، مهندسان 
و دانشجوي�ان تحصيالت تكميل�ي گرايش ه�اي مختل�ف مهندسي 
عمران دع�وت به عمل مي آيد تا آخرين دس��تاوردهاي تحقيقات�ي 
خ�ود را به منظ�ور ارائ�ه در كنگ�ره و درج در ل�وح فش�رده به دبيرخانه 

كنگره ارسال نمايند.
مقاالت ح��اوي نتايج پژوهش هاي اصي��ل در تمامي گرايش هاي 

مهندسي عمران به ويژه در زمينه هاي زير پذيرفته مي شوند:
آسيب پذيري و مقاوم سازي سازه ها

آموزش مهندسي عمران
روش هاي عددي در مهندسي عمران

سازه هاي بتني و فوالدي
فن آوري هاي نوين در مهندسي عمران

مديريت بحران و پدافند غيرعامل
مديريت ساخت

مهندسي ارزش و اخالق در مهندسي عمران
مهندسي ژئوتكنيك

مهندسي راه، حمل و نقل و ترافيك
مهندسي زلزله و ديناميك سازه ها
مهندسي سازه و مكانيك جامدات

مهندسي سازه هاي هيدروليكي و دريايي
مهندسي محيط زيست

مهندسي و مديريت منابع آب
مواد، مصالح و تكنولوژي بتن

نقشه برداري، ژئودزي و ژئوماتيك

اطالعاتتماسبادبیرخانه:
تلفن دبيرخانه: 03113912701 | فكس دبيرخانه: 03113912700
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کمیته تخصصی صرفه جویی انرژی

عمومیمقاله ها

اثـر انگشت قاتـل بر 
روی دودکـش خانه ها

هرس��اله با آغاز فصل سرما و روشن ش��دن وسايل گاز سوز خطرات احتمالي 
ناش��ي از گاز گرفتگي، انفجار ونش��ت گاز افزايش پيدا مي كن��د و آمار مرگ 
ومير اين حوادث باال مي رود.مصرف كنندگان به برخي از وس��ايل گاز سوز در 
فصل هاي سرد سال بيشتر اهميت مي دهند؛غافل از آن كه وسايلي ماننداجاق 
گازهاي آش��پزخانه، آبگرمكن و.... ني��ز در جاي خودو با رعايت نكردن اصول 
اس��تانداردهاي ايمنی خطرناكتر از بخاري و ش��ومينه عمل مي كنند،بنابراين 
استفاده و به كارگيري برخي نكات مهم باعث كاهش تلفات جاني وآسيب هاي 
مالي و اقتصادي مي ش��ود و به كاربران هنگام نصب و راه اندازي وس��ايل گاز 
سوز كمك شايان توجهی مي كند.وقتي گاز به طور كامل بسوزد، رنگ شعله 
آبي مي شود.براي سوختن كامل گاز، نياز به اكسيژن كافي است.هر متر مكعب 
گاز، هنگام س��وختن به حدود ده متر مكعب هوا نياز داردوهر چه رنگ ش��عله 
آبي تر باش��د، نش��ان دهنده رسيدن هوای كافي به س��وخت است. در وسايل 
گاز س��وز، رنگ ش��عله زرد به معناي احتراق ناقص گاز است.ناخالصي در گاز 
مصرفي، خروج ناقص محصوالت احتراقي ومكش نامناس��ب دودكش نيز از 
جمله عوامل زرد س��وزي شعله به ش��مار مي روند.هرگز نبايد وسايل گاز سوز 
دودكش دار را، حتي براي چند لحظه، بدون اتصال به دودكش روشن كرد.زيرا 
محصوالت احتراق كه داراي منوكسيدكربن و گازهاي كشنده هستند،وارد فضا 
شده هواي آن را آلوده مي كنند.بايد از كشيدن مسيرهاي افقي طوالني دودكش 
و به كاربردن زانويي اضافي براي اتصال وسايل گاز سوز )از جمله بخاري گاز 
سوز،آبگرمكن مخزن دار وآبگرمكن ديواري وپكيچ هاي آبگرم( به كانال اصلي 
دودكش پرهيز كرد.بخاري دودكش داري كه خريداري مي شود بايد مجهز به 
وسايل ايمني نظير سنسور حساس به كاهش اكسيژن ))ods(  وسيله اي كه 
وقتي اكس��يژن اتاق به كمتر از 18 درصد برس��د بخاري را خاموش مي كند( 
وسنسور حرارتي وسيله اي كه اگر به داليلي مانند مسدود بودن مسير دودكش، 
محصوالت احتراق به درون اتاق برگردد بخاري راخاموش مي كند.همواره بايد 
از باز بودن مسير دودكش و وجود كالهك آن كه در انتهاي دودكش، در بيرون 

از ساختمان نصب مي شود اطمينان حاصل كرد.
دو روش براي كنترل باز بودن مس��ير دودكش وجود دارد؛كبريت روشن را در 
دهانه ورودي دودكش ديواراتاق نگه داريد، اگر شعله به طرف باال كشيده شود 
مس��ير دودكش باز است واگر شعله بدون حركت ماند،مسير آن مسدود است. 
براي اين منظور بايد دست را روي دودكش بخاري،در محل اتصال آن به ديوار 
گذاش��ت. در صورت سرد بودن دودكش، بالفاصله بخاري را خاموش كرده و 
انس��داد لوله را بر طرف نمود.بايد از قرار دادن دودكش وسايل گاز سوز درون 

سطل آب خودداري كرد، زيرا جلوي خروج محصوالت احتراق را كه بايد توسط 
دودكش خارج شوند، گرفته و باعث پس زدگي گازهاي كشنده به داخل اتاق 
مي ش��وند.هرگز نبايد بخاري بدون دودك��ش را در اتاق خواب، حمام، انباري، 
فضاهاي كوچك و همچنين فضاهايي كه تهويه مناسب ندارند، قرار داد؛ زيرا 
بخاري بدون دودكش، اكسيژن موجود در اتاق را مصرف كرده و محصوالت 
احت��راق را وارد اتاق مي كند.تمامی بخاري هاي گاز س��وز بدون دودكش بايد 
مجهز به )ods(و)وسيله تنظيم فشار گاز ورودي به بخاري(باشند.در خانه های 
تازه ساخت كه ساكنان آن نخستين پاييز يا زمستان خود را در آن مي گذرانند 
خطرگاز گرفتگي شايع تر است زيرا ساكنان به خيال اينكه خانه نو ساز بوده و 
بخاري و لوله بخاري آن مش��كل خاصي ندارد اقدام به بازرسي آن نمی كنند 
و همين مساله باعث مي شود در صورت داشتن نشتي گاز ساكنان متوجه آن 

نشده و حادثه اي رخ دهد.
اينكه يك بخاري، نشان، استاندارد داشته باشد كافي است، زيرا اين نشان يعني 
مراحل تس��ت و آزمايش هاي الزم براي سالمت بخاري از سوي كارشناسان 

بررسي شده است، اما نحوه نصب بخاري نيز حايز اهميت است.
نكته مهم ديگر انتخاب بخاري متناسب با متراژ خانه است، خريد بخاري هاي 
بزرگ براي فضاه��اي كوچك و خريد بخاري ه��اي كوچك براي فضاهاي 
بزرگ بدترين انتخاب است. كارشناسان توصيه مي كنند بخاري هاي ديواري 
دودكش دار براي محيط هاي كوچك تر از 50 متر، بخاري هاي هشت تا دوازده 
ه��زار براي فضاهاي بين 50 تا 70 مت��ر و بخاري هاي 12 هزار و باالتر براي 
محيط هاي بيش��تر از 70 متر مناسب هستند. با دقت در اين نكات مي توان تا 
حدي از خريد يك بخاري مناسب براي خانه مطمئن بود.به هيچ عنوان نبايد 
به كاركرد سال هاي قبل يك دستگاه تكيه كرد.شايد يك بخاري 10 سال تمام 
خوب كاركند ولي سال يازدهم خطر را وارد خانه كند. بايد هر ساله تمام موارد 
مورد بررسي قرار گيرد. يكي از اساسي ترين مواردي كه بايد حتما مورد بررسي 
قرار گيرد لوله هاي بخاري است زيرا امكان دارد از سال قبل تا امسال پرنده ای 
در آن النه كرده و يا شيئی مثل سنگ يا توپ داخل لوله آن افتاده وعبور جريان 
هوا را دچار مش��كل كرده باشد.تمامي اين موارد اهميت بررسي نحوه سوخت 
بخاري و لوله هاي خروجي بخاري را نه تنها در هر س��ال بلكه در طول مدت 
پاييز و زمستان پررنگ تر مي كند. در اينجا اين سوال پيش مي آيد كه بهترين 
و ايمن ترين وسيله گرما زا براي ايجاد فضاي امن وگرم در روزهاي سرد پاييز 
وزمس��تان چيست. طبعا تمام وس��ايلي كه محل احتراق آن ها بامحل زندگي 
فاصله دارند وسايل مناسبي هستند از اين دست مي توان از شوفاژها نام برد، زيرا 
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محل احتراق شوفاژ در موتور خانه قرار دارد و اين محل ها حداقل 10تا 20 متر 
از محل زندگي فاصله داشته و پخش شدن مونوكسيدكربن در خانه را به صفر 
مي رسانند. استفاده از شومينه به دو علت توصيه نمي شود؛نخست اينكه اشتعال 
گاز بدون هيچ واسطه و بصورت مستقيم بوده وخطر ورود گاز مونوكسيدكربن 
به فضا را افزايش مي دهد.دوم اينكه بازده حرارتي شومينه كمتر از بخاري است. 
گاز مونوكس��يدكربن، بي رنگ، بي بو وبدون طعم است و آنچنان مرموزانه و 
سريع عمل مي كند كه حتي افراد آگاه در اين زمينه نيز متوجه وقوع آن نمي شوند 
و حتی زماني كه گرفتار آن شدند متوجه چگونگي وقوع آن نخواهند شد.اين 
گاز باسرعت بسيار باال و ظرف چند دقيقه خطرناك ترين آسيب ها را به دنبال 
خواهد داشت.عاليم و نشانه هاي فيزيولوژي منوكسيدكربن بر انسان بستگي به 
ميزان غلظت آن دارد.غلظت پايين منوكسيدكربن باعث خواب آلودگي، گيجي، 
خستگي، سردرد، سرگيجه، ضعف، بي حالي، حالت تهوع و گاهي استفراغ، و در 
غلظت هاي باال باعث خفگي و در نهايت مرگ مي شود.مونوكسيدكربن نسبت 
به اكس��يژن، 250 بار بيش��تر تمايل به اتصال به هموگلوبين خون دارد و باال 
رفتن درصد اين گاز در بدن باعث جلوگيري از آزادشدن اكسيژن در سلول هاي 
بافت بدن مي ش��ود.وقتي گاز مونوكسيدكربن با هموگلوبين تركيب مي شود، 
تشكيل مونوكسيدكربن هموگلوبين مي دهد بدين ترتيب قدرت انتقال اكسيژن 
از هموگلوبين گرفته مي شود.هرگاه حدود 70تا 80درصد از هموگلوبين بدن با 
مونوكسيدكربن تركيب شود مرگ اتفاق مي افتد نكته قابل توجه آن است كه 
تماس مزمن وطوالني مدت با گاز مونوكس��يدكربن حتي در مقادير ودوزهاي 
كمتر نيز مي تواند سبب آسيب ديدگي مغز و بروز تغييرات ذهني شود. به دليل 
اينك��ه اغلب اين نوع مرگ ها در خواب رخ مي دهد،به همين دليل به اين نوع 
مرگ ها،مرگ ها ي بي صدا يا خاموش گفته مي شود.تحقيقات نشانگر اين است 
اگر مونوكسيدكربن پخش شده در فضا زياد باشد اين نوع مرگ ها در مدت 15 
دقيقه جان فرد را مي گيرد.ولي بدليل اينكه در اغلب موارد انتشار مونوكسيدكربن 
ش��دت زيادي ندارد به آرامي و اغلب در هنگام استراحت شبانه در مدت 4تا 7 
ساعت آرام آرام جان قربانيان خود را مي گيرد. قربانيان اوليه مرگ هاي خاموش 
كودكان وافراد مسن خانواده هستند.در خانه هايي كه در آن ها از بخاري براي 
گرمايش در پاييز وزمس��تان استفاده مي شود، در صورت مشاهده حالت تهوع، 
اس��تفراغ، دل درد، دل پيچه وسردرد در بين س��اكنان خانه وحتي چند نفر از 
اعضاي خانواده بايد به سرعت نحوه كاركرد بخاري منزل را مورد بررسي قرار 
داد زيرا اين عوامل نشانگر كم شدن اكسيژن در فضاي خانه و جايگزين شدن 
مونوكس��يدكربن در منزل است. باز كردن در و پنجره هاي محل گاز گرفتگي 

نخسين گام است.خارج كردن افراد مسموم ازمحل بهترين روش است زيرا با 
قرار گرفتن در فضاي آزاد اكس��يژن از دست داده شده را دوباره كسب كرده و 
شرايط مناسب تري پيدا مي كنند، سپس با مراجعه به مراكز درماني امدادهاي 
تخصصي پزشكي براي آن ها انجام ش��ده و مرگ از زندگيشان دور مي شود.

فراموش نكنيم اين قاتل درست زماني گام در خانه يا محل كار مي گذارد كه 
دچار يك نوع بي توجهي نس��بت به وس��ايل گرمازا در محل سكونت شويم.
يكي از ديگر نكاتي كه در خصوص تهيه وسايل گاز سوز بايستي مدنظر قرار 
داد توجه به برچسب انرژي آن وسيله مي باشد.بدون شك همه به دنبال تهيه 
بهترين وسيله برای استفاده هستند. تهيه بهترين وسيله بويژه وسايل خانگي 
كه در عصر تكنولوژي داراي تنوع بسياري است وهر روز تعداد بيشتر و متنوع 
تري از آن به بازار مي آيد، از اهميت بيش��تري برخوردار اس��ت. در انتخاب و 
خريد وس��ايل خانگي عالوه برايمني وكيفيت، ميزان مصرف انرژي نيز بويژه 
با توجه به اصالح الگوي مصرف وحذف يارانه ها حايز اهميت است.همانگونه 
كه پيش��تر نيز اشاره شد، نشان استاندارد بر روي وسايل نشان دهنده ايمني و 
عملكرد صحيح آن وسيله و بيانگر تضمين كيفيت آن محصول است ولي لزوما 
ضامن كارايي و پايين بودن ميزان مصرف انرژي در آن وس��يله نيست.عالوه 
بر در نظر گرفتن و رعايت نكات ايمني وعملكرد محصول، خريداران بايد به 
برچس��ب مصرف انرژي روي محصوالتي كه براي آن ها معيار مصرف انرژي 
تعيين شده وتوليدكننده ملزم به الصاق آن روي محصول است توجه ويژه داشته 
باشند.برچسب انرژي، مصرف كنندگان را با ميزان كارايي انرژي وسايل انرژي 
بر آشنا مي سازد.در برچسب انرژي هفت حرف التين از A تا G و هفت رنگ 
از حرف A س��بز پررنگ )نشانگر كمترين مصرف انرژي و بيشترين كارايي( 
و حرف G و رنگ قرمز )نش��انگر بيشترين مصرف و كمترين كارايي وسيله( 
حك شده است. مصرف كننده با اين توضيحات هنگام خريد وسايل خانگي و 
باديدن درجه )رتبه(انرژي از ميزان مصرف انرژي و كارايي وسيله آگاه مي شود 
و مي تواند وسيله كم مصرف را نسبت به وسايل مشابه تشخيص داده و انتخاب 
كند.برچسب انرژي شامل بخش هاي مختلفي است كه اطالعات گوناگوني به 
خريدار مي دهد.در قسمت اول عالمت استاندارد با درج كلمه انرژي در آن نقش 
بس��ته اس��ت كه اين عالمت براي توليدات داخل كشور و معرف نام برچسب 
وس��يله است.در قسمت دوم، انرژي و در بخش سوم شاخص انرژي مشخص 
ش��ده ودر بخش هاي بعدي نيز مشخصات فني دستگاه، نوع ومدل آن تعيين 

شده است.
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چكیده:
گسترش علوم و پيچيدگی شرايط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ايجاب 
می كند كه سازمان ها، قدرتمند، يادگيرنده، پويا و مجهز به دانش روز شوند تا 
توانايی هماهنگی با تحوالت و پاسخگويی سريع به محركهای خارجی را دارا 

باشند. خلق و مديريت چنين سازمانی، امری مهم در دنيای امروز است. 
رويكرد خالقانه ی مهندس��ي ارزش نقش مهم��ي در تبديل دانش پنهان و 

تجربيات فردي متخصصين به دانش صريح و آشكار دارد. 
اين مقاله در تالش است كه با تمركز بر » عملكرد هر يك از اجزای سيستم « 
بجای تمركز بر » خود آن جزء «، » كاركردگرايی « را به عنوان راهبرد اصلی 
مهندسی ارزش برای ارزش آفرينی اثربخش؛ در كانون توجه خوانندگان محترم 
قرار داده و با تش��ريح فرايند استاندارد شناسايی و تحليل كاركردها؛ به شفاف 

سازی مسئله برای همكاران محترم بپردازد. 
واژگانکلیدی:

سازمان يادگيرنده، مدل حلزونی دانش، ارزش، نمودار تحليل كاركرد، سيستم 
آرگوس. 

1-مقدمه:
رمز موفقيت سازمانهايی كه در تحوالت، پا بر جا مانده اند تنها در آموختن و 

بهبود مستمر فرايند يادگيرِی سازمانی نهفته است. 
در دهه های اخير، مهندس��ي ارزش به عنوان يك تكنيك قدرتمند در ميهن 
عزيزمان ايران و بسياری از كشورهای ديگر برای مديريت سازمانهاي نظامی و 
انتظامی )حسن مهدی زاده و مرتضی طيبی، 1390، 19- 12(، صنعتی،كشاورزی 

و خدماتی مورد استفاده قرار گرفته است كه تأثير قابل توجه در بهبود بهره وري، 
ارتق��اي ارزش داراييهاي فرايندي و تجربيات موفق س��ازمان همراه با تأمين 
رضايتمندی استفاده كنندگان، گزارش شده است. استفاده نظام يافته از دانش 
ضمني، تجربيات، خرد و خالقيتهای جمعی، روشهای توسعه و تشويق نوآوری 
و ه��م افزايی تجربيات، توجه اصولی به كاركرد محصول يا خدمت، همراه با 
ش��فافيت در تعريف كاركردها و معيارها از عوامل كليدی موفقيت مهندس��ی 
ارزش است. محدوديت منابع و زمان و همچنين تعدد و پيچيدگی عوامل مؤثر 
در مديريت، اس��تفاده از مهندس��ی ارزش را در اغلب كشورها ضروری ساخته 

است. 

2– آشنایيباسازمانیادگیرنده
2-1تعاریف:

دانشآشكاریاصریح دانش مكتوب و مدون كه با واژگان علمی قابل انتقال 
است. اين نوع دانش را می توان كدگذاری، مخابره، پردازش، منتقل و در پايگاه 
داده ها ذخيره كرد. مثل آيين نامه ها، قوانين ودستورالعملها كه به صورت رسمی و 

آسان در بين افراد سازمان قابل انتقال است. 
دانشپنهانیاضمنی تجارب بيان نش��دنی افراد اس��ت كه ريشه در اعمال، 
تعهدات، ارزش ها و احساس��ات آنان داش��ته و به سادگی قابل انتقال نيست. 

)فتحيان 1384(
یادگیریسازمانی فرآيند بهسازی عملكردها از طريق دانش و درك بيشتر 

است. )حيدری تفرشی، 1381، 225(
سازمانیادگیرنده يا فراگير نهادی است كه: 

حسن مهدی زاده | کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش مدیریت و ساخت
civil_builderman_2004@yahoo.com

عمومیمقاله ها

سیستم آرگوس1
زیربنای شفافیّت و اثربخشی مطالعات مهندسی ارزش 
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1 - تفكر آزاد در آن جريان دارد و انس��انها مداوم می آموزند كه چگونه با هم 
بياموزند. )همان، 223 - 222(

2 – برآيند تالش��هايی است كه تا كنون در جهت بهسازی و توسعه سازمانی 
صورت گرفته است. در اين سازمان »يادگيرِیِ چگونه ياد گرفتن « از يادگيری 

هر نوع دانش و اطالعات ديگر مهمتر است. 
3 – تمامی اج��زا به هم رب��ط و پيوند عميق دارند. » پيت��ر دراكر« اين گونه 
س��ازمانها را به اركس��تری تشبيه می كند كه هر كس س��از خود را ميزند؛ اما 
تمامی نوازندگان عميقا تابع و مرتبط با رهبر اركستر هستند. نتيجه ی كار، يك 

آهنگ موزون است. 
وجودیكسازمانیادگیرنده،حاصلاجرايعمليیادگیریسازمانیاست.

2-2اهدافسازمانیادگیرنده:)حيدری تفرشی، 1381، 226( 
- مديريت تغيير 

– نشان دادن عكس العمل سريع تر در مقابل محيط پويا و پيچيده
– اصالح و بهبود قدرت سازگاری و كارايی در مقابل تغييرات محيطی

- ابداع و خالقيت در سازمان
- ايجاد پلی بين كار و خالقيت
- بهبود كيفيت تصميم گيری

- خلق عملكرد برتر
- توسعه ي كيفيت

- انرژی و تعهد بخشيدن به نيروی كار
- درك عميقتِر وابستگی های درون سازمانی

- مديريت زمان

2-3ابعادسازمانیادگیرنده:
برای ايجاد يك س��ازمان يادگيرنده پنج بُعد مطرح است. پيتر سنج2 اين ابعاد 
را مرتبط به هم دانسته و نمودار ابعاد سازمان يادگيرنده را به شكل زير نشان 

داده است: 
 

نمودار 1 – پنج بُعد يا فرمان سازمان يادگيرنده )حيدری تفرشی، 1381، 231(

1– تسلطفردی: هر فرد بايد در يك زمينه و يا زمينه های گوناگون متخصص 
شود. 

مهارتهای الزم برای افراد در سازمان يادگيرنده عبارتند از: 
- توانايی درك فرهنگ سازمان

- توانايی توجه به الگو های جديد 
-توانايی توسعه ی بينش و نگرشی شفاف و باز

- توانمندی ايجاد انرژی مثبت

- توانايی يادگيرِی تمام وقت 
- توانايی ايجاد محيطی سالم 

- توانايی ديدن چيزهايی كه می آيند و ميروند و پاسخگويی سريع به آن ها
2– مدلهایذهنی: مدل ذهنی نش��انگر چگونگی تفكر و عملكرد هر فرد 

است. افراد بايد دارای مدلهای ذهنی مثبت باشند.
3-یادگیریتیمی: در سازمانهای نوين نقش حياتی دارد زيرا تيمها )و نه افراد 
به تنهايی( واحدهای يادگيری بنيادی را تش��كيل ميدهند. » استفان كاوی3« 
برای ايجاد انرژی گروهی4 معتقد به س��طح ارتباطی)برنده- برنده( است. وی 
تاكيد بر گفتگويی سرشار از تفاهم با در نظر گرفتن نظرات و منافع جمع داشته 
و ياد آور می شود كه در اين صورت، گفتگو وارد مرحله ی خالقيت شده و ايجاد 

امكانات، راه حلها و انتخابهای تازه می كند. 
 
 

نمودار 2 – رابطه ی سطوح ارتباط و اعتمادمتقابل )كاوی، خوشدل، 1383، 172(

4– بینشمشترک: بينش يك برداشت ذهنی از آينده است كه فرد يا سازمان 
ميخواهد در يك بازه ی زمانی معين آن را خلق يا ش��رايط دس��تيابی به آن را 
فراهم سازد. به عبارت ديگر، بينش همانند يك فانوس دريايی است كه سازمان 

را در دريای طوفانی و تاريك هدايت می كند تا به سرمنزل مقصود برسد. 
5-تفكرسیستمی: روشی از تفكر است كه در آن برتری كل بر جزء تصديق 
می شود و روندی غير خطی و پويا برای يافتن راه حل مسائل بكار می رود. پيتر 

سنج معتقد است كه ايجاد آرمان مشترك بدون تفكر سيستمی امكان ندارد. 

2-4تكاملدانشپنهاندرسازمانها:
ايجاد و تكامل دانش ضمنی شرايط خاصی را ميطلبد. در اين زمينه » نوناكا « 
در سال 2000 ميالدی مدل حلزونی دانش5 را مطرح كرد. وی با توجه به اين 
فرض اساسی كه دانش به عنوان سرمايه ی اصلی سازمان مستلزم هماهنگی 
و يكپارچه س��ازی است؛ با ايجاد روابطی پويا بين اين دو نوع دانش، به چهار 

راهبرد بنيادی زير اشاره می كند: 
– اجتماعیکردن: انتقال متقابِل دانش ضمنی و تجربيات عملِی فردی به 

ديگری از طريق مشاهده و اكتساب 
– بیرونیس��ازی: تبديل دانش ضمنی و تجربيات فردی اشخاص به دانش 

صريح و آشكار 
– ترکیب: انتقال متقابِل دانش صريح و مكتوب ميان افراد 

– درونیسازی: تبديل دانش صريح و مكتوب به دانش ضمنی و پنهان 
دانش ايجاد شده از طريق اين فرايند حلزونی در سطوح افقی و عمودی سازمان 

توسعه پيدا كرده و خود سبب ايجاد حلزونی جديد از دانش می شود. 

2-5»حیاْتبخشی«بهدانشپنهان
اطمينان يافتن از شناس��ايی كامل دانش ضمنِی مرتبط با فعاليتهای سازمان، 
يك پيش ش��رط اساسی جهت فعال س��اختن آن در فرآيند نو آوری است. در 
سال 1998 ميالدی جمعی از صاحب نظران اعالم كردند كه: » دانش ضمنی 

2-Peter M.Senge 
3-Stephen R. Covey 
4-synergy
5-The spiral model of knowledge 
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امكان ايجاد ايده های بسياری را فراهم می سازد؛ بنابراين خالقيت را بر انگيخته 
و اثر مثبتی بر فعاليتهای كسب و كار دارد« 

برگزاری جلس��ات طوفان مغزی6 يك روش معروف برای شناسايی، ارزيابی 
و س��رمايه گذاری بر ايده ها و پيشنهاد های مربوط به دانش پنهاِن گروهی از 
افراد است. » هاول « معتقد است فرآيندی كه در آن دانش ضمنی كسب شده 
و در س��امانه ی خالقيت و توليد مورد استفاده قرار ميگيرد؛ از نظر سياست و 
استراتژی بسيار مهم است. نتیجهمیگیریمکهدانشضمنی،منبعمزیت

رقابتیبرایسازمانمحسوبمیشود.
2-6 سازمان يادگيرنده در مقايسه با سازمانهای غير يادگيرنده: 

سازمان يادگيرنده بر اساس دو متغير مهم و متعامِل كميت و كيفيت يادگيری 
س��ازمانی و ميزان كاربری آموخته ها در عمل قابل تحليل اس��ت. هر سازمان 
می تواند نس��بت به درصد بهره گيری از اين دو متغير، در جايگاه خاصی قرار 
گيرد. بر اين اساس می توان انواع سازمانها را به چهار گروه كلی طبقه بندی كرد: 

نمودار 3 – طبقه بندی سازمانها بر اساس سطح يادگيری و كاربرد عملی دانش
)حيدری تفرشی، 1381، ص 237(

 -سازمانزوالیابنده: نه بر يادگيری تاكيد دارد، نه بر عمل. چنين سازمانهايی 
به طور سنتی ايجاد شده و از روی عادت بودجه ی ساليانه ای را دريافت ميكنند 

و هيچ كنترل و نظارت موثر بر آنان اعمال نمی شود. 
– سازمانهایعملگرا: شعار اينگونه س��ازمانها كار و تالِش بيشتر است و با 
تالش به تنهايی، سعی ميكنند كمبود دانش و تخصص ناشی از عدم توجه به 
يادگيری سازمانی را پر كنند. در واقع اين سازمانها به قدری مشغول كارند كه 

فرصتی برای تفكر و تحول ندارند. 
-سازمانتشریفاتی: بيشتر اهل حرف است تا عمل. با وجود به روز بودن از 

نظر علمی، در مقام عمل ناكارآمد و نا موفقند. 
-س��ازمانیادگیرنده: برآيندی متعامل از علم و عمل است. در اين سازمان 

جايی برای علِم بی عمل يا عمِل بی علم نيست. 

3– ارزشچیست؟
ارزش، مفهومی چهار بُعدی است: 

 

شكل 1: ابعاد ارزش راهبردی 
)حسن مهدی زاده، 1390، اساليد 6(

3-1تعاریف
ارزش: كمترين هزينه تامين يك كاركرد در زمان، مكان، قابليت اطمينان و 

كيفيت مناسب 
هزینهيکارکرد7: هزينه ي منابع مورد نياز براي انجام يك كاركرد 

بهايکارکرد8: كمترين هزينه ي كل براي انجام يك كاركرد
شاخصارزش9: نسبتي است بيانگر» بهاي كاركرد ÷ هزينه ي كاركرد « اين 

شاخص براي تعيين ] ميزان [ فرصت براي تقويت ارزش بكار ميرود 
تكنیكس��امانهيتحلیلکارکرد)FAST(10: يك نمايش نموداري از 

روابط وابستگي بين كاركردهاي يك پروژه. 
کارکرداصلییاپایه:بايد انجام ش��ود تا هدف محصول يا پروژه يا خدمت 

برآورده گردده و موجب كارايی و فروش محصول گردد. 
کارکردفرعییاپشتیبان: پيش نياز انجام كاركردهای اصلی و حامی آن بوده 

و می تواند در فروش محصول تسهيل ايجاد كند. 

3– 2آشنایيباروندمطالعاتارزش
با پژوهش در فرهنگ مهندس��ي ارزش؛ در مي يابيم كه اين رويكرد، تكنيك 
توانمندي است جهت محقق ساختن عملي » حياْت بخشي به دانش پنهان«. 

مطالعات مهندسی ارزش ، يك پرش سه گام است: 
– پیشکارگاه

– کارگاه)اجرايبرنامهيکار،شاملششفاز(
– پسکارگاه)مستندسازي،اجراوممیزی(

مدت زمان كارگاه به چند عامل بستگي دارد از جمله: اندازه و پيچيدگي پروژه، 
مرحله ي پيشرفت پروژه و هزينه ي برآورد شده ي آن. 

مدت زمان متعارف براي اجراي كارگاه )بدون در نظر گرفتن تالشهاي انجام 
شده در مرحله ي پيش كارگاه و پس كارگاه( ، پنج روز است. 

1-پیشکارگاه11:
هدف: برنامه ريزي و سازمان دهي مطالعه ي ارزش 

پرسشبنیادي: چه كارهايي بايد انجام شوند تا براي مطالعه ي ارزش آماده 
شويم؟ 

فعالیتهايمتداول:
الف – كسب موافقت و حمايت مديريت ارشد. 

ب – تعيين محدوده و اهداف مطالعه ي ارزش. 
ج – گردآوري داده ها، اسناد، نقشه ها، برآوردهاي مالي، گزارشات و غيره؛ همراه 

با اولويت بندي آن ها از نظر اهميت. 
د– دعوت از تامين كنندگان 12، استفاده كنندگان، مشتريان و ساير ذي نفعان13 

كليدي براي شركت در مطالعه ي ارزش. 
ه – توسعه ي اطالعات و نمودارها ي موجود پروژه. 

و – تعريف دقيق نيازها براي دستيابي به نتايجي موفقيت آميز از انجام مطالعه 
ي ارزش، به كمك مديريت ارشد. 

پيآمدهايمعمول:
الف - درك واضح از آنچه مديريت ارشد خواستار توجه به آن است. 

ب – شناخت اولويتهاي راهبردي. 
ج – فهم چگونگي افزايش ارزش سازماني از طريق مطالعه ي ارزش. 

2-کارگاه:
شامل شش فاز متوالي است. 

3-2– 1ف��ازاطالع��ات:14ه��دف از آن ش��ناخت وضع موج��ود پروژه و 
ضرورتهايي است كه فرآيند تصميم گيري را تحت تاثير قرار مي دهد. اين فاز 
مكمل مرحله ي پيش كارگاه است . اعضاي تيم به ارائه ي مفاهيم اصلي از 
نظر طراح، محصول و فرآيند پرداخته؛ شناس��ايي و اولويت بندي پي آمد هاي 

6-Brainstorming  Technique  
7-Cost 
8-Worth 
9-Value Index 
10-Function Analysis System Technique ( FAST )

11-Pre-workshop activities 
12-Suppliers 
13-stakeholders
14-Information phase 
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مهم به كمك ابزارهايي همچون تحليل پارتو15 انجام مي گردد. پي آمد اين فاز، 
رس��يدن اعضاي تيم به سطحي از درك مشترك نسبت به ويژگي هاي فني، 

تكنيكي و اجرايي پروژه مي باشد. 
3-2– 2ف��ازتحلیلکارکرد:16هدف از اين ف��از، نگاه به پروژه از ديدگاه 
وظيفه اي است. توجهبهایننكتهکه:پروژهچهکاريرابایدانجامدهد؛
بجايتصّوريکهاکنونازعملكردپروژهوجوددارد. پرس��ش بنيادي 
در اين فاز، آن است كه عملكرد هاي پروژه كدامند و ارتباط بين آن ها چگونه 
اس��ت؟ در اين فاز، هم افزايي گروهي براي شناس��ايي عملكردهاي پروژه و 
رسم نمودار تحليل كاركرد از اهميت ويژه اي برخوردار است. پي آمد اين فاز، 
اطمينان يافتن از برآورده شدن نياز هاي ذي نفعان ، رسيدن به دركي جامع و 

شناسايي عملكردهاي نا مناسب و كاهش دهنده ي ارزش پروژه خواهد بود. 
3-2– 3ف��ازخالقیت:17هدف از اين ف��از، خلق چندين ايده براي انجام 
كاركردها به روش��ي متفاوت است. پرسش اساسي در اين فاز عبارت است از: 
چگونه به روش��ي ديگر مي توان كاركردهاي پروژه را محقق س��اخت؟ يكي 
از روش هاي متداول كه ب��راي خلق ايده هاي گوناگون بكار مي رود، تكنيك 
طوفان مغزي است. پي آمد اين فاز، دستيابي به طيف وسيعي از ايده ها است؛ 
ان��واع گوناگوني از گزينه هاي ممكن كه مي توان كاركرد ها را با هدف تقويت 

ارزش پروژه، محقق ساخت. 
3-2– 4ف��ازارزیابي:18ه��دف از اين فاز، كاهش تعداد ايده ها و تهيه ي 
فهرست كوتاهي از ايده هاي داراي پتانسيل باال براي بهبود يافتن پروژه است. 
تيم در اين فاز بدنبال يافتن ايده هايي اس��ت كه ارزش بررس��ي دقيقتر را دارا 
هس��تند. يكي از ابزار هايي كه براي گزينش و اولويت بندي ايده ها اس��تفاده 
مي شود، هزينه ي دوره ي عمر19 است . پي آمد اين فاز، توليد فهرستي متمركز 
ش��ده از مفاهيمي است كه تضمين كننده ي بهبود كيفيت، در صورت توسعه 

يافتن به شكل راه حلهايي مبتني بر ارزش خواهند بود. 
3-2– 5فازتوسعه:20هدف اين فاز، تحليل دقيقتر فهرست كوتاه ايده ها و 
توسعه ي ايده هايي است كه شايستگي تبديل شدن به گزينه هاي روش شناسي 
ارزش را دارا هستند. پرسشهاي بنيادي در اين فاز عبارتند از: تعريف دقيقتر هر 
ايده ي انتخاب شده چيست؟ دليل مستدل براي انجام اين تغيير چيست؟ كدام 
دو ايده، ناس��ازگار و كدام مستقل از هم هستند؟ يكي از فعاليتهاي متداول در 
 اين فاز، ارزيابي و تخصيص داوري هايي مبتني بر ريس��ك و هزينه هاس��ت. 
پيآمدمتداولدراینفاز،خلقایدههایيباریسكکم،متوسطوباالست.
اینایدههابعنوانگزینههایيکهاهدافراهبرديمطرحشدهدرمرحلهي
پیشکارگاهراموردتوجهقرارميدهند،برايتصمیمگیريدراختیار

مدیریتارشدقرارميگیرند.
3-2– 6فازارائه:21هدف اين فاز، ارائه ي گزينه هاي روش شناسي ارزش 
به تصميم گيرندگان نهايي، تيم مديريت و ساير ذي نفعان پروژه است. پرسش 
بنيادي در اين فاز، چنين اس��ت: چگونهمیتوانیمبهتیمپروژهومدیریت
ارشدیاريرسانیمتاتصمیمهایيآگاهانهترومنطبقبربرنامهيراهبردي
خویشاتخاذنمایند؟ يكي از فعاليتهاي متداول در اين فاز، پيش��نهاد كردن 
ايده هايي نوآورانه و داراي پاداش همراه با ريسك 22جهت انتخاب گزينه هاي 
ارزش��مند براي اجراس��ت. پي آمد متداول اين فاز، اطمينان از درك صحيح و 
معقول از گزينه هاي روش شناسي ارزش توسط مديريت و ذي نفعان كليدي، 
همراه با ايجاد عالقه و اشتياق در آنان جهت تصويب ايده هاي ارزشمند براي 

اجراست. 

3-3مرحلهيپسکارگاه:23هدف اين مرحله، اطمينان از اجراي صحيح و 
حصول منافع ناشي از مطالعه ي ارزش مي باشد. پرسش بنيادي در اين مرحله 
متوجه تغييرات پروژه و نحوه ي مديريت آن ها توس��ط تيم پروژه است. يكي 
از فعاليتهاي متداول در اين مرحله، پي گيري دس��تيابي به ارزشهاي ناشي از 

گزينه هاي اجرا شده و تاييد سودمندي هاي تغييرات انجام شده است. پي آمد 
مت��داول اين مرحله، تصميم گيري ذي نفعان كليدي پروژه بر اس��اس نتايج 
مطالعات ارزش و ايجاد تغييرات اساس��ي بر مبناي گزينه هاي روش شناسي 

ارزش است. )استاندارد و پيكره ی دانش ارزش 24، 2007(
4-سامانهی»آرگوس«

آرگوس،اشارهبهموجودیافسانهایباچشمهایفراوانداردکهقادر
استهرچیزراازجهاتمختلفببیند.س��امانه ی آرگوس از فرضيه ی 
ارتباطات كار كرد استفاده می كند. به عالوه ما به تشويق كردن تيم به ساخت 
نمودار بر مبنای دانش و درك مش��ترك مسئله، بسيار تاكيد داريم. سامانه ی 
آرگوس و ترسيم نمودار FAST  اين كار را انجام می دهد. خودمسئلهبایدبه
شمابگویدکهمشكلشچیست؟ شما نمی تو انيد برای رضايت خود، مسئله 
را به مس��ئله ای تبديل كنيد كه فكر می كنيد راه حل آن را می دانيد. شركت 
كنندگان مجبور می شوند به صورت عميق درباره ی مسئله فكر كنند. زيرا كار 
كردها آن گونه كه در ابتدا تعريف می شوند، نمی توانند با منطق چرا و چگونه 
ی سيس��تم منطبق ش��وند. تيم بايد در تفكر خود، با تغيير قوانين و انجام هر 
كارممكن، برای ترسيم نمودار تالش و كوشش كند كه الزا مات منطقی در آن 
نمودار رعايت شده باشد. اين تالش و كوشش، بصيرتی ايجاد می كند كه فكر 
افراد تي��م را برای درك بهتر عاقبت پروژه؛ از هركس ديگری كه به آن نگاه 
كرده، بازتر می كند. آنگاه نمودار كامل شده، نمايشی ترسيمی از پروژه است و 

هركسی را مطمئن می كند كه كار به صورت كامل تعريف شده است. 
  س��اخت آن چند قانون س��اده دارد، اولين قدم، ايجاد فهرستی از كار كردهای 
پروژه است؛ وقتی كه شما روی تعريف دو كلمه ای كار كرد )تعریفکارکرد
بهصورتترکیبیازیكاس��مویكفعل(، بيشتر تمرين كنيد، كم كم 
احس��اس می كنيد كه تعريف های خوبی برای كاركردهای پروژه ی خود ارائه 

می كنيد.
 برای تعريف كاركردها، از كل شروع كنيد؛ به عبارت ديگر، با نتيجه ی كلی يا 
كل سيستم شروع كنيد. بعد، هركدام از قطعات يا مراحل را گرفته و كاركردها 
را تعريف كنيد. كاركردهای تكراری نيز به وجود خواهند آمد كه بعد از تكميل 
فهرست، حذف می شوند. ما می خواهيم كاركردها فقط يكبار تعريف شوند؛ به 
صورت��ی كه همه ی هزينه ها ب��رای كاركردها، بدون توجه به اين كه كجای 

پروژه رخ داده اند، روی هم رفته محاسبه شوند.
 بعد از حذف كاركردهای تكراری، هر كاركرد بايد بر روی يك كارت به ابعاد 
2×1 اينچ نوشته شود. در حاليكه اين كار انجام می شود؛ ساير اعضای تيم، يك 
كاربرگ بزرگ تهيه می كنند. ابعاد اين كاربرگ 36×24 اينچ است. اولين گام، 

پهن كردن كاغذ به صورت نشان داده شده در شكل زير است: 

 FAST شكل 2: جانمايی كلی نمودار آرگوس يا
بسیارمهماستکه»جهتهای:چرا؟،چگونه؟وچهموقع؟«برروی
کاغذ،درستنشاندادهشوند تا پرسشهای مناسبی طرح گردد. كاركرد اصلی 
را نزديك به وسط كاغذ قرار دهيد؛ اين كار باعث می شود بدون توجه به آن كه 
ساخت نمودار در چه جهتی پيش می رود، كار شما به راحتی انجام شود. در حين 
ساخت نمودار آرگوس، يك سری سواالت را بايد در ذهن داشت. جدول زير: 

15-Pareto analysis 
16-Function Analysis phase  
17-Creative phase  
18-Evaluation  phase 
19-Life Cycle Costing  

20-Development  phase  
21-Presentation  phase  
22-" risk – reward " innovation scenarios 
23-Post-workshop activities  
24-VALUE STANDARD AND BODY OF KNOWLEDGE , June 2007 , 
publisher : SAVE international
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برایپیداکردنکارکردبارتبهیباالتر،سواالتمنطقیزیررابپرسید:

من وقتی اين كاركرد را انجام می دهم، واقعا سعی دارم چه كاری بكنم ؟الف

چه كاركردی باعث به وجود آمدن اين كاركرد شده است ؟ب

چرا بايد اين كاركرد انجام شود؟ج

برایپیداکردنکارکردهایاصلی،سواالتمنطقیروشنگررابپرسید:

الف
اگر من اين كاركرد را انجام ندهم؛ آيا هنوز نيازی به انجام ديگر 

كاركردها دارم ؟

ب
آيا كارآيی اين كاركرد در سيستم، باعث به وجود آمدن يك 

كاركرد وابسته ی همزمان شده است ؟ 

برایشناساییمسیراصلی،دربارهیکارکردهایاصلیبپرسید:

عمال، چگونه اين كاركرد انجام می شود ؟الف

چرا بايد اين كاركرد انجام شود؟ب

برایتعیینمحلکارکردهایثانویهسوالکنید:

چه وقتی اين كاركرد رخ می دهد ؟الف

اين كاركرد، همزمان با چه كاركرد ديگری رخ می دهد ؟ ب

FAST جدول 1 – پرسشهای منطقی نمونه در حين ساخت نمودار آرگوس يا
اين سواالت بايد در صورت نياز استفاده شوند؛ اما ممكن است استفاده از همه 
آن ها الزم نباشد. هيچ ترتيب خاصی نيز برای استفاده و پرسيدن آن ها وجود 

ندارد. دوسوالیکهاهمیتبیشتریدارند،سواالتمسیراصلیاست.
سوالبسیارپراهمیتبعدی،آناستکه»چهوقتاینکارکردانجام
میشود؟« اين س��وال، به جايابی كاركردهای ثانويه در نمودار و نيز درخت 
خانواده ی كاركردهای ثانويه كمك می كند. توجه داش��ته باشيد كه در حين 
ترس��يم نمودار، امكان بازنگری در كاركردها وجود دارد ولی، »چیزیراکه
وجودندارد،بهسیستماضافهنكنید«. )ريچارد پارك، 1387، 241-246( 
به بيان ديگر؛ هدف از انجام هر كاركرد، در س��مت چپ آن قرار می گيرد و با 
ادامه ی حركت به سمت چپ در هر مرحله، به هدف باالتری خواهيم رسيد؛ 
تا آنكه در انتهای چپ نمودار، در نهايت به هدف نهايی خواهيم رسيد. از سوی 
ديگر؛ هر كاركردی كه در سمت راست يك كاركرد ديگر قرار دارد، چگونگی 
دس��تيابی به آن را نش��ان می دهد. با حركت به سمت راست در هر مرحله، به 
جزئيات اجرايی بيشتری برای انجام كار پی می بريم و در نهايت؛ انتهای سمت 

راست نمودار، جايگاه مسبب اوليه خواهد بود.

FAST نمودار 4 - نمونه ای ساده از نمودار آرگوس يا

4-1:ارتباطاتمنطقیِ»و«،»یا«25بینکارکردها
الف:ارتباطاتمنطقیِافقی

در حالتی كه برای تحقق يك كاركرد يا چگونگی انجام آن يا پاسخ به چرايِی 
نياز به آن و يا هدف مورد نظر آن؛ ارتباط منطقی با بيش از يك كاركرد ديگر 
به صورت تركيبی از عبارات منطقی » و «، » يا « وجود داشته باشد، چارچوب 

شكل زير جهت نمايش آن ها استفاده می شود. 
در صورتی كه يكی از آن ها، در تحقق آن كاركرد يا هدف آن كاركرد دارای اهميت 
بيشتری باشد؛ در مسير بحرانی قرار گرفته و در صورتيكه هر دو دارای اهميت 
يكس��ان باشند؛ هر دو بصورت متقارن نسبت به مسير بحرانی قرار می گيرند. 

 
 

FAST شكل 3 - چارچوب نمايش ارتباطات منطقِی افقی بين كاركردها در نمودار
)سيد مرتضی كشفيان ريحانی، نازنين خرم آبادی و مهوش گلشن، 1386، 161-164(

ب:ارتباطاتمنطقیِقائم
چارچوب زيرجهت نمايش ارتباطات منطقِی» يا « درجهت قائم )پاسخ به سوال 

»موقعیکه«( استفاده می شود: 

 

FAST شكل 4 چارچوب نمايش ارتباطات منطقِی » يا « در جهت قائم نمودار
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چارچوب شكل زيرجهت نمايش ارتباطات منطقِی» و« درجهت قائم )پاسخ به 
سوال » موقعی كه «( استفاده می شود: 

FAST شكل 5 چارچوب نمايش ارتباطات منطقِی » و « در جهت قائم نمودار
)يعقوب قلی پور و حميد بيرقی، 1383، 171-172(

4-2-الگوریتمترسیمنمودارFASTفّنی:
ب��ا توجه به اهميت نم��ودار FAST فنی وكاربرد روزاف��زون آن، در ادامه به 

تشريح روش گام به گام ترسيم آن می پردازيم: 
گاماول: تمامی كاركردهای اس��تخراج شده توس��ط تيم را با قالب استاندارد 
تعريف كاركرد )فعل + اسم( بر روی كاغذهايی يادداشت می كنيم. استفاده از 
برچسبهايی كه دارای كمی چسب در يك سمت هستند، ترجيح دارد؛ زيرا می توان 
در هنگام كار، به س��هولت ترتيب قرارگيری و ارتباطات آن ها را اصالح نمود. 

گامدوم:كاركردهای تكراری را حذف كنيد. 
گامسوم:نمونه  ا ی نسبتا بزرگ، از ساختار استانداردFAST فّنی را در مقابل 

ديدگان اعضای تيم نصب می كنيم. 

شكل 6( چارچوب استاندارد نمودار FAST فنی
گامچهارم:كارتهايی را كه بر روی آن ها كاركردهای اصلی را نوشته ايم، از 
كارتهايی كه كاركردهای ثانويه بر روی آن نوش��ته شده است، جدا می كنيم. 

كاركرد اصلی سطح برتر را برداشته، در نزديكی مركز كاربرگ نمودار قرار 
می دهيم. )بهتر است كاربرگ، بزرگ و ضخيم باشد.(

گامپنجم:از تيم بپرسيد: » عمال، اين كاركرد چگونه انجام می شود؟ « 
پاس��خ اين سوال، كاركرد اصلی پايه را نشان می دهد كه باعث كاركرد سطح 
برتر ش��ده است. پاس��خ، بايد در بين كارتهايی كه قبال تهيه كرده ايد موجود 
باشد؛ اگر نيست، شايد الزم است يك كاركرد جديد را تعريف كنيد يا يكی از 
كاركردهايی موجود را بازنگری كنيد. اين كاركرد را در س��مت راست كاركرد 
سطح برتر قرار دهيد. )بهتر است بازنگری را با يك مداد انجام دهيم تا معلوم 
باشد كه چه كاركردی را اصالح كرده ايم و در انتهای كار، اگر مورد قبول جمع 

قرار گرفت؛آن را تغيير دهيم.(
گامششم: از تيم بپرسيد: » عمال، اين كاركرد چگونه انجام می شود؟ « 

پاسخ اين سوال، كاركرد ثانويه ی ضروری را نشان می دهد كه باعث كاركرد 
اصلی پايه شده است. پاسخ، بايد در بين كارتهايی كه قبال تهيه كرده ايد موجود 
باشد؛ اگر نيست، شايد الزم است يك كاركرد جديد را تعريف كنيد يا يكی از 
كاركردهايی را كه قبال تعريف كرده ايد؛ بازنگری كنيد. اين كاركرد را در سمت 

راست كاركرد اصلی پايه قرار دهيد. 
گامهفتم:اين فرايند را تكرار می كنيم تا تمامی كاركردهای ثانويه ی ضروری 

از چپ به راست مرتب شده و نهايتا،
كاركرد منشاء در انتهای سمت راست نمودار قرار گيرد. 

گامهش��تم:حال، توجه تيم را به كاركرد منشاء معطوف می كنيم. می پرسيم: 
» چرا بايد اين كاركرد انجام شود؟ «

تا كاركرد سمت چپ يا كاركرد سطح باالتر را پيدا كنيم. 
گلوگاهکنترلی26اول:

اگرکارتیکه»بالفاصلهدرس��متچپ«کارکردمنشاءقراردارد،
پاسخگویسوالماباشد؛ترتیبوارتباطدوکارکردباهمصحیحاست.

درغیراینصورت،یكیازآنهابایداصالحیاحذفگردد. 
گامنهم:پرسش فوق را در مورد كارت سمت چپ بعدی تكرار می كنيم؛و اين 
كار را به ترتيب تا رس��يدن به اولين كارت س��مت چپ نمودار )كاركرد اصلی 

سطح برتر( ادامه می دهيم. 
گلوگاهکنترلیدوم:

کامالطبیعیاس��تکهدراینفرآیند؛تعدادیازکارتهاحذفشوند،
ترتیبقرارگیریآنهاتغییرکندیاتعریفجدیدیبرایآنهامطرح

شود.
گامدهم:در مورد تك تك كاركردهای مسير اصلی، از خود بپرسيد: » اگر ما 
اين كاركرد را انجام ندهيم؛ آيا كاركرد اصلی هنوز قادر به انجام وظيفه ی خود 

خواهد بود؟ «
گلوگاهکنترلیسوم:

اگرپاسخ،مثبتاست؛کارکردمزبوربایدازمسیراصلیخارجگردد.
کارکردهایباقیمانده،کمكش��ایانیبهیافتنمس��یربحرانینهایی

مینمایند. 
گامیازدهم:پيدا كردن مسير بحرانی نهايی وقت گير است. 

گلوگاهکنترلیچهارم:
تمامتالشخودرابهکارگیریدتاتعدادکلکارکردهادرمسیربحرانی

نهایی،بیندوخطمحدوده؛به3تا5کارکرد)ستون(محدودشود.
گامدوازدهم: جاگذاریکارکردهایپشتیبان، با شناخت روابط و به كمك 

سوال های منطقی مربوطه؛ از جمله: 
 » چه وقتی اين كاركرد رخ می دهد؟ « و » اين كاركرد، همزمان با چه كاركرد 

ديگری رخ می دهد؟ « مشخص می شوند. 
بهتراستاینفرایندبهترتیبزیرانجامپذیرد:

الف:شناس��اییوجاگذاریکارکردهایهمزمانیاموجبش��ده)به
وسیلهیکارکردهایمسیربحرانی(

ب:شناساییوجاگذاریکارکردهایهدفطرح
پ:شناساییوجاگذاریکارکردهایهمیشگی27

ت:شناساییوجاگذاریکارکردهاییكبارمصرف)کارکردهاییکه
فقطیكباررخمیدهند(

گامسیزدهم:يك بازرسی نهايی از كل نمودار داشته باشيد. 
گامچهاردهم: در نهايت، باز ممكن است تعدادی از كارت ها باقی مانده باشند 
كه محلی برای آن ها در نمودار يافت نش��ده باش��د. كارتهای مزبور را پيوست 
مدارك كارگاه مهندسی ارزش كنيد. نگران نباشيد! به زودی برای آن ها تصميم 

مناسبی خواهيد گرفت. 

26- BOTTLE NECK 
27- به عنوان مثال : كاركرد » گردش خون « در سيستم بدن انسان ، يك كاركرد هميشگی است 
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گامپانزده��م: زمانی كه كل نمودار مورد تايي��د و رضايت اعضای تيم قرار 
گرفت؛ فرايند كامل است. نمودار را پاكنويس كنيد. 

)حسن مهدی زاده، 1388، 55- 53(
نمودار FAST – 5 پروژه ی انتقال آب از سولگان28 به رفسنجان
)دكتر محمد كارآموز، آزاده احمدی و وحيد عسكری نژاد، 1387، 7(

5-نتیجهگیری:
اي��ن مقال��ه در حد توان، بر مبن��اي راهبرد بنياديِ  » بيروني س��ازي « براي 
تكامل دانش پنهان به كمك مدل حلزوني دانش و » حياْت بخشي به دانش 
پنهان «؛ با استفاده از تكنيك مهندسي ارزش و تكيه بر ديدگاه كاركرد گرا به 
واكاوی اصول ترسيم نمودار تحليل كاركرد پرداخته و الگوريتم ترسيم نمودار 
FAST فّنی را ارائه نموده است. پياده سازی عملی اين رويكرد در پروژه های 
تحت مديريت همكاران محترم؛ مي تواندكارايي، اثربخش��ي و درنهايت بهره 

وري فرايند ساخت ساختمانها را افزايش دهد.

6-فهرستمراجع
1 – پارك، ريچارد. ِجی. )1387(. مهندسی ارزش: طرح و برنامه ريزی برای ابداع. )سيد مرتضی كشفيان 

ريحانی، مهوش گلشن و صديقه امينايی، مترجمين(. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی. 
2- حيدری تفرشی، غالمحسين، يوسفی سعيدآبادی، رضا و خديوی، اسدا... . )1381(. نگرشی نوين به 

نظريات سازمان و مديريت در جهان امروز . تهران: فراشناختی انديشه. 
3- سنگه، پيتر. )1382(. پنجمين فرمان )خلق سازمان يادگيرنده(. )حافظ كمال هدايت و محمد روشن، 

مترجمين(. تهران: سازمان مديريت صنعتی. 
4 – طّيبی، مرتضی، مهدی زاده، حسن. )1390(. نقش مديريت دانش و مهندسي ارزش در بهينه سازي 

سيستم آموزش منابع انساني. تهران: دومين همايش سراسری نگهداشت نيروی انسانی ناجا. 
5- فتحيان، محمد. )1384(. نقش مديريت دانش ضمنی درخالقيت و نو آوری. بازيابي شده در اسفندماه 

1384 از وب سايت: 
 WWW.MIHANBLOG.COM

6- قلي پور، يعقوب و بيرقي، حميد. )1383(. مباني مهندسي ارزش. تهران: ترمه. 
7 - كارآموز، محمد، احمدی، آزاده و عسكری نژاد، وحيد. )1387(. ارزيابی شاخص های پايداری طرح های 

توسعه منابع آب با نگرش مهندسی ارزش. دانشگاه تهران: سومين كنفرانس ملی مهندسی ارزش. 
8- كاوی، استفان. )1383(. هفت عادت مردمان موثر . )گيتي خوشدل، مترجم(. تهران: نشر پيكان. 

9 - كش��فيان ريحانی، س��يد مرتضی، خرم آبادی، نازنين و گلشن، مهوش. )1386(. راهنمای برگزاری 
كارگاه مهندسی ارزش. تهران: روابط عمومی و بين الملل شركت توانير. 

10 - مهدی زاده، حس��ن. )1390(. كارگاه آموزش��ی مهندس��ی ارزش. دانشگاه فردوسی مشهد: اولين 
همايش ملی مديريت پروژه های ساخت. 

11- مهدي زاده، حسن. )1388(. پايان نامه ي دوره ي كارشناسي ارشد - گرايش مديريت پروژه: ارائه 
ي مدل مناسب جهت بهينه سازي اجراي پروژه ي آبرساني از سد اَرداك تا شهر مشهد با رويكرد تلفيق 
مديريت ريسك و مهندسي ارزش از ديدگاه پيمانكار . مشهد: سازمان مديريت صنعتي- نمايندگي شرق. 

1.Kolano, Fred , Sprague , Randall and Woodhead , Roy. (2007). VALUE 
STANDARD and BODY OF KNOWLEDGE. Retrieved August 31, 2008 , 
from the SAVE International 
 Web site: http://www.value-eng.org 

 28- از سرشاخه های كارون

اولینکنفرانسملیمدیریتپروژهبارویكردشهری

تاريخ شروع: چهارشنبه 26 بهمن 1390
تاريخ پايان: پنج شنبه 27 بهمن 1390 

مكان: مش��هد - سالن همايشهای مجتمع فرهنگی دانشگاه 
آزاد اسالمی 

گروه بندی: مديريت 
]كنفرانس،همايش، سمينار [ 

برگزار كننده: دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد 
موضوعات: 

-جايگاه سازمان های دولتی، خصوصی و مردم نهاد در مديريت 
پروژه های شهری 

- توسعه پايدار اقتصاد شهری و مديريت پروژه 
- جايگاه مديريت استراتژيك در مديريت پروژه 

- جايگاه منابع انسانی در مديريت پروژه 
- جايگاه فناوری در مديريت پروژه 

- چشم اندازها و افق ها در مديريت پروژه های شهری 
- واشكافی و آسيب شناسی مديريت پروژه های شهری 

توضيحات تكميلی: تبادل نظر و توسعه دانش مديريت پروژه 
ميان پژوهشگران، متخصصين و مديران اجرايی 

بهره گيری از دستاوردهای پژوهشی در زمينه مديريت پروژه 
در حل مسائل عمرانی واجرايی شهری

تلفن تماس با دبيرخانه: 0511-6204043 
نمابر: 0511-6228310 

 WWW.PMCon.ir :آدرس سايت
Info@IAUMConferences.ir :آدرس ايميل
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چكیده
در اين مقاله پارامتری به نام 'm برای مقايسه آيين نامه طراحی و دستورالعمل 
مقاوم س��ازی ارائه شده است، اين پارامتر به تعدادی پارامتر ديگر وابسته است 
كه هركدام اثر يكی از تفاوتهای موجود بين آيين نامه طراحی و دس��تورالعمل 
مقاوم سازی را دربردارد. با بررسی پارامتر مرتبط با ضريب اهميت ساختمان و 
تغييرات پارامتر 'm با آن، تاثير ضريب اهميت س��اختمان در پذيرش اعضای 
قابهای ساده مهاربندی ش��ده از ديد دستورالعمل مقاوم سازی مشخص شده 

است. 
کلماتکلیدی:دستورالعمل مقاوم س��ازی - آيين نامه طراحی – قاب ساده 

مهاربندی شده – ضريب اهميت ساختمان

1– مقدمه
آيين نامه طراحی و دس��تورالعمل مقاوم سازی تفاوتهای متعددی دارند. در اين 
مقاله با تعريف پارامتری به نام α كه برابر نس��بت نيروی زلزله دس��تورالعمل 
مقاوم س��ازی به نيروی زلزله آيين نامه طراحی اس��ت، تغييرات ميزان پذيرش 
عضو طراحی شده توسط آيين نامه از ديد دستورالعمل مقاوم سازی بررسی شده 
است. پارامتر α به ضريب اهميت ساختمان و زمان تناوب ساختمان بستگی 
دارد. در بخش��های 2 و 3 پارامترهايی برای مقايس��ه آيين نامه و دستورالعمل 
ارائه ش��ده اند و نمونه هايی از نمودارهای تغيي��رات پارامتر 'm با زمان تناوب 
و نوع زمين ترس��يم ش��ده است. در بخش 4 نتيجه گيری كلی و تاثير ضريب 
اهميت س��اختمان بر پذيرش اعضای قابهای س��اده ب��ا مهاربندی همگرا و 
واگرا از ديد دس��تورالعمل مقاوم سازی بيان شده است. برای مقايسه آيين نامه 
طراحی و دستورالعمل مقاوم سازی، سطوح عملكرد تعريف شده در دستورالعمل 

مقاوم سازی را متناظر با ضريب اهميت ساختمان در آيين نامه طراحی در نظر 
می گيريم. هرچه س��اختمان اهميت بيشتری داشته باشد، بايد سطح عملكرد 
باالتری برای آن در نظر گرفته شود. در جدول 1 تناظر بين ضريب اهميت و 

سطح عملكرد ساختمان نشان داده شده است. 

سطح عملكرد متناظرضريب اهميت ساختمان )I(نوع ساختمان
سطح عملكرد IO( 1(1/4ساختمان با اهميت خيلی زياد

سطح عملكرد 1/22ساختمان با اهميت زياد
سطح عملكرد LS( 3(1ساختمان با اهميت متوسط

سطح عملكرد 0/84ساختمان با اهميت كم
جدول 1: تناظر بين ضريب اهميت ساختمان و سطح عملكرد ساختمان

2– رابطهپیشنهادیبرایاعضایکنترلشوندهتوسطتغییرشكل
 m' برای مقايسه آيين نامه طراحی و دستورالعمل مقاوم سازی پارامتری به نام
تعريف می كنيم كه برابر با نس��بت تالش ايجاد ش��ده در عضو كنترل شونده 

توسط تغييرشكل به مقاومت مورد انتظار عضو است: 
 

   )1(
برای اينكه عضو طراحی ش��ده توس��ط آيين نامه، مورد پذيرش دستورالعمل 

مقاوم سازی باشد، بايد رابطه زير برقرار باشد: 

   )2(

sry.fakhri@gmail.com | ثریا فخری | دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه تهران عمرانمقاله ها

بررسی رابطه بین ضریب اهمیت ساختمان و میزان 
پذیرش اعضای قاب های ساده مهاربندی شده از 

دید دستورالعمل مقاوم سازی
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ك��ه در اين روابط،  تالش ايجاد ش��ده در عضو كنترل ش��ونده توس��ط 
تغييرش��كل،  مقاومت موردانتظار عضو،  ضريب آگاهی و m ضريب 

اصالح بر مبنای رفتار غيرخطی عضو می باشد. 
با ساده كردن رابطه )2( در نهايت پارامتر 'm به صورت زير برحسب پارامترهای 

، β،  و SR در می آيد: 

 )3(

در رابطه فوق: 
( به مقاومت عضو  پارامتر  به صورت نسبت مقاومت مورد انتظار عضو )

طبق آيين نامه طراحی )Qr(، تعريف می شود: 

 )4(

پارامتر  به جزء كنترل شونده و نوع تالش آن بستگی دارد. 
 پارامتر  به صورت نسبت نيروی زلزله ايجاد شده در عضو طبق دستورالعمل
( تعريف می شود:  ( به نيروی زلزله ايجاد شده در عضو طبق آيين نامه) (

 )5(

 پارامتر β به صورت نس��بت نيروی زلزله ايجاد شده در عضو طبق آيين نامه 
( به مقاومت عضو طبق آيين نامه )Qr( تعريف می شود:  (

 )6(

و در نهايت نس��بت نيروی ايجاد ش��ده در عضو در اثر مجموع بارهای زنده، 
 SR مرده و بار زلزله دستورالعمل به مقاومت عضو طبق آيين نامه طراحی را

می ناميم: 

 )7(

پارامتر  با 'm نسبت مستقيم دارد، اين پارامتر به زمان تناوب و ارتفاع ساختمان 
بستگی دارد. با در نظر گرفتن مقادير فرضی برای SR، ، β و ضريب اهميت 
ساختمان )I(، تغييرات 'm را با زمان تناوب برای هر چهار تيپ زمين می توان 
رس��م كرد و با توجه به عضو مورد نظر و تالش آن مقدار m از دس��تورالعمل 
 m بدست آمده و در نمودار رسم می گردد، در نقاطی كه نمودار 'm زير نمودار
قرار داشته باشد، عضو طراحی شده توسط آيين نامه مورد پذيرش دستورالعمل 
 ،SR ،می باشد. در ش��كل 1 نمونه ای از اين نمودارها با فرض ضريب آگاهی
ضريب اهميت ساختمان و β برابر يك، برای مهاربند تحت كشش محوری در 
قاب با مهاربندی همگرا ترسيم شده است. در شكل 2 همين نمودار در حالت 

β برابر 0/33 ترسيم شده است. 

β = 1 ،برای مهاربند تحت كشش محوری در قاب با مهاربندی همگرا m' شكل 1: نمودار

β = 0.33 ،برای مهاربند تحت كشش محوری در قاب با مهاربندی همگرا m' شكل 2: نمودار
3– رابطهپیشنهادیبرایاعضایکنترلشوندهتوسطنیرو

در مورد اعضای كنترل شونده توسط نيرو پارامتر 'm به صورت نسبت تالش 
ايجاد ش��ده در عضو كنترل شونده توس��ط نيرو به مقاومت كرانه پايين عضو 

تعريف می شود. 

 )8(

برای اينكه عضو طراحی شده توسط آيين نامه مورد پذيرش دستورالعمل باشد 
بايد داشته باشيم: 

 )9(

ك��ه در اي��ن روابط كرانه پايي��ن مقاومت عضو ب��ا در نظر گرفتن كليه 
تالشهايی كه همزمان بر عضو وارد می شوند می باشد و  نيز تالش ايجاد 

شده در عضو كنترل شونده توسط نيرو در دستورالعمل مقاوم سازی می باشد. 
با ساده كردن رابطه )8( در نهايت پارامتر 'm به صورت زير برحسب پارامترهای 

، β،  و SR در می آيد:   ،

 )10(

، β و SR همان تعاري��ف بخش قبل را دارند.  در رابط��ه ف��وق پارامترهای 
پارامتر  به صورت نسبت مقاومت كرانه پايين عضو كنترل شونده توسط نيرو، 

به مقاومت عضو مطابق آيين نامه طراحی تعريف می شود. 

 )11(

پارامتر هم به صورت زير تعريف می شود: 

 )12(

در رابطه فوق ضريب C1 تصحيح برای اعمال تغييرمكان های غير ارتجاعی 
سيس��تم اس��ت، C2 اثرات كاهش سختی و مقاومت اعضای س��ازه ای را بر 
تغييرمكانها به دليل رفتار چرخشی آن ها وارد می كند و مقدار آن برای تحليل 
خطی يك فرض می ش��ود، C3 برای اعمال اث��رات P-Δ با رفتار غيرخطی 

مصالح بر تغييرمكانها است و J ضريب كاهش بار است. 
 در اينجا نيز پارامترهای  و  با 'm نسبت مستقيم دارند و اين پارامترها به 
زمان تناوب و ارتفاع س��اختمان بستگی دارند. با در نظر گرفتن مقادير فرضی 
برای SR، β،  و ضريب اهميت ساختمان )I(، تغييرات 'm را با زمان تناوب 
برای هر چهار تيپ زمين می توان رس��م كرد و مقدار m مطابق دستورالعمل 
مقاوم س��ازی برای اعضای كنترل ش��ونده توسط نيرو برابر يك در نظر گرفته 
 m می ش��ود و در نمودار رسم می گردد، در نقاطی كه نمودار 'm زير نمودار 
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قرار داشته باشد، عضو طراحی شده توسط آيين نامه مورد پذيرش دستورالعمل 
 ،SR ،می باشد. در ش��كل 3 نمونه ای از اين نمودارها با فرض ضريب آگاهی
ضريب اهميت ساختمان و β برابر يك، برای مهاربند تحت فشار محوری در 
 β قاب با مهاربندی واگرا ترسيم شده است. در شكل 4 همين نمودار در حالت

برابر 0/33 ترسيم شده است. 
 

β = 1 ،برای مهاربند تحت فشار محوری در قاب با مهاربندی واگرا m' شكل 3: نمودار

β = 0.33 ،برای مهاربند تحت فشار محوری در قاب با مهاربندی واگرا m' شكل 4: نمودار

4-نتیجهگیری
ب��ا افزايش ضريب اهميت س��اختمان )I(، پارامتر  كاه��ش می يابد و برای 
اعضای كنترل ش��ونده توسط تغييرشكل پارامتر 'm افزايش می يابد، عالوه بر 
اين با افزايش ضريب اهميت س��اختمان، مطاب��ق معادل گيری كه در مقدمه 
بيان ش��د، سطح عملكرد باالتری برای س��اختمان انتظار می رود و در نتيجه 
m كاه��ش می ياب��د، كاهش m و افزايش 'm به اين معناس��ت كه عضو از 
ديد دس��تورالعمل مقاوم سازی مورد ترديد واقع می ش��ود. اما در مورد اعضای 
كنترل ش��ونده توس��ط نيرو، تغييرات I تاثير چندانی روی پذيرش عضو ندارد. 
اي��ن مطلب را می توان به اين صورت توجيه كرد كه با افزايش درجه اهميت 
ساختمان، شكل پذيری بيش��تری برای آن انتظار می رود و در نتيجه اعضای 

كنترل شونده توسط تغييرشكل، محدوديت بيشتری پيدا می كنند. 
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برگزاریاولینکنفرانسملیبتنسبكاولینکنفرانسملی

بتن سبك از سوی انستيتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران، 
26 و 27 بهمن ماه سال جاری در پرديس دانشكده های فنی 

دانشگاه تهران برگزار می شود.

ارائه مجموعه فعاليت های انجام شده در خصوص بتن سبك 
سازه ای و بتن سبك غيرسازه ای، بيان دقيق فعاليت های علمی 
و پژوهش��ی انجام ش��ده و يا در دست انجام در كشور، كشف 
ضعف های موجود در خصوص دانش بتن س��بك س��ازه ای 
صنعتی، يافتن اولويت های پژوهش��ی در موضوع بتن سبك 
سازه ای، تدوين نقشه راه علمی در موضوع بتن سبك سازه ای 
صنعتی، آشنا شدن جامعه علمی مهندسی ساختمان كشور با 
توانمندی ها و شرايط بتن سبك، شناسايی ظرفيت بتن سبك 
سازه ای صنعتی در كشور، افزايش كارآمد ارتباط بين صنعت و 
دانشگاه برای توليد بتن سبك سازه ای صنعتی و افزايش سهم 
بتن س��بك س��ازه ای صنعتی در پروژه های مختلف داخلی از 

جمله اهداف برگزاری اين همايش عنوان شده است.

آخرینمهلتارسال چكيده مقاالت تا 20 آبان ماه 90 تمديد شد 

همچنين نتاي��ج داوری چكيده مقاالت در 30 آبان ماه اعالم 
خواهد شد. 

عالقه مندان می توانند برای كسب اطالعات بيشتر به سايت 
رسمی كنفرانس به نشانی اينترنتی

 /http://www.lwconcrete.ir 
مراجعه كنند.
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پيش��رفت روز افزون علم و تكنيك و توجه هر چه بيش��تر به آس��ايش و رفاه 
زندگي به همراه گس��ترش احداث واحد ها و مجتمع هاي مسكوني، تجاري و 
اداري، ابداع وساخت تاسيسات متنوع مهندسي نظير سيستم هاي تهويه مطبوع 
و حرارت مركزي را به دنبال داشته كه بكارگيري آن ها ضمن برآوردن اهداف 
اوليه و اساسي كنترل ش��رايط حرارتي و برودتي، پي آمدهاي مطبوعي نظير 
بهينه س��ازي اس��تفاده از منابع انرژي، كاهش آلودگي هاي زيست محيطي، 

اجتناب از خطرات مالي و جاني را بدنبال داشته است. 
در اين راس��تا سيس��تم حرارت و مركزي )شوفاژ( با بهره گيري از سيال عامل 
جهت انتقال انرژي حرارتي از واحد مولد گرما، به لحاظ س��هولت اس��تفاده و 
دسترس��ي آسان، هزينه نصب و نگهداري مناس��ب، عدم ايجاد آلودگي هاي 
اجتناب نا پذير در سيستم هاي احتراقي )نظير بخاري( از چند دهه پيش تاكنون 
در بس��ياري از اماكن عمومي و خصوصي نظير منازل، مجتمع هاي مسكوني، 

ساختمان هاي اداري و آموزشي و غيره از كاربرد موفقي برخوردار بوده است. 
در مجموعه مولد گرمايي، رادياتور به عنوان جز آش��كار سيستم وعامل اصلي 
انتشار حرارت به محيط اطراف دريك چرخه گرمايي، عهده دار نقش اساسي 
در ميل به توقعات همه جانبه )ظاهري تزئيني( و)راندمان و عملكرد مطلوب( 
بوده از اين دو، طراحي و ساخت آن مدنظر قرار دادن شرايط ويژه اي همچون 
ظراف��ت وزيبايي، ايمني واس��تحكام، حجم كم و عمر طوالن��ي را به عنوان 

پارامتري اوليه الزامي مي نمايد. 
در سيس��تم حرارت مركزي كه با عنوان ش��وفاژ مطرح مي شود. در محلي به 
نام موتورخانه دس��تگاه هايي از قبيل ديگ، مش��عل، پمپ و غيره نصب شده 
و حرارت به س��يال واس��طه يعني آب منتقل گرديده س��پس پمپ موجود در 
موتورخانه آبگرم را توس��ط لو له كش��ي به داخل اتاق ها هدايت نموده و وارد 

رادياتور هاي مستقر در اتاق مي كند. 
اين رادياتور ها گرما را به اتاق منتقل كرده ودر نتيجه دماي آب كاهش مي يابد 
و آب توسط لوله برگشت به طرف موتورخانه رفته و براي جذب مجدد گرما به 

داخل ديگ هدايت مي شود و بارديگر اين سيكل و چرخه تكرارمي شود. 
اصوال در سيستم حرارت مركزي كه از آبگرم استفاده مي شود دماي خروجي 

آب از ديگ 180 درجه فارنهايت و دماي ورودي آب به داخل ديگ كه گرماي 
الزم را ب��ه اتاق منتقل كرده اس��ت برابر 160 درج��ه فارنهايت در نظر گرفته 
مي شود. به عبارت ديگر اختالف دماي آبگرم خروجي از ديگ و آب برگشت 

داده شده از ساختمان برابر 20 درجه فارنهايت است. 
نحوه گرم شدن اتاق توس��ط رادياتور بصورت جابجايي آزاد طبيعي مي باشد. 
هواي باالي رادياتور معموال به دليل گرم ش��دن س��بك شده و به طرف باال 
حركت مي كند و هواي سرد طرف مقابل اتاق جايگزين آن مي شود. به همين 
ترتي��ب يك چرخش طبيعي در جريان هواي اتاق بوجود آمده و دماي تمامي 

نقاط اتاق باال رفته و اتاق گرم مي شود. 
رادياتور ش��وفاژ فاقد هر گونه موتوريا وسيله برقي است. پس نمي توان توسط 
رادياتور ش��وفاژ دماي اتاق را كنترل كرد. ميزان رطوبت نس��بي اتاق نيز قابل 
كنترل نمي باش��د. اصوال وقتي هواي اتاق گرم مي شود ميزان درصد رطوبت 
نس��بي كاهش مي يابد بعبارت ديگر رادياتور شوفاژ ميزان رطوبت نسبي اتاق 
را كاهش مي دهد و بايس��تي توسط افزودن بخار به هواي اتاق ميزان رطوبت 
موردنياز انسان را تامين نمود. به طور كلي در زمستان فضا هايي كه كنترل دما 
و درصد رطوبت نسبي در آن ها اهميت زيادي ندارد مي توان از رادياتور شوفاژ 
اس��تفاده نمود هر چند دماي اتاق در سيس��تم راديات��ور به راحتي و به كمك 

كنترل كننده هاي الكتريكي و مكانيكي )شيرترموستاتيك(قابل كنترل است. 
بهترینمحلنصبرادیاتور:

بهترين محل نصب رادياتور در زير پنجره يا كنار ديوارهاي خارجي است. 
علت اين اس��ت كه توسط رادياتور شوفاژ در فصل زمستان دائما گرما به اتاق 
افزوده مي ش��ود. ول��ي دماي اتاق باال نمي رود و اي��ن دما ثابت مي ماند چون 
بخش بيشتري از گرماي توليد شده تلف مي شود. تلفات حرارتي از دو طريق 
انجام مي گيرد.يكي تلفات حرارتي ناشي از جداره ها از قبيل سقف، كف و ديوار 
و پنجره و ديگري تلفات حرارتي ناش��ي از نفوذ هواي سرد از درزهاي پنجره 
مي باش��د. به عبارت ديگر چه بخواهيم و نخواهيم اين تلفات حرارتي صورت 
مي گي��رد. ما فقط مي توانيم ميزان آن را كاه��ش دهيم ولي نمي توانيم آن را 
بطور كامل حذف نمائيم. پس بهتر است رادياتور را در زير پنجره نصب كنيم تا 
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مقداري از حرارت رادياتور صرف تلفات پنجره وجدارها شود و بخشي كه باقي 
مي ماند اتاق را گرم كرده ودر دماي آن رادر حدي مناسب نگه دارد و بتوانيم در 
نزديكي پنجره از اتاق استفاده نماييم. اگر رادياتور درخالف ضلع پنجره نصب 
شودبه دليل سردي محيط اطراف پنجره استفاده از آن محيط خالي از اشكال 
نمي باش��د. پيش��نهاد ديگري كه در اينجا مطرح است اين مي باشد كه در حد 
امكان پنجره ها دو جداره باشند استفاده از شيشه دو جداره عالوه براينكه سبب 
عايق صدا خواهد بود همچنين ميزان ضريب انتقال حرارت شيشه را به كمتر 
از نصب مي سازند. در نتيجه تلفات كاهش مي يابد وسبب صرفه جويي درمقدار 
پره هاي رادياتور مي ش��ود ودر فصل زمس��تان از خيس شدن شيشه در سطح 
داخلي اتاق جلوگيري مي كند. چون سطح شيشه در فصل زمستان يك اليه 
سرد است در اثر تماس بخار آب در داخل اتاق با آن درروي شيشه آب جاري 
مي شود ولي وقتي كه شيشه دو جداره باشد سطح داخلي آن گرم شده وميعان 

در سطح شيشه اتاق، اتفاق نخواهد افتاد. 
انتخابمحلنصبرادیاتور:

فرض نماييد كه دريك اتاق بادماي 20 درجه سلس��يوس و مقابل ديواري كه 
ضريب K آن55درصد kw/m2 اس��ت قرار گرفته ايد و دماي هواي بيرون نيز 
12- درجه سلسيوس است مطابق با نمودار تعيين دماي سطح جداره ساختمان 
با توجه به دماي هواي خارج و ضريب K ديوار خارجي، دماي س��طح داخلي 

ديوار معادل 17/8 درجه به دست مي آيد كه با استفاده از رابطه زير: 
دماي داخلي اتاق تقس��يم بر 2+ دماي سطح داخلي ديوار = دماي محسوس 
دماي محسوس 18/9 درجه مي شود. حال براي آن كه دماي محسوس را به 

20 درجه برسانيم بايد دماي هواي اتاق را به 22/2 درجه افزايش دهيم. 
به اختالف دماي بين س��طح ديوارو هواي اتاق، كسري گرما يا كسري تابش 
گفته مي شو د. اختالف دماي پنجره ها با هواي اتاق معموال بيش از اين مقدار 
اس��ت، اگر دماي هواي بيرون 12- درجه باش��د دماي سطح پنجره حدود 9 
درجه خواهد ش��د اين اختالف زياد با باال بردن دماي هواي اتاق قابل جبران 
نيس��ت حال براي جبران كس��ري تابش پديدآمد ه بايد از طريق تابش يك 
س��طح گرم آزاد عمل نمود. اختالف دماي الزم براي اين س��طح گرم كننده 

مانند رادياتور با توجه به طول و ارتفاع نصب آن مش��خص مي ش��ود. اين كار 
ب��ا طراحي محل نصب، تعيين اندازه واختالف دماي الزم براي رادياتور )مثال 
براي جبران جريان عمودي هوا( براي حذف كامل اثر سردي سطوح پيراموني 
و با توجه به ذخيره سازي گرمايي آن ها انجام مي شود. در نتيجه تنها راه حل 
مؤثري براي جلوگيري از كس��ري تابش، تعيين محلي مناسب براي رادياتور 
است اين محل بايد به گونه اي انتخاب شود كه رادياتور افزون برگرمايش اتاق، 
هوايي مطبوع در هر منطقه از اتاق ايجاد كند. چون معموالسردترين مكان در 
اتاق نزديك پنجره اس��ت و به عالوه از طريق درزهاي آن امكان نفوذ هوا به 
داخل اتاق وجود دارد، محل نصب و اندازه رادياتور ها با توجه به موفقيت پنجره 
مشخص مي ش��ود از اين رو بهترين توزيع دما در اتاق و بهترين جبران براي 
كسري تابش وقتي رخ مي دهد كه رادياتور زير پنجره نصب شود. اگر رادياتور 
كه حدود ش��صت درصد گرما را بصورت جابجايي منتقل مي كند بصورت آزاد 
جلوي ديوار بيروني زير پنجره نصب ش��ود، نيروي شناوري هواي گرم آن به 
قدري بزرگ خواهد بود كه امكان نفوذ هواي سرد شده روي وجه داخلي پنجره 
و هواي سرد وارد شده از درز هاي پنجره به درون اتاق را منتفي مي سازد. با اين 
كار جريان هوا در اتاق )گردش هواي اتاق( برقرار خواهد ش��د. هرگاه رادياتور 
زير پنجره نصب ش��ود طول آن بايد معادل پهناي پنجره انتخاب شود. با اين 
كار جريان عمودي هوا متعادل مي شود و گرماي تابشي رادياتور بيشتر مي شود. 
از طرفي هر چه سطح تابشي رادياتور افزايش يابديا بهتر بگوييم سهم گرماي 
تابش��ي رادياتور افزايش يابد تا ثير بيش��تري در ايجاد آسايش گرمايي خواهد 
داشت. زيرا گرمايي كه از طريق تابش از بدن انسان به بيرون منتقل مي شود 
با افزايش س��طح تابش رادياتور بهتر جبران مي شود. براي استفاده از حداكثر 
توان گرمايي رادياتوربايد آن رانزديك به ديوار و زير پنجره نصب كرد. حداقل 
فاصله رادياتور از جداره هاي س��اختمان از ديوار حداقل 5 سانتي متر و از كف 
اتاق حداقل 10سانتي متر بايد باشد. در اين صورت هيچگونه افت تواني پديد 
نخواهد آمد. اگر رادياتور در محل هايي مانند تاقچه، داخل كابين يا پشت پرده 
نصب ش��ود افت توان خواهد داشت. در صورتي كه ازيك ورقه جهت پوشش 

رادياتور استفاده گردد افت توان ممكن است به پانزده درصد برسد. 
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چكیده
در راستاي همگن سازي مناطق به لحاظ برخورداري از امكانات و تسهيالت 
كه بتواند چهارچوب هر نوع برنامه ريزي فضايي را در س��ند توس��عه كش��ور 
س��ازماندهي نمايد الزم است سازماندهي س��اختار روابط ميان انسان، فضا و 
فعاليت ها طوري صورت گيرد كه بتواند در كنار توسعه پايدار اقتصادي و بهبود 
ش��اخص هاي اجتماعي و تفاوت منطقي ميان مناطق، با تبيين شبكه سلسله 
مراتبي از ش��هرها با عملكردهاي مختلف، باعث ايجاد توس��عه اي منطقي و 
پايدار گردد. در اين راستا تبيين شاخص هاي توسعه يافتگي و استفاده از آن ها 
به منظور سطح بندي مناطق هدفي است كه مورد نظر اين تحقيق نيز مي باشد. 
اين شاخص ها در زمينه ها و گروه هاي مختلف وابسته به امر توسعه )جمعيتي، 
اقتصادي، صنعت و معدن، كش��اورزي، زيربنايي، آموزشي، فرهنگي، كالبدي، 
زيست محيطي، بهداشتي و درماني( قابل شاخص سازي هستند. لذا با استفاده 
از تكنيك تحليل عاملي امكان توليد ش��اخص ها و استخراج مجموعه عوامل 
دخيل در ميزان توسعه يافتگي انساني وجود دارد. در اين تحقيق براي شناسايي 
ابعاد توس��عه يافتگي در شهرستان هاي استان خراس��ان رضوي با استفاده از 
آخري��ن آمار و اطالعات مربوط به س��ال 1385 به جم��ع آوري داده هاي 39 
شاخص مختلف به تفكيك 25 شهرستان مورد مطالعه اقدام شد. به كمك اين 
تكنيك كه روشي چندمتغيره است، به تفسير روابط ميان شاخص ها و تركيب 
بهينه آن ها در قالب 5 عامل معنادار پرداخته شد و پس از آن با استفاده از روش 
رتبه بندي امتياز استاندارد شده، شهرستان هاي استان خراسان رضوي از لحاظ 
توسعه يافتگي انساني سطح بندي شدند. اين روش در محيط نرم افزار آماري 
SPSS به انجام رس��يد و نتايج گرافيكي آن در GIS براي شهرس��تان هاي 
مورد مطالعه ترسيم شد. نتايج به دست آمده نشان دهنده عدم توزيع هماهنگ 
امكانات و خدمات در شهرستان هاي اين استان بودند به طوري كه بيشترين 
توسعه يافتگي به ترتيب براي شهرستان هاي مشهد، نيشابور، كاشمر و بجستان 
و كمترين سطح توسعه يافتگي و محروميت به ترتيب مربوط به شهرستان هاي 

تخت جلگه، جغتاي، زاوه و خليل آباد به دست آمد.
کلیدواژگان:تحليل عاملي1، توازن منطقه اي2، س��طح بندي ش��اخص3، 

سازمان فضايي4 
 

1-مقدمه
كاهش نابرابري در بهره مندي از منابع، دست آوردها و امكانات جامعه، يكي 
از مهم ترين معيارهاي اساس��ي توسعه به شمار مي رود. مفهوم توسعه عالوه 
بر رش��د در همه جهات، توزيع متعادل را نيز در بر مي گيرد. با برقراري تعادل 
مناسب بين امكانات اقتصادي شهر و روستا و نيز ايجاد شرايط مناسب براي 
مشاركت وس��يع مردم كشورهاي در حال توس��عه، مي توان گام بزرگي را در 
جهت تحقق معناي حقيقي توس��عه برداش��ت. از اين رو درك و شناخت بهتر 
ميزان توسعه يافتگي نواحي كشور نسبت به يكديگر، نه تنها باعث توجه خاص 
از نظر اقتصادي به آن ها مي ش��ود، بلكه موجب ش��ناخت نقاط قوت و ضعف، 
توان ها و كمبودهاي آن ها و در نهايت موجب توفيق برنامه ريزي منطقه اي 
مي شود. امروزه بررسي سطح توسعه يافتگي نواحي مختلف و شناخت ميزان 
كمبودها در نواحي مختلف و برقراري توازن و تعادل منطقه اي از جمله مباحث 
مورد توجه در مس��ائل شهري و منطقه اي مي باشد. در اين نوع بررسي ها كه 
بر اس��اس يك سري معيارها و ش��اخص ها صورت مي گيرد، عموماً با حجم 
بسيار باالي داده هاي آماري رو برو هستيم كه بايد براي تحليل و ارزيابي بهتر 
ساده تر شوند. لذا جهت مرتفع كردن اين نياز از مدل هاي تحليل چند متغيره 
از روش هاي تحليل سلسله مراتبي، تاكس��ونومي، تحليل عاملي و... استفاده 
مي ش��ود. در اين بين استفاده از تحليل عاملي كه قديمي ترين و فراگيرترين 
روش در تحليل هاي چندمتغيره است مي تواند مفيد باشد )افندي زاده و رحيمي، 
1389(. اي��ن روش يكي از تكنيك هاي آماري اس��ت كه از اوايل دهۀ 1960 
ميالدي تا كنون در حيطه علوم جغرافيايي مورد توجه زيادي قرار گرفته است 
)ضرابي و ش��اهيوندي، 1389(. تحليل عاملي تكنيكي است كه كاهش تعداد 
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زيادي از متغيرهاي وابس��ته به هم را به صورت تعداد كمتري از شاخص هاي 
قابل اندازه گيري امكان پذير مي سازد و اختالف مشترك بين اندازه گيری ها 
را توضيح می ده��د )Wunesch, 2006(. خالصه ك��ردن اّطالعات بايد به 
ترتيبي صورت گيرد كه نتيجه خالصه شده از نظر مفهوم معنادار باشد. ويژگي 
عمده روش تحليل عاملي، كاهش شاخص ها و متغيرهاي زياد به چند عامل 
با اس��تفاده از روش هاي رياضي پنهان و پيچيده است )طالبي و زنگي آبادي، 
1380: 128(. ه��دف عمده آن رعاي��ت اصل اقتصاد و صرفه جويي از طريق 
كاربرد كوچكترين مفاهيم تبيين كننده به منظور تبيين بيشينه مقدار واريانس 
مشترك در ماتريس هاي همبستگي است. مفروض اساسي تحليل عاملي اين 
است كه عامل هاي زيربنايي متغيرها را مي توان براي تبيين پديده هاي پيچيده 
به كاربرد و همبس��تگي هاي مشاهده شده بين متغيرها حاصل اشتراك آن ها 
در اين عامل ها اس��ت. هدف تحليل عاملي تشخيص اين عامل هاي مشاهده 
ناپذير برپايه مجموعه اي از متغيرهاي مشاهده پذير است. بنابراين به كمك 
تحليل عاملي بين مجموعه اي فراوان از متغيرهايي كه به ظاهر ممكن است 
بي ارتباط باش��ند رابطه خاصي تحت يك مدل فرضي برقرار مي شود. تفاوت 
اين روش با رگرس��يون چندگانه در اين است كه اوال متغيرهاي مورد استفاده 
در تحليل عاملي به طور مس��تقيم در س��اختار مدل ارتباطي وارد نمي شوند و 
ثانيا تعداد عامل ها به مراتب كمتر از تعداد متغير هاي اصلي مي باش��د. فرض 
اساس��ي در اين تكنيك اين است كه يك رابطه يا مدلي بين متغيرهاي مورد 
استفاده وجود داشته و اين تكنيك قصد شناسايي و كشف اين ارتباط پيچيده 
بين متغيرها را دارد )اكبري و زاهدي، 1387(. مقاله حاضر به بررس��ي كاربرد 
تكنيك تحليل عاملي در زمينه س��طح بندي توسعه يافتگي شهرستان هاي 

استان خراسان رضوي از نظر شاخص هاي توسعه يافتگي مي پردازد. 

2-روششناسيوپیشینهتحقیق
در راس��تاي روش شناس��ي تحليل عاملي در تحقيقي با عنوان كاربرد تحليل 
عاملي در تبيين الگوي فضايي توس��عه و توسعه نيافتگي شهري- منطقه اي 
در ايران به انجام رسيده است به بررسي چگونگي سطوح توسعه يافتگي كليه 
شهرستان هاي ايران بر اساس تقسيمات اداري- سياسي سال 1385 پرداخته 
ش��ده است )ابراهيم زاده و همكاران، 1389(. بر اساس اين روش 35 شاخص 
مورد اس��تفاده به 6 عامل تقليل يافته و تلفيق آن ها براي كل شهرستان هاي 
كشور نشان داده است كه 32 شهرستان به شكل توسعه يافته، 76 شهرستان 
نيمه توسعه يافته، 126 شهرستان كمتر توسعه يافته و 106 شهرستان به شكل 
محروم قابل دسته بندي هستند. در بين عوامل توسعه شهرستان هاي كشور 
نيز عامل آموزش��ي به عنوان عامل اول شناخته شد. بر اساس اين تحقيق در 
اس��تان خراسان رضوي تنها شهرستان مشهد در زمره شهرستان هاي توسعه 
يافته كشور طبقه بندي ش��ده است. پيش از اين در تحقيق ديگري با عنوان 
تحليل عاملي و تلفيق شاخص ها در تعيين عوامل مؤثر بر توسعه انساني نواحي 
ايران موس��وي و حكمت نيا )1384( از 38 ش��اخص و تقليل آن به 6 عامل 
براي تعيين س��طح توس��عه يافتگي شهرستان هاي كشور اس��تفاده شده بود. 
در فعاليت مش��ابه ديگري تقوايي و رحمتي )1385( به تحليل ش��اخص هاي 
توس��عه فرهنگي استان هاي كشور با اس��تفاده از تكنيك تحليل عاملي اقدام 
كرده اند. روش شناس��ي مورد استفاده آن ها نيز منطبق بر الگويي است كه از 

محاس��به ماتريس همبستگي بين متغيرها تا محاسبه امتيازات عاملي و رتبه 
بندي استان هاي كشور را شامل مي شود. ضرابي و شاهيوندي )1389( نيز به 
منظور تحليل پراكندگي شاخص هاي توسعۀ اقتصادي در استان هاي كشور از 
25 ش��اخص اس��تفاده كرده و در نهايت با تقليل آن ها به چهار عامل شكاف 
اقتصادي استان هاي كشور را مورد ارزيابي قرار داده اند. از سوي ديگر تحليل 
عاملي قابليت تلفيق با ديگر روش هاي سطح بندي را هم دارد براي مثال تلفيق 
روش تحليل عاملي با تحليل خوش��ه اي )تقوايي و ش��فيعي، 1388( و تلفيق 
تحليل عاملي با تاكسونومي عددي )حسيني و همكاران، 1386( با هدف تحليل 
سطح توسعه در زمينه هاي مختلف استفاده هاي فراواني پيدا كرده است. در اين 
بين تلفيق تحليل عاملي با تحليل تاكس��ونومي عددي با هدف سطح بندي 
توسعه يافتگي فضاها و سكونتگاه هاي روستايي طرفداران بسياري پيدا كرده 
است كه براي نمونه مي توان به فعاليت هاي تحقيقي شريفي و خالدي )1388( 
و طالشي و صالحي فرد )1389( اشاره كرد. در مجموع تكنيك تحليل عاملی 
با هدف كاهش ميزان متغيرها و ساماندهی و گروه بندی آن ها انجام می گيرد 
لذا در همه زمينه های تحقيقاتی كه نياز به تنظيم و رتبه بندی متغيرها برای 
رس��يدن به يك هدف واحد وجود داشته باشد می توان از اين تكنيك استفاده 
كرد. هدف از به كارگيری اين تكنيك به دس��ت آوردن وزن يا درجه اهميت 
متغيرها و نيز استخراج شاخص های تركيبی تحت عنوان عامل ها يا فاكتورها 
می باشد كه تابعی خطی از چندين متغير مستقل با وزن های مختلف می باشد 
(Stock, 2005). در مس��ائل مربوط به برنامه ريزی ش��هری و برنامه ريزی 
محيطی استفاده از اين تكنيك در عين اينكه امكان دخالت بيشترين متغيرها را 
در تحقيق فراهم می كند اما از سويي سازوكاری را فراهم می كند كه منجر به 

كاهش پيچيدگی تحليل نهايي می گردد. 

3-طرحمسأله
موج ش��تابان شهر نشيني در كشور هاي در حال توسعه، گذار جهاني از توزيع 
جمعيت روستايي به شهري، پيامدهاي اجتماعي، اقتصادي وسيعي در بردارد 
كه داراي جنبه هاي مثبت و منفي اس��ت.نقش مثبت و تعيين كننده شهرها، 
به ويژه ش��هرهاي بزرگ در توسعه بسياري از كشورها چشمگير است. ايجاد 
فرصت هاي ش��غلي در شهرهاي بزرگ، وجود بازارهاي بزرگ خريد و فروش، 
افزاي��ش توليد ملي و به دنبال آن افزايش س��طح تحصي��الت و آگاهي هاي 
سياس��ي- اجتماعي و... ساكنان ش��هر، از جمله مواردي است كه مي توان در 
راستاي تش��ديد جاذبه شهرهاي بزرگ به آن ها اشاره كرد. از سوي ديگر آثار 
منفي رشد شهري نامتوازن در كشورهاي در حال توسعه نيز مساله اي بسيار 
نگران كننده اس��ت )آخوندي و همكاران، 1386(. به طور كلي عدم توجه به 
سلسله مراتب فضايي در ساماندهي سكونتگاه ها، پيامدهايي چون ظهور پديده 
نخس��ت شهري و تمركز امكانات و به تبع آن جمعيت، در يك، دو و حداكثر 
در چند ش��هر خاص و ايجاد شبكه شهري لگام گسيخته و نامتوازن در سطح 
مناطق و از بين رفتن نقش و عملكرد ش��هرهاي كوچك و مياني در سلس��له 
مراتب فضايي شبكه شهرهاي كشور و بر هم خوردن تعادل و توازن در سطوح 
ملي و منطقه اي و گاه حذف حلقه هاي واسط و مكمل در شبكه توزيع شهرها 
را با خود به همراه دارد. از اين رو در راس��تاي همگن س��ازي مناطق به لحاظ 
برخورداري از امكانات و تس��هيالت كه بتواند چهارچوب هر نوع برنامه ريزي 
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فضايي را در سند توسعه كشور سازماندهي نمايد الزم است سازماندهي ساختار 
روابط ميان انسان، فضا و فعاليت ها طوري صورت گيرد كه بتواند در كنار توسعه 
پايدار اقتصادي و بهبود شاخص هاي اجتماعي و تفاوت منطقي ميان مناطق، 
با تبيين ش��بكه سلسله مراتبي از شهرها با عملكردهاي مختلف، باعث ايجاد 
توسعه اي منطقي و پايدار گردد. در اين مقاله مسأله اصلي بررسي شاخص هاي 

مرتبط با توسعه يافتگي براي شهرستان هاي استان خراسان رضوي است.

4-محدودهمطالعاتی
ب��ا توجه به مولفه هاي مورد بررس��ي، رويكرد حاكم ب��ر اين پژوهش كّمي- 
تحليلي است. جامعه آماري شامل 25 شهرستان استان خراسان رضوي است 
كه موقعيت آن ها بر اساس تقسيمات سياس��ي- اداري سال 1385 در شكل 
شماره )1( مشخص شده است و شاخص هاي مورد بررسي شامل 39 شاخص 
اس��ت كه اطالعات آن از آمار رسمي سرشماري نفوس و مسكن 1385 جمع 
آوري ش��ده است. روش مورد استفاده براي تحليل شاخص ها نيز با استفاده از 
روش تحليل عاملي و به منظور س��طح بندي توسعه يافتگي مي باشد. ابتدا از 
طريق تكنيك تحليل عاملي، شاخص ها به فاكتورهاي محدود معني دار تبديل 
مي گردد، به طوري كه سهم هريك در ميزان توسعه يافتگي مشخص مي شود. 
س��پس با بهره گيري عوامل درجه توس��عه شهرس��تان هاي استان محاسبه 
مي گردد. براي اين منظور و براي به كارگيري روش تحليل عاملي مراحل زير را 
بايد به ترتيب طي شوند: 1-انتخاب شاخص ها براي تحليل عاملي. 2-محاسبه 
ماتريس همبستگي. 3-استخراج مجموعه عوامل اوليه. 4-استخراج مجموعه 
عوامل نهايي به وسيله دوران آن ها. 5-نام گذاري عامل ها. 6-محاسبه امتيازات 
عاملي. 7-رتبه بندي شهرستان ها )حكمت نيا و موسوي، 1385: 228-234(. 
در اين تحقيق مراحل ياد ش��ده به ترتيب براي شهرس��تان هاي مورد مطالعه 

استفاده مي شود.

شكل )1(: محدوده مطالعاتي شهرستان هاي استان خراسان رضوي

5-تجزیهوتحلیلدادهها
5-1-انتخابشاخصهابرايتحلیلعاملها:

اولين قدم انتخاب ش��اخص هاي مناس��ب از ميان شاخص هاي مورد استفاده 
براي تحليل عاملي است. در سطح بندي شهرستان ها، شاخص هاي مختلفي 
در گروه ه��اي مختلف تاثير گذار هس��تند .در اين مقاله جهت س��طح بندي 
شهرستان هاي مورد مطالعه شاخص هاي توليد شده در ده گروه زير طبقه بندي 
 ،)Ind( 3- صنعت و معدن ،)Eco( 2- اقتصادي ،)Pop( شدند: 1- جمعيتي
 -7 ،)Inf( 6- زيربنايي ،)Env( 5- زيست محيطي ،)Agr( 4- كش��اورزي
آموزش��ي )Edu(، 8- فرهنگي )Cul(، 9- كالبدي )Spa( و 10- بهداشتي 
و درماني)Hea(. اين گروه ها و ش��اخص هاي زير مجموعه به همراه عالمت 
مشخصه آن ها در جدول ش��ماره )1( نمايش داده شده اند. در ادامه ماتريسي 
با ابعاد 39×25 تشكيل مي شود. 39 معرف تعداد شاخص ها و 25 معرف تعداد 
شهرستان هاس��ت. پس از وارد كردن اطالعات ماتري��س داده ها در نرم افزار 

SPSS، خروجي جدول آمار توصيفي كه شامل ميانگين، انحراف معيار و تعداد 
شاخص ها مي باشد، به دست مي آيد. 

5-2-محاسبهماتریسهمبستگيوبررسيسنجهتناسبنمونهگیريو
آزمونبارتلت:

براي انجام محاسبات در مراحل بعدي از ماتريس همبستگي استفاده مي شود. 
اگر همه ش��اخص ها در جهت مثبت مرتب شده باشند وكيفيت بيشتر نشانگر 
وضع بهتر باشد، براي اين منظور همبستگي ميان m شاخص را مي توان به 
صورت ماتريس m×m نوش��ت. براي استان خراسان رضوي با 39 شاخص 
ماتريس 39×39 خواهيم داشت. مقادير قطرآن همگي 1 و اعداد زير قطر آن 
تكرار اعداد باالي قطر اس��ت. در اين مرحله، تعدادي از شاخص هاي منتخب 
به دليل عدم وجود همبستگي مناسب، جهت ادامه بررسي ها حذف مي شود و 
تنها 20 شاخص از شاخص هاي مورد بررسي براي ادامه ي آناليز مورد استفاده 
قرار مي گيرند كه شرح آن ها در جدول شماره )2( آمده است. در ادامه با استفاده 
از آزمون KMO و BARTLET مناسب بودن 20 شاخص باقي مانده به 
لحاظ همبس��تگي، جهت استفاده در تكنيك تحليل عاملي مورد بررسي قرار 

گرفت كه ميزان معناداري را نشان داد.
5-3-استخراجمجموعهعواملاولیه:

دراين مرحله با استفاده از ماتريس همبستگي بين شاخص ها، عوامل را استخراج 
مي كنيم. با استفاده از ماتريس عاملي، عوامل مشترك واهميت نسبي هر يك 
از ش��اخص ها معلوم مي گردد. حال براي مشخص كردن معنادار بودن عوامل 
انتخاب شده در اين روش، از آماره اي به نام مقدار ويژه استفاده مي گردد. مقدار 
ويژه اندازه اي اس��ت كه نش��ان دهنده مقدار واريانس در مجموعه متغير هاي 
اوليه است كه توسط يك عامل تعيين مي شود. به طور كلي عامل هايي انتخاب 
مي گردند كه مقادير ويژه ي آن ها باالتر از يك باشد. نكته بعدي اين است كه 
بهترين آمار آن هايي هستند كه بيشترين واريانس مجموعه متغير هاي اوليه را 
تعيين مي كنند. نهايتا اينكه در مرحله مقدماتي استخراج عامل ها، تعدادي عامل 
به دست مي آيند و مقدار ويژه و مقدار كل واريانس تعين شده، هر دو بر تعداد 
عامل هاي منتخب تاثير دارند )اكبري و زاهدي، 1387(. درمورد شاخص هاي 
سطح بندي شهرستان هاي استان خراسان رضوي پس از محاسبات انجام شده 
توسط نرم افزار، پنج عامل از 20 شاخص مورد آزمون واقع شده، استخراج شد 
كه همگي داراي مقادير ويژه باالي 1 بوده وجمعاٌ 84,45 درصد از واريانس را 
محاسبه مي كند كه نشانگر رضايت بخش بودن تحليل عاملي و شاخص هاي 

مورد مطالعه مي باشد. 
5-4-استخراجمجموعهعواملنهایيبهوسیلهدورانآنها:

بعد از تعيين تعداد عامل ها، در مرحله بعد مي بايس��ت مش��خص شود كه هر 
يك از عامل ها عمدتاً چه شاخص هايي را شامل مي شوند. براي اين منظور و 
تفس��ير راحت عامل ها بايد عامل هاي به دست آمده مرحله مقدماتي را دوران 
 داد چرا كه اين كار باعث س��اده ش��دن ساختار عوامل و تفسير آن ها می شود 
 ،)Varimax( براي دوران عامل ها از روش هاي واريماكس .(Abdi, 2003)
كواريماكس )Quarimax( و اكوماكس )Equamax( مي توان اس��تفاده 
ك��رد. در اي��ن مقاله از روش واريماكس براي دوران عامل ها اس��تفاده ش��ده 
اس��ت. حاصل اين دوران، ماتريس��ي از عوامل دوران يافته است كه براي هر 
عام��ل در مقابل ش��اخص مربوطه يك وزني را قايل مي ش��ود و هر عامل را 
ب��ه وضوح بر ش��اخص هاي خاص تعلق مي دهد. الزم به ذكر اس��ت كه بعد 
از دوران عامل ها، درصد واريانس��ي كه توسط هر عامل تعيين مي گردد تغيير 
مي كند، اما درصد تجمعي كل واريانس ثابت مي ماند. جدول شماره )3( مقادير 
عامل هاي استخراجي براي هر يك از شاخص ها را بعد از دوران نشان مي دهد.
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مشخصهشاخصهاگروهبندي

جمعیتي

Pop_1نسبت جمعيت شهر به جمعيت شهرستان

Pop_2رتبه ي جمعيتي شهر در مراكز شهري

Pop_3تعداد شهرهاي باالي 10000 نفر

Pop_4درصد جمعيت شهري

Pop_5تراكم)نفر در كيلومتر مربع(

اقتصادي

Eco_1درصد شاغلين در بخش كشاورزي

Eco_2درصد شاغلين در بخش خدمات 

Eco_3درصد شاغلين در بخش صنعت

Eco_4درصد جمعيت فعال اقتصادي

Eco_5درصد تعداد متخصصان به كل شاغلين

Eco_6درصد تعداد شاغالن به كل شاغلين استان

Eco_7ميزان اشتغال

Eco_8بار تكفل

Eco_9معكوس نرخ بيكاري

صنعتومعدن
Ind_1تعداد شاغلين در كارگاه هاي صنعتي با بيش از 50 كاركن به ازاي هر 10000 نفر

Ind_2تعداد كارگاه هاي صنعتي با بيش از50 كاركن به ازاي هر 10000

کشاورزي

Agr_1عملكرد هر هكتار محصول گندم )هكتار-كيلوگرم(

Agr_2عملكرد هر هكتار محصول جو)هكتار-كيلوگرم(

Agr_3نسبت زمين هاي كشاورزي به كل زمين هاي شهرستان

Agr_4نسبت مساحت اراضي زراعي آبي به كل اراضي قابل كشت 

زیستمحیطي

Env_1سرانه فضاي سبز شهري)متر مربع(

Env_2سرانه فضاي سبز شهرستان )مترمربع(

Env_3سرانه پارك ها )مترمربع(

زیربنایي

Inf_1طول جاده ها به ازاي هر 100 كيلومتر مربع

Inf_2درصد مشتركين شبكه فاضالب

Inf_3درصد مشتركين آب

Inf_4درصد مشتركين گاز

آموزشي

Edu_1تعداد مدرسه ابتدايي به ازاي هر 10000 نفر

Edu_2تعداد مدرسه راهنمايي به ازاي هر 10000 نفر

Edu_3تعداد مدرسه دبيرستان و پيش دانشگاهي به ازاي هر 10000 نفر

Edu_4درصد باسوادي در مناطق روستايي به كل جمعيت باالي 6 سال

Edu_5درصد باسوادي در مناطق شهري به كل جمعيت باالي 6 سال

فرهنگي
Cul_1تعداد كتابخانه به ازاي هر 10000 نفر

Cul_2تعداد اماكن مذهبي به ازاي هر 10000 نفر

Spa_1درصد از كل پروانه هاي ساختمانيکالبدي

بهداشتيدرماني

Hea_1تعداد موسسات درماني فعال به ازاي هر 10000 نفر

Hea_2تعداد تخت بيمارستاني به ازاي هر 10000 نفر

Hea_3تعداد پزشكان به ازاي هر 10000 نفر

Hea_4تعداد روستاهاي تحت پوشش خانه بهداشت به كل تعداد روستاهاي داراي سكنه

جدول )1(: ماتريس مشخصات شاخص هاي مورد مطالعه
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Rotated Component Matrixa

Component

1 2 3 4 5

Pop_2 .883

Pop_3 .826

Pop_5 .963

Eco_1 .831

Eco_2 .738 .518

Eco_3 .628

Eco_4 .872

Eco_6 .882

Eco_7 .718

Ind_2 .610 .608

Agr_3 .763

Env_2 .968

Inf_3 .985

Edu_3 .606

Edu_5 .738

Spa_1 .950

Hea_1 .636 .596

Hea_4 .859

Cul_1 .745

Inf_4 .976
Extraction Method: Principal Component Analysis. | Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 7 iterations.

جدول )3(: ماتريس عامل هاي استخراجي بعد از دوران واريماكس

جدول )2(: ماتريس دسته بندي شاخص ها با همبستگي مناسب بين شاخص ها

مشخصهشاخصهاگروهبندي

جمعیتي

Pop_2رتبه ي جمعيتي شهر در مراكز شهري

Pop_3تعداد شهرهاي باالي 10000 نفر

Pop_5تراكم)نفر در كيلومتر مربع(

اقتصادي

Eco_1درصد شاغلين در بخش كشاورزي

Eco_2درصد شاغلين در بخش خدمات 

Eco_3درصد شاغلين در بخش صنعت

Eco_4درصد جمعيت فعال اقتصادي

Eco_6درصد تعداد شاغالن به كل شاغلين استان

Eco_7ميزان اشتغال

Eco_9معكوس نرخ بيكاري

Ind_2تعداد كارگاه هاي صنعتي با بيش از50 كاركن به ازاي هر 10000صنعتومعدن

Agr_3نسبت زمين هاي كشاورزي به كل زمين هاي شهرستانکشاورزي

Env_2سرانه فضاي سبز شهرستان )مترمربع(زیستمحیطي

زیربنایي
Inf_3درصد مشتركين آب

Inf_4درصد مشتركين گاز

آموزشي
Edu_3تعداد مدرسه دبيرستان و پيش دانشگاهي به ازاي هر 10000 نفر

Edu_5درصد باسوادي در مناطق شهري به كل جمعيت باالي 6 سال

Cul_1تعداد كتابخانه به ازاي هر 10000 نفرفرهنگي

Spa_1درصد از كل پروانه هاي ساختمانيکالبدي

بهداشتيدرماني
Hea_1تعداد موسسات درماني فعال به ازاي هر 10000 نفر

Hea_4تعداد روستاهاي تحت پوشش خانه بهداشت به كل تعداد روستاهاي داراي سكنه
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5-5-نامگذاريعاملها:
با توجه به ميزان همبستگي هر يك از شاخص ها، مي توان اسامي يا عناوين 
مناسبي را براي آن ها انتخاب نمود كه براي استان خراسان رضوي اين عوامل 

به شرح زير خواهد بود:
1- عامل اول: مقدار ويژه اين عامل 8,27 مي باشد كه به تنهايي 41,38 درصد 
از واريانس را محاس��به مي كند. شاخص هايي كه در عامل اول بارگذاري شده 
اند به ش��رح جدول شماره )4( مي باش��ند. بر اين اساس 6 شاخص مذكور در 
عامل اول بارگذاري شده اند و بيشترين تاثير را در بين عوامل پنج گانه دارند. 
در بين 6 شاخص مذكور دو عامل زيربنايي، يك عامل زيست محيطي، يك 
عامل جمعيتي، يك عامل كالبدي و يك عامل صنعتي مي باش��د. با توجه به 
اينكه شاخص هاي گوناگوني در اين عامل بارگذاري شده اند، به غير از شاخص 
زيربنايي كه بيش��ترين تعداد را داراست، براي نامگذاري به شاخص هايي كه 
داراي عدد بارگذاري بيش��تري هستند توجه مي كنيم كه شاخص هاي زيست 
محيطي و جمعيتي مي باشند. از اين رو اين عامل را مي توان عامل زيربنايي و 

زيست محيطي-جمعيتي ناميد.

مشخصهمقدارهمبستگيشاخصرديف 
تعداد كارگاه هاي صنعتي با بيش 1

ازاي هر 10000 به  كاركن  610Ind_2.از50 

950Spa_1.درصد از كل پروانه هاي ساختماني2

963Pop_5.تراكم)نفر در كيلومتر مربع(3

سرانه فضاي سبز شهرستان 4
968Env_2.)مترمربع(

976Inf_4.درصد مشتركين گاز5

985Inf_3.درصد مشتركين آب6
جدول )4(: شاخص هاي بارگذاري شده در عامل اول

 2- عامل دوم: مقدار ويژه اين عامل 3,72مي باشد كه به تنهايي 18,63 درصد 
از واريانس را به محاسبه مي كند. شاخص هايي كه در عامل دوم بارگذاري شده 
اند به شرح جدول شماره )5( مي باشند. با توجه به جدول باال تعداد 8 شاخص 
در عامل دوم بارگذاري ش��ده اند كه دو شاخص آن جمعيتي، يك شاخص از 
گروه كش��اورزي، دو شاخص آن اقتصادي، يك شاخص آن بهداشتي و يك 
شاخص متعلق به گروه صنعت مي باشد. بنابر اين با توجه به تعريف هر يك از 

آن ها اين عامل را مي توان عامل جمعيتي- اقتصادي ناميد.
يف

ر همبستگيشاخص رد ا مشخصهمقد

تعداد كارگاه هاي صنعتي با بيش از50 كاركن به ازاي 1
Ind_6082.هر 10000

Eco_6283.درصد شاغلين در بخش صنعت2
Hea_6361.تعداد موسسات درماني فعال به ازاي هر 10000 نفر3

درصد باسوادي در مناطق شهري به كل جمعيت 4
Edu_7385.باالي 6 سال

Eco_7382.درصد شاغلين در بخش خدمات 5

نسبت زمين هاي كشاورزي به كل زمين هاي 6
Agr_7633.شهرستان

Pop_8263.تعداد شهرهاي باالي 10000 نفر7
Pop_8832.رتبه ي جمعيتي شهر در مراكز شهري8

جدول )5(: شاخص هاي بارگذاري شده در عامل دوم

3-عامل سوم: مقدار ويژه اين عامل 2,26 مي باشد كه به تنهايي 11,32 درصد 

از واريانس را محاسبه مي كند. شاخص هايي كه در عامل سوم بارگذاري شده 
اند به شرح جدول شماره )6( مي باشند. در عامل سوم، سه شاخص كه هر سه 
اقتصادي هستند بارگذاري شده اند. از اين رو مناسب ترين نام براي اين عامل 

عامل اقتصادي است.

مشخصهمقدارهمبستگيشاخصردیف
718Eco_9.معكوس نرخ بيكاري1

872Eco_4.درصد جمعيت فعال اقتصادي2

882Eco_7.ميزان اشتغال3
جدول )6(: شاخص هاي بارگذاري شده در عامل سوم

4-عامل چهارم: مقدار ويژه اين عامل 1,35 مي باشد كه به تنهايي 6,75 درصد 
از واريانس را محاس��به مي كند. ش��اخص هايي كه در عامل چهارم بارگذاري 
شده اند به ش��رح جدول شماره )7( مي باشند. شاخص هاي بارگذاري شده در 
عامل چهارم نيز همانطور كه از جدول مربوطه مشاهده مي شود، در گروه هاي 
مختلف بهداش��تي، درماني و اقتصادي قرار دارند. مناس��ب ترين نام براي اين 

عامل بهداشتي، درماني- اقتصادي در نظر گرفته شده است.

مشخصهمقدارهمبستگيشاخصردیف
518Eco_2.درصد شاغلين در بخش خدمات 1

831Eco_1.درصد شاغلين در بخش كشاورزي2

تعداد روستاهاي تحت پوشش خانه 3
859Hea_4.بهداشت به كل 

جدول )7(: شاخص هاي بارگذاري شده در عامل چهارم

5-عامل پنجم: مقدار ويژه اين عامل 1,27مي باشد كه به تنهايي6,36 درصد 
از واريانس را محاسبه مي كند. شاخص هايي كه در عامل پنجم بارگذاري شده 
اند به ش��رح جدول شماره )8( مي باشند. با توجه به جدول باال در مورد عامل 
پنجم نيز س��ه شاخص بارگذاري شده اند كه در گروه هاي فرهنگي، آموزشي 
و بهداش��تي، درماني قرار دارند. از اين رو اي��ن عامل به نام عامل فرهنگي- 

آموزشي نامگذاري شده است.

مشخصهشمارهشاخصشاخصردیف

تعداد موسسات درماني فعال به ازاي هر 1
Hea_10000.5961 نفر

تداد مدرسه دبيرستان و پيش دانشگاهي 2
Edu_6063.به ازاي هر 10000 نفر

Cul_7451.تعداد كتابخانه به ازاي هر 10000 نفر3
جدول )8(: شاخص هاي بارگذاري شده در عامل پنجم

5-6-محاسبهامتیازاتعاملي:
همانطور كه قبال بيان شد امتياز عاملي عبارت از وزني عددي است كه هر يك 
از نواحي پس از ضرب وزن عاملي در مقدار شاخص اصالح شده از طريق رابطه 
امتياز اس��تاندارد )عامل منهاي ميانگين بخش بر انحراف استاندارد( به دست 
مي آيد. براي بدس��ت آوردن امتيازات عاملي، ابتدا ماتريس داده ها را با استفاده 
از رابطه امتياز اس��تاندارد، استانداردسازي مي كنيم. اين روش بي مقياس سازي 
با استفاده از نرمال استاندارد نيز ناميده مي شود. ماتريس بارهاي عاملي نيز از 
ديگر خروجي هاي نرم افزار مي باشد و همبستگي بين عوامل و متغير ها را نشان 
مي دهد. طبق تعريف امتياز عاملي از ضرب بارهاي عاملي در مقدار متغيرهاي 

اصالح شده از طريق استانداردسازي بدست مي آيد.
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6-یافتههایتحقیق
بعد از انجام مراحل ذكر شده، در مرحله آخر با استفاده از امتيازات عاملي بدست آمده نسبت به محاسبه امتيازات عاملي براي هر شهرستان و نهايتاً رتبه بندي و 
سطح بندي شهرستان ها اقدام مي شود. براي اين منظور با توجه به اينكه 20 شاخص مورد عمل در تحليل عاملي به 5 عامل تقليل يافته است اكنون مي توان با 
استفاده از حالت هاي مختلفي از تركيب 5 عامل مزبور رتبه بندي هاي مختلفي ارائه نمود. حالت اول تحليل تك عاملي بر اساس رتبه شهرستان ها از عامل اول 
مي باشد. حالت دوم تحليل بر اساس امتياز نهايي هر شهرستان از 5 عامل منتخب مي باشد و حالت سوم تحليل تك عاملي بر اساس امتياز نهايي هر شهر از 
عامل هاي اول و دوم و سوم مي باشد. در اين تحقيق نتايج حاصل از هر سه حالت فوق الذكر در جدول شماره )9( ارائه شده است. نتايج حاصل از جدول شماره 
)9( نشان مي دهد كه امتياز بندي نهايي در حالت سوم منطقي تر به نظر مي رسد چرا كه عوامل دخيل در اين حالت از رتبه بندي )يعني عوامل يك، دو و سه( 
طبق جدول شماره )4( درصد باالتري از واريانس را نيز در تحليل ها به خود اختصاص داده اند، لذا در اين بررسي حالت سوم به عنوان حالت بهينه براي سطح 

بندي شهرستان ها انتخاب مي شود.

حالتسومحالتدومحالتاول12345
0.0330.6860.2661.3093.4090.0335.7000.985گناباد

0.2614.7394.5405.000-0.202-4.7390.2030.058مشهد

0.2352.0300.352-0.2350.1570.4300.2681.409-درگز

0.0371.7001.171-0.0370.5810.6270.1190.406-کاشمر

0.3500.0781.4000.651-0.0780.5410.0331.095سبزوار

0.837-1.7150.7951.2400.4430.0830.840-0.083کالت

0.1860.8300.896-0.586-0.1550.525-0.1861.236-تربتحیدریه

0.0940.7402.177-0.668-0.768-0.0941.9430.327-نیشابور

0.4020.6200.416-0.0660.272-0.4020.2140.604-بردسكن

0.249-0.2510.480-0.2570.0860.647-0.2510.259-خواف

0.2740.2400.509-0.135-0.135-0.268-0.2741.052-فریمان

0.862-0.180-0.232-0.508-1.1890.5591.192-0.232-رشتخوار

0.1800.995-0.253-2.0520.876-0.6831.931-0.253-بجستان

0.839-0.190-0.334-1.225-0.9170.4121.878-0.334-مهوالت

0.3500.307-0.213-0.548-0.112-0.587-0.2131.107-قوچان

0.612-0.360-0.432-0.1630.414-0.682-0.4320.503-سرخس

1.133-0.470-0.025-0.546-0.0541.205-1.054-0.025-خلیلآباد

0.5000.126-0.364-0.436-0.189-0.193-0.3640.683-چناران

0.7600.016-0.369-0.881-0.4150.102-0.3690.800-تربتجام

0.267-1.050-0.440-0.870-0.6670.092-0.4400.840-تایباد

1.5600.198-0.190-0.714-1.048-0.8161.204-0.190-بینالود

2.000-2.570-0.069-1.5650.997-0.737-1.194-0.069-جغتاي

1.225-2.810-0.150-1.269-0.315-1.3820.306-0.150-زاوه

0.556-2.920-0.379-0.387-1.977-0.4140.237-0.379-جوین

5.220-5.230-0.003-0.5200.510-3.776-1.441-0.003-تختجلگه

جدول )9(: تحليل امتياز بندي نهايي

در جدول شماره )10( سطح بندي نهايي شهرستان هاي استان خراسان رضوي بر اساس شاخص تركيبي حالت سوم و در سه سطح توسعه يافته، كمتر توسعه يافته 
و محروم ارائه شده است. نتايج به دست آمده از اين جدول نشان دهنده وجود سطح اختالف زياد در رتبه بندي شهرستان هاست به طوري كه شاخص تركيبي 
نوساني حدوداً از 6- تا 5+ را از خود براي شهرستان هاي استان خراسان رضوي نشان مي دهد. اين موضوع بيانگر نوعي عدم توزيع هماهنگ امكانات و خدمات 
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در شهرستان هاي اين استان است. سطح بندي شهرستان ها در سه سطح شاخص تركيبي توسعه يافته )5+ تا 2+(، كمتر توسعه يافته )2+ تا 2-( و محروم )2- تا 
6-( نشان مي دهد بيشترين توسعه يافتگي به ترتيب براي شهرستان هاي مشهد، نيشابور، كاشمر و بجستان و كمترين سطح توسعه يافتگي و محروميت به ترتيب 
مربوط به شهرستان هاي تخت جلگه، جغتاي، زاوه و خليل آباد مي باشد. ساير شهرستان ها در سطح شهرستان هاي كمتر توسعه يافته دسته بندي شده اند. اين 

سطح بندي در GIS ترسيم شده و در شكل شماره )2( نمايش داده شده است.

7-نتیجهگیري
استفاده از روش آماري تحليل عاملي يكي از مناسب ترين راه ها براي حل مسائل در زمينه رتبه بندي سكونتگاه ها، در برنامه ريزي هاي ناحيه اي و منطقه اي 
مي باشد. در اين مقاله جهت سطح بندي توسعه يافتگي شهرستان هاي استان خراسان رضوي حدود 39 شاخص در زمينه ها و گروه هاي مختلف وابسته به امر 
توسعه )جمعيتي، اقتصادي، صنعت و معدن، كشاورزي، زيربنايي، آموزشي، فرهنگي، كالبدي، زيست محيطي، بهداشتي و درماني( كه در ظاهر ارتباطي با يكديگر 
نداشتند در دسترس قرار گرفت. لذا با استفاده از تحليل عاملي به توليد شاخص هاي قابل طبقه بندي از دل اين شاخص ها و استخراج مجموعه عوامل دخيل در 
ميزان توسعه يافتگي انساني شهرستان ها اقدام شد. به كمك اين تكنيك كه روشي چندمتغيره است، به تفسير روابط ميان شاخص ها و تركيب بهينه آن ها در 
قالب 5 عامل معنادار پرداخته شد و پس از آن با استفاده از روش رتبه بندي امتياز استاندارد شده، شهرستان هاي استان خراسان رضوي از لحاظ توسعه يافتگي 
انساني سطح بندي شدند. نتايج به دست آمده نشان دهنده عدم توزيع هماهنگ امكانات و خدمات در شهرستان هاي اين استان بودند به طوري كه بيشترين 
توسعه يافتگي به ترتيب براي شهرستان هاي مشهد، نيشابور، كاشمر و بجستان و كمترين سطح توسعه يافتگي و محروميت به ترتيب مربوط به شهرستان هاي 

تخت جلگه، جغتاي، زاوه و خليل آباد به دست آمد.

سطحبندي رتبهشهرستان شاخص
ترکیبي

نامشهرستان سطحبندي رتبه
شهرستان

شاخص
ترکیبي

نامشهرستان

كمتر توسعه يافته 14 0.02 تربت جام توسعه يافته 1 5.00 مشهد
كمتر توسعه يافته 15 -0.25 خواف توسعه يافته 2 2.18 نيشابور
كمتر توسعه يافته 16 -0.27 تايباد توسعه يافته 3 1.17 كاشمر
كمتر توسعه يافته 17 -0.56 جوين توسعه يافته 4 1.00 بجستان
كمتر توسعه يافته 18 -0.61 سرخس كمتر توسعه يافته 5 0.99 گناباد
كمتر توسعه يافته 19 -0.84 كالت كمتر توسعه يافته 6 0.90 تربت حيدريه
كمتر توسعه يافته 20 -0.84 مه واليت كمتر توسعه يافته 7 0.65 سبزوار
كمتر توسعه يافته 21 -0.86 رشتخوار كمتر توسعه يافته 8 0.51 فريمان

محروم 22 -1.13 خليل آباد كمتر توسعه يافته 9 0.42 بردسكن
محروم 23 -1.23 زاوه كمتر توسعه يافته 10 0.35 درگز
محروم 24 -2.00 جغتاي كمتر توسعه يافته 11 0.31 قوچان
محروم 25 -5.22 تخت جلگه كمتر توسعه يافته 12 0.20 بينالود

كمتر توسعه يافته 13 0.13 چناران
جدول )10(: سطح بندي توسعه يافتگي شهرستان هاي استان خراسان رضوي
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چكیده:
با توجه به اينكه تواتر س��رويس های حمل و نق��ل همگانی برای اداره كردن 
سيس��تم در طول سال چندين بار قابل تغئير اس��ت، از اين رو اهميت بااليی 
در سيس��تم حمل و نقل همگانی دارند.اداره كنندگان سيس��تم، همواره مايل 
به كاهش هزينه های عملياتی خود می باش��ند، در نتيجه يكی از پارامترهای 
تاثيرگذار در اين زمينه، بهينه سازی تعداد ناوگان مورد نياز می باشد. با توجه به 
اينكه تعداد وس��يله ی نقليه تخصيص داده شده در شبكه، ارتباط مستقيمی با 
تواتر تعيين شده در خطوط دارد، در اين مقاله به بررسی ضوابط تعيين سرفاصله 
و تواتر در ش��بكه ی حمل و نقل همگانی با توجه به تقاضای موجود پرداخته 
می شود. برای اين منظور، چهار روش برای تعيين تواتر با توجه به روش های 
جمع آوری اطالعات بيان شده و برای هر روش مثالی بررسی می گردد. در پايان 

روش های ارائه شده از منظر هزينه های اجرايی مورد مقايسه قرار می گيرند.
کلماتکلیدی: حمل و نقل همگانی، تواتر، سرفاصله، بهينه سازی

1-مقدمه:
يكی از اصلی ترين مس��ائل در برنامه ريزی س��رويس حمل و نقل همگانی، 
انتخاب تواتر )وسيله نقليه/ساعت( مناسب برای هر مسير در سيستم با توجه 
به زمان در روز، روز هفته و نوع روز می باشد]1[. با توجه به اينكه تعيين تواتر 
يكی از مهمترين پارامترهای تشكيل جدول ساعت كار حمل و نقل همگانی 
می باش��د، در نتيجه بايد با روشی مناس��ب طوريكه هزينه های مسافر و اداره 
كننده ی سيس��تم كمينه ش��وند، به تعيين آن پرداخت. از منظر مسافر، تواتر 
بيشتر مساوی با راحتی، قابليت اطمينان بيشتر و زمان انتظار كوتاه تر می باشد؛ 
اما از منظر اداره كنندگان سيستم، تواتر كمتر هزينه های زيربنايی كمتر و نياز 
كمتر به ناوگان تخصيص داده شده را بدنبال خواهد داشت. با توجه به برنامه 
ريزی ه��ای هدفمند در حمل و نقل همگانی، توجه ب��ه اين موضوع اهميت 
دارد كه تعيين تواتر سيستم نمی تواند مفهومی انجام شود و بايستی با ضوابط 
مرتبط صورت پذيرد. اين مطلب بويژه درس��ت اس��ت زيرا هزينه های بااليی 
بايد صرف ش��ود تا تواتر بيشتری داش��ته باشيم، يك حالتی كه ممكن است 
هميش��ه نياز نباشد. عالوه براين، اس��تفاده از تواتر يكسان در تمام طول روز، 

روزهای هفته و هفته های سال، از قابليت اطمينان سيستم بعلت عدم انعطاف 
پذيری در سيستم می كاهد و همچنين موجب باال رفتن هزينه های مسافر و 
بهره بردار بدليل ش��رايط تقاضای اوج و يا ظرفيت خالی ناوگان در زمان كم 
باری می شود. از اينرو و با توجه به اينكه هدف تمام سيستم های حمل و نقل 
همگانی س��وق دادن سيستم به سمت كمينه شدن هزينه های مسافر و بهره 
بردار می باشد، در اين مقاله به بررسی روش های تعيين تواتر و سرفاصله با توجه 
ب��ه تفاوت در روش های جمع آوری اطالعات برای ش��رايط مختلف پرداخته 
می شود. همچنين جهت روشن شدن موضوع، برای هر روش يك مثال مورد 

بررسی قرار می گيرد. 
2-مروریبرادبیاتگذشته:

در بحث زمانبندی حمل و نقل همگانی مطالعات زيادی صورت گرفته است. در 
اين قسمت به بررسی مطالعاتی كه فقط برروی تعيين تواتر ناوگان بحث كرده 
اند، می پردازيم.Ceder )2007( در كتاب برنامه ريزی حمل و نقل همگانی 
خود، روش كاملی را برای تعيين تواتر و سرفاصله توضيح می دهد. مدل استفاده 
شده بر مبنای تقاضای حمل و نقل همگانی و انواع آمارگيری می باشد. همچنين 
با توجه به پروفيل تقاضا، در شرايط مختلف روش های رياضياتی مناسبی را ارائه 
می دهد.Ceder )1983( تعيين تواتر ناوگان حمل و نقل همگانی را با استفاده از 
اطالعات آمارگيری تقاضا انجام داده است. مدل استفاده در اين مقاله يك مدل 
 رياضياتی می باشد. و روش حل آن با برنامه نويسی ساده ای صورت گرفته است.
 Grosfield و Bookbinder )1995( دو معيار سرويس جديد ارائه داده 
اند كه با ثابت گرفتن ميزان تقاضا، به محاس��به ی تواتر می پردازد. معيارهای 
سطح سرويس درنظر گرفته شده شامل دو سناريوی تواتر كم و زياد می باشد. 
نتايج حاصل از اين تدابير مورد مقايس��ه و بررس��ی قرار گرفته است. با توجه 
به اينكه روش معرفی ش��ده توس��ط Ceder )2007( از جامعيت بيش��تری 
برخوردار اس��ت، از اينرو در اين مقاله در بحث تعيين س��رفاصله مورد بررسی 

قرار می گيرد. 
3-متدولوژی:

دراي��ن مقال��ه چه��ار روش برای تعيي��ن تواتر و س��رفاصله بيان می ش��ود 

مقاله ها

معرفی و مقایسه روش های تعیین سرفاصله و تواتر 
در حمـــل و نقــــل همگـــانی

ــی برنامه ریزی  ــد مهندس ــی ارش ــجوی کارشناس ــد مهدی طهوری نیا | دانش  محم
tahoorinia@civileng.iust.ac.ir | ــگاه علم و صنعت ایران حمل و نقل، دانش ترافیک
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ك��ه عالوه بر كارايی مناس��ب، برای آناليز حساس��يت تغيي��رات در پارامترها نيز مفيد می باش��ند. برای محاس��به ی تواتر با روش های مختل��ف، به اطالعات 
ش��مارش مس��افر كه از آمارگيری ميدانی بدس��ت می آيد، نياز می باش��د. برای اين منظور از دو روش آمارگيری نقطه ای و حركتی اس��تفاده می كنيم. معمول 
اس��ت كه اكثر اطالعات رس��يده از حجم تقاضا از يك يا چند ايس��تگاه انتخابی در طول آن بخش از مس��ير كه وس��ايل نقليه ی رس��يده بيش��ترين تراكم را 
دارن��د )آمارگي��ری نقط��ه ای( بدس��ت خواهد آم��د واطالعات پروفي��ل تقاضا، س��اليانه يا هرچند س��ال يكبار در تمام ط��ول خطوط حم��ل و نقل همگانی 
تهي��ه می ش��ود )آمارگيری حركتی(. اطالع��ات آمارگيری نقطه ای، يك جمع آوری اطالعات عادی اس��ت، در عوض، آمارگي��ری حركتی اطالعات كاملتری 
 نس��بت ب��ه آمارگي��ری نقطه ای فراه��م می كند، اما پرهزينه تر اس��ت زيرا نياز ب��ه اضافه ك��ردن آمارگير يا نياز به سيس��تم های اتوماتيك آمارب��رداری دارد 

)مانندAVL1 ياAPC2(. معموال براساس استانداردهای سرويس موجود در كتب مرجع، دو نياز اساسی در تعيين سرفاصله دنبال می شود]1[:
الف( فضای كافی كه باعث ايجاد تقاضای بيشتر مسافر می شود

ب( تعيين كران بااليی سرفاصله برای اطمينان از حداقل تواتر سرويس
اولين نياز برای مسيرهايی است كه ترافيك سنگين ساعتی دارند )مانند ساعت اوج(، و دومی برای ساعات كم بار می باشد. اين مقاله شامل دو بخش اصلی می باشد: 
ابتدا، دو روش برای تعيين تواتر وسايل نقليه براساس اطالعات آمارگيری نقطه ای )حداكثر تقاضا( معرفی می شود. سپس، دو روش ديگر معرفی می شوند كه از 

اطالعات آمارگيری حركتی )پروفيل حجم تقاضا( استفاده می كنند. تمام روش های گفته شده با مثال هايی تحليل و بررسی می گردند.

3-1-روشحداکثرحجممسافر)آمارگیرینقطهای(:
يكی از اهداف اصلی برای ارائه ی سرويس حمل و نقل همگانی، اطمينان از فضای كافی برای جادادن بيشترين تعداد مسافر سوار شده در كل طول يك خط 
در يك بازه ی زمانی خاص می باشد. بازه ی زمانی jرا )معموال يك ساعت( تعريف كنيم. براساس مهفوم ضريب سرنشين اوج، تعداد وسايل نقليه ی مورد نياز 

برای بازه ی j به شرح زير می باشند:
  )1( 

كه در آن:
j متوسط حداكثر مسافر سوار شده در باره ی : 

C: ظرفيت وسيله ی نقليه )تعداد صندلی بعالوه ی حداكثر ايستاده(
: ضريب سرنشين در طول بازه ی j و مقداری بين صفر و يك دارد

كه در آن  ظرفيت مطلوب در وسيله در بازه j می باشد در نظر بگيريد: 
اطالعات حداكثر حجم تقاضا معموال توسط آمارگيران بدست می آيد، كه در ايستگاه های حمل و نقل همگانی شمارش می كنند. خيلی اوقات، بسته به بازه ی j،به 
آمارگيران گفته می شود كه بجای تغئير وضعيت دادن در طول چندين ايستگاهی كه تقاضای اوج دارد،فقط يك ايستگاه را برای تمام مدت روز شمارش كنند. 
مطمئنا اين كار دارای هزينه ی كمتری است. وقتی يك آمارگير به ايستگاهی تخصيص می يابد كه دارای بيشترين تقاضا در طول مسير است، ما می توانيم از 

روشی بنام روش )1( برای تعيين تواتر مرتبط با اين يك ايستگاه مطابق معادله ی )2( استفاده كنيم:
  )2( 

                                                                                                                                
كه در آن:

j حداقل تواتر مورد نياز برای بازه 
j تعداد بازه های زمانی 

S: مجموعه ای از تمام ايستگاه های مسير،بغير از ايستگاه آخر
 نقطه ی اوج بار مسافر روزانه

j در بازه i مجموع تمام مسافران سوار شده به وسايل عبوری از ايستگاه 
j متوسط بار مسافر مشاهده شده در نقطه ی اوج روزانه در بازه ی 

 مجموع بار مسافر ديده شده در نقطه ی اوج

مثال )1( كه شامل شمارش مسافران در طول ده كيلومتر از مسيری بهمراه شش ايستگاه بين ساعت6:00 -11:00 صبح می باشد،در جدول )1( نشان داده شده 
است. ظرفيت مطلوب و حداقل تواتر برای تمام ساعت ها يكسان می باشد.

فاصله تا ايستگاه شماره ايستگاه
بعدی )كيلومتر(

متوسط مسافر ديده شده در ساعت
مجموع حجم تقاضا

7:00-6:008:00-7:009:00-8:0010:00-9:0011:00-10:00
125013624525095776
211005103102081221250
31/54004204003202001740
431353353501662201206
52/53221030078105725

جدول 1: جزئيات مربوط به شمارش مسافران برای مثال 1

1-Automatic Vehicle Location
2-Automatic Passenger Location
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توجه ش��ود كه در جدول )1( برای تمام س��اعات 90C ،=50do=مس��افر و 
3Fm=وسيله در ساعت می باشد.

دومين روش آمارگيری نقطه ای يا روش 2، براساس حداكثر بار ديده شده در 
هر بازه ی زمانی است كه مطابق معادله ی )3( بيان می شود:

 )3( 

كه در آن:
 حداكثر بار مس��افر ديده شده در تمام ايستگاه های مسير 

j در بازه i
بقيه ی پارامترها قبال توضيح داده شده اند.

نتايج معادله های )2( و )3( كه برای مثال )1( بكار گرفته شده اند، در جدول )2( 
 .1,2=k برای تواتر و سرفاصله ی نشان داده شده اند، كه

jبازه زمانی
روش )1(

ايستگاه حداكثر روزانه
روش )2(

ايستگاه حداكثر ساعتی
H2j)دقيقه(F2j)وسيله/ساعت(H1j)دقيقه(F1j)وسيله/ساعت(

6:00-7:0087/587/5
7:00-8:008/4710/26
8:00-9:0087/587/5
9:00-10:006/496/49
10:00-11:004154/414

جدول 2: نتايج بدست آمده از روش های )1( و )2( برای مثال 1

گرچه روش 1 يك مزيت نس��بت به روش 2 از منظر كاهش هزينه در جمع 
آوری اطالع��ات دارد، اما نمی توان مزيت آنرا با صحت نتايج مورد قياس قرار 
داد. معنی اش اين است كه روش 1 هزينه ی كمتر و راحتی بيشتری بخاطر 
حضور يك آمارگير در يك ايستگاه در تمام طول روز كاری نسبت به تخصيص 
آمارگيران به ايس��تگاه های مختلف در طول بازه ی j دارد. در باب مقايسه ی 
روش ه��ای 1 و 2، اگر تفاوت های آماری مهم نباش��ند، آن موقع اس��تفاده از 
روش 1 ترجيح داده می شود.اما مقايسه آن ها با آزمون مربع خطیX2 با توجه 
به تغييرات جمعيت در حين جمع آوری برای هر روش انجام می ش��ود. فرض 
بهينه بودن هريك از روش )1( و )2( غير قابل قبول خواهد بود اگر برای آن 

براساس احتمال  روش  باش��د و 
از جداول آماری بدست می آيد.

در اين مقاله، آزمون X2 با استفاده از معادله ی )4(محاسبه می شود:

 )4( 

مقايسه ی دو روش هم اكنون می تواند با توجه به مثال 1 و با استفاده از معادله 
)4( برای دو بازه ی زمانی 8:00-7:00 و 11:00-10:00 در ايس��تگاه 3 انجام 

شود. حاصل چنين است:

برای، از جدول آماری مربع خطيب همراه درجه آزادی چهار بدست می آيد.چون 
 از اين رو امكان تخصيص تنها يك آمارگير به ايستگاه 3 در مثال 

1 رد شده است و نتايج روش 1 غير قابل قبول می باشند. 

3-2-روشپروفیلتقاضا)آمارگیریحرکتی(
جمع آوری اطالعات با آمارگيری حركتی، برنامه ريز را قادر می سازد تغييرات 

تقاضا را در طول ايستگاه های شبكه با استفاده از پروفيل تقاضا ببيند. دو نمونه 
از پروفيل تقاضا برای بازه ی زمانی 7:00-6:00 و 9:00-8:00 در ش��كل )1( 
نش��ان داده شده است.منطقه ی هاشور خورده در شكل )1( بعنوان فضای بی 
مصرف در پروفيل تقاضا درنظر گرفته می ش��ود. وقت��ی روش 2 برای ايجاد 
سرفاصله ها استفاده می شود، اين فضا بيان كننده ی فاصله-كيلومتر صندلی 
خالی است. ما اكنون می توانيم از اطالعاتی كه با پروفيل تقاضا بدست می آيد، 
برای رفع ظرفيت خالی نش��ان داده ش��ده در ش��كل )2( استفاده كنيم.روش 
اول پروفيل تقاضا، برای تعيين يك كران پائين در تواتر اس��تفاده می شود، با 
محدوديت يكسان در ظرفيت وسيله ی نقليه. ما اين روش را روش 3 ناميده و 

مانند معادله ی )5( نشان می دهيم:

 )5(

كه در آن:
li: فاصله ی بين ايستگاه i و ايستگاه بعدی )i+1( است

j فضای مربوط به مسافر-كيلومتر زير پروفيل بار مسافر در طول بازه ی زمانی :Aj
L: طول مسير است

روش 3 براساس ميانگين Pij تضمين می كند، مسافران سوار شده در بخشی 
 ،C ،از مسير كه تقاضای حداكثر دارد تراكم بيشتر از ظرفيت وسيله ی نقليه

را حس نمی كنند. 
روش 4 براساس سطح سرويس، با اين محدوديت كه تمام يا قسمت های از 
طول مس��ير تقاضايی بزرگتر از ظرفيت مطلوب داشته باشند، بنانهاده شده و 

مطابق معادله ی )6( معرفی می گردد:

  )6(

كه در آن:
Ij: مجموعه ی تمام ايستگاه های i در بازه ی زمانی j است

ßj: قسمت مجاز از طول مسير در بازه ی j كه Pijمی تواند بيشتر از F4j شود.
با كنترل پارامتر ßj ، می توان يك معيار س��طح سرويس ايجاد كنيم. بايد ذكر 
شود كه برایßj =0 و ßj =1.0 روش 4 بترتيب تبديل به روش 2 و 3 می شود. 
پروفيل تقاضا برای مثال 1 در شكل )2( نشان داده شده و مربوطه به ساعت 
9:00 تا 10:00 می باشد. سطح بار مسافر درنظر گرفته شده مرتبط با روش 3 
فضای زير پروفيل تقاضا تقس��يم بر طول 10 كيلومتر يا 188/1 مسافر است. 
اين يك متوس��ط پروفيل تقاضا می باشد. توجه ش��ود، تمام بار مسافر مابين 
ايستگاه های 1 تا 4 )4/5 كيلومتر( كه 45درصد مسير را دربر می گيرند، تجاوز 
از ميانگين می كند. برای اجتناب از تجاوز بار مسافر از پروفيل مورد نظر، روش 
4 بكار گرفته می شود. اگر درصد طول تجاوز بار مسافر برابر 40درصد طول كل 
مسير تنظيم شود، بار مسافر درنظر گرفته شده 208 مسافر خواهد بود، بنابراين 
تنها امتداد بين ايستگاه 1 و 2 )2 كيلومتر( و بين ايستگاه 3 و 4 )1/5 كيلومتر( 
تجاوز از بار مس��افر 208 را دارند.ما اين حالت را روش 4 )40درصد( می ناميم. 
اعمال 20درصد نتيجه اش متوسط250 مسافر است، و در حالت 10درصد )1 
كيلومتر( شرايط سطح بار مسافر متوسط 320 مسافر را شامل می شود. شكل 
)3( مقايس��ه ی بين پروفيل تقاضا و تقاضای حداكثر را نشان می دهد. ما آنرا 
برای ش��رايط روش 4 )20درصد( در س��اعت 9:00 تا 10:00 نشان می دهيم. 
براساس اطالعات شكل )1( و معادله ی )6( با ßj=0.2  ، تواتر را با روش )4( 

بدست می آوريم:

 
با اعمال روش )3( شرايط سطح بار مسافر را از 188/1 به 250 مسافر افزايش 
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می يابد. تخصيص 5 اعزام ناوگان، در حالت متوس��ط، 64=320/5 مس��افر را 
بين ايستگاه های 3و 4 جابجا خواهد كرد )14 عدد بيشتر از بار مسافر مطلوب 
50 نفر(. با اين حال، اين تجاوز بار مس��افر برای 1/5 كيلومتر مقايسه می شود 
با 595=8/5)250-320( فضای خالی-فاصله كيلومتر كه در شكل )3( نشان 

داده شده است.
 

شكل1: پروفيل تقاضا برای دو بازه زمانی
ج��دول )3( نتايج روش ه��ای 3 و4 را در حالتيكه طول مجاز جاده می تواند در 
روش 4 برای 10درصد، 20درصد و 30درصد كل طول مسيرتجاوز كند، نشان 
می دهد. در ساعت دوم، بازه ی7:00 تا 8:00، مقدار تواتر برای روش 3 به شرح 

زير است:

 
همين موضوع در س��اعت دوم برای روش 4 )10درصد( متوس��ط حداكثر بار 

مسافر از 294/2 مسافر به 420 می رسد، كه نتيجه ی زير بدست می آيد:
 

شكل2: پروفيل تقاضا مربوط به مثال )1(

 

شكل3: مقايسه بين پروفيل تقاضا و تقاضای حداكثر

j بازه زمانی

روش 3
روش 4

30درصد20درصد10درصد

F3j)وسيله/

ساعت(

H3j

)دقيقه(

F4j)وسيله/

ساعت(

H4j

)دقيقه(
F4jH4jF4jH4j

6:00-7:00 4/441487/54/44144/4414

7:00-8:005/88108/478/476/79

8:00-9:006/4987/57979

9:00-10:003/72166/49512512

-11:00
10:003/07204/4144/414415

جدول3: نتايح بدست آمده از روش های )3( و )4(

همچني��ن فلوچارت روش برنامه ريزی تعيين تواتر با اس��تفاده از چهار روش 
معرفی شده در شكل )4( نشان داده شده است. 

شكل4: فلوچارت تعيين تواتر در برنامه ريزی حمل و نقل همگانی
4-نتیجهگیریوتحلیلمطالب:

همانطور كه ديده ش��د در اي��ن مقاله، چهار روش برای محاس��به ی تواتر و 
س��رفاصله در خطوط حمل و نقل همگانی براساس مطالعات تقاضای مسافر 
معرفی گرديد. دو نوع آمارگيری مسافر برای اين چهار روش معرفی شده، مورد 
نياز می باشد. دو روش اول براساس اطالعات آمارگيری نقطه ای كه تقاضای 
مربوط به يك يا چند ايستگاه را مدنظر قرار می دهد، می باشند. روش های سوم 
و چهارم براساس پروفيل تقاضا، تواتر خط را بدست می آورند؛ بدين ترتيب كه 
صندلی-كيلومتر خالی، مسافر-كيلومتر طی شده در مسير و طولی از مسير كه 
تقاضای مسافر از متوسط پروفيل تقاضا بيشتر می گردد، از مالك های طراحی 
اين دو روش می باشد. روش اول يك راهكار ساده و ابتدايی برای محاسبه ی 
تواتر می باشد. مطابق اين روش در طول مسير ايستگاهی كه دارای بيشترين 
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یازدهمینکنفرانسبینالمللیمهندسيحملونقلوترافیك

تاریخشروع: سه شنبه 02 اسفند 1390
تاریخپایان: چهارشنبه 03 اسفند 1390

مكان: تهران - مركز همايشهای برج ميالد
گروهبندی: حمل و نقل

برگزارکننده: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران

موضوعات:
حمل و نقل همگاني
مهندسي ترافيك

سيتسمهاي هوشمند
برنامه ريزي حمل و نقل
ايمني ترافيك و ريسك

حمل و نقل و توسعه پايدار
اقتصاد حمل و نقل

مديريت سيستم های حمل و نقل
آموزش و فرهنگ سازی ترافيك

قوانين و مقررات و تعامل سازمان ها در مديريت ترافيك

توضیحاتتكمیلی:
يازدهمين كنفرانس بين المللی مهندسي حمل و نقل و ترافيك 
با شعار " حمل و نقل انسان محور" در نظر دارد تا با بهره گيري 
از توان مندي هاي متخصصان صنعت حمل و نقل كشور و ايجاد 
زمينه هاي مناسب جهت تبادل نظر آنان، با افزايش قابليت ها و 
اطالعات كارشناسان، گامي در جهت كاهش مشكالت ترافيك 

برداشته و پذيراي ايده هاي نوين در جهت مديريت ترافيك شهري 
باشد.

ناممسئولیادبیرهمایش: جناب آقای دكتر محمود صفارزاده 
عضو هيئت علمی دانشگاه تربيت مدرس

تلفنتماسبادبیرخانه: 021-88329040
نمابر: 021-88329040

trafficorg.tehran.ir :آدرس سايت
Conference@trafficorg.tehran.ir :آدرس ايميل

حجم تقاضا در طول روز می باشد، شناسايی شده و تواتر برای پاسخگويی به 
تقاضای اين ايستگاه تعيين می شود. مسلم است كه برای باقی ايستگاه ها نيز 
تعداد اعزام جوابگو خواهد بود. مزيت اين روش سادگی محاسبه و كم هزينه 
بودن جمع آوری اطالعات آن می باشد. اما باعث ايجاد صندلی خالی، ظرفيت 
بی فايده، در مس��يرهای كم بار می ش��ود. روش دوم برای محاس��به ی تواتر 
براس��اس حداكثر تقاضای مسافر در بازه ی زمانی درنظر گرفته شده در طول 
مسير استفاده می شود. اين روش نيز مشابه روش اول می باشد، با اين تفاوت كه 
دارای هزينه ی بيشتری می باشد چرا كه در بازه ی زمانی خاص بايد آمارگيران 
را در تمام ايس��تگاه های مسير مستقر نمائيم. اگر تفاوت داده های آماری مهم 
نباشد، استفاده از روش 1 توصيه می گردد، در غير اينصورت بايد از آزمون های 
آماری مانند روش X2 استفاده كنيم. با توجه به اينكه استفاده از آمارگيری نقطه 
ای باعث بوجود آمدن صندلی-كيلومتر اضافی در مس��ير می گردد، می توان از 
روش های مبتنی بر پروفيل تقاضا بر اين مش��كل غلبه ك��رد. روش 3 برای 
شرايطی مناسب است كه برنامه ريز می خواهد تعداد وسيله ی حركتی )تواتر( 
م��ورد انتظار را بدان��د، و از محدوديت ظرفيت رهايی يابد و در همين زمان، از 
بوجود آمدن صف در ايس��تگاه ها جلوگيری نمايد. استفاده از نتايج روش 3 به 

برنامه ريز اجازه می دهد كه بكار بگيرد]1[:
1- تغيير تقاضا بدون افزايش تعداد وسيله ی موجود 

2- شرايطی كه برخی وسايل نقليه در جايی ديگر نياز است )مانند تقسيم بندی 
يا تعميرات و يا شرايط اضطراری( 

3- ش��رايطی كه راننده ی كمتری نسبت به شرايط عادی در دسترس است 
)مانند اعتصاب رانندگان يا كمبود بودجه(

برای استفاده از روش )3( نياز به پروفيل تقاضای مسافر در طول مسير می باشد. 
براس��اس متوس��ط پروفيل تقاضا، تواتر مورد نياز س��رويس تعيين می گردد 
بطوری كه در هيچ نقطه ای از طول مس��ير مس��افران با عدم جای خالی در 
وسيله ی نقليه روبرو نمی شوند. بعالوه روش )3( می تواند نتايجی را بدست دهد 
كه در قسمتی از مسير حجم تقاضا بيش از ظرفيت وسيله قرار گيرد كه شرايط 
نامطلوبی می باش��د. برای حذف چنين پدي��ده ی نامطلوبی، روش)4( معرفی 
می گردد. اين روش براساس سطح سرويس بنانهاده می شود با اين محدوديت 
كه در تمام يا قسمت های از طول مسير حجم تقاضا بيش ازظرفيت مطلوب 
باشد. از نظر هزينه های اجرا، روش های 4، 3، 2 و 1 بترتيب دارای بيشترين تا 
كمترين هزينه می باشند. اما بايد توجه كرد كه در بحث مديريت حمل و نقل 
همگانی، هزينه های سيستم كه شامل هزينه های مسافر و اداره كننده می باشد، 
باهم درنظر گرفته می شود. از اين رو و با توجه به سياست های موجود، می توان 
يكی از روش ها را برای تعيين تواتر حمل و نقل همگانی انتخاب نمود، با اين 

توضيح كه سطح سرويس اعمال شده در هر روش متفاوت خواهد بود.

مراجع:
1- Ceder A, (2007), Public transit planning and operation. Civil and Environ-
mental Faculty, Transportation Research Institute, Technion-Israel Institute of 
Technology, Haifa, Israel
2- Ceder A, (1983), Bus frequency determination using passenger count data. 
Department of Civil Engineering, Transportation Research Institute, Tech-
nion—Israel Institute of Technology, Haifa, Israel
3- Grosfeld-nir A., Bookbinder J. H. The planning of headways in urban pub-
lic transit. Annals of operation research, Volume 60, No1, 145-160, 
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نقشهبرداریساختمانی:
امروزه استفاده از خدمات و تجهيزات دقيق نقشه برداری در پروژه های ساختمانی 

جزو اصول جدايی ناپذير هر پروژه عمرانی ساختمانی محسوب می شود. 
جهت جلوگيری از خس��ارتهای ناش��ی از تاخير در برنامه های زمانی مديريت 
اجرايی، پروژه های ساختمانی را بر اين می دارد كه از تكنولوژيهای نوين و بروز 
بهره ببرند. يكی از اين خدمات نوين، اس��تفاده از ابزارهای مدرن اندازه گيری 

دقيق، تحت عنوان تجهيزات نقشه برداری می باشد. 
در پروژه های كوچك نيز رويكردهای س��نتی اجرايی، صدمات و خسارتهای 
فراوان��ی به كارفرمايان و س��رمايه گذاری در بخش س��اخت و س��از تحميل 
می كند. به همين دليل معرفی توانايی ها و مزايای خدمات نقش��ه برداری در 
جهت كاهش هزينه های مخفی همواره مورد رضايت دست اندركاران صنعت 
ساختمان و رغبت آن ها به استفاده از اين خدمات می باشند به طوريكه امروزه 
در بخش��هايی از صنعت ساختمان، انجام امور، بدون نظارت و كنترل مستمر 

نقشه برداری امكان پذير نيست. 
از طرفی نقشه بردار ساختمان بايد ذهنيت روشن عملی از پروژه های عمرانی و 
اصطالحات مهندسی عمران و نقشه خوانی ساختمانی داشته باشد. او بايد قادر 
به درك فرآيندهای ساخت و ساز ساختمان بوده و با انواع عمليات ساختمانی 
از شيوه های اجرای اجزای يك پروژه ساختمانی تا مصالح و خصوصيات فنی و 
ذاتی آن ها آشنايی داشته باشد تا بتواند با خالقيت خود، بهترين روشهای ارائه 

خدمات نقشه برداری مرتبط با درخواست كارفرما را انتخاب كند. 
در اين راستا، آموزش صحيح نقشه برداری ساختمانی بايد در اولويت دغدغه های 
جامعه نقشه برداران باشد تا اين قشر از جامعه مهندسی كشور بتواند كليه منافع 

و نيازهای صنعت ساختمان را با ارائه خدمات مطلوب جلب كنند. 
عدم انطباق قرارگيری محور وسط آرماتورهای ديواربرشی با محور وسط ستون، ناشاقولی و عدم همترازی

کنترل و بازرسی

کنتـــرل و بـازرســــی 
عملیات نقشـه بــرداری 
ــاز ــاخت و س ــور س در ام

امید روح بخش | مهندس عمران، مدرس بازرسی جوش
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اجرای ديوارچينی غيرفنی به دليل نا ش��اقولی و عدم تراز بودن س��تون و پل و جبران آن با پروفيلهای 
قراضه، آجر، مالت، گچ و نخاله

 

عدم تراز بودن سطح بتن مسلح سقف

آرماتوبندی غيرفنی ديواربرشی، شاقولی و عدم قرارگيری كف ستون در محل مناسب 
خدمات نقشه برداری ساختمانی را می توان به طور كلی به سه دسته اصلی تقسيم كرد: 

1. خدمات طراحی نقشه برداری )قبل از احداث ساختمان(
2. خدمات نظارت نقشه برداری )حين احداث ساختمان(
3. خدمات اجرای نقشه برداری )بعد از احداث ساختمان(

توصيه می شود مهندس نقشه بردار در تمام مراحل پروژه های ساختمانی، قبل از 
شروع پروژه و حين اجرای خدمات مهندسی نقشه برداری و حتی پس از آن نسبت 
به ثبت بصری پروژه با دوربينهای عكسبرداری و سپس نسبت به بايگانی آن ها 
براساس تاريخ و گزارشهای تكميلی اقدام كنند. اين كار می تواند جهت هرگونه 
ابهام در كليه مراحل ارائه خدمات به نقشه بردار كمك كند و در بسياری موارد 
نكاتی كه از چشم نقشه بردار به دور مانده را جهت ارجاع های بعدی ماندگار كند. 

خدماتطراحینقشهبرداری)قبلازاحداثساختمان(:
1. مساحی عرصه و اعيان و نقشه برداری توپوگرافی و تهيه نقشه سايت پالن 
و ثب��ت موقعيت عوارض طبيع��ی و مصنوعی )مانند چاه، درخت و . . .( كه در 
هنگام طراحی معماری تاثيرگذار هستند و تهيه پروفيلهای خيابانهای دسترسی 

مجاور
2. بررس��ی ابعاد اربعه و مس��احت وضعيت موجود زمين و مطابقت آن با سند 
ثبتی و پياده سازی طول و ابعاد سند بر روی نقشه وضعيت موجود زمين )نقشه 

اجرايی( و رفع احتمالی عدم تطابق مشكالت ثبتی سند ملكی
3. كمك به تيم معماری، جهت جانمايی بهترين مكان احداث س��اختمان با 

توجه به ضوابط شهرسازی و معماری و محاسبات بر و كف
4. جانمايی سايت پالن، بر اساس دستور نقشه شهرداری بر روی نقشه های اجرايی

5. طراحی تسطيح يا گودبرداری تا كف پی ساختمان، پياده كردن نقاط مربوط 
به محدوده خاكبرداری و محاسبه حجم عمليات خاكبرداری بر اساس نقشه های 

اوليه، ثانويه و مشخص كردن رقوم زير پی و كنترل آن ها
6. تهيه مقاطع طولی و عرضی از گذرهای مشرف به ملك و طراحی خط پروژه
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اجرای ديوارچينی و ديواربرشی های غيرفنی، ناشاقولی و عدم هم ترازی

نشست در پی و ظاهر شدن ميلگردها، عدم هم ترازی و ناشاقولی 
خدماتنظارتنقشهبرداری)حیناحداثساختمان(:

از مزايای نقشه برداری ساختمانی می توان افزايش دقت و صحت اجرای نقشه ها 
و در نتيجه افزايش تاثيرات واقعی محاسبات فنی سازه و معماری محاسبات زلزله 
و افزايش بهره وری در زمان اجرای پروژه را برش��مرد. عناوين اصلی خدمات 
نقش��ه برداری حين احداث ساختمان را می توان به بخشهای زير تقسيم كرد: 

1. پياده سازی سايت پالن و جانمايی محل فونداسيون
2. كنترل اجرايی حين عمليات خاكبرداری و گودبرداری و محاس��بات احجام 

خاكی براساس نقشه برداريهای مكرر از سطح سايت بنا به تقاضای كارفرما
3. كنترل مجدد جانمايی فونداسيون حين پی سازی

4. جانمايی و كنترل محل حفر چاه شمعها و كنترل پيوسته آن ها )پس از هرمرحله 
گودبرداری در پروژهای بلندمرتبه ای كه شامل طبقات متعدد زير سطح صفر هستند.( 

5. كنترل موقعيت، شاقولی و پيچيدگی ستونها 
6. كنترل موقعيت، ترازبودن كف ستونها 

7. كنترل خط تراز اجرا شده در سقف ها )كنترل تراز طبقات(
8. پياده س��ازی خطوط تراز در طبقات برای ساير پيمانكاران ساختمانی نظير 

تاسيسات برقی و مكانيكی، سقف كاذب و. . . و كنترل پيوسته آن ها
9. پياده س��ازی اجزای ساختمانی، بس��ته به نوع پروژه و درخواست كارفرما و 
 كنترل صحت اجرای آن ها در داخل و يا خارج )محوطه سازی( پروژه ساختمانی 
)به عنوان مثال، اجرای طراحی داخلی طبقات، نظير تيغه های ديوارچينی داخل 
ساختمان، جانمايی محل احداث رايزرهای تاسيسات، كانالهای آبهای زهكشی 

و پياده سازی قطعات سقف و. . .(
10. پياده س��ازی رمپ ها و س��اير اجزای فنی محوطه سازی و كنترل دقيق 

خطوط تراز آن ها
11. كنترل دقيق نصب قطعاتی كه ش��اقولی بودن آن ها اهميت اساسی دارد. 

)مانند قطعات شمشيری راه پله ها، پاگرد پله ها و. . .(
12. پياده سازی نماهای پيچيده از نظر طراحی و يا نماهايی كه با مصالح خاص 
پيش ساخته پازلی اجرا می شوند. )نظير كامپوزيت پنل آلومينيوم، نمای فريم 

لس شيشه ای و. . .(
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عدم قرارگيری صحيح پل بر روی نشيمن و اجرای اتصاالت پيچ و مهره ای غيرفنی

عدم هم ترازی و هم راستايی

خدماتاجراینقشهبرداری)بعدازاحداثساختمان(:
 معموال هنگام مرمت، احيا و بازسازی يك بنا و يا اجرای يك طرح جديد پس 
از ساخت بنا و يا تغيير در طراحی حين اجرای يك بنا نياز به نقشه برداری به 

شدت احساس می شود. 
 قدم اول در تمام اين پروژه ها تهيه نقشه وضعيت موجود )چون ساخت( است. 
نقشه بردار موظف اس��ت داده های الزم، بسته به نوع پروژه و نياز پيمانكار را 
از محل پروژه اس��تخراج كرده و در قالب نقش��ه های ساختمانی قابل استفاده 
برای مجری تهيه كند. معموال شاخه های معماری، باستانشناسی و تصويرگری، 

بيشترين مصرف كنندگان اين گونه خدمات نقشه برداری هستند. 
 آماده سازی بستر شبكه نقشه برداری و انتخاب ابزار مناسب جهت تهيه نقشه 
چون ساخت دقيق بستگی به موقعيت و نوع پروژه و تجربه قبلی نقشه بردار 
در پروژه های مشابه دارد. بنابراين به صورت موضوعی فقط به ذكر چند مورد 

بسنده می شود: 
1. نقشه برداری ميكروژئودرزی و تهيه نقشه چون ساخت ستونها و ديوارهای 
حائل به منظور چگونگی بررس��ی وضعيت سازه از نظر نشست و يا پيچش و 

انتخاب روشهای مناسب تقويت سازه
2. نقشه برداری پالن چون ساخت از نمای يك ساختمان جهت اجرای نمای 
جديد و يا بازسازی نمای موجود، با كمك ابزارهای مناسب كه بسته به پيچيدگی 
طرح، انتخاب ابزار مناسب نظير دوربينهای متريك ديجيتال، اسكنرهای ليزری 

و يا تجهيزات دقيق نقشه برداری انجام می شود. 
3. جهت پروژه های بازس��ازی، تهيه نقشه چون ساخت كليه اجزای تاسيسات 
الكتريكی و محل ورودی و خروجيهای لوله های تاسيس��اتی و س��اير اجزای 
ساختمانی نظير حفرات كانالهای آب، سرويسهای بهداشتی و. . . ضروری بوده 
و بسته به پيچيدگی و وضعيت طرح، ابزارهای مناسب جهت برداشت انتخاب 

می شود. 
4. مستندسازی ميراث فرهنگی در راستای شناخت آثار تاريخی و ملی و تهيه 
طرح های حفاظت، مرمت، احيا، ساماندهی بناها، محوطه ها و بافتهای تاريخی 
فرهنگی با كمك ابزارهای دقيق مستندنگاری نظير سيستمهای فوتوگرامتری 

برد كوتاه و اسكنرهای ليزری
5. كنترل رقوم زير و روی تيرها و كف ها

6. كنترل شيب محوطه و پاركينگ
7. كنترل نهايی استقرار بنای تكميل شده و تهيه گزارش مغايرتها نسبت به 

نقشه مصوب
8. كنترل رقوم زير پی و رامپ ها، پس از گودبرداری و تسطيح

9. كنترل محدوده گودبرداری، خاكريزی و رقوم آن ها
10. كنترل ستونها و عناصر باربر قائم از حيث قرارگيری در محورهای خود و 

كنترل زوايای آن ها با محورهای افقی و قائم

عدم قرارگيری صحيح ستون بر روی كف ستون، عدم هم ترازی و هم راستايی، عدم قرارگيری 
صحيح موقعيت صفحه ستون بر روی پی
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چهارمینکنفرانسبینالمللیمقاومسازیلرزهایبامحوریت
مهندسیزلزلهوتكنولوژیهاینوینمقاومسازی

تاریخهایمهم
آخرين مهلت ارسال اصل مقاالت

20 دی ماه 1390
اعالم نتايج داوری نهايی مقاالت

بهمن ماه 1390
آخرين مهلت ثبت نام در كنفرانس

20 فروردين ماه 1391
تاريخ برگزاری كنفرانس

13 تا 15 ارديبهشت ماه 1391

محلبرگزاریکنفرانس:
آدرس : آذربايجان شرقی - تبريز - بلوار شهريار - مجتمع فرهنگی 

پتروشيمی تبريز

محورهایکنفرانس
مهندسي زلزله :

طراحي لرزه اي مبتني بر عملكرد
روش هاي مدل سازي و تحليل ديناميكي

روش هاي تحليل لرزه اي خطي و غير خطي
پيشرفت هاي اخير در آئين نامه هاي لرزه اي

روش هاي حفاظت در برابر زلزله
درس هاي آموخته شده از زلزله هاي اخير

ارزيابي خسارت و ظرفيت سازه اي
مهندسي لرزه شناسي :

تحليل حركات قوي زمين
تحليل ريسك و خطرات لرزه اي
مهندسي ژئوتكنيك لرزه اي :

سازه هاي زميني
پي و اندركنش خاك و سازه

مشكالت خاك ، روان گرايي و ...
پدافند غير عامل و سازه هاي مقاوم :

سازه هاي مقاوم در برابر زلزله
برنامه كاهش ريسك زلزله

پدافند غير عامل در مقابل انفجار
فناوري هاي نوين در مبحث پدافند غير عامل

پدافند غير عامل و مديريت ريسك زلزله
بهسازي لرزه اي :

كارب��رد فناوري هاي نوين )جداگر هاي لرزه اي ، ميراگر ها و ...( در 
بهسازي لرزه اي سازه ها

مرمت و مقاوم سازي بناها و پل ها
مرمت و مقاوم سازي سازه هاي بنايي

مرمت و مقاوم سازي سازه هاي تاريخي و ميراث فرهنگي
بهسازي سازه هاي مدفون

بهسازي سيستم شريان هاي حياتي
بهسازي سازه هاي هيدروليكي

اجزاي غير سازه اي

 

عدم اجرای صحيح شمشيری راه پله

عدم اجرای صحيح تراز پی، عدم بيرون آمدن بلت از مهره 

منابع:
• مقررات ملی ساختمان

• كنترل و بازرسی ميدانی شركت پيشتازان جوش آريا
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مقدمه:
فاضالب ها در كش��ورهاي جهان سوم موادي بدرد نخور ودور ريختني قلمداد 
ميش��وند درحاليكه دور ريختن فاضالب باعث آلودگي محيط زيس��ت ش��ده 

ودرنتيجه موجب بيماري هاي متعدد واختالل در زندگي خواهدشد.
امروزه ثابت ش��ده اس��ت كه فاضالبها نه تنهابدرد نخور نيستند بلكه منابعي 
مهم وقابل مالحظه از ديدگاه اقتصادي ميباشند كه باصرف هزينه هاي اندك 
ميتوان آن ها را بازيافت وقابل اس��تفاده نمود واز آلوده شدن محيط زيست نيز 

جلوگيري كرد. 
چكیده:

براي تصفيه فاضالب ها روش ها وسيستمهاي متعددی وجود دارد كه بسته به 
ميزان آلودگی )BOD(يا نحوه اس��تفاده از پس آب تصفيه شده، يكی از آن 
 BOD روشها، انتخاب و مورد استفاده قرار می گيرد بايد توجه داشتكه; چنانچه
فاضالب كمتر از350 ميليگرم درليتر باشد آنرا ميتوان باروشهاي هوازي تصفيه 

نمود ولي فاضالب با آلودگي بيشتر را نميتوان بااين روشها تصفيه نمود.
س��نتی ترين روش هاي دفع فاضالب ش��كل قديمی آنس��ت كه براساس آن 
فاضالبها به چاههاي جذبي ريخته می شوند تا بصورت طبيعی تصفيه گردند. 

 يك��ی ديگ��ر از اين روش ه��ا، روش تصفيه فاضالب براس��اس هوادهی به 
فاضالب و استفاده از ميكرو ارگانيزم های زيستی می باشد تا فاضالب تصفيه 
و قابل استفاده بش��ود. در اين روش، هوادهی كه عامل اصلی و تعيين كننده 
تصفيه فاضالب می باش��د به دو طريق صورت می پذيرد، هوا دهی سطحی و 

يا هوادهی عمقی. 
روش ديگری در سال های اخير باب شده است كه در آن عمل تصفيه بكمك 
باكتری های بی هوازی در منابع سربس��ته ايمه��اف )Imhoff( به دو روش 
مكانيكی و بيولوژيكی انجام می پذيرد كه ذياًل بشرح عملكرد هر يك از آن ها 

می پردازيم: 
الف– تصفیهفاضالببروشس��نتی:اين روش، بدليل اينكه فاضالب با 
آبهای زيرزمينی مرتبط شده و موجبات آلودگی آن هارا فراهم ميكند،غير اصولي 

بوده لذا مردود وغير قا بل قبول مي باشد. 

ب– تصفیهفاضالببهروشهوادهی
در اين روش هوای مورد نياز برای رشد ميكرو ارگانيزم های زيستی ، الزم جهت 
تصفيه فاضالب را به مخزن تخليه فاضالب در تصفيه خانه)كه بطور معمول 
بصورت حوضچه بتنی در فضای باز و يا حتی بس��ته ساخته می شود،( هدايت 

وبسته به نوع آن تصفيه خانه به يكي از دو صورت زير دميده مي شود.
صورتاول-دمیدنهوابهسطحفاضالب)روشهوادهیسطحی(
صورتدوم-دمیدنهوابهعمقفاضالب)روشهوادهیعمقی(

در اين گونه سيستم ها، فاضالب بوسيله يك هم زن مرتب باهوا مخلوط شده 
و آرام آرام تصفيه مي شود. 

امروزه هر دوی اين روش ها بدليل انتش��ار بوی بس��يار نامطبوع در فضاهای 
اطراف و مصرف برق قابل مالحظه و راندمان پايين و همچنين هزينه ساخت 

و زمان بر باال و اشغال فضای زياد، كمتر مورد استفاده قرار می گيرند. 
صورتسوم-تصفیهفاضالبباروشهوادهی:

روش هوادهی با اس��تفاده از صفحه های بيولوژيكی چرخان بوده كه يكی از 
روش های قديمی ولی فراگير می باشد.

ROTATING BIOLOGICAL CONTACTOR (R.B.C.)
 اين سيستم كه براساس مكانيزم ساختاری خود از طريق گردش صفحه هائي 
ك��ه بين ه��وا و فاضالب ارتباط برقرار می كنند، هوای م��ورد نياز برای انجام 
واكنش های زيس��تی الزم برای تصفيه فاض��الب را تا مين ميكند. همزمان 
ب��ا تأمين هوا، واكنش های ش��يميايی الزم برای حذف م��واد مضر موجود در 

فاضالب صورت می پذيرد. 
 در يك سيس��تم RBC بخش هائی بش��رح زير موجود می باشند كه موجب 
تصفيه كامل فاضالب و تبديل آن به آبهای مناسب برای آبياری فضای سبز 

مي شوند كه به ترتيب عبارتند از: 
1- آشغالگير 2- ايستگاه پمپاژ 3- تانك متعادل ساز 4- سيستم هوادهی 
5- قسمت ته نشين 6- واحد كلرزنی 7- واحد پمپاژ بخش ته نشين شده 

8- تابل��وی كنت��رل و توزي��ع برق تصفي��ه خانه 9- ل��وازم ان��دازه گيری و 
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آزمايشگاهی 
 بايد توجه داشت كه: آبهای خروجی اين سيستم، جهت آبياری فضای سبز از 
طريق كلرزنی ضد عفونی شده و لجن حاصل از فرآيند تصفيه نيز پس از يك 
مرحله هضم بی هوازی تغليظ و آبگيری می شود تا بعنوان كود مورد استفاده 

گياهی قرار گيرد. 
 سيستم های RBC در ظرفيت های 10 تا 1000 مترمكعبی بصورت پكيج و 
بشكل مدوالر در ابعادو ظرفيت های متنوع ساخته و به بازار عرضه می شوند از 
مزايای اين سيستم نسبت به دو سيستم هوادهی سطحی ويا عمقی، ميتوان 

به موارد زير اشاره نمود.
سرمايه گذاری اوليه پائين تر 

جاگيری كمتر، 
 راه بری آسانتر، 

 مصرف برق كمتر، 
 راندمان تصفيه باالتر،
 ظاهر زيباتر و باالخره

 عدم نشر بوی نامطبوع. 
ج– روشتصفیهفاضالبدرمنابعسربسته)Imhoff Tank(باکمك

باکتریهایبیهوازی.
در اين روش تصفيه خانه از مخازن سربسته استوانه ای شكلی كه نسبت به حجم 
فاضالب توليدی، قطر هر يك از آن ها از 100 تا 160 سانتی متر و ارتفاع از 2 تا 
5 متر متغير می باشند و از جنس بتن مسلح ضد سولفات حاوی ميكروسيليس 
هم��راه ب��ا يك اليه پرايم��ر رطوبت��ی)LA4( از خارج و يك اليه پوش��ش 
پليمری از داخل به همراه انواع مواد شيميايی و مواد مصنوعی و ماستيكهای 
درزيند در محل بدنه، فاق ميانی و زبانه، س��اخته می شوندتش��كيل مي گردد.
اين تصفيه خانه ها كه بر حسب نياز محيط، به دو صورت قطعاتی و يا مونتاژ 
شده در محل نصب و يا مستقر می گردند. مجهز به يونيت های چربی گير و دانه 
گير در ابتدا و صافی های شنی در انتها می باشند. فاضالب ها در اين سيستم ها 
پس از عبور از واحدهای چربی گير و يا دانه گير واردمخازن سر بسته ايمهاف 
شده و پس از تجزيه و تصفيه به صافی های شنی وارد و از آنجا برای آبياری 

فضاهای سبز به منابع و يا مجاری مصرف هدايت می شوند. 
مخازن ايمهاف، منابعی سربسته اند كه از بخش های مختلفی تشكيل شده اند 
كه هر يك نقش ويژه ای در تصفيه فاضالب ايفا می كنند و در مجموع بعنوان 
ي��ك تصفيه خانه، عمل تصفيه در آن ه��ا به دو صورت فيزيكی و بيولوژيكی 

صورت می پذيرد. 
در اين تانك ها بدليل نبود هوا، باكتريهای بی هوازی رشد كرده و فعال می شوند 
وبافعاليتهاي بيولوژيكي خود، فاضالب را تجزيه و تخمير می نمايند در طی اين 
فعل و انفعاالت، فضوالت تبديل به نيتراتها وسولفاتها، نيتريتها و سولفيت ها و 
همچنين دی اكسيد كربن، آمونياك و متان و آب می گردند كه از ميان آن ها، 
گاز متان درتانكها، باعث تجزيه مكيروبها و باكتريهای مضرر ش��ده و موجب 
می شود، بار آلودگی آب حاصل به حداقل برسد، پساب خروجی ايمهاف تانكها، 
وارد صافی هايی می شوند كه شنی بوده و شرايط محيطی آن ها بگونه ای است 
كه عوامل زيستی بر روی سطوح ثابت آن ها رشد كرده و بار آلی فاضالب را 

كه به صورت محلول می باشد مورد استفاده قرار می دهد كه در نتيجه آلودگی 
فاضالب تا حد بسيار زيادی كاهش می يابد. 

 اين ش��يوه تصفيه فاضالب كه بدون ني��از به صرف انرژی برق كليه مراحل 
تصفيه فاضالب انجام می شود و آب حاصل نيزاز كيفيت خوبي جهت آبياری 
فضای سبزبرخوردار مي باشد مناس��بترين تصفيه خانه ها براي مجموعه های 
وياليی آپارتمانی، برج ها، كارخانجات، شهرك ها، كمپ ها و مراكز عمومی ديگر 

خصوصاً مناطقی كه سطح ايستايی آبهای زير زمينی در آن ها باال بوده
 ويابافت زمين دارای نفوذپذيری كمی می باشد و بدليل دفن در زير سطح زمين، 
به زيبايی سايت مجموعه ها لطمه وارد نمي كند و مهمتر از آن هيچ گونه بوی 

نامطبوع در فضا انتشار نمي دهد، مي باشد.
اين سيستمها بطور كلي داراي مزاياي زير مي باشند.

مزایایفنیوتكنولوژیكي
1- عدم نياز به عمليات گسترده ساختمانی، تأسيسات برق و مكانيك و اپراتور و غيره. 

2- امكان استقرار سامانه در مناطق كاماًل غرقابی 
3- قابليت اجرا در مدت زمان محدود و شرايط آب و هوايی بحرانی

 
مزایایزیستمحیطی

1- عدم نياز به زمين اختصاصی و قابليت اجرا در مناطق پيرامونی هر مجموعه 
و تخصيص عرصه به فضای سبز 

2- حفظ منظر و عدم مزاحمت و انتشار بو، حشرات و غيره به جهت دفن در 
عمق خاك. 

3- جلوگيری از اختالط فاضالب و آبهای زيرزمينی بهنگام باالآمدن س��طح 
آب های زيرزمين. 

مزایایاقتصادی
1- صرفه جويی در هزينه های نگهداری، مراقبت، تعمير و عمر باالی سامانه 

در قياس با ديگر روش ها 
2- قابل اجرا در بلوك ها و كلنی های پراكنده و عدم نياز به اجرای سيستم اگو 

و صرفه جويی قابل توجه در هزينه حفاری و تخريب ساختمان 
3- امكان بهره برداری از گاز متان.

 درخاتمه بايد متذكرش��د كه، سيس��تمهاي متعدد ديگري نيزوجود دارند كه 
كمابيش بايكي ازروش��هاي تصفيه فوق هماهنگ مي باش��ند كه در مجموع 
بدليل تنوع درظرفيت تصفيه، عامل مهمي براي حفظ محيط زيس��ت وعدم 
آلودگي آبهاي زيرزميني بشمار ميايند.از اينرو براي تصفيه فاضالبهاي شهركها 
ومجتمع هاي بزرگ نظير برج هاي مسكوني، هتلها، ساختمانهاي اداري بزرگ 
كه فضا هاي سبز باز وگسترده دارند بسيار مناسب ميباشند لذا استفاده از آن ها 

توصيه مي شود. 
منابع:

مقررات ملي ساختمان
جزوه تصفيه خانه هاي فاضالب 

RBC بروشور شركت فن آوران صنعت جهان توليد كنندهسيستمهاي
Imhoff Tank فني شركت پاكان صنعت مبتكر و توليد كننده سيستمهاي تصفيه فاضالب بي هوازي CD
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ب��ا اجرای قانون هدفمندی يارانه ها و افزايش قيمت حامل های انرژی ؛ نحوه 
تقس��يم هزينه گاز مصرفی در مجتمع های مس��كونی و حتی ساختمان های 
كوچك چند واحدی كه قبال به س��ادگي وتقريبا باتفاهم صورت مي گرفت به 
صورت يك معضل جدی بروز كرد. ش��ركت ملی گاز ايران كه تا چند س��ال 
گذش��ته اقدام به فروش و نصب كنتور های جمعی می كرد موافقت خود را با 
تفكيك كنتور گاز واحد های مسكونی اعالم و در اين راستا تسهيالتی فراهم 
نمودومقررگرديد اين مهم باهمكاري سازمان نظام مهندسي و توسط مهندسان 

ناظر گاز به انجام برسد

فرآیندتفكیكکنتورگاز:
هر شخص حقيقی يا حقوقی كه متقاضی تفكيك كنتور گاز مجتمع مسكونی 
يا واحد های س��اختمانی باشد، با مراجعه به دفتر گاز سازمان نظام مهندسی يا 
اتحاديه گازرسانان از فهرست مجريان ذيصالح يك مجری را انتخاب و با وی 
عقد قرارداد می نمايد. مجری ذيصالح با مراجعه به محل مورد نظر و بررسی 
موقعيت كنتور، موتورخانه، شيرهای قطع و وصل )شيرهای فرعی( و ساير موارد 
مربوط، نقشه شروع به كار را ترسيم كرده و برای بازديد مهندس ناظر گاز به 

دفتر نظارت و بازرسی گاز سازمان ارائه می نمايد.
مهندس ناظر گاز با دريافت نقشه شروع به كار به محل مراجعه و تمام مواردی 
را كه مجری در نقشه ذكر كرده است مطابق قانون و مبحث هفدهم مقررات 
ملي ساختمان مورد بررسی قرار داده و موارد الزم را جهت اجرای صحيح كار 
در پايين نقشه جهت اطالع مجری درج می نمايد واصطالحا دستور شروع كار 
مي دهد. پس از اتمام كار مجدداٌ مجری به دفتر نظارت و بازرسی گاز سازمان 
نظام مهندسی مراجعه كرده و نسبت به اخذ نوبت بازرسی جهت بازديد مهندس 
ناظر از كار اجرا ش��ده اقدام می نمايد. در اين مرحله در صورت تاييد كار لوله 
كشی توسط مهندس ناظر گاز، مجری نقشه های تاييد شده را جهت ترخيص 
پرونده به دفتر نظارت و بازرس��ی گاز سازمان نظام مهندسی تحويل و پس از 
اتمام مراحل ترخيص، پرونده را به مالك يا نماينده قانونی وی تحويل می دهد. 
مالك، پرونده را به دفاتر پس��تی برده و از آن طريق از ش��ركت ملی گاز ايران 

درخواست كنتور می نمايد.
ش��ركت گاز با توجه به نقش��ه های اجرايی و اطالعاتی كه در آن ها ذكر شده 
و به تاييد مهندس ناظر گاز رس��يده است كنتور مورد نياز را در محل مربوطه 

نصب می كند.
فلو چارت فرايندتفكيك كنتو رگاز بدين شرح است:

انواعروشهایتفكیكکنتورگاز:
الف( تفكيك كنتور يك يا چند واحد مس��كونی به روش ساخت كلكتور و در 

همان محدوده كنتور فعلی 
ب( تفكيك كنتور يك يا چند واحد مس��كونی در طبقات و كنار درب ورودی 

واحد های مسكونی

تفكیكکنتوریكیاچندواحدمسكونیبهروشساختکلكتورودر
همانمحدودهکنتورفعلی:

برای اجرای اين روش شرايطی الزم است كه اهم آن به شرح ذيل می باشد: 
1- ساختمان به صورت واحدهای مستقل از هم باشد.

2- تعداد واحد نوشته ش��ده روی قبض گاز واحد مسكونی با تعداد واحد هاي 
ساختمان برابر باشد.

3- تفكيك كنتور در سيستم لوله كشی گاز واحد های مسكونی تغييری ايجاد نكند.
4- چنانچ��ه تفكيك كنتور موجب حذف سيس��تم گرمايش مركزی مجتمع 
مس��كونی شود، امكان نصب دستگاههای گرمايش��ی )پكيج، آبگرمكن و. ..( 
در داخل واحد ها و به صورت مس��تقل وجود داشته باشد )برای وسايل مذكور 
دودكش استاندارد پيش بينی شده باشد يا بتوان دودكش مستقل برای هر يك 

تعبيه كرد(
5- با توجه به اين كه تفكيك كنتور تابع مقررات فعلی شركت گاز و مبحث 
هفدهم مقررات ملی ساختمان )چاپ جديد( می باشد، هرگونه مغايرت با قوانين 
و مقررات مذكور بايد برطرف و اجرای سيس��تم مطابق آخرين بخشنامه ها و 
دستورالعمل ها باشد. بعنوان مثال چنانچه لوله رابط )از علمی تا كنتور گاز( قباٌل 
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به صورت توكار اجرا شده است، اكنون بايد به صورت روكار و در معرض ديد اجرا شود. يا چنانچه كنتور گاز در داخل پاركينگ های بسته يا محيط های نامناسب 
قرار دارد بايد محل نصب كنتور ها تغيير يابد.

6- از آن جا كه عالوه بر موارد فوق، تفكيك كنتور واحد های مسكونی يا تجاری حسب موقعيت مكانی واحدها تابع شرايط خاص همان واحد است، لذا به موارد 
مذكور نمی توان بسنده كرد و تنها از طريق بازديد حضوری مجری لوله كشی گاز و تاييد مهندس ناظر امكان پذير است.

تفكیكکنتوریكیاچندواحدمسكونیدرطبقاتوکناردربورودیواحدهایمسكونی
چنانچه مالكان واحد های مسكونی متقاضی نصب كنتور گاز در پاگرد )راه پله( و كنار درب ورودی هر واحد باشند، غير از شرايط مذكور در بند الف، شرايط خاص 
ديگری بايستی وجود داشته باشد كه از طريق بازديد اوليه توسط مهندس ناظر متخصص اين كار مورد بررسی و پاسخگويی قرار می گيرد لذا اين دسته از متقاضيان 

بايد قبل از هرگونه اقدام براي تفكيك كنتور به دفتر نظارت و بازرسی گاز سازمان نظام مهندسی مراجعه كنند كه اهم اين موارد خاص به شرح زير است: 
1- مسير راه پله ها از پايين تا آخرين طبقه باز باشد. )ورودی راه پله ها بدون درب باشد و آخرين پله به هوای آزاد راه داشته باشد(

2- نصب كنتور در پاگرد پله ها، مانع رفت و آمد و حمل و نقل وسايل و لوازم منزل نباشد.
3- اجرای خط اصلی روكار باشد، در معرض ديد باشد و از فضای خصوصی ساير واحدهاعبور نكند.

4- راه پله ها پنجره بازشو به خارج ساختمان داشته باشند.
5- تمام ساكنين توافق داشته باشند.

6- تعداد واحد ها تغييرات نداشته باشد.)تعداد واحد نوشته شده روي قبض گاز با تعداد واحد موجود برابر باشد(
7- به تعداد واحد ها شير قطع و وصل در جلو در ورودي هر آپارتمان وجود داشته باشد.

تذكر- با توجه به مشكالت وتبعات ناشي از نصب كنتور جلو در واحد ها جز در موارد خاص اين روش توصيه نمي شود.

فلوچارت مراحل تفكيك كنتور گاز 
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دومي��ن همايش ملي فناوري هاي نوين صنعت س��اختمان كش��ور و اولين 
نمايش��گاه بين المللي صنعتي س��ازي و فناوري هاي نوين صنعت ساختمان 
و هشتمين نمايشگاه بين المللي مسكن و انبوه سازان و فرصت هاي سرمايه 

گذاري در محل نمايشگاه بين المللي مشهد برگزار شد.

*صنعتیسازی؛افزایشعمرمفیدبهبودساختمانها
رئيس س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان در افتتاحيه مراسم دومين همايش 
ملی فناوری های نوين صنعت ساختمان اظهار داشت: صنعتی سازی و استفاده 
از فناوری های نوين به عنوان يك ضرورت ملی و اجتماعی مطرح اس��ت كه 
می تواند با توجه به ش��ان ملت ايران در ارتباط با ارتقای س��طح رفاه، ايمنی، 

آسايش و بهداشت بهبود ايجاد كند.
س��يد مهدی هاشمی صنعتی س��ازی را به عنوان راهكار برون رفت از بحران 
سنتی س��ازی مطرح كرد و اظهار داشت: صنعتی سازی بحث كيفيت ساخت و 
سازها را در زمينه های مختلف از جمله پيشرفت در طراحی، اجرا، ارتقای سطح 

ايمنی، افزايش سرعت، افزايش عمر مفيد بهبود می بخشد.
وي ادامه داد: صنعتی س��ازی س��اختمان ها همچنين در بحث سبك سازی و 
جلوگيری از تخريب های زودرس، حفظ محيط زيست و كاهش آلودگی های 

محيط زيست در حد قابل توجهی مؤثر واقع می شود.

*صنعتیسازیارزانسازینیست
هاشمی بر بومی سازی فناوری های صنعت ساختمان تأكيد كرد و افزود: در كنار 
ارتقای كيفيت بايد به مبانی نظری و علمی متناس��ب با اقليم كشور نيز توجه 

شود و تقاضاها در اين مسير ساماندهی شود.
وی به توليد مواد اوليه برای صنعت ساختمان در عرصه استفاده از فناوری های 
نوين اش��اره كرد و اظهار داشت: بر اين اساس نيازمند سرمايه گذاری و عزمی 
ملی برای كمك به صنعتی سازی هستيم تا با هدايت مردم و ايجاد جاذبه زمينه 

برای بهره برداری حداكثری فراهم شود.
وی ادامه داد: صنعتی سازی به معنای ارزان سازی نيست و نبايد اين اشتباه در 

عرصه صنعتی سازی به وجود آيد چرا كه ما به دنبال افزايش كيفيت ساختمان ها 
هستيم و نبايد برای اينكه كاهشی نسبی و يا درصدی كاهش در هزينه های 
ساختمان ايجاد كنيم رضايت به كاهش كيفيت ساخت و ساز، كاهش عمر مفيد 

و ايمنی ساختمان ها و همچنين نبود اجرای دقيق قانون بدهيم.
رئيس س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان افزود: به تعبيری ديگر نبايد برای 
كاهش حداكثر 30 درصدی هزينه ها، كيفيت ساختمان ها، منابع و سرمايه های 

عظيم ملی خود را تا يك سوم كاهش دهيم.
هاشمی ضمن اشاره به برگزاری دومين همايش ملی فناوری های نوين صنعت 

گزارش

ــت ــازی اس ــکار برون رفت از بحران سنتی س ــازی راه صنعتی س
در دومین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان مطرح شد:

مهندس محمدتقی خسروی
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س��اختمان اظهار داشت: انتظاری كه از برگزاری چنين همايش های علمی و 
كاربردی وجود دارد شناسايی نقاط قوت و ضعف روند صنعتی سازی در كشور 
و همچنين فرهنگ سازی و ترغيب عموم افراد جامعه در مشاركت و استفاده از 

فناوری های نوين صنعت ساختمان است.
وی با اعالم آمادگی و حمايت سازمان نظام مهندسی كشور از هرگونه اقدامی 
در جهت نيل به صنعتی س��ازی تصريح كرد: مجموعه سازمان نظام مهندسی 
كشور ضمن اعالم آمادگی برای همكاری و مشاركت، آمادگی خود را در رابطه 
با خريداری پيشنهادات، انتقادات و طرح و برنامه هايی كه می توانند در ارتقا و 

بهبود حوزه ساخت و ساز كشور مؤثر 
باشند را اعالم می كند.

*مسكن؛نشاندهندههویتملی
استاندار خراس��ان رضوی در حاشيه 
نمايشگاه س��اختمان گفت: توجه به 

معماری ايرانی و اس��المی بايد در كنار س��اخت و سازهای كنونی كشور مورد 
توجه قرار گيرد كه بر اين اس��اس می توان در راه ايجاد واحدهای مسكونی با 

هويت گام برداشت.
محمود صالحی در ادامه و خطاب به مسووالن نظام مهندسی و متوليان حوزه 
ساخت و ساز كش��ور اظهار داشت: بايد در طراحی های ساختمانی به گونه ای 

اقدام كرد كه ساخت و سازها با معماری ايرانی اسالمی پيوند برقرار كند.
استاندار خراسان رضوی مسكن را از مهم ترين نيازهای بشری از ابتدای عنوان 
كرد و خاطرنشان كرد: بر اين اساس توجه به كيفيت در حوزه صنعت ساخت 
و س��از در كشور با توجه به تامين اين نياز اساسی از اهميت ويژه ای برخوردار 

است.
صالحی در ادامه به داللی هايی كه در بازار مسكن وجود دارد اشاره كرد و اظهار 
داش��ت: وجود اين گونه داللی ها در بازار مسكن سبب شده است كه نه توليد 
كننده و نه كسی كه خريدار خانه و مسكن است از قيمت مسكن راضی باشد و 

در اين ميان سودهای كالن و بادآورده ای نصيب عده ای دالل می شود.
وی در بخش ديگری از سخنان خود به عمر و كيفيت ساختمان ها اشاره كرد و 
اظهار داشت: بايد در ساخت و ساز به كيفيت ساختمان و سازه آن توجه ويژه ای 

شود تا عمر ساختمان های موجود افزايش يابد.

*صنعتیسازییكراهبرداساسی
معاون وزير راه و شهرس��ازی نيز در مراس��م افتتاحي��ه دومين همايش ملی 

فناوری های نوين صنعت ساختمان گفت: در شهرهای زير 25 هزار نفر 96هزار 
واحد مسكن مهر در كشور به بهره برداری رسيده همچنين در شهرهای زير 25 

هزار نفر نيز 60هزار واحد مسكن مهر به بهره برداری رسيده است.
ابوالفضل صومعلو افزود: بر اين اس��اس آمار در ش��هرهای جديد كش��ور و در 
بخش مسكن مهر 9هزار واحد مسكونی و در بخش های بافت های فرسوده نيز 
21هزار واحد مسكونی به بهره برداری رسيده كه در مجموع و در مسكن مهر 

تاكنون 165هزار واحد مسكونی به بهره برداری رسيده است.
وی در ادامه به برنامه وزارت راه و شهرسازی در بخش مسكن مهر در استان 
خراس��ان رضوی اش��اره كرد و افزود: 
ايجاد مس��كن مهر به عنوان يكی از 
رويكردهای اساس��ی دول��ت در حوزه 
س��اخت و ساز اس��ت كه در اين راستا 
و در برنامه 91 استان خراسان رضوی 
س��اخت 79 هزار واحد مس��كونی در 

برنامه در نظر گرفته شده است.
مع��اون وزير راه و شهرس��ازی خاطرنش��ان كرد: صنعت س��اختمان از جمله 
صنعت های مهم در عرصه اقتصادی اس��ت كه بر اين اساس باالترين سهم 

اشتغال و ايجاد كار در اين حوزه وجود دارد.
وی صنعتی س��ازی را يك راهبرد اساس��ی عنوان كرد و افزود: در آغاز برنامه 
چهارم توسعه حركت به سمت صنعتی سازی شكل گرفت كه بر اين اساس و 
در اين چند س��ال اخير اين امر اكنون به عنوان يك راهبرد در صنعت ساخت 

قرار گرفته است.

*صنعتیسازییعنيسرعتتحققمقرراتملی
مديركل امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در حاشيه دومين 
همايش ملی فناوری های نوين صنعت س��اختمان اظهار داش��ت: با توجه به 
ميزان باالی ساخت و سازهای سنتی در كشور و نبود به كارگيری فناوری های 
نوين در س��اخت و س��ازها، س��عی در به كارگيری و فراگير كردن روش های 
صنعتی سازی ساختمان در تحقق مقررات ملی ساخت و ساز كشور اثرگذاری 

مستقيم دارد.
غالمرضا هوايی افزود: برای گذر از سنتی سازی و رسيدن به شعارهای در نظر 
گرفته شده توسط مقررات ملی ساختمان و همچنين براي گذشتن از روش های 
س��خت سنتی سازی بايد در راستاي صنعتی سازی و به كارگيری فناوری های 
نوين صنعت س��اختمان و اقدامات مناسب در راستای آموزش و اطالع رسانی 

در اين زمينه گام برداشت.

توج��هب��همعم��اریایران��یواس��المیبای��ددرکن��ارس��اختو
س��ازهایکنونیکش��ورم��وردتوجهق��رارگیردکهبرایناس��اس
میت��واندرراهایج��ادواحدهایمس��كونیباهویتگامبرداش��ت
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وی سنتی س��ازی را در كشور بس��يار رايج ارزيابی كرد و اظهار داشت: در حال 
حاضر ميزان نزديك به 85 درصد از كل س��اخت و س��ازهای كشور به شيوه 
سنتی سازی انجام می شود كه بايد در روند برون رفت از اين شيوه ساخت و ساز 

سرعت بيشتری ايجاد شود.
هوايی با اش��اره به برگ��زاری دومين 
هماي��ش مل��ی فناوری ه��ای نوين 
صنع��ت س��اختمان اظهار داش��ت: 
برگزاری چنين همايش هايی فرصت 
مناسبی برای تبيين، بررسی و ارزيابی 
روش ه��ای مختلف سنتی س��ازی و 
ضرورت استفاده از فناوری های نوين 

صنعت س��اختمان در ساخت و س��ازها است كه می تواند از جهات مختلف در 
ارتقای به كارگيری صنعتی سازی مؤثر واقع شود.

وی از اهداف مقررات ملی ساختمان به عنوان رسيدن به آرامش و صرفه جويی 
اقتصادی در ساخت و سازها ياد كرد و اظهار داشت: نيل به آرامش، صرفه جويی 
اقتصادی، تغير نگرش در ساخت و ساز از اهداف مقررات ملی ساختمان است 
كه در همين راستا اين نهاد اقدام به تدوين قوانين جديد در حوزه ساخت و ساز 

و صنعتی سازی كرده است.

*رونقموتوراقتصادکشوردرسایهتوسعهصنعتساختمان
مديرعامل شركت نمايشگاه های بين المللی مشهد نيز در حاشيه دومين همايش 
ملی فناوری های نوين صنعت ساختمان در مشهد اظهار داشت: در حال حاضر 
بيش از صدها حرفه و شغل جانبی در كنار صنعت ساختمان ايجاد می شود كه 

اين خود عاملی برای رونق اقتصاد كشور است.
س��يد محمد سيدی افزود: با توجه به اهميت اين صنعت و مشاغل جانبی آن 

نمايش��گاه های تخصصی مرتبط با 
اين موضوع هر س��ال در نمايشگاه 

بين المللی مشهد برگزار می شود.
وی در ادام��ه به برگ��زاری 22 دوره 
نمايشگاه صنعت ساختمان اشاره كرد 
و اظهار داشت: اين نمايشگاه همزمان 

با هش��تمين نمايشگاه مسكن و انبوه س��ازان و فرصت های سرمايه گذاری در 
مسكن و اولين نمايشگاه بين المللی صنعتی سازی و فناوری های نوين صنعت 

ساختمان برگزار می شود.
سيدی خاطرنشان كرد: از نكات بارز و قابل توجه اين دوره برگزاری همزمان 

دومين نمايشگاه فناوری های نوين صنعت ساختمان است.
مديرعامل شركت نمايشگاه های بين المللی مشهد در ادامه به تعداد شركت های 
حاضر در نمايشگاه صنعت ساختمان اشاره كرد و افزود: بيش از 340 شركت 
توانمند داخلی و خارجی در اين دوره از نمايشگاه شركت كرده اند كه در مقايسه 
با سال گذشته رشد 40 درصدی در اين 

عرصه شاهد بوده ايم.
وی با بيان اين كه نمايش��گاه صنعت 
ساختمان اين دوره در فضای 20 هزار 
متر مربعی برگزار ش��ده اس��ت، اظهار 
داشت: در مدت پنج روز برگزاری اين 
نمايشگاه عالوه بر شركت های داخلی، 
نمايندگی هايی از كش��ورهای آلمان، ايتاليا، تركيه، كويت، كره جنوبی، امارات 

متحده عربی و ژاپن نيز حضور دارند.
س��يدی در ارتباط با زمينه های فعاليت های اين شركت ها افزود: انبوه سازی و 
شركت های سرمايه گذاری، توليدكنندگان و فناوران صنعتی ساختمان، لوازم و 
تجهيزات خدمات فنی و مهندسی، انواع عايق های صوتی و حرارتی، سيستم های 
سرمايشی و گرمايشی، قالب بندی ساخت خانه های چوبی، تجهيزات خورشيدی 
و نمونه هايی از اين دس��ت از عمده ترين زمينه های فعاليت عای شركت های 

حاضر در اين نمايشگاه هستند.

*استفادهازاندیشههایمهندسیبرایمقابلهباتهدیدات
رئيس سازمان پدافند غير عامل نيز در حاشيه مراسم افتتاحيه دومين همايش 
ملی فناوری های نوين صنعت س��اختمان اظهارداشت: در عرصه تخريب ها و 
تهديداتی كه ممكن اس��ت كه در آس��يب وارد كردن به افراد و يا واحدهای 

مسكونی نقش بسزايی داشته باشد استفاده از ادبيات مهندسی سازی است.
غالمرضا جاللی افزود: در پدافند دو س��طح در نظر گرفته ش��ده كه يكی از 
اين س��طوح به عنوان سطح اقدامات 
راهبردی اس��ت كه در آن برنامه های 
بلندمدت در اين عرصه مورد بررس��ی 

قرار می گيرد.
جالل��ی خاطر نش��ان كرد: در س��طح 
راهب��ردی و تدوين برنامه ه��ا بايد به 
گونه ای اقدام كرد كه سطح آسيب پذيری در اين عرصه مورد بررسی قرار گيرد 

و در اين راستا اقدامات الزم برای كاهش آسيب پذيری در نظر گرفته شود.
رئيس سازمان پدافند غير عامل سطح دوم برنامه های پدافند را به عنوان سطح 
زيرس��اخت ها عنوان كرد و اظهارداش��ت: آنچه كه مسلم است در اين سطح 

سیدمهدیهاشمیصنعتیسازیرابهعنوانراهكاربرونرفتازبحران
سنتیسازیمطرحکردواظهارداشت:صنعتیسازیبحثکیفیتساخت
وس��ازهارادرزمینههایمختلفازجملهپیش��رفتدرطراحی،اجرا،
ارتقایسطحایمنی،افزایشسرعت،افزایشعمرمفیدبهبودمیبخشد

باتوجهبهمیزانباالیس��اختوس��ازهایس��نتیدرکش��ورونبود
ب��هکارگی��ریفناوریهاینویندرس��اختوس��ازها،س��عیدربه
کارگی��ریوفراگی��رکردنروشهایصنعتیس��ازیس��اختماندر
تحققمقرراتملیس��اختوس��ازکشوراثرگذاریمس��تقیمدارد
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نقش مهندس��ی و توجه به آن مورد بررس��ی قرار می گيرد كه بر اين اساس و 
در اين س��طح نگاه مهندسی برای اجرايی شدن بايد به عنوان يك تكليف در 

نظر گرفته شود.
وی در ادامه به برنامه پنجم توس��عه 
اش��اره كرد و گف��ت: در برنامه پنجم 
توس��عه مهندس��ی پدافند ب��ه همراه 
سياست های اساسی نظام مورد توجه 
قرار گرفته كه در اين راستا اين امر به 
عنوان مهندسی پدافند در برنامه پنجم 

توسعه منظور شده است.
رئيس س��ازمان پدافن��د غير عامل به 

اهميت پدافند غير عامل اشاره كرد و افزود: خوشبختانه به اين موضوع توجه 
ويژه ش��ده و در حال حاضر در شش رشته مقطع كارشناسی ارشد و يك رشته 

دكترا موضوع پدافند غير عامل دانشجو پذيرش شده است.

*گامهايبلندخراسانرضوي
مدير كل مسكن و شهرسازی خراسان رضوی در اين همايش اظهار داشت: در 
استان خراسان رضوی از 108هزار واحد مسكونی مسكن مهر بيش از 43هزار 

واحد به صورت صنعتی و نيمه صنعتی ايجاد شده است.
محمدرضا قاس��می افزود: بر اين اس��اس در حال حاضر 40 درصد واحدهای 
مسكن مهر استان با استفاده از روش ها و فناوری های نوين صنعت ساختمان 

استفاده شده است.
قاسمی با اشاره به نقش استفاده از فناوری های نوين صنعت ساختمان در ايجاد 
س��اختمان هايی با استحكام باال اظهار داشت: در حال حاضر رويكرد ساخت و 

ساز در كشور به سمت استفاده از اين گونه روش ها در ساختمان سازی است.
وی در ادامه به صنعتی س��ازی در استان اش��اره كرد و افزود: خراسان رضوی 
در اجرای صنعتی سازی از ميانگين كشوری باالتر بوده و در اين زمينه پيشتاز 

است.
مدير كل مسكن و شهرسازی خراسان رضوی اظهار داشت: خراسان رضوی 
در حوزه صنعتی سازی و استفاده از فناوری های صنعت ساختمان و همچنين 
صرفه جويی در مصرف انرژی و ذخيره س��ازی آن به نس��بت ساير استان های 

كشور موفق تر بوده و در اين مسير گام های خوبی برداشته است.

*رونمایيازتمبرویژههمایشفناوریهاینوینصنعتساختمان
تمبر ويژه همايش فناوری های نوين صنعت ساختمان مراسم افتتاحيه دومين 

همايش ملی فناوری های نوين صنعت ساختمان رونمايی شد.
اين تمبر ويژه در راستای فرهنگ سازی 
و اطالع رس��انی عموم��ی جهت اين 
همايش طراحی ش��ده بود در حاشيه 
هماي��ش فناوری ه��ای نوين صنعت 

ساختمان رونمايی شد.
تمبر ويژه همايش فناوری های نوين 
صنعت س��اختمان پ��س از رونمايی 
به دست اس��تاندار خراسان رضوی و 
معاون وزير مسكن و شهرسازی ممهور شده و توسط نماينده مردم تربت جام 
و تايباد در مجلس شورای اسالمی، مدير كل اداره مسكن و شهرسازی استان 
خراس��ان، و رئيس سازمان پدافند غير عامل كش��ور و همچنين معاون وزير 

مسكن و شهرسازی به امضا رسيد.
در مراسم افتتاحيه دومين همايش ملی فناوری های نوين صنعت ساختمان از 
فعاالن و مديران حوزه س��اخت و ساز و صنعتی سازی كشور تقدير و تشكر به 

عمل آمد.

ب��رایگ��ذرازسنتیس��ازیورس��یدنبهش��عارهایدرنظ��رگرفته
ش��دهتوس��طمقرراتمل��یس��اختمانوهمچنینبرايگذش��تناز
روشه��ایس��ختسنتیس��ازیبایددرراس��تايصنعتیس��ازیوبه
کارگی��ریفناوریه��اینوینصنعتس��اختمانواقداماتمناس��ب
درراس��تایآم��وزشواطالعرس��انیدرای��نزمینهگامبرداش��ت

7475



76

رپرتاژ آگهی



77



اشاره:
شهرها كوچك يا بزرگ، شلوغ يا خلوت، زشت يا 
زيبا و خالصه با تم��ام ويژگی های خود و با تمام 
اش��تراكات و اختالفات ش��ان در ي��ك موضوع با 
يكديگر مش��تركند و آن اينكه برای رشد و توسعه 
روز افزون خود به تفك��ر خالق و نگاه هنرمندانه 
شهرس��ازان و تمامی دس��ت اندركاران اين حوزه 
نيازمندند.خانه ها، خيابان ها، محيط های رفاهی و 
خدماتی و... با درك واالی مهندسان و شهرسازان 
به رشد و توسعه صحيح خود می رسند.اين مفاهيم 
و البته گراميداشت روز جهانی شهرسازی بهانه ای 
شد تا مس��ووالن سازمان نظام مهندسی خراسان 
رضوی در نشس��تی با مس��ووالن مرتب��ط با اين 
موضوع به تبيين ديدگاههای مشترك خود در اين 

خصوص بپردازند.
بخشی از گزارش اين نشست را به دليل اهميت آن 

تقديم حضورتان می كنيم: 

نیازبهطرحجامعشهرسازيوهمچنینمدیریت
یكپارچهشهری

در مراس��م گراميداش��ت روز جهانی شهرس��ازی 
ك��ه مهن��دس قاس��می؛ مدي��ر كل مس��كن و 
شهرسازی،؛ مهندس احمديان معاون شهرسازي 

گزارش

ــت ــت اس ــک فضیل ــازی ی ــهري وشهرس ــزي ش ــه ری برنام
در نشست روز جهانی شهرسازی عنوان شد:

 و معماري دفترفنی اس��تانداري خراسان رضوي،
مهندس مسعودي مسئول طرح هاي توسعه شهري 
ش��هرداري مشهد و اعضای هيات رئيسه و هيات 

مديره سازمان نظام مهندسی حضور داشتند.
 رئيس س��ازمان نظام مهندسی خراسان رضوی با 
تبريك روز جهانی شهرس��ازی هدف از برگزاری 
اين روز را پيشبرد اهداف و توجه بيشتر به مباحث 
شهرس��ازی دانس��ت و با توجه به اينكه كالنشهر 
مش��هد هر سال ش��اهد حضور زائران و مسافران 
بی ش��ماری اس��ت، همين موضوع وجود محيط 
زيست سا لم، پايدار،كارامد، داشتن مسكن و روابط 
اجتماعی مطلوب و فضای شهری مناسبی را ميان 
س��اكنان آن ضروری س��اخته اس��ت. در حقيقت 
فضای شهرسازی نقش ارتباط را بين زندگی مردم 
و محيط بيرونی ايفا می كند و نقش مهمی در بحث 

هويت بخشی و آسايش و امنيت و...... دارد.
وي گف��ت: اين توضيحات اين س��وال را در ذهن 
ايج��اد خواهدكرد كه آيا اين مطلوبيت، آس��ايش، 
امنيت، پايداری محيط زيس��ت در شهر و استان و 
كشور ما وجود دارد يا نه؟! هر چيزی در جای خود 
هست يا نيست؟ آيا حركت سيستمی آنطوری كه 

جامعيت داشته باشد، وجود دارد؟
مهندس اخوان در ادامه اشاره كرد: شايد يك دليل 
آن اين باش��د كه مشاركت همه مردم را در بحث 
تصميم گيری ها و تصميم س��ازی هايمان آنچنان 
كه حق يك ش��هروند اس��ت به طور كامل به جا 

نمی آوريم.
دلي��ل ديگر آن اس��ت كه مس��ووالن در تصميم 
س��ازی ها و تصمي��م گيری ه��ا از تخصص مهم 
شهرسازی بهره كافی نمی گيرند. ضمن آنكه بايد 
تعامل بسيار مناس��بی بين نهادهای مرتبط وجود 
داش��ته باشد و توجه ويژه ای به انجمن های مردم 

نهاد و نهادهای مدنی مبذول گردد.
وی گف��ت: ما به ط��رح جامع شهرس��ازی و نيز 

مديريت يكپارچه شهری ويژه نياز داريم. 
رئيس س��ازمان نظام مهندس��ی خراسان رضوی 
خاطر نش��ان كرد: يكي از مهمتري��ن اركاني كه 
هيات مدي��ره پنجم توجه ويژه ب��ه آن دارد گروه 
تخصصی شهرسازی سازمان است تا برای هيات 
مديره سازمان و مسووالن در مباحث شهرسازي و 

شهري تصميم سازی كنند.
از همان ابتدا از اين گروه خواسته شد كه بر اساس 
يك برنامه هدفمند موضوعات را پيش ببرند. يكی 
از مه��م ترين اقداماتی كه اين گروه انجام داد، آن 
بود كه برنامه ريزی مناسبی ارائه دادند تا آيندگان 
هم كه می خواهند اين جايگاه را تقبل مسئو ليت 
بتوانند بر اس��اس آن برنامه پيش بروند. گام مهم 
ديگر اين گروه تدوين و امضای تفاهم نامه ای بود 
كه تمام مباحث شهرسازی همچون تفكيك اراضی، 
تغيير كارب��ری، انطباق كار بري ها بحث نظارت و 
مباحث اجرا نشده در قانون را مد نظر قرار می داد.
وی گفت شرايط اجرايی 3- 4 ماهه فرصت خوبی 
است برای آنكه بتوان فرآيند اجرايی آن را در تمامی 
استان با همكاري دستگاه هاي ذيربط تدوين كرد و 
می توان اين نويد را به تمامی شهرسازان داد كه در 
آينده بتوان در تمام عرصه های كاری و خدماتی از 

خدمات مهندسان شهرساز استفاده كرد.
در ح��ال حاضر نيز تمامی نماين��دگان در تمامی 
كميته ها و كميس��يون های تصميم ساز و تصميم 
گي��ری ك��ه در اس��تان و در اداره كل مس��كن و 
شهرس��ازی تشكيل می ش��ود حضور دارند و اين 
واقعي��ت را بايد پذيرفت ب��دون توجه به اينكه چه 
مسووليتی داريم همه عضو سازمان نظام مهندسی 
هستيم و همين موضوع كافی است كه بتوانيم با 
تعصب مهندس��ی و حرفه اي خود به موضوعات 

شهری و حرفه اي كمك كنيم. 
وی افزود: با انعقاد اين تفاهم نامه گروه تخصصی 
شهرس��ازی به كمك، پشتيبانی شما و تعامل بين 
مسووالن شهری نياز دارد تا در مدت زمانی كوتاه 
بتوان موضوعات مرتبط با قانون نظام مهندس��ی 
را در تمام نقاط اس��تان پياده كرد و قشر فرهيخته 
رشته شهرس��ازي را در تمامي عرصه هاي قانوني 

خود فراهم نمود. 
وی خاطر نش��ان كرد: يكی از موضوعات مهم در 
اين تفاهم نامه تشكيل انجمن صنفی شهرسازی 
است كه اميد است تا پايان سال جاري اين انجمن 
تشكيل شود و در حقيقت اين انجمن بازوي اجرائي 
مناس��بي براي اجراي اين تفاهم نامه با محوريت 
گ��روه تخصص��ی شهرس��ازی و نظ��ارت ديگر 

دستگاه ها مي باشد.
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نظاممهندسیپردهنشینبودهاست
مهندس ميرفندرس��كی نيز در اين نشست با بيان 
اينكه يكی از ويژگی ه��ای همكاران ما در جامعه 
شهرسازی اين اس��ت كه مواجه با محيطي فعال 
و فراگير، پر انرژی و با مس��ووليت در اقصی نقاط 
كشور هس��تند گفت: در اين جامعه از شهرسازان، 
كار شناس��ان فني و استادان دانشگاه تا مسووالن 
اداری، نمايندگان مجلس، اعضای ش��ورای شهر، 
ش��هرداران و اعض��ا هيئت مديره س��ازمان نظام 
مهندس��ی، مديران و مسئو لين سازمان مسكن و 
شهرسازی، سازمان گردشگری و گرفته تا مديران 
تصميم گيری سطح كالن كشورراشامل مي شوند 
كه اساساً در بحث های كالن مملكتي و سياسی- 
مديريتي نيز ش��ركت دارندو همگ��ی آن ها نيز به 

نوعي شهرساز هستند. 
وی گفت: می توان به جرات ادعا كرد، پتانسيل هايی 
كه در گروه های تخصصي شهرسازی در استان ها 
ي كشور نهفته است كه اگر روزي بالفعل شوند در 
تمام شهرهای می توانند شاهد نوعي ارتقاء و نمونه 
بالندگی از يك نمو نه شهر امن و ايمن باشند. اساسًا 
سازمان نظام مهندسی بر اساس قانون وظيفه دارد 
مو ضوع كنترل و نظارت بر مس��ايل شهرسازی و 
ضوابط برساختمان ها را بر عهده گيرد. متاسفانه اين 
وظيفه مندي دركنترل و نظارت امروزه بسيار كم 
مورد توجه و نا محسوس است و مصداق اين شعر 

حافظ است:
 در كار گالب و گل حكم ازلی اين بود/ كاين شاهد 

بازاری و آن پرده نشين باشد.
 اگر چه شهرسازي و سازمان نظام مهندسی پرده 
نش��ين بوده اس��ت ولي در مقابل هر جا هر اتفاقی 
رخ می داده اس��ت س��ازمان نظام مهندسی مورد 
خط��اب و گاه مس��ووليت آن را ب��ه گ��ردن نظام 
مهندسی می انداخته اند. البته امروزه اين گونه نيست 
و اين س��ازمان اكنون به نوعی بالندگی و به جائي 
رس��يده است كه مي خواهند در كنار يك قاضی يا 
يك شهردار و يا يك مسئول شهرسازي، مديران 
و نيروه��اي تخصصي س��ازمان نظام مهندس��ي 

حضور داشته باشد و در ش��وراهای اسالمي شهر 
و كميسيون های ماده 5، نقش كمك دهنده را ايفا 

كرده و فكر اساسی را رقم می زند.
وی ب��ا بيان اينكه در حال حاضر در ش��ورای فنی 
استان سه تشكل فني و حرفه اي نظام مهندسی، 
انجمن مهندس��ان مش��اور و انجمن شركت های 
س��اختمانی حضور دارند كه حائز اهميت و ازنقش 
تاثيرگذار برخوردارند. خاطر نشان كرد:ما معتقديم 
س��ازمان نظام مهندسی از اين پس خود می تواند 
س��وال كننده باشد نه پاس��خ دهنده و می تواند در 
كنترل ها و نظارت ها مش��اركت كند. اين فرآيند از 
چند سال پيش آغاز شده، امامغفول مانده و اكنون 
در بحث شهرس��ازي س��ازمان نظام مهندسی در 
وضعيتی قرار دارد كه گروه تخصصی شهرس��ازی 
آن نطفه برنامه ريزی اس��تراتژيك را پايه گذاري 

كرده است.
ميرفندرس��كی افزود: امروز می توان با افتخار ادعا 
نمود كه سازمان نظام مهندس��ي استان خراسان 
رضوی تنها سازمان استانی است كه برنامه مصوب 
راهبردي و س��يا ستهاي اجرائي در اين زمينه دارد 
امروز ما در جلسات هيات مديره می دانيم چه بايد 
بكنيم و چه نياز داريم و براي انجام آن از چه كسی 
س��وال كنيم و اين ايده و تفكر را نيز به ش��ورای 
مركزی و تهران بتدريج انتقال داده ايم. وی گفت: 
طبق قانون نظام مهندسی، شورای مركزی متنخبان 
هيات مديره استان ها هستند كه گرد هم می آيند 
و از بين خود در اولين جلس��ه مجمع عمومی 25 
نفر را به عنوان نمايندگان انتخاب می كنند. امروزه 
جلس��ه هيات عمومي پر ظرفيت و شلوغ 25 نفره 
تصميماتی كه گرفته می شود بسيار منظم، متقن 

و اجرايی است.
به جرات می توان گفت كه تمامی مصوبات شورای 
مرك��زی تحت تاثير برنامه های كوتاه مدت، ميان 
مدت و بلند مدت است و در هر جلسه يكی از اين 

دستور كارها ي اجرائي به تصويب می رسد. 
وی افزود: ش��ورای مركزی حتی در سطح كالن 
كشور با ورود 250 هزار نفر عضو خود عامل تعيين 
كننده ای نه تنها برای تو سعه صنعت ساختمان و 
شهرسازي است بلكه بين دو نظام – اجرايی كشور 
يعني قانون نظام مهندس��ي س��اختمان و معاونت 
برنامه ري��زي و نظارت، راهب��ردي، هماهنگي و 

يكپارچگي ايجاد خوا هد نمود.
وی با اش��اره به اينكه رويكرد اساس��ی راهبردی 
شورای مركزی ايجاد تعامل با نهادهای دولتی به 
ويژه با وزارت مسكن و شهرسازی و شهرداری ها 
و نيز پاس��خگويی به نياز صنعتي، رفاهی و مساله 
اش��تغال 250 ه��زار نف��ر مهندس در 7 رش��ته و 
حدود 300 هزار كاردان فني اس��ت اظهار داش��ت 
طبق دس��تور العمل هاي جديد: اينگونه نيست كه 
تنه��ا موضوع طراحی، نظ��ارت و اجرا جز وظايف 
مهندسين مد نظر قرار گيرد بلكه بخش مطالعات 
و برنامه ريزي قبل از طراحي و بهره برداری پس 
از اجرا و نظارت و بخش مديريت پروژه نيز به اين 

موضوعات و حوزه فعاليتهاي مهندسين افزوده شده 
است.

وی گفت: يكی از موضوعاتی كه در سازمان نظام 
مهندس��ی و ش��ورای مركزی مطرح است، بحث 
توانمندی حقوقي و تصميم سازي و ارتباط ارگانيك 
و س��ازمان يافته با مجلس محترم شورای اسالمی 
است. در مجلس شورای اسالمی تاكنون سازمان 
نظام مهندسی جايگاه تعريف شده ای نداشته است. 
ام��ا در حال حاضر، اين س��ازمان ع��الوه بر آنكه 
نماينده پارلمانی دارد در شورای تشكل هاي مردم 
نهادها عضويت داش��ته و اخيرا در جلساتی كه در 
مجلس شورای اسالمی تشكيل شده است رويكرد 
جديدی برای وظايف س��ازمان نظام مهندسی در 
نظرگرفته شده است امروزبا تعامل مناسب و فعالي 
كه رئيس محترم سازمان نظام مهندسی با رئيس 
جمهور محت��رم و وزير محترم راه و شهرس��ازی 
برقراري ساخته، هرگونه مصوبه ای در قالب يك 
فرآيند اجرايي به تصويب می رسد و دستورالعمل و 
ابالغ رئيس جمهور محترم زودتر از هر ابالغيه ای 

در همه استان ها در دستور كار قرار می گيرد.
وی گفت: يكی ديگر از موضوعات مطرح و بسيار 
مهم در ش��ورای مركزی، مساله گروه تخصصی 
شهرس��ازی اس��ت. در دوره ه��اي قبل��ي گ��روه 
تخصصی شهرس��ازی در شورای مركزی سازمان 
نظام مهندسی كشور 3 تا 4 نفر عضو داشته است، 
در اي��ن دوره فقط 2 نفر عضو اند، در مقابل حدود 

25 نفر عضو كميته تخصصی شهرسازی دارد. 
 خوش��بختانه، برخی از اعض��ای گروه تخصصی 
شهرس��ازی در ش��ورای مركزی س��ازمان نظام 
مهندس��ی كش��ور، قبال نماينده مجلس شوراي 
اسالمي، ش��هردار و عضو شورای اسالمي شهر و 
تعداد از آن ها نيز مديران مقامات اجرايی و معاونان 

استانداری ها هستند. 

شهرسازییكفضیلتاست
وی با اش��اره به اينكه در ابتدای سالجاری 1390 
سياس��ت های ارزشمند مقام معظم رهبری،حجت 
را بر همه تمام كرد اس��ت، از مهندسان شهرساز، 
خواست اين دستورالعمل ها را كه بخش عمده آن 
مربوط به شهرس��ازی و معماری است مدنظر قرار 
دهند.وی در ادامه افزود: اين سياس��ت های كالن 
مش��خص كرد، كه جايگاه شهرسازی نه تنها به 
عنوان يك علم و يك فن بلكه به عنوان يك خرد، 
بينش و يك فضيلت مطرح است.وی اضافه كرد: 
امروزه موضوع ساختمان را تنها در بستر شهرسازی 
می توان بي��ان و توجيه كرد بلكه هر پروژه ای با 

شهرسازی شروع و با شهرسازي تمام می شود.
وی به تغيير نام وزارت شهرس��ازی اش��اره كرد و 
گفت: يكی از افتخارات شهرسازي است هنگامی 
كه قرار بوده نام وزارت مسكن و شهرسازی سابق 
به وزارت امور زير بنايی تبديل شود. كه خوشبختانه 
پيگيري ه��اي كه بويژه مهندس��ان شهرس��از و 
نمايندگان مجلس داش��تند نام آن ب��ه وزارت راه 
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و شهرس��ازي تغيير يافت خوشبختانه با نهادهای 
دولتی هيچ گونه مشكلی نداريم و بلكه آنان از ما 
مطالبه پيشنهاد ارائه طريق دارند. بگونه ای كه در 
مالقاتهای دوره اي خود با شهردار محترم مشهد، 
بارها ايشان از ما خوا ستند كه شما ابتكار عمل را در 
دست بگيريد و پيشنهادات خود را ارايه دهيد. وی 
افزود: بعضی از استان ها در اين خصوص در بعضي 
از كارها از ما جلوترن��د و مثال در تفكيك اراضی، 
بعضی در حوزه انطباق كاربری ها كار را تمام كرده 
اند. خو ش��بختانه امروز در حوزه انطباق و شهري 
الزامات مبحث دوم كار به پايان رس��يده و استان 
خراسان در تفكيك اراضی خوب پيش رفته است. 
وی گفت: با تالش و كوششي كه دريكماه گذشته 
گروه تخصصی شهرسازي سازمان انجام داده است 
در اس��تان خراسان تفاهم نامه يا شيوه نامه اي سه 
جانبه جهت اجرايی كردن ابال غيه های شهر سازی 
منعقد گرديد كه جای دارد از زحمات آقاي مهندس 
همايی فر، آقاي دكترس��يد الحسينی، سركارخانم 
مهندس آجيلي��ان، آقای مهن��دس هراتي، خانم 
مهندس مرزبان و آقای مهن��دس مقدم آريائي و 
آقاي مهندس صبري در اين خصوص تشكركنم. 

ميرفندرسكی اضافه كرد: چارچوب و شاكله اصلی 
اي��ن تفاهم نامه به مس��تندات قانونی و دس��تور 
العمل هاي ابالغي بر می گردد و مهم ترين مستند 
قانونی آن خود قانون نظام مهندس��ی و آيين نامه 
اجرايی آن است اين كه ما مجبور به حسن اجرای 

آن هستيم. 
وی گفت: بر اس��اس اين تفاهم نامه، مهندس��ان 
شهرساز می توانند همپای مهندسان ناظر عمران 
و معماري در طراحی ساختمانها و همچنين نظارت 
بر پروژه هاي توسعه ش��هري حضور داشته باشند 
مش��روط بر آنكه معلوم ش��ود چه كساني و با چه 

صالحيتي چگونه بايد اين كار را انجام دهند.
وی اف��زود: مهم ترين بخ��ش تفاهم نامه پس از 
مس��تند سازی قانوني، بحث فرآيند سازی آن بود، 
فرآيند سازی را كس��ی نمی توانست پيش از خود 
تدوين كند. هر دس��تگاهی برای خ��ود راهكاری 
متف��اوت دارد. نهادهای اجرايی مثل ش��هرداری، 
استانداری و مس��كن و شهرسازی، نقاط ايست و 
حركت را به ما معرفی كرده اند، اين كه كجاها بايد 

ورود پيدا كنيم؟ و كي مداخله كنيم ؟ 
از نظر قانون اش��خاص حقوقی م��ی توانند دفاتر 
و ش��ركت های مهندسان مش��اوری باشند كه به 
عضويت س��ازمان نظام مهندس��ی در آمده اند و 
قبال برای آن ها نيز تعيين ظرفيت ها و صالحيتها و 

جايگاه آن ها مشخص است. 
وی گفت: يكی ديگر از ويژگی های اين تفاهم نامه، 
آزمايشی و دوره ای بودن آن است. بگونه ای پس 
از مدت 6 ماه بتوان مشكالت و چالش های احتمالی 
آنرا رفع كرد.بس��ترها بايد فراهم باشد و مهندسان 
م��ا به ويژه در شهرس��تان ها بايد توانمند باش��ند.
وی گفت: مشكل شهرداری مشهد در حوزه سيما 
ومنظر شهری بوده و اين مساله يكی از خالهايی 

بوده كه شهرس��ازی تاكنون كمتر به آن وارد شده 
اس��ت. خوش��بختانه در اين تفاه��م نامه به بحث 
سيمای شهری به عنوان يك وظيفه پرداخته شده 
اس��ت و مهندسان شهرساز بويژه طراحان شهری 
بايد خود را آماده اين بحث ها كنند. مشكل اساسی 
ما در شهرستان هاست؛ در بسياری از شهرستان ها 
كه بحث تفكيك اراضی در آن جا مطرح می شود 

اما هنوز كار انجام نشده است.
قرار ش��ده است بر اس��اس تشخيص صالحيت و 
انتخاب اصلح و در بعضی از شهرس��تان هايی كه 
آمادگی دارند به تدريج مهندسان شهرساز در آنجا 
مشغول ش��وند و بر اين اس��اس بتوانيم به نوعی 
بالندگی و توانمندي دست يافته و ظرفيت سازی 

كنيم.
وی ب��ا بيان اينكه اين تفاهم نامه برای هر يك از 
نهادها شرح وظايف مشخص و قانونی دارد گفت:

پس از برگزاری چندين جلسه هماهنگی ميان سه 
ارگان اجراي��ی مرتبط با اي��ن موضوع به تفويض 
اختياراتی رسيده ايم كه پيشتر سابقه نداشته است. 

وی گفت: خوشبختانه از سوي وزارت كشور از ما 
خواسته شده است كه پس از طی دوره آزمايشی در 
صورت صالحديد اين تفاهم نامه به استانداريهای 
كل كش��ور ابالغ ش��ود و ما می تواني��م با افتخار 
بگوييم كه در روز عيد غدير، استان خراسان رضوی 
اولين عيدی را برای مهندسان شهر ساز خود اهداء 

كرده است.
وی در ادامه افزود: اين كار كار ساده ای نبوده است؛ 
چندين جلس��ه پركار برای اين تفاهم نامه برگزار 
شده است. حتی زمانی كه پيشنهاد افزايش دستمزد 
را برای مهندسان شهر ساز مطرح كرديم برخی از 
مسئولين مي پرسيدند مگر مهندسان شهر ساز چه 
كاری انجام می دهند و هم اكنون ما با افتخار می 
توانيم بگوييم كه مهندسان شهر ساز قرار است اين 

اقدامات مهم را انجام دهند.
وی اضافه كرد: ما از مهندس��ان ش��هر ساز جوان 
می خواهيم، قدر اين كار را بدانند، زيرا به راحتی اين 
توافق نامه به دست نيامده است. اين تفاهم نامه به 
اين نياز دارد كه با احس��اس مسئوليت و مشاركت 
فعال، سطح دانش علمي و فني بينش و درايت خود 

را افزايش دهند.
وی گفت: امروزه در جلس��ات كميسيون ماده 5؛ و 
كارگروهها نمايندگانی كه از سوي نظام مهندسی 
حضور می يابند جايگاه خاصی دارند و مهندس��ان 
شهرساز ما بايد از مقررات ملی ساختمان و مقررات 
اين شيوه نامه يعني از حيثيت مهندسی خود دفاع 
كنند. ما بايد به دور از اشتباهات استان خراسان را 

روسفيد كنيم.

یكبیانصافی
مهندس قاس��می مدير كل س��ازمان مس��كن و 
شهرسازی نيز در اين نشست گفت: عموماً رخدادها 
و مس��ايل مهم بر پايه دو محور استوار است؛ يا به 
صورت علمی اس��ت يا هنری و نمی توان اين دو 

را با يكديگر ممزوج كرد.نمی توان رتبه فردی كه 
مثاًل در المپياد فيزيك يا كامپيوتر رتبه آورده است 
را با فردی كه يك اثر هنری خلق می كند مقايسه 
كرد. بنابر اين صحبت كردن از طراحی يك شهر، 
تهي��ه طرحی در خصوص يك خياب��ان، ترافيك 

آن،حوزه اقتصادی و يا سيما و منظر شهری آن، 

هم بحث علمی اس��ت و هم بحث مهندسی. لذا 
يك سيس��تم و يك نفر م��ی تواند بهترين نتيجه 
گيری از اين موضوع داشته باشد و آن كار شهرساز 

است؛ كار بسيار بزرگی و خالق اثرهای ماندگار.
مهن��دس قاس��می خاطر نش��ان كرد: كار ش��ما 
عزيزان،آنقدر بزرگ اس��ت كه شايد يك نفر را از 
هزاران كيلومتر به يك شهر بكشاند و ساكن كند 
تنه��ا به دليل اين كه به آرامش برس��د يا يك نفر 
را با تمام عاليق و خواس��ته های قلبی و گذش��ته 
خ��ودش وادار به كوچ كردن كند. ش��ما در نتيجه 
هر دو مورد اين مثال شريكيد؛ يعنی هم در شادی 
گ��روه اول و ه��م در زحمات گ��روه دوم. در عين 
حال كاماًل بی انصافی اس��ت كه تمامی تقصيرها 
و همه مشكالت متوجه شهرسازان ما باشد در اين 
خصوص همه ما مقصريم؛ همه گذشتگان كه ما 
هم ميراث دار آن ها هستيم و چنانچه كاری برای 
آينده انجام ندهيم آيندگان نيز همين قضاوت را در 
خصوص ما خواهند كرد. در اين خصوص همه ما 
چه سيستم دولتی و چه سيستم مديريت شهری و 

چه شهرسازان همه با هم مقصريم. 
وی گفت:مشكلی كه وجود دارد نبود درك متقابل 

در حوزه های شهرسازی است. 
اگر بخواهيم كاری را نقد كنيم بايد آن كار را ارزش 
گذاری كنيم. يعنی وزنه ای داشته باشيم كه آن كار 
را نسبت به آن بسنجيم. ارزش گذاری هم از ديدگاه 
گروه های مختلف متفاوت است. مثاًل در خصوص 
يك منزل قديمی در بافت فرس��وده شهر، نكات 
خوبی از ديد و منظر ش��ما شهرس��ازها مطرح می 
شود و گاهی برای حفظ موقعيت آن چنان دفاعی 
می كنيد كه طرح های مقابل مغلوب می شود.اين 
موضوع در جای خود ارزش اس��ت، اما حاال بياييد 
جای خودمان را عوض كنيم. ما می شويم مالك. 
به مالك اجازه بهس��ازی و استفاده بهينه از ملك 
خودش و مجوز تخريب در محدوده ميراثي عقب 
نشينی هم نمی دهيم. از سويی ميراث فرهنگی و 
دول��ت نيز پولی برای تملك آن ندارد. اما يك روز 
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صبح كه از خواب بيدار می شويد می بينيد كه شب 
گذشته آن خانه بر اثر وقوع حادثه ای مثل طوفان 
تخريب و صورت مساله هم كاماًل پاك شده است. 
اين هم ارزش ديگری اس��ت از ديدگاه آن مالك. 
اما ما به برنامه ريزی مان نرس��يده ايم. اين مساله 
همان اش��كالی است كه كمتر به آن توجه شده و 

زمينه ساز عقد اين تفاهم نامه شده است. 
آيا می توان گفت از ديدگاه آن مالك شهرس��ازها 
اف��رادی اي��ده آليس��ت هس��تند كه هي��چ وقت 
طرح هايش��ان به نتيجه نمی رس��د. ي��ا در حوزه 
شهرسازی بگوييم از ديدگاه ما به عنوان مسووالن 
ش��هر آن فرد به گذشته خود و به ميراث فرهنگی 
گذشته خودش احترام نمی گذارد. هر كدام از اين 
احتماالت می تواند مطرح ش��ود؛ اما بايد در جايی 
كنار هم بشينيم و در فضايی واقع بينانه و مشترك 
اين مشكالت را بررسی كنيم و به نظر من بهترين 

مامن سازمان نظام مهندسی است. 
بايد از اين فرصت استفاده كرد. ما وارث سيستمی 
هس��تيم كه ساليان سال به اين شكل حركت می 
كند.وی گفت: شايد گفتن اين موضوع از زبان يك 
مسوول دولتی كار بس��يار سختی باشد اما من به 
حوزه نظام مهندس��ی بس��يار اعتقاد دارم و با تمام 
دل و جان از اين سيستم حمايت می كنم. ما وارث 
يك سيستمی هستيم كه از گذشته به ارث رسيده 
و بايد آن راتغيير بدهيم. بايد قوانين و ديدگاه هايمان 

را تغيير دهيم.
 بايد م��ردم را در حوزه های تصميم گيری دخالت 
دهيم. راه حل و اساس اين كار همين تفاهم نامه 
است و من قول می دهم بنده و تمامی همكارانم 
در حوزه مس��كن و شهرس��ازی به ويژه در حوزه 
معاونت شهرسازی در خدمت شما عزيزان باشيم. 

مهندس قاس��می گف��ت: نكته ديگ��ری كه بايد 
همزم��ان با اج��رای اين تفاهم نام��ه پيش برود، 
تشكيل كارگروه ويژه ای برای جمع آوری نظريات 
است؛ اينكه ما به عنوان نهاد دولتی، مديريت شهر 
و سيس��تم نظام مهندسی به عنوان تشكل بزرگ 
غير دولتی و ملی در كنار هم به فضای مفاهمه و 
دركی مشترك ازاجرای طرح هايمان برسيم. كشور 
ما ايران به ش��دت و با س��رعت در حال پيشرفت 
است، به ويژه شهر مقدس مشهد در چند سال اخير 
شاهد تحوالت خيلی بزرگی بوده است اگر نتوانيم 
آنرا مديريت و س��اختارهای جديدی را ايجاد كنيم 
و اگر نتوانيم بهره برداری مناس��بتری از اين فضا 
داشته باشيم قطعاً عقب خواهيم افتاد و نمی توانيم 

پاسخ مناسبی برای آيندگانمان داشته باشيم. 

بهتمامیتفكراتاحترامبگذاریم
مهندس همائی فر نيز در اين نشس��ت با اشاره به 
اينكه فرصت آن رس��يده اس��ت كه يك بار ديگر 
در خصوص نظام مهندس��ی بويژه در عرصه های 
تصميم گيری يك بازبينی مجدد داش��ته باش��يم 
گفت: خوش��بختانه نگاه جديد اين دوره س��ازمان 

نظام مهندسی، و اين دوباره نگريستن به اين 

موضوع موجب اعتالی شهرسازی شده است. در 
روز جهانی شهرسازی بايد به تمام تفكراتی كه می 
تواند شهرس��ازی را حمايت كند احترام گذاش��ت. 
مهم نيست كه فرد شهرساز باشد. همين كه تفكر 
شهرسازی داشته باشد كافی و قابل احترام است و 
به همين منظور بايد از هيات رئيسه، هيات مديره 

سازمان نظام مهندسی تشكر كرد.
وی گفت: اولين مطالبه ای كه می توانس��تيم در 
خصوص اين موضوع داش��ته باش��يم اين بود كه 
شهرس��ازی به وسيله خود نظام مهندسی پذيرفته 
ش��ود و خوش��بختانه اين اتفاق افتاد و الزم است 
نظام مهندسی پله های ترقی را با سرعت بيشتری 
طی كند. ما نهاد غير دولتی و مس��تقل هستيم و 
اين موضوع بايد مورد توجه كسانی كه سمت های 
دولتی دارند قرار گيرد تا هر جا كه ما و اعضای ما 
اهداف��ی غير از منافع م��ردم را دنبال كرديم به ما 
گوشزد كنند. ش��عار ما و هدف ما اين است كه از 
منافع مردم دفاع كنيم و اين ذات نظام مهندس��ی 

است.
وی اضافه كرد: ما افتخار می كنيم كه در جلسات 
تصميم گيری استان عموما رای نداريم زيرا منافع 
س��ازمانی نداريم. گاهی اوقات اين رای نداشتن بر 
عليه ما استفاده می شود اما هر چند با اين ديدگاه 
افق های تازه ای پيش روی ماست و بويژه صاحبان 
اين حرفه اعضايی هستند كه به اين مسأله وابستگی 

جدی دارند و ما به اين پشتوانه افتخار می كنيم.
وی در ادام��ه به ارايه گزارش��ی از فعاليتهای گروه 
شهرسازی پرداخت و گفت: از لحاظ كمی در اين 
دوره حدود 60 جلسه و 185 مصوبه داشته ايم كه 
تقريبا 105 مصوبه اجرايی ش��ده و به اتمام رسيده 
است. 46 مصوبه در حال پيگيری است و شايد بقيه 
مصوبات با اهداف و اس��تراتژی ما هماهنگ نبوده 
و مغفول مانده اس��ت. در خصوص بحث كيفی به 
يك سری اهداف و استراتژی ها رسيديم. بر اساس 
همين استراتژی ها و راهبردها، تالش كرديم برون 
داد سازمانی را در جلسات تصميم سازی و تصميم 
گيری به نحوی غنی تر داشته باشيم. عالوه بر اين 

سعی كرده ايم در جلسات تصميم گيری و تصميم 
سازی از نمايندگان مجرب و جوان و مطلع به حوزه 

خود استفاده كنيم. 
وی ادامه داد: برای رس��يدن ب��ه اين اهداف چند 
ابالغيه موجود مدنظر قرار گرفت. هدف نيز آن بود 
كه حداقل توقعات مصوب شهرسازان را به مرحله 
بلوغ برسانيم. 4 حوزه فعاليت ابالغ شده عبارتند از 
انطباق شهری ساختمان ها، انطباق كاربری اراضی 
ش��هری، نظارت شهرس��ازی و تفكي��ك اراضی 

شهری. 
وی خاطر نشان كرد: نظام مهندسی تا اين دوره به 
حوزه انطباق شهری ساختمان ها وارد نشده بود، و 
كميسيون فنی ما برای اولين بار ضوابط و مقررات 
شهرسازی را كنترل می كند و بر اين اساس سعی 

می كنيم از اين امتحان سربلند بيرون بياييم. 
وی در خصوص تفكيك اراضی شهری نيز گفت: 
اين كار نيز همچون گذش��ته در حال انجام است 
اما نياز به هماهنگی با ش��هرداری داريم. متاسفانه 
انطباق كاربری اراضی ش��هری هنوز در استان ما 
تحقق نيافته اس��ت. در جلس��ات گروه تخصصی 
خود به اين نتيجه رس��يده ايم كه اجرايی ش��دن 
اين موارد در اس��تان نياز به وفاق بين بخشی دارد 
كه خوشبختانه اين هماهنگی با اداره كل مسكن 
و شهرسازی و اس��تانداری خراسان رضوی شكل 
گرفته اس��ت به اين منظور تفاهم نامه ای منعقد 
شد كه در آن اجرای تمامی ابالغيه هايی مربوط به 

مهندسان شهرساز در دستور كار قرار دارد. 
وی افزود: خوشبختانه تعرفه ها نيز برای دومين بار 
و برخی برای اولين بار در استان اصالح شد. مبلغی 
كه مهندس��ان ما دريافت می كردند بسيار اندك 
 بود و خوشبختانه با محاسباتی كه از سوی كميته
4 نفره صورت گرفت اين موضوع بررسی و تصويب 

شده است.
ع��الوه بر اين اولين دوره آزم��ون ارتقای پايه نيز 
برگزار ش��د و بزودی دومي��ن دوره آن نيز برگزار 

خواهد شد.
 وی در خصوص انتخاب بنای برتر نيز اظهار داشت: 
شايد بتوان گفت اولين باری بود كه به معنی واقعی 
موضوع ساختمان و قانون نظام مهندسی خود را در 

بحث شهرسازی و معماری وارد كرد. 
لذا برای اولين بار اين موضوع عملياتی شده است و 
بناهای برتر با معيارهای گروه تخصصی شهرسازی 

انتخاب و ارزيابی شدند. 

8081



در راس��تای اهداف سازمان نظام مهندسی، دفتر نمايندگی شهرستان درگز در 
س��ال 1380 با حضور 18 عضو تاس��يس گرديد.طی 10 سال اخير چهار دوره 
انتخابات برگزار گرديد و هم اكنون با بيش از 40 عضو در رشته های مختلف 
به فعاليت ادامه می دهد. با توجه به تعداد و متراژ پروانه های صادره در س��ال 
1389 به ميزان حدود 74000 مترمربع نياز به برنامه ريزی و نظارت دقيق تر 
در سال جاری احساس می گردد.به همين منظور نمايندگی شهرستان درگز با 
استفاده از بهره گيری نيروهای متخصص و همياری نهادهای مختلف اقدامات 
موثری در راستای بهبود كيفيت ساخت و ساز و رعايت قوانين و مقررات ملی 

ساختمان نموده است.
• اهدافتشكیلدفترنمایندگیسازماننظاممهندسیساختماندرگز:

1-باال بردن كيفيت ساخت و ساز و صنعت ساختمان
2-ارائه خدمات مهندسی به شهروندان جامعه

3-الزام به رعايت مقررات ملی و ضوابط معماری و شهرسازی
4-اعتالی مهندس و دانش مهندسی در سطح جامعه

5-تربيت نيروی كار ماهر
• اقداماتیبدینمنظوردرگروههایتخصصیسازمانشكلگرفتهاست:
1-نظارت بر كار مهندسين با تشكيل گروه نظارت عاليه و بازديدهای مستمر

2-كنترل كليه نقشه ها توسط مهندسين محاسب و باتجربه سازمان
3-توصيه موكد به مالكين به استفاده از مصالح مرغوب و با كيفيت

4-الزام به استفاده از بتن آماده برای كليه ساختمان ها
5-همكاری با س��ازمان فن��ی و حرفه ای جهت ص��دور كارت مهارت برای 

كارگران ساختمانی
6-برگزاری كالس های آموزشی جهت كارگران ساختمانی

 7-هم��كاری تنگاتنگ ب��ا ادارات و نهاد های مرتبط )فرمانداری،ش��هرداری،
بنياد مسكن،دادگستری و. ..(

8-انجام آزمايشات تست بتن و تست جوش در سطح شهرستان
9-كنت��رل كارگاه ه��ای توليد تيرچه بل��وك و تيرچه كرومي��ت با همكاری 

بنيادمسكن
10-تشكيل دفاتر طراحی

• کنترلبرنظارتمهندسین
 در راستای بهبود كيفيت نظارت در شهرستان و با توجه به محدوديت های اجرايی، 
سازمان برآن شد كه طی مراحل چهار گانه )فونداسيون،اسكلت،سقف،پايانكار(
جهت بازديد از ساختمان ها اقدام نمايد.تجربه چهار ساله و آمار، بهبود كيفيت 

باالی 80 درصد را نشان می دهد.

 

• استفادهازنیروهایمتخصصوکارآمددرپروژهها
 به جهت اجرای صحيح و س��اخت و س��از بهينه، كالس های آموزشی جهت 
تعليم و تربيت كارگران س��اختمانی در محل س��اختمان اداری سازمان برگزار 
گرديد.همكاری سازمان فنی و حرفه ای در اين راستا در خور تقدير می باشد. 

• اجرایمقرراتملیساختمان)مبحث19(
 تش��ويق و ترغيب مالكين و س��ازندگان ساختمان به استفاده از مصالح نوين 
ساختمانی استاندارد.بدين منظور سازمان سعی در تشويق مالكين جهت اجرای 
مبحث 19 مقررات ملی س��اختمان را دارد و در سال های آينده انتظار می رود 
حدود 50 درصد از ساختمان های در حال ساخت به اين سمت روی می آورند.

• هم��كاریباش��هرداریدرخصوصاج��رایمق��رراتمعماریو
شهرسازی

 اين س��ازمان از سال 1388 به جهت بهبود س��يمای شهری و اجرای دقيق 
مقررات معماری و شهرسازی با همكاری شهرداری اقدام به تهيه فرمی نموده 
است كه در اين فرم كليه مشخصات زمين اعم از تراكم،سطح اشغال،شمالی 
و جنوبی بودن ملك،نوع كاربری و. .. لحاظ گرديده است و طراحان را در تهيه 

نقشه ها ياری می رساند.
• تقدیروتشكر

در پايان از همكاری فرماندار، شهردار و مديريت بنيادمسكن شهرستان و كليه 
ارگان های ذيربط كه اين سازمان را ياری می دهند تشكر می نمائيم.اميد است 
بتوانيم قدمی هر چند كوچك در راستای اعتالی اهداف عاليه نظام مهندسی 

برداشته باشيم.

گزارش

ــازمان ــر نمایندگی س ــرد دفت ــزارش عملک  گ
ــاختمان درگز)1389-1390(  نظام مهندسی س
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انجمن صنفي مديران مسئول دفاتر مهندسي در سال 1382 به همت تعدادي از مديران مسئول دفاتر مهندسي بنيان گزارده و تأسيس گرديد. اعضاء انجمن مديران 
مسئول دفاتر مهندسي مهندسين باتجربه اي هستند كه حداقل مدرك مهندسي را دارند. دفاتر مهندسي به استناد ماده 9 آئين نامه اجرايي قانون سازمان نظام 
مهندسي و كنترل ساختمان مصوب بهمن ماه 1375 براي اولين بار در سطح ايران تأسيس و پيرو آن نيز انجمن صنفي مديران دفاتر مهندسي در وزارت كار و 
امور اجتماعي به ثبت رسيد و تاكنون نيز سه دوره اعضاء محترم هيئت مديره از طرف اعضاء انجمن انتخاب كه آخرين دوره به استناد جلسه مجمع عمومي مورخ 

89/12/10 و سپس به استناد جلسه هيئت مديره تركيب اعضاء هيئت مديره به شرح زير مي باشد.
محمد حسين شركاء | رئيس انجمن 
عليرضا باغبانزاده | نائب رئيس انجمن
غالمرضا غفوريان سفارشي | خزانه دار

محمد مؤذني مقدم | دبير انجمن
حسين اصفهاني | عضو هيئت مديره
محمد محمودي | عضو هيئت مديره

فرهاد وفائي باقري | عضو هيئت مديره
مليحه آذريان | عضو علي البدل

محمدرضا زارعي | عضو علي البدل
حميدرضا ميرحسيني موسوي | عضو علي البدل 

آخرين مجوز دفاتر مهندسي به استناد ماده 5 مبحث دوم نظامات اداري صادر و تركيب اعضاء هر دفتر در حد 20 نفر در چهار رشته اصلي شامل عمران، معماري، 
تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي كه صالحيت نظارت، طراحي و يا محاسبه دارند تشكيل مي گردد.

انجمن مديران دفاتر مهندسي همواره در طي ساليان گذشته پيگير اجراي قانون و آئين نامه هاي مصوب در ارتباط با تعهدات دفاتر مهندسي و اعضاء دفتر بوده و 
طي نامه هاي متعدد ارسالي به سازمان نظام مهندسي و ديگر سازمان هاي ذيربط همچنين برگزاري جلسات فيمابين از منافع معنوي و مادي اعضاء حمايت هاي 
الزم را به عمل آورده است. اخيراً نيز انجمن مديران دفاتر مهندسي بعد از 3 سال تالش و پيگيري و طي توافقات به عمل آمده و همكاري سه جانبه شهرداري 
محترم مشهد، سازمان محترم نظام مهندسي و انجمن مديران دفاتر مهندسي از طريق دفاتر مهندسي نسبت به ارائه خدمات مهندسي و شهرسازي شهرداري هاي 
مناطق مشهد جهت ثبت درخواست، اعالم ضوابط شهرسازي، اعالم عوارض ساخت، صدور مجوز ساخت، صدور عدم خالف و صدور پايانكار بهره برداري اقدام 

نموده است كه هم اكنون فاز 1 و در مراحل ثبت درخواست و در آينده نزديك مابقي مراحل طي خواهد شد. 
الزم به ذكر است كه كليه انجمن هاي صنفي به استناد ماده يك قانون سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختمان جزء الينفك سازمان بوده و مي بايست همواره 

اين انجمن ها در زمينه فعاليت اعضاء و پيگيري موارد قانوني مدافع منافع مادي و معنوي اعضاء خود باشند.
اميد آنكه در بازنگريهاي آينده قوانين و ضوابط شاهد مستحكمتر شدن جايگاه اين تشكلهاي صنفي باشيم.

گزارش

انجمن صنـفي مدیران مسئول 
دفاتر مهندسي خراسان رضوي
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هنوز مدت زيادی از چاپ اولين كتاب يكی از همكاران نمی گذرد كه ايش��ان 
ب��ا ابتكار جالبی دومين كتاب خود را روانه بازار كرده كه اين بار به بهانه چاپ 
كتاب »الفبای تغذيه و سالمت برای بچه ها از زبان بچه ها« گفتگويی كوتاه با 

ايشان انجام داده ايم كه تقديم حضورتان می كنيم .
1-لطفاخودتانرابرايخوانندگانماهنامهطاقمعرفيکنید:

به نام خدا بنده سعيد جهانشيري عضو سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي هستم.
2-چطورشدکهاینقدرزودتصمیمبهنوشتنکتابدومگرفتید؟

بعد از استقبال خوب و پايش های انجام شده متوجه شدم كه خوانندگان ارتباط 
الزم را با موضوعات كتاب »بابای چاق« برقرار كرده ا ند و مطالب آن را كاربردی 
و قابل اجرا می دانند، بعد از آن مش��غول اصالحات و ويرايش برای چاپ دوم 
كتاب بودم كه چند اعتراض از طرف بچه ها به دس��تم رسيد كه مجبور شدم 
ويرايش را به دوستان واگذار كرده و نوشتن كتاب دوم در اولوييت قرار بدهم. 
3-میتوانیددرمورداعتراضبچههابیش��ترتوضیحبدهید،البتهاگر

اشكالیندارد؟
بلی.كتاب اول در چند فصل متفاوت برای آقايان، خانم ها با گفتمان های جديد 
و كاربردی نوش��ته ش��ده بود ، در ضمن كتاب حاوی 15 نكته طاليی برای 
جلوگيری از اضافه وزن در بچه ها بود كه دوستان كوچك من به علت كامل 
نبودن ابراز نارضايتی كردند. بچه ها گفتند: برای باباهای ما 280 صفحه مطلب 
نوشته ايد و برای بچه ها فقط 5 صفحه و اين يعنی كم كاری برای بچه ها، بنده 

هم بدون تو جيه كردن حرفشان را پذيرفتم و دوباره دست به قلم شدم.
4-چراایننامراانتخابکردید؟

شايد باورتان نشود نام اين كتاب را خود بچه ها با تماس هايی كه با انتشارات 
داشتند عنوان كرده بودند . و من با كمی تغييرات به خواسته آن ها جواب مثبت 

دادم.
5-راجعبهمطالبکتابمیتوانیدمختصریتوضیحبدهید؟

كتاب در قالب داس��تانهای كودكانه به اشكاالت تغذيه بچه ها می پردازد يعنی 
بيان علم تغذيه به زبان بس��يار ساده در قالب های ساده و آموزش های الزم با 
تصاوير گويا در مورد آن چيز هايی كه می خورند. به عنوان مثال در قالب يك 
داس��تان تفاوت نوشابه دوغ و آب گفته شده به همراه انرژی كه هر يك برای 
بدن توليد می كنند ميزان قندی كه هر كدام از اين نو ش��يد نی ها دارند و نكته 
جالب اين است كه با يك يا دو بار مطالعه داستان آن قسمتی كه مد نظر است 

در حافظه دراز مدت بچه ها ذخيره می شود .
6-دانستناینمطالبچقدربرایبچههامهماست؟

 اگر به سالمتيشان اهميت بدهند خيلی زياد و اگر اهميت ندهند قطعا هيچ. اين 
نظر من است به اندازه ای كه يادگيری درس علوم و رياضی الزم است دانش 
تغذيه هم الزم است، دقت كنيد بچه های ما توان يادگيری بسيار بااليی دارند 
به گونه ای كه می توانند پايتخت كش��ور ها، واحد پول آن ها، نام فوتباليستهای 
معروف و....را حفظ كنند. ذهن انس��ان مانند يك ماهيچه است هر قدر بيشتر 
از آن كار بكش��ی قوی تر می شود نه تنها دانستن دانش تغذيه به اين موضوع 
كمك شايانی می كند بلكه شما خواهيد ديد همين داستانهای آموزنده و كوتاه 
باعث تغيير رفتارهای مثبتی نيز در بچه ها خواهد شد، چون داستانها به گونه ای 

خاص طراحی شده است. 
7-آیاباکمبودوقتمواجهنمیشوید؟

خير. جالب اس��ت عن��وان كنم من از زما نی كه توفيق پي��دا كرده ام و گاهی 
می نويسم كنترل زمان را ياد گرفته ام و تقريبا با كمبود وقت مواجه نمی شوم 

حتی در برنامه ريزی ساير كارهايم نيز موفق تر شده ام . 
8-نوشتنبرایبچههاکارراحتیاست؟

با اين ذهنيت ش��روع كردم كه بايد كار س��اده ای باش��د ولی وقتی شروع به 
ش��خصيت پردازی برای داستانهای كتاب كردم و قرار شد كه در داستانها به 
پرورش خالقيت بپردازم و از طرفی می بايست نكات علمی نيز در قالب داستان 

گفت و گو

ــا عمـل ــرف تـــــــــــــــــــــــــــــــــــ از ح

جای بگيرد تازه آن وقت متوجه شدم كه اين كار چقدر سخت است، باور كنيد 
از كتاب اول خيلی مش��كل تر بود ولی من فقط به هدفم فكر می كردم اينكه 

بنويسم.باالخره كتابی شد كه در دو رده سنی كودك و نوجوان مجوز گرفت.
9-نحوهارتباطاینکتاببابچههاچگونهاست؟

ما بزرگتر ها بر اين باوريم كه بچه های ما از زياد غذا خوردن دچار اضافه وزن 
می ش��وند ولی حقيقت قدری متفاوت اس��ت اين مطلب شايان ذكر است كه 
عمده اضافه وزن بچه ها مربوط به خوردن تنقالت مصنوعی و نداشتن تحرك 
كافی است و اگر چه در همين دو مطلب خالصه نمی شود ولی معتقدم اين دو، 
بزرگترين معضل اس��ت. امروزه اين تنقالت در شكل ها ورنگ های مختلف و 
بوفور پيدا می شود و بچه های ما به راحتی با طعم و مزه آن ها آشنا هستند و از 
خوردن آن ها لذت می برند اگر خوردن تنقالت را ممنوع كنيم حتما راه اشتباهی 
را در پيش گرفته ايم پس بهترين راه آموزش و كنترل اس��ت، كه اين كتاب 
به همين مطالب به زبان گفتاری پرداخته و از ادبيات س��خت نگارشی در آن 

خودداری شده است.
10-مطالبکتاببچههارابهزحمتنمیاندازد؟

در ابتدای اين كتاب عنوان ش��ده كه قرار نيس��ت لذت غذا خوردن از بچه ها 
گرفته ش��ود .من قبل از چاپ كتاب آخرين ويرايش آن را در اختيار تعدادی از 
بچه ها قرار دادم و آن ها به من اطمينان دادند كه مطالب قابل فهم اجرايی و 
مناسب است .فقط يك مطلب باقی می ماند و آن اين است كه اگر والدين قبل 
از فرزندانشان كتاب را مطالعه نكنندمطمئن باشيد بچه ها بعد از خواندن كتاب 
سواالتی از آنان خواهند پرسيد كه ممكن است در پاسخ دادن به زحمت بيفتند. 

11-آیادوبارهقصدنوشتندارید؟
بله، من هنوز در ابتدای راه هستم، كار ديگری در دست دارم به نام »سكوهای 
موفقيت منتظر شماس��ت« كه برای نوجوانان در دست تهيه است و موضوع 
داستان خلق آينده از همين امروز است. آن كتاب داستان واقعی مردان و زنانی 
است كه از نوجوانی می دانسته اند كه در آينده چه شغلی خواهند داشت .آن ها 
هميشه خود را در آينده ديده اند. و فرصت های برتر را برای خود خلق كرده اند.

12-چگونهوقتاضافهمیآوریدتابنویسید؟
من هم مثل ديگ��ران وقت اضافه نمی آورم، فقط زمان را مديريت می كنم تا 
بتوانم بدون تداخل با ساير كارهايم فرصت نوشتن را نيز پيدا كنم شب فكرم را 
روی كاغذ می آورم و صبح می نويسم آن هم در زمانی كه نشود كاری بيشتر از 

نوشتن انجام داد، چون شغل اصلی من نوشتن نيست.
13-چراقالبکارتانداستانیاست؟

داستان در حافظه دراز مدت انسان به راحتی جای می گيرد، فراموش نمی شود، 
به راحتی قابليت مرور در ذهن را دارد، خستگی مطالب علمی را ندارد .

14-اینکتابراچگونهمیتوانتهیهکرد؟
جه��ت رفاه حال همكاران تعداد مح��دودي از اين كتاب را در اختيار كتابخانه 

سازمان قرار داده  ام تا به راحتی بتوانند آن را تهيه كنند. 
15-آیاباخواندناینکتابتحولیدربچههاایجادخواهدشد؟

باز هم سوال سخت پرسيديد من توان معجزه ندارم من در اين كتاب در قالب 
ي��ك راهنما به توضيح رفتارهای نامتعارف بچه ها در يك قالب بس��يار جديد 
پرداخته ام و اين قدر مطمئن هستم كه ارتباط الزم را با بچه ها برقرار می كند و 

به آن ها نكات بسيار خوبی می آموزد.ولی يادمان باشد اگر بخواهند می توانند. 
سخن آخر، با تشكر از وقتی كه در اختيار بنده قرار داديد دوباره تاكيد می كنم 
اين كتاب را ابتدا والدين بخوانند تا مطمئن باش��ند كه با افراط و تفريط هيچ 
كاری درس��ت انجام نمی شود .اگر فرزند شما بعد از اولين مطا لعه كتاب از آن 
رضايت داشت و گاهی اوقات دوباره كتاب را به دست گرفت و مرور كرد بدانيد 
كه كتاب كار خود را انجام خواهد داد در غير اين صورت فقط گذش��ت زمان 

است كه راهنمای انسان می شود و تقريبا كاری از دست شما ساخته نيست.

گفت و گو با مهندس  سعید جهانشیری نویسنده کتاب الفبای سالمت و تغذیه برای بچه ها
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نظرسنجی

ما را در ارتقای کیفیت ماهنامه طاق یاری دهید

امامصادق)ع(:بهتریندوستمنآنکسیاستکهعیبهایمرابهمنهدیهکند.
مخاطبان هر نشريه ارزشمند ترين سرمايه فكری و اساسی ترين محور توسعه آن مجموعه به شمار می روند. از اين روی آگاهی 

از سطح نيازها و عاليق آن ها می تواند برنامه ريزان و دست اندركاران را در ترسيم اهداف و افق های پيش روی ياری دهد.
" طاق " نيز در نظر دارد با تاكيد بر اين مهم از نقطه نظرات سازنده خوانندگان و مخاطبان فهيم خويش در اين راستا بهره مند 
گردد. شما خوانندگان گرامی می توانيد ضمن پاسخ به پرسشهای ذيل و ارايه و ارسال آن به دفتر نشريه ما را در تحقق اين مهم 

ياری فرماييد.
با سپاس از همكاری شما
مدير اجرايی ماهنامه طاق

1-چهمیزانازمجلهطاقرامطالعهمیکنید؟
 اكثر قسمت ها را می خوانم 

 بعضی قسمت ها را می خوانم 
 فقط ورق می زنم 

 اصاًل مطالعه نمی كنم

2-کدامقسمتمجلهبرایشماجذابیتبیشتریبرایمطالعهدارد؟
 مقاالت 

 گزارش ها و گفتگوها
 اخبار 

 سرمقاله
 تلنگر

 دل نوشته
 ساير قسمت ها )لطفا نام مطلب را ذكر نماييد(

3-ویژگیهایمقاالتماهنامهبهنظرشماچهبایدباشد؟
 نوآوری 
 كاربردی

 دارای سطح باالی علمی
  ساير )با ذكرمورد(

4-کیفیتکلیمطالبراچگونهارزیابیمیکنید؟
 بسيار خوب 

 خوب 
 متوسط 
 ضعيف

5-وضعیتشكلیمجلهراازنظرصفحهآراییوچاپتعدادصفحاتو...چگونهارزیابیمیکنید؟
 بسيار خوب 

 خوب 
 متوسط 
 ضعيف

6-درپایانهرگونهپیشنهاداصالحیبرایارتقاءکیفیتمجلهداریدبیانفرمائید.
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خبرهاخبرها

رييس سازمان نظام مهندسي كشور: 
نظاممهندسيبایدجایگاهخودرادرسطحکشوروبینالملليپیداکند

رييس سازمان نظام مهندسي كشور گفت: اگر بدنبال ارتقاي نظام مهندسي هستيم بايد هويت و جايگاه خود را در 
سطح كشور و بين المللي پيدا كنيم.

مهندس سيد مهدي هاشمي در جمع اعضاي هيات مديره نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي افزود: ايران 
اس��المي در زمينه مهندس��ي و شهرسازي داراي پيشينه ديرينه و از پتانسيل خوبي برخوردار است كه با تالش و 

تعامل مي توان نظام مهندسي كشور را احيا كرد.
وي با اشاره به راه اندازي واحد بين المللي نظام مهندسي، گفت: در اين راستا تاكنون گام هاي خوبي برداشته شده 
تا نظام مهندسي كشور بتواند در سطح بين المللي تعيين كننده و تاثير گذار بوده و حرفي براي گفتن داشته باشد.

مهندس هاش��مي با بيان اينكه ايران از جايگاه بااليي در زمينه نيروي انس��اني برخوردار اس��ت، افزود: راه اندازي 
پژوهشكده و دانشگاه نظام مهندسي به صورت بين المللي از اهدافي است كه دنبال مي شود و بدين طريق مي 

توان دانشجو را از خارج پذيرش كرد و بسياري از دوره هاي بين المللي نظام مهندسي در كشور برگزار شود.
به گفته وي بحث توليد علم در نظام مهندسي بايد به طور جدي پيگيري شود، همچنانكه كشورمان در توليد علوم 

مختلف جزء 10 كشور دنيا است، مي تواند در اين زمينه نيز پيشگام باشد.
وي در ادامه اظهار داشت: دست يابي به اهداف عالي نظام مهندسي شايد در كوتاه مدت نتيجه بخش نباشد اما اين 

اقدامات بايد از جايي شروع شود و نيازمند تالش و كوشش فراوان است.
رييس سازمان نظام مهندسي كشور با اشاره به تعامالت منطقي و مستمر با قواي سه گانه اعم از مجريه، مقننه و 
قضائيه گفت: هم اكنون مباحث نظام مهندسي در قوه قضائيه مورد توجه و نظر خواهي است در حاليكه در گذشته 

بسياري از مسووالن اين حوزه، نسبت به اين مباحث بيگانه و بي اطالع بودند. 
مهندس هاش��مي به تعامالت خوب نظام مهندس��ي با قوه مجريه اش��اره كرد وگفت: بدنبال جلسات و اقدامات 
انجام شده، تاكنون حدود 15 دستور مستقيم رييس جمهور در حمايت از سازمان نظام مهندسي نظير راه اندازي 

پژوهشكده، ماده 37، نظارت بر پروژه هاي عمراني و صادرات فني و مهندسي صادر شده است.
وي خاطر نشان كرد: اگرچه در قوانين و آئين نامه ها ضعف و كاستي وجود دارد اما واقعيت اين است كه هم اكنون 
بخش قابل توجهي از قوانين نظام مهندس��ي با توجه به اش��كاالت مربوطه نيز اجرايي نمي شود و تالش ما در 

راستاي عملياتي شدن قوانين و اصالح آن به صورت موازي است.
وي با اشاره به لزوم ارتباط و تعامل با نمايندگان مجلس در قوانين نظام مهندسي، گفت: هم اكنون كار در مجلس 
به صورت كند و بطئي پيش مي رود و بايد اذعان داشت كه حضور نمايندگان مهندس در رشته هاي مختلف نظير 

مهندسي ساختمان، كشاورزي، صنعت و معدن، نقش مهمي در ارتقا جايگاه نظام مهندسي كشور دارد.
وي با اش��اره به بحث نظام مهندس��ي در س��ند چش��م انداز، گفت: بر اين اس��اس پيش��برد اهداف بر اس��اس 
برنامه هاي راهبردي انجام مي ش��ود و اين اقدامات با مش��اركت نظام مهندس��ي اس��تان ها در حال انجام است.

وي با اش��اره به راه اندازي دبيرخانه دائمي اجالس نظام مهندسي،گفت: اين دبيرخانه هر دو هفته يكبار تشكيل 
جلسه مي دهد و هم اكنون بخش قابل توجهي از مصوباتي كه بر زمين مانده بود، در حال پيگيري و انجام است.
رييس س��ازمان نظام مهندسي كش��ور در ادامه با اشاره به نقطه نظرات و پيشنهادات خوب هر يك از مسووالن 
نظام مهندسي خراسان رضوي، گفت: اين باعث افتخار است كه تاكنون اقدامات زيادي در اين استان انجام شده 

و مباحث و چالشهاي نظام مهندسي شناسايي گرديده است.
به گفته وي مشكالت و چالشهاي گفته شده به جديت در شوراي مركزي نظام مهندسي دنبال خواهد شد و طي 
جلسه اي با حضور مسووالن نظام مهندسي استان خراسان رضوي، تمامي موارد مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
وي با اش��اره به ارزش و توانمندي مهندس��ان استان خراسان رضوي، گفت: خراسان رضوي بيشترين سهم را در 
شوراي مركزي نظام مهندسي دارد و استفاده از تجربيات و توانايي هاي مهندسان اين استان همواره مورد توجه قرار 

دارد كه اين مسئله قابل توجه و تقدير است.
وي در پايان گفت:با توجه به حمايت خوب اس��تاندار محترم خراس��ان رضوي، مي توان ظرفيت هاي بالقوه نظام 

مهندسي در اين استان را بالفعل كرد و اين اقدامات در سطح كشور به عنوان الگو مطرح گردد.
در ابتداي اين جلسه مهندس محمد رضا اخوان رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي گزارشي 
از عملكرد و اقدامات اين سازمان با افزون بر 13 هزار مهندس مستقر در مشهد و ساير شهرستان هاي اين استان 

را ارائه كرد.
 در ادامه اين جلسه هر يك از معاونان و مسووالن سازمان نظام مهندسي خراسان ضوي نقطه نظرات و چالشهاي 

پيش روي را بيان كردند.
خالي بودن جايگاه نظام مهندسي در مصوبات دولت، بي اطالعي برخي از نمايندگان مجلس از لوايح و طرحها، 
لزوم تبديل مباحث نظام مهندسي از جرم به تخلف، لزوم اصالح و بازنگري در قوانين نظام مهندسي، آموزش و 
به روز رساني مباحث نظام مهندسي ساختمان، كاربردي كردن شرح خدمات نظام مهندسي و دشواري پذيرش در 
آزمون نظام مهندسي از جمله مباحث و موضوعاتي است كه توسط مسووالن نظام مهندسي خراسان رضوي در 

اين جلسه مطرح شد.
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مهندسانازپروژههايعمرانيشهرداريمشهدبازدیدکردند

75 تن از مهندس��ان رشته هاي ساختماني از پروژه هاي عمراني شهرداري مشهد از جمله پروژه پل كابلي ميدان 
امام حس��ين)ع( و پروژه تقاطع غير همسطح ميدان شهيد عباسپور در بولوار كمربندي 100 متري شرقي مشهد 

بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي اين بازديد به دعوت معاونت عمراني 
شهرداري مشهد از سوي گروه بازديدهاي علمي سازمان انجام شد، در ابتداي اين بازديد مهندسان از پروژه برج 
مسكوني آرميتاژ كه به سبك معماري مدرن در دست ساخت است بازديد نمودند، همچنين در ادامه مهندسان از 

پل كابلي ميدان امام حسين )ع( كه توسط متخصصان كشورمان طراحي و در دست ساخت است بازديد كردند.
در اين بازديد دكتر علي كمك پناه طراح و مجري پروژه گفت: اين پل با صرف 250 ميليارد ريال بصورت كابلي 
و به ش��كل بيضي در ميدان امام حس��ين )ع( بولوار خواجه ربيع ساخته مي شود. وي افزود: پل كابلي ميدان امام 
حسين )ع( به دليل قوسي بودن، ويژگي خاصي دارد، شمدان هاي قوسي و عرشه فوالدي آن به وزن 1800 تن 
مي باشد، اتصاالت كابل ها بصورت پيچ و مهره اي است و ارتفاع پايه پل 40 متر و داراي تيرهاي عرضي است، 
اين كابل ها 18 هزار كيلوگرم بر سانتي متر مربع و از جنس گالوانيزه مي باشد. به گفته دكتر كمك پناه داخل هر 

كابل 18 رشته سيم فوالدي دارد.
بر اساس اين گزارش مهندسان كه توسط كارشناسان حوزه معاونت عمراني شهرداري همراهي مي شدند، از پروژه 

بزرگ تقاطع غير همسطح ميدان شهيد عباسپور واقع در كمربندي 100 متري شرقي مشهد بازديد كردند.
اين پروژه بطول 4 كيلومتر و به عرض 800 متر از ميدان غدير تا تقاطع بولوار شهيد عباسپور احداث مي شود كه 
ش��امل چهار روگذر مي باش��د، اين پل شامل 10 دهنه 24 متري در ميدان شهيد عباسپور، دور برگردان پشت به 

پشت در منطقه هوانيروز مي باشد كه دوربرگردان آن روگذر انجام مي شود.
به گفته يكي از مجريان طرح پروژه بزرگ تقاطع غير همسطح شهيد عباسپور اميد است اين طرح كه آذرماه سال 
قبل با 150 ميليارد ريال آغاز شده در يوم اهلل 22 بهمن ماه امسال به بهره برداري برسد. اين كارشناس افزود: اين 

پروژه چهارماه زودتر از موعد مقرر به بهره برداري خواهد رسيد.
در اين بازديد پنج ساعته مهندس واعظي مدير گروه بازديدهاي علمي سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان 
رضوي از طراحان، مجريان، سازندگان و كارشناسان و پيمانكاران شهرداري مشهد در اجراي پروژه هاي عظيم و 

ماندگار كالنشهر مذهبي و پايتخت معنوي ايران تقدير و تشكر كردند.
 

استاددانشگاهکوبهژاپنخواستارتهیهسناریويزلزلهمشهدشد

عضو هيئت علمي دانشگاه كوبه ژاپن با توجه به زلزله خيزي خراسان رضوي خواستار تهيه سناريوي زلزله شهر 
مشهد با همكاري آژانس بين المللي جايكاي ژاپن در اين استان شد.

پروفس��ور ش��يرو تاكادا در ديدار با رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراس��ان رضوي افزود: با اجراي اين 
سناريو امكان ارائه خدمات فني، مهندسي و كنترل بحران پس از زلزله براي مهندسين و كارشناسان استان فراهم 

مي گردد.
وي كه مشاور ارشد شركت ايمن لرزه شرق مي باشد، افزود: شهر مشهد به عنوان دومين كالنشهر مذهبي جهان 

و يكي از مدرن ترين شهرهاي ايران، زلزله خير است.
وي ادامه داد: با توجه به قرار گرفتن برخي از نقاط خراسان رضوي بر روي گسل هاي زلزله و گسترش پروژه هاي 
كالن ساختمان در قالب مسكن مهر در اين استان طي سال هاي اخير، نياز به تهيه و تجهيز زير ساخت ها در اين 
مناطق و شريان هاي حياتي آن نظير شبكه هاي آب و فاضالب، مخابرات و برق، مطالعه و بررسي در زمينه حوادث 

غير مترقبه اجتناب ناپذير و امري حياتي است.
پروفسور تاكادا، امكان برقراري ارتباط و فراهم شدن شرايط همكاري مؤسسات و شركت هاي ژاپني با توليدكنندگان 

فناوري نوين در امر مهندسي زلزله در استان را از طريق سازمان نظام مهندسي خواستار شد.
اس��تاد دانشگاه كوبه ژاپن همچنين خواستار تأسيس مؤسسه س��ازه هاي هوشمند مهندسي زلزله در كالن شهر 

مشهد شد.
وي اظهار داش��ت: چندي پيش مدير آژانس همكاري هاي بين المللي جايكاي ژاپن كه پروژه هاي بزرگي را در 
برخي از كشورهاي جهان در خصوص زلزله در دست اجرا دارد، در بحث بحران زلزله به ايران سفر كرد و دفتري 
را در تهران راه اندازي نموده است، كه اين دفتر مطالعاتي را در خصوص خطر زلزله در پايتخت ايران شروع كرده 

است.
پروفسور تاكادا همچنين گفت: تا كنون 10 نفر دانشجوي ايراني در دانشگاه كوبه ژاپن زير نظر من موفق به اخذ 

دكتراي زلزله شده اند و آنان هم اينك در دانشگاه هاي تهران سرگرم پژوهش و تدريس هستند.
در اين جلسه كه مهندس مهردوست مدير دفتر منطقه اي مركز تحقيقات ساختمان و مسكن نيز حضور داشت، 
رئيس س��ازمان نظام مهندس��ي ساختمان خراسان رضوي گفت: اين س��ازمان با داشتن 16 هزار عضو در هفت 
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رشته ساختماني به عنوان دومين سازمان نظام مهندسي كشور از پتانسيل، امكانات و كارآيي خوبي در امر نظارت 
برخوردار است.

مهندس محمد رضا اخوان عبداللهيان افزود: همكاري هاي خوبي كه اين سازمان با دستگاه هاي اجرايي استان از 
جمله استانداري، اداره كل راه و شهرسازي و شهرداري مشهد دارد، مي تواند مشتركاً طرح هاي مطالعاتي، پژوهشي 

و كاربردي را در زمينه بحران زلزله در استان دنبال كند.
مهندس اخوان عبداللهيان پيشنهاد تشكيل اتاق بحران ساختمان سازي را در شهرها و شهرك هاي اقماري مشهد 
در ارائه خدمات فني و مهندسي، پژوهش و تحقيقات ساختمان و مسكن با همكاري سازمان ها و نهادهاي دولتي 

و غير دولتي ارائه كرد.
وي همچنين در ادامه به اهميت حمايت دفتر فني استانداري از پروژه هاي پژوهشي و تحقيقاتي در كنترل بحران 
زلزله اشاره كرد و افزود: به زودي طرح پيشنهادي به استانداري ارائه شود تا در صورت تأييد و حمايت همه جانبه اي 
از طرف سازمان ها و ادارات استان اين پروژه راه اندازي و پروژه بحران پس از زلزله از طريق دفتر منطقه اي مركز 

تحقيقات ساختمان و مسكن شروع بكار نمايد.
مهندس پورحسيني نايب رئيس سازمان هم گفت: در شرايط فعلي نظارت دقيق در پروژه هاي ساختماني از نظر 

مقاوم سازي و بهينه سازي انرژي انجام مي شود. 
 

تفاهمنامهبیمهجامعمهندسانبابیمهایرانبهامضاءرسید

تفاهم نامه بيمه جامع مسووليت مدني و حرفه اي مهندسان و سازندگان مسكن و ساختمان ميان مدير كل شركت 
سهامي بيمه ايران و رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي امضاء شد.

در مراسم امضاء اين قرارداد، كه با حضور اعضاي هيئت مديره و بازرسان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان 
حضور داشتند، مدير كل شركت بيمه ايران در خراسان رضوي گفت: بر اساس اين تفاهم نامه تا نيمه آبان ماه سال 
جاري شيوه نامه اجرايي بيمه جامع مسووليت مدني و حرفه اي مهندسان توسط كارشناسان بيمه ايران و نمايندگان 

نظام مهندسي تدوين و پس از تصويب نهايي در سطح پروژه هاي ساختماني استان اجرايي مي شود.
سيد محمد ناصر مبرقعي افزود: بيمه جامع مسووليت مدني و حرفه اي مهندسان در آينده نزديك به صورت الگو 
براي نظامات مهندسي، پيمانكاران و سازندگان پروژه هاي ساختماني از سوي نمايندگي هاي شركت بيمه ايران در 
كشور به اجرا در خواهد آمد. وي هدف از اجراي اين بيمه را پيشگيري از سردرگمي ها در زمان حوادث و فرآيند 
استفاده از آن را در دوران ساخت و ساز و بهر برداري از ساختمان ايمن و سالم دانست و اظهار داشت: بيمه جامع 
مسووليت مدني تضمين و ايمني سازندگان را در پي خواهد داشت. وي تصريح كرد: بر اساس اين طرح مهندسين 

طراح و مجريان در امر ساخت و ساز تحت پوشش بيمه ايران قرار خواهند گرفت.
مبرقعي نقش س��ازمان نظام مهندس��ي ساختمان خراسان رضوي را در زمينه مش��اركت تمامي مهندسان مؤثر 

دانست.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي هم گفت: طرح بيمه جامع مسووليت مدني و حرفه اي 
مهندس��ان پس از يكسال و نيم كار كارشناسي و تشكيل جلسات مشترك با كارشناسان بيمه سرانجام امروز به 
امضاء رسيد، اين بيمه تمامي مهندسان و سازندگان ساختمان و مسكن و كارفرمايان را تحت پوشش قرار خواهد 

داد و سازمان نيز تسهيالت را براي مهندسين ناظر كه در قالب اين بيمه نامه اقدام نمايند مدنظر خواهد داشت.
مهندس محمدرضا اخوان عبداللهيان براي بيمه جامع مهندسان كميته اي متشكل از چهار نفر كارشناسان بيمه و 
نمايندگان نظام مهندسي را موظف نمود، ظرف مدت دو هفته پس از پااليش موضوعات شيوه نامه اجرايي آن را 

تدوين تا با اطالع رساني مناسب هر چه سريعتر به مرحله اجرا در آيد.
وي گفت: انشاهلل پس از يك دوره آزمون و پااليش الزم اين طرح با حمايت مسئولين و مهندسين بصورت اجباري 

در استان مدنظر قرار گيرد.


شهرداريمشهدجایزهملیمدیریتسالمتاداریدرکشورراکسبکرد

 شهرداری مشهد جايزه ملی مديريت سالمت را در همايش سالمت اداری كه در تهران برگزار شد، كسب كرد.
 به گزارش پايگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد، شهردار مشهد در اين خصوص با بيان اينكه امروز هر دستگاهی 
به تناسب شرايط و ميزان احساس مسووليت خود، برای تامين سالمت اداری وارد اقدامات اصالحی شده است، 
خاطرنشان كرد: اين اقدامات بسيار پرهزينه و كم  بازده است و نمي توان نسخه واحدی را با تمام خصوصيات كاری 

و ارايه خدمات متفاوت، ابالغ و اجرا كرد.
س��يد محمد پژمان با اعالم اينكه 70درصد مراودات مردم با شهرداری، در حوزه شهرسازی است، گفت: بهترين 
سيستم يكپارچه سازی شهرس��ازی در كشور، در مشهد طراحی شده است كه همه اقدامات بدون دخالت نيروی 
انسانی توسط آن انجام مي شود و اين امر بايد در ساير شهرداری ها نيز برای كاهش فساد اداری گسترش پيدا كند.
پژمان ادامه داد: با يكپارچه س��ازی خدمات شهرس��ازی، امروز ما در شهرداری مشهد كار تخصصی شهرسازی را 
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تبديل به كار اپراتوری كرده ايم كه باعث كاهش حجم رفت وآمد ها و يكسان بودن مقررات برای افراد شده است.
وی با انتقاد از قوانين و مقررات شهری اظهار داشت: قوانين و مقررات ما مربوط به 70سال قبل است، در حالي كه 

خيلی از مشكالت امروز، آن زمان وجود نداشته است كه قوانينی برای آن شكل بگيرد.
شهردار مشهد با بيان اينكه آيا حجم جديد فعاليت های شهرداری متناسب با قوانين، ساختار و نيروی انسانی است، 
گفت: اگر مديری خود دارای انديشه بوده و از سالمت اداری نيز برخوردار باشد، باالی 95درصد، فساد اداری در آن 
اداره به وجود نمي آيد، اما وقتی مدير چند شغل داشته باشد، وقت نمي كند به سمت های خود رسيدگی كند و اين 

امر باعث شكل گيری مشكالتی خواهد شد.
پژمان خاطرنشان كرد: توسعه روند تصدی گری دستگاه های عمومي  و دولتی، اشتباه بزرگی است كه فساد اداری 
را به دنبال دارد و بسياری از اقداماتی كه دولت به انجام آن ها مي پردازد، از سوی خود مردم قابل انجام است و اگر 

سازوكار مناسب آن پيدا شود، اين همه فساد و گرفتاری در سيستم اداری پيش نخواهد آمد.
وی با اشاره به اهميت آسيب شناسی سيستم اداری و يافتن راه حل مناسب برای آن ها، گفت: اصالح نظام اداری با 

وجود نيروهای توانمند به عزم ملی نياز دارد.
شهردار مشهد تصريح كرد: يك سوم جمعيت مشهد حاشيه  نشين هستند كه خارج از طرح تفصيلی و مجوز، به 

ساخت وساز در زمين های كشاورزی حاشيه شهر پرداخته اند.
پژمان افزود: ما امروز در تنگناهای جدی قرار گرفته ايم و هر روز بر مشكالت شهری نيز افزوده مي شود، اما بايد 

پاسخگوی مردم باشيم و به آنان خدمتگزاری كنيم.
 

ارایهخدماتپروانهوپایانکاردر70دفترمهندسیموردتاییدشهرداریمشهد

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد از تاييد صالحيت 70 دفتر مهندسی سطح شهر مشهد به منظور ارايه 
خدمات پروانه و پايان كار ساختمان به متقاضيان و شهروندان مشهدی خبر داد.

به گزارش پايگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد؛ محمد هادی جاويد با بيان اين مطلب گفت: شهروندان و متقاضيان 
دريافت خدمات پروانه و پايان كار س��اختمانی می توانند با مراجعه به دفاتر مهندسی مورد تاييد شهرداری مشهد 

نسبت به تشكيل پرونده، ثبت، درخواست و كارشناسی ملك يا زمين خود اقدام كنند.
وی در ادامه افزود: خدماتی از قبيل اعالم ضابطه ملك؛ پيشنويس و تعيين خالف ملك نيز در آينده نزديك به دفاتر 
مهندسی واگذار می شود و شهروندان می توانند بدون مراجعه به شهرداری های مناطق و تنها با مراجعه به نزديك 

ترين دفتر مهندسی محل خود از اين خدمات استفاده كنند.
وي در خصوص مناطق ارايه دهنده اين سرويس گفت: در حال حاضر شهروندان مناطق يك، 9، 10، 11 و 12 
به خدمات ياد شده دسترسی دارند و در تالش هستيم با رفع مشكل سخت افزاری برخی مناطق، به زودی امكان 

دسترسی شهروندان تمامی مناطق شهرداری را به اين خدمات ميسر كنيم.
وی در خصوص ديگر سرويس های قابل ارايه از سوی دفاتر مهندسی عنوان كرد: ديگر خدمات اين دفاتر شامل 

خدمات پرداخت اينترنتی قبوض، نوسازی، اعالم ضابطه خودكار می باشد.
جاويد در خصوص تعرفه های دريافتی از شهروندان در دفاتر مهندسی بيان كرد: دريافت خدمات بازديد كارشناسی 
برابر مصوبه های شورای شهر صورت می گيرد و دريافت خدمات اداری نيز بر اساس تعرفه كارگروه آی.تی. استان 

انجام می شود.
وی تصريح كرد: با توجه به دريافت بهای خدمات از سوی دفاتر مهندسی، شهرداری هزينه اضافی در اين خصوص 

از شهروندان دريافت نمی كند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد، ابراز اميدواری كرد: با توجه به اينكه خدمات ارايه شده شهرداری های 
مناطق از سوی دفاتر مهندسی نيز ارايه می شود، انتظار می رود شهروندان به دفاتر مهندسی مراجعه كنند تا كار خود 

را با سرعت و دقت بيشتری دنبال كنند.
جاويد افزود: ارايه اين خدمات از سوی دفاتر مهندسی منجر به ارتقای كيفيت خدمات شهرسازی شده و در نهايت 

تكريم و احترام به ارباب رجوع را با دنبال خواهد داشت.

ارتفاعگنبدحرممطهرامامرضا)ع(باالتربرود

با توجه به افزايش طبقات ساختمان های اطراف حرم مطهر امام رضا )ع( كه به نوعی بستر را برای از بين رفتن ديد 
و منظر بصری حرم مطهر رضوی فراهم كرده است چاره ای نداريم ارتفاع گنبد را باال ببريم.

عضو شورای اسالمی شهر مشهد در ارتباط با افزايش طبقات ساختمان های اطراف حرم مطهر امام رضا )ع( كه 
به نوعی بستر را برای از بين رفتن ديد و منظر بصری حرم مطهر رضوی فراهم كرده است، گفت: چاره ای نداريم 
ارتفاع گنبد را باال ببريم. حجت االسالم محمدرضا مهرورز در ارتباط با تراكم فروشی ها در محدوده و اطراف حرم 
مطهر رضوی )ع( اظهار داشت: قطعا سياست شورا اين نبوده است كه در اطراف حرم مطهر امام رضا )ع( با افزايش 

طبقات ساختمان ها ديد و منظر بصری حرم مطهر )ع( از بين برود.
عضو شورای اسالمی شهر مشهد با تاييد از بين رفتن ديد بصری بارگاه منور امام رضا )ع( با توجه به ساختمان های 
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مرتفع نزديك به حرم مطهر رضوی گفت: قطعا افزايش ارتفاع س��اختمان های محدوده و اطراف حرم س��بب از 
ميان رفتن ديد بصری بارگاه منور رضوی می شود. وی در خصوص اينكه چرا برای ساختمان های مجاور و محدوده 
حرم مطهر رضوی پروانه س��اخت و ساز داده می شود، اظهار داش��ت: ارايه مجوزهای ساخت و ساز و پروانه های 
ساختمان در محدوده بارگاه منور رضوی بر اساس ضابطه های تعريف شده صورت می گيرد و در اين ميان مطمئن 
باش��يد كه ارايه پروانه های س��اخت و ساز و افزايش تراكم در ذهن هيچ كسی نبوده است كه اين امر و اتفاق بروز 

كند.
مهرورز ادامه داد: در حال حاضر و در خيابان طبرس��ی مش��هد نيز با توجه به ساخت و سازهايی كه صورت گرفته 

است اندكی ديد بصری حرم مطهر رضوی كور شده است.
وی به بازديد خود از شهر نجف و اقدامات مسووالن شهری اين شهر در راستای توسعه حريم بارگاه نجف اشرف 
اشاره كرد و گفت: در اين بازديد مسووالن شهر نجف به نكته قابل توجهی اشاره كرد و آن هم اينكه آنان حرم 

مطهر نجف اشرف و بارگاه اميرالمومنين علی )ع( را همانند حرم مطهر رضوی توسعه داده اند.
عضو شورای اسالمی شهر مشهد افزود: آنان اين گونه عنوان كردند كه ما اطراف حرم مطهر را توسعه می دهيم تا 
حرم ديده شود اما شما اطراف حرم مطهر را به گونه ای توسعه داده ايد كه بايد به دنبال حرم مطهر امام رضا )ع(

باشيم تا بتوانيم آن را پيدا كنيم.
مهرورز در ارتباط با اينكه چه راهكاری می تواند از ادامه روند كاهش ديد بارگاه منور رضوی جلوگيری كند، گفت: 
در اين راستا بايد به دنبال ارايه راهكارهای موثر در اين حوزه باشيم كه يكی از اين موارد بررسی راهكار افزايش 
ارتفاع گنبد حرم مطهر رضوی است. عضو شورای اسالمی شهر مشهد خاطرنشان كرد: در آينده ای نه چندان دور 

اين مساله از سوی مسووالن و مديران شهری مشهد به عنوان يك نياز مطرح می شود.
وی اظهار داشت: براساس ضابطه های تعريف شده تا محدوده يك هزار متری فضای برای ديد بصری وجود داشته 
باشد و همه نيز عالقه دارند كه تا مساحت يك كيلومتری نيز حرم مطهر امام رضا )ع( ديد بصری داده باشد كه در 

اين راستا مسووالن نيز اقداماتی را انجام داده اند.
وي افزود: اما در اين ميان از واقعيت های جامعه ما با اين موضوع فاصله بسياری وجود دارد و بر اين اساس بايد 
بررس��ی شود كه تا چه حد امكانات مالی جوابگوی نيازهاست. مهرورز تاكيد كرد: كم بودن ارتفاع ساختمان های 

اطراف حرم مطهر خواسته همگان است اما بايد نيازهای مالی جامعه در اين حوزه نيز لحاظ شود.

تقدیرازتحوالتچشمگیردرنظاممهندسیاستان

مديركل مسكن و شهرسازی خراسان رضوی از تالش های تحوالت چشمگير سازمان نظام مهندسی استان در 
راستای ارتقای سطح كيفی و كمی اين سازمان تقدير كرد.

مهندس محمد رضا قاس��می در نامه ای به رئيس س��ازمان نظام مهندسی خراسان رضوی با اشاره به تالشهای 
رياست و اعضای هيئت مديره اين سازمان در سال های اخير بر نقش موثر سازمان نظام مهندسی بويژه در طرح 
عظيم مس��كن مهر و س��ازماندهی قانونمند فعاليت نمايندگی های آن سازمان در شهرستان ها تاكيد كرد.در نامه 
مديركل مس��كن و شهرسازی خراسان رضوی به مهندس اخوان عبدالهيان آمده است: " حسب بررسی های به 
عمل آمده در ارتباط با عملكرد آن س��ازمان محترم و برابر گزارش اداره نظام مهندس��ی و مقررات ملی ساختمان 
و توسعه فناوريهای نوين صنعت ساخت تحوالت چشمگيری در راستای ارتقای سطح كيفی و كمی آن سازمان 
محترم حاصل گرديده كه نشان از درايت و كاردانی رياست محترم سازمان و اعضاء محترم هيئت مديره سازمان 

در سال های اخير دارد.
مديركل مسكن و شهرسازی خراسان رضوی همچنين تاكيد كرده است: " عضويت سازمان در نهادهای تصميم 
گير اس��تان، حضور پررنگ در شورای مركزی، تدوين چش��م انداز و استراتژی سازمان برای فعاليت جدی تر در 
عرصه های تخصصی، نقش پررنگ و موثر س��ازمان در طرح عظيم مس��كن مهر و سازماندهی قانونمند فعاليت 
نمايندگی های آن س��ازمان در شهرس��تان ها را می توان از جمله فعاليت های مهمی دانست كه با تالش اعضای 
محترم هيئت مديره و پرس��نل خدوم آن س��ازمان به دست آمده است لذا بر خود واجب می دانم مراتب سپاس و 
قدردانی صميمانه اين اداره كل را به جنابعالی و همه اعضاء محترم هيئت مديره و پرسنل آن سازمان محترم اعالم 

و توفيق روز افزون جنابعالی و همه همكاران را از درگاه ايزد منان مسئلت می نمايم." 

مجسمهسالمدرمیدانشهدارونماییشد

 اثر هنری مجسمه سالم در ميدان شهدا با حضور مردم و مسووالن شهری رونمايی شد.
 به گزارش خبرنگار پايگاه اطالع رسانی مشهد، شهردار مشهد با اشاره به تالش شهرداری اين شهر در استفاده 
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از بناها و آثار هنری با محوريت فرهنگ رضوی در سطح شهر گفت: با توجه به وجود بارگاه مطهر امام رضا)ع( 
در مش��هد، تالش شهرداری بر اين است آثار هنری و حجمی در شهر نصب شود كه متناسب با فرهنگ رضوی 

باشد.
س��يدمحمدپژمان با بيان اينكه موضوع سالم در دين اسالم از اهميت بااليی برخوردار است افزود: در دين مبين 
اسالم تاكيد فراوانی به بحث سالم كردن شده است، از همين رو با توجه به اهميت واالی سالم به امام رضا)ع( 

مجسمه سالم در ميدان شهدا طراحی و نصب شده تا نمادی ماندگار باشد. 
مدير امور هنری شهرداری مشهد نيز در خصوص مشخصات اين مجسمه گفت: طراحی و نصب اين اثر از سال 
87 تاكنون به طول انجاميده كه شش ماه ساخت اوليه اثر, سه ماه قالب گيری و انتقال آن به تهران و شش ماه نيز 
برنز ريزی بدنه اثر به طول انجاميده است. هادی مظفری وزن اين 5 مجسمه را حدود 2/5تن اعالم كرد و افزود: 

برای احداث اين اثر هنری اعتباری بالغ بر 170 ميليون تومان هزينه شده است.

مدير كميسيون هاي ماده صد و نظارت بر ساخت و سازها:
طییكسالگذشته300موردقلعبنادرمشهداجراشد

رش��د س��ريع ساخت و سازهاي ش��هري به ويژه در مناطق حاشيه ش��هر همواره جزو يكي از دغدغه هاي اصلي 
مسووالن شهري است.

به گزارش پايگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد، توجه به ساخت و سازهاي اصولي، ضابطه مند كردن و رعايت 
قوانين شهرس��ازي، در كنار حفظ كيفيت سيماي بصري شهر از جمله داليلي است كه شهرداري مشهد را برآن 
داشته تا در چند سال اخير با قطعيت بيشتر بر روند ساختمان سازي در بزرگترين كالنشهر مذهبي جهان نظارت 

داشته باشد.
از همين رو مدير كميس��يون هاي ماده صد و نظارت بر س��اخت و سازهاي شهرداري مشهد با بيان اينكه اولويت 
ش��هرداري در بحث نظارت بر س��اخت و سازهاي اين شهر، بر جلوگيري از بروز هرگونه تخلف در اين خصوص 
اس��ت، گفت: هرگونه س��اخت و ساز غيرمجاز به كميسيون ماده صد ارجاع داده مي شود و برخورد جدي با تخلف 

صورت گرفته انجام مي شود.
محمود برهاني در ادامه افزود: اولويت شهرداري در برخورد با ساخت وسازهاي غيرمجاز و مغاير با پروانه يا پايان 
كار، به ويژه براي ساختمان هاي تجاري، بر قلع بناست.در غير اين صورت، شهرداري اقدام به اخذ جريمه يا خالفي 

ساختمان مي كند.
وي با اشاره به فعاليت 70 اكيپ عملياتي در سطح مناطق 13 گانه شهر مشهد، خاطر نشان كرد: اين اكيپ ها در 

مناطق مختلف به ويژه مناطق 2، 6، 7 و 10 كه گزارش تخلف بيشتري دارند، فعال مي باشند.
مدير كميس��يون هاي ماده صد و نظارت بر ساخت و سازهاي شهرداري مشهد در خصوص آراي اين كميسيون 
اظهار كرد: در سال 89 با فعاليت مستمر نيروهاي گشت شهرداري، از 54 هزار مرتبه تخلف ساختماني جلوگيري 

به عمل آمد.
برهاني افزود: اين در حالی است كه نزديك به 15 هزار و 850 نوبت پلمپ در سال گذشته گزارش شد و در 10 

هزار و 700 نوبت نيز متخلفان به دستگاه قضايي ارجاع داده شدند.
وي خاطر نشان كرد: در حاشيه شهر نيز، دو هزار و 700 ساعت دستگاه كاركرد ماشين آالت از جمله لودر و كاميون 

براي جمع آوري ابزار و پي و شفته ثبت شد.
مدير كميسيون هاي ماده صد و نظارت بر ساخت وسازهاي شهرداري مشهد تصريح كرد: در سال گذشته بالغ بر 

300 مورد راي قلع بنا به مرحله اجرا درآمد.
برهاني بيان كرد: بر طبق قانون مالكان اراضي و امالك واقع در محدوده شهر و حريم آن بايد قبل از هرگونه اقدام 
عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان، از شهرداري پروانه اخذ كنند. در غيراين صورت شهرداري مي تواند از 
عمليات ساختماني بدون پروانه يا مخالف با پروانه به وسيله ماموران خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور 

يا غيرمحصور باشد، جلوگيري كند.
وي اظهار داشت: از اختيارات اعضاي كميسيون ماده صد اين است كه راي بر قلع بنا دهند و شهرداري مجازاست 

تا سه ماه به صاحب ملك مهلت داده و آن را به مالك ابالغ كند.
برهانی افزود: اجراي راي قلع بنا با هدف الزام ش��هروندان به رعايت اصول، قوانين و ضوابط شهرس��ازي صورت 

مي گيرد. 

شهروندانقبلازخریدزمینومسكنازشهرداریاستعالمبگیرند

شهردار منطقه شش مشهد با اشاره به ساخت و سازهای غيرمجاز و بروز مشكالتی برای شهروندان از آنان خواست 
قبل ازخريد هرگونه زمين و مسكن از شهرداری استعالم بگيرند.

به گزارش پايگاه اطالع رس��انی شهرداری مش��هد، احمد محبی در جلسه هم انديشی با نيروی انتظامی با اشاره 
به فعاليت و همكاری مس��تمر نيروی انتظامی با اجراييات منطقه در رفع مشكالت اين محدوده گفت: بزرگترين 

9091



خبرهاخبرها

مشكالت سطح اين منطقه حاشيه نشينی، ساخت و سازهای غير مجاز و معضالت اجتماعی است كه همكاری و 
همت همه مسووالن را برای رفع اين معضالت می طلبد.

وی در ادامه از س��اخت و س��ازهای غير مجاز در سطح شهر به ويژه در منطقه ابراز نگرانی كرد و گفت: بيشترين 
دغدغه ما خطرات احتمالی است كه ممكن است دامنگير برخی از شهروندان متخلف در ساخت و سازهای غير 

مجاز شود. 
محبی اظهارداشت: متأسفانه برخی از شهروندان نه تنها ساخت و ساز غير مجاز را تخلف ندانسته، بلكه حق طبيعی 

خود نيز تلقی می كنند؛ از همين رو متوجه تبعات منفی آن از جمله خطرات جانی و مالی نيستند. 
شهردار منطقه شش با اشاره به اجرای رأی قلع بناهای غير مجاز در ماه گذشته در سطح منطقه گفت: ما موظف 

به اجرای رای قلع هستيم؛ چرا كه در نظر قانون تخلف، تخلف است. 
محبی همچنين از آمادگی شهرداری براي هرگونه همكاری با شهروندان خبر داد و گفت: از شهروندان انتظار داريم 

قبل از هرگونه اقدامی در خصوص خريد زمين، مسكن و يا ساخت و ساز به شهرداری مراجعه نمايند.
وی با اش��اره به بيانات مقام معظم رهبری اش��اره كرد و گفت: به واقع خدمت به مش��هد خدمت به ايران است و 

بزرگترين افتخار برای ما خدمت در چنين شهری است.

تهرانجدیدیساختهنمیشود!

معاون شهرسازی و معماری با تاكيد بر اين كه با اجرای طرح تفصيلی قرار نيست تهرانی جديد ساخته شود، گفت: 
ساماندهی شهر از اهداف طرح تفصيلی است و توجه ويژه به دامنه جنوبی البرز از مهم ترين ويژگی هايی است كه 

با اجرای اين طرح دنبال می شود.
هيرب��د معصومی با بيان اين كه در طرح تفصيلی جديد، تهران س��اماندهی می ش��ود، گف��ت: در اين طرح، برای 
پهنه هايی كه بيش از 60 درصد آن ها نوسازی شده است بگونه اي برنامه ريزی شده كه ساير پهنه نيز به همان 
شكل ساخت و ساز شود و قرار نيست تا روند جديدی از ساخت و ساز در آن انجام شود. وی افزود: تهران دارای 
740 كيلومتر مربع مساحت است كه برابر با چهار كالنشهر است، اين در حالی است كه در طرح جامع گذشته، طرح 
تفصيلی منسجم برای محدوده 5 و 25 ساله تهران تهيه نشده بود و شهرداری طرح هايی موردی تهيه می كرد به 

گونه اي كه هم اكنون بسياری از اراضی شهری در اسناد، هيچ مشخصه فنی ندارد.
وي خاطرنشان كرد: شهرهای بسيار دور كشور طرح های تفصيلی و جامع دارند و حتی تراز مالی و فيزيكی آن نيز 
تهيه شده است، اما تهران فاقد اين طرح ها بوده است. معصومی خاطرنشان كرد: طرح تفصيلی جديد اولين طرح 
جامعی است كه عالوه بر جمعيت پذيری، سكونت پذيری را به طور جداگانه در نظر گرفته است و در افق 1405، 
جمعيت 9 ميليون و 100 هزار نفر برای تهران پيش بينی شده است. وی افزود: عالوه بر ميزان جمعيت پذيری، 
سكونت پذيری10 ميليون و نيم برای تهران در نظر گرفته شده و اين نشان دهنده آن است كه وضعيت مسكن 

در پايتخت با اجرای طرح تفصيلی نه تنها گران نمی شود بلكه متعادل نيز خواهد شد.
معاون ش��هردار تهران با بيان اين كه طرح تفصيلی تهران در مدت زمان بس��يار كوتاهی بعد از طرح جامع تهيه 
ش��د كه نوعی ركورد در اين حوزه اس��ت، گفت: طرح تفصيلی جديد تهران با 406 شيت نقشه در محيط جی آی 
اس تهيه شده و دارای 14 اليه اطالعاتی مختلف با 180 زير مجموعه اطالعاتی است كه با تالش شبانه روزی 
بهترين كارشناسان و متخصصان تهيه شده است. به گفته معصومی، توجه به ميراث طبيعی شهر و به ويژه دامنه 
جنوبی البرز كه از توصيه های مقام معظم رهبری بوده از مهم ترين ويژگی هايی اس��ت كه در اين طرح در نظر 

گرفته شده است.

انتخابوعضویتشهردارمشهددرهیاتمدیرهانجمنکالنشهرهايجهان

دهمين كنگره جهاني انجمن كالنش��هر هاي جهان)متروپليس( از دوم الي پنجم آذر ماه س��ال جاري در ش��هر 
پورتوآلگره برزيل برگزار شد. 

معاون برنامه ريزي و توسعه شهرداري مشهد با اعالم اين خبر خاطر نشان كرد: دستور كار اين كنگره ارايه گزارش 
اقدامات س��ه ساله كميس��يون ها،انتخاب اعضاي هيات مديره متروپليس،برنامه كاري سه ساله آينده و تنظيم و 

تصويب بودجه بود. 
محمد مهدي براداران تصريح كرد: در نشست هيات مديره و نشست مجمع عمومي انجمن متروپليس ضمن تقدير 
از فعاليت هاي شهرداري مشهد با اين انجمن،سيد محمد پژمان شهردار مشهد به اتفاق آرا به عضويت هيات مديره 
UCLG"و يكي از هشت نماينده انجمن متروپليس در هيات مديره سازمان"شهر ها متحد و دولت هاي محلي

انتخاب شد. 
وي خاطر نشان كرد:انجمن كالنشهر هاي جهان در حال حاضر داراي 129عضو بوده و هيات مديره آن از 22تن 
از شهرداران شهر هاي ملبورن، مونترال، برلين، سئولفبارسلونفتورنتو، بروكسل، مشهد، پورتوآلگره، قاهره، باماكو، 
رباط، استانبول،گوانگجو، سائوپائولوريالمكزيكوسيتي، آنتاناريو، سانتياگو، پاريس، مسكو، آبيجان و نواكچوت تشكيل 
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مي گردد. 
برادران با اشاره به اينكه شهرداری مشهد در دو ماه گذشته با برگزاری كارگاه آموزشی شهر الكترونيك و حكمرانی 
ش��هری به عنوان فعال ترين مركز آموزشی جهان شناخته ش��ده است افزود: از آنجا كه مشهد يكی از سه مركز 
آموزش متروپليس محسوب می شود، دفتر منطقه ای بانوان متروپليس را نيز به خود اختصاص داده است. وی افزود: 

شهردار مشهد، نخستين شهردار در كشور است كه به اين جايگاه رسيده است.
انجمن كالن شهرهاي جهان موسسه اي غير دولتي و بين المللي است كه با اهداف غيرانتفاعي و بدون هيچ گونه 
وابستگي سياسي فعاليت مي كند و مهم ترين حوزه فعاليت آن، مديريت كالن شهري مي باشد. اين انجمن در 
سال 1984 به ابتكار شهردار پاريس و با حضور 14 شهر مهم از سراسر جهان تاسيس شد و در سال 1985 در شهر 
مونترال كانادا رسماً آغاز به كار كرد. متروپليس تشكلي مابين كالن شهرهاي مهم جهان است كه در حال حاضر 

حدود 126 عضو فعال دارد. شهرداري تهران، مشهد و تبريز از كشور ايران از اعضاي اين انجمن مي باشند.
ارتقاي توسعه شهري پايدار در شهرهاي بزرگ به منظور بهبود كيفيت زندگي شهروندان از طريق هدايت شبكه 
كالن شهرها و نظارت بر فرآيند توسعه مناطق كالن شهرهاي مهم جهان و مسائلي نظير شهرسازي و توسعه، 

اقتصاد، بهداشت و سالمت محيط زيست، حمل و نقل و ارتباطات از اهداف اين انجمن هستند.
ايجاد همكاري ميان ش��هرها در خصوص مش��كالتي كه كالن ش��هرها با آن مواجه هستند، معرفي نمايندگان 
كالن ش��هرهاي مهم جهان و همكاري با س��ازمان هاي بين المللي سازمان هاي شهري ديگر و جامعه شهري، 
تسهيل مبادله دانش و ارتقاي همكاري در ميان اعضا، پيش بيني تحوالت آتي در روند توسعه كالن شهرها، ارائه 
كمك فني و مشاوره اي به اعضا، توسعه ايده بانك شهرها، توسعه شبكه همكاري ميان زنان در مديريت شهري 

ماموريت هاي اجرايي اين انجمن محسوب مي شوند.
به منظور بررسي و ارزيابي اقدامات كالن شهرها در راستای تحقق اهداف متروپليس، شش كميسيون دايمی در 
اين انجمن تشكيل شده است كه موضوعات خاصي را دنبال مي كند. اين كميسيون ها با عنوان مناطق زيست 
بومي، تامين منابع مالي و خدمات زيرساخت هاي شهري، احياي محالت و مناطق شهري، حمل و نقل شهري، 
ارزيابي عملكرد كالن شهري، و مديريت منابع آب در هر دوره سه ساله بر اساس جهت گيري هاي كلي متروپليس 

تغيير مي كند.

س��ازماننظاممهندسيساختمانخراس��انرضويعضویتشایستهمهندس
سیدمحمدپژماندرهیاتمدیرهانجمنکالنشهرهايجهانراصمیمانهتبریك
گفتهوموفقیتوس��ربلنديایش��انرادرخدمتبهشهرخدا،مشهدمقدس

آرزومنداست.

کمكبهساختنمازخانههايمدارساستان

سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی آمادگی خود را برای دريافت كمكهای نقدی عالقه مندان كمك به احداث 
نمازخانه هاي مدارس استان اعالم كرد. اين خبر حاكيست اين سازمان در نظر دارد در راستاي مصوبه ستاد كمك 
به احداث نمازخانه هاي مدارس در استانداري خراسان رضوي و اهميت دادن به پيوست فرهنگي پروژه ها از جمله 
نمازخانه ها با همت خيرين عضو سازمان در خصوص كمك به ساخت تعدادي از نمازخانه هاي مدارس كه در سطح 
اس��تان داراي نمازخانه نمي باش��ند اقدام نمايد. سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی از كليه اعضا و متقاضيان 
كمك به اين امر خير درخواست كرده است مبالغ اهدايي خود را به شماره حساب 5407243333 نزد بانك تجارت 

احمدآباد واريز و تصوير فيش واريزي را به روابط عمومي سازمان تحويل نمايند.

احداثنخستینپلعابرپیادهمعلقتهران

شهردار منطقه دو تهران از احداث نخستين پل عابر پياده معلق تهران در فاز دوم بوستان نهج البالغه خبر داد و 
گفت: اين پل معلق به يكی از جاذبه  گردشگری شهر تبديل می شود.

اسد فاضل اظهار داشت:  اين پل معلق به طول 250 متر و ارتفاع 70 متر در فاز دوم بوستان نهج البالغه در حال 
احداث است كه بخش های شرقی و غربی اين بوستان رابه يكديگر متصل می كند. وی افزود: اين پل جاذبه های 
تفريحی و گردش��ی بس��ياری دارد و نخستين پل معلقی اس��ت كه صرفاً برای گذر عابران پياده در شهر احداث 

می شود.
شهردار منطقه دو تهران در ادامه با اشاره به انجام مطالعات ژئوتكينك و زمين شناسی در احداث فاز دوم بوستان 
نهج البالغه گفت: وجود خاك دس��تی در بخش هايی در محل احداث بوس��تان، ش��هرداری را بر آن داشت برای 
جلوگيری از هرگونه تغييرات خاكی در آينده، نسبت به تحكيم بستر بوستان اقدام كند كه قدری زمان احداث فاز 
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دوم بوستان نهج البالغه را طوالنی كرد.
فاضل افزود: اكنون فعاليت های زيرسازی و تحكيم بستر در بوستان نهج البالغه بيش از 70 درصد رشد پيشرفت 
داشته و طی هفته های آينده تكميل می شود. به گفته وی، با بهره برداری فاز دوم بوستان نهج البالغه گستره طولی 
اين بوس��تان حدفاصل فرحزاد تا بلوار مرزداران به طول تقريبی س��ه كيلومتر خواهد رسيد كه مجموعاً 100 هزار 

هكتار مساحت را در برخواهد داشت.
شهردار منطقه دو تهران با بيان اينكه بوستان نهج البالغه مجموعه در چهار فاز احداث خواهد شد و اكنون مراحل 
احداث فاز دوم در حال انجام اس��ت تأكيد كرد: مطالعه فازهای س��وم و چهارم اين بوس��تان آغاز ش��ده و پس از 

بهره برداری فاز دوم در سال 91، اجرای آن آغاز خواهد شد.

دستیابیایرانبهنانوفناوریهایساختمانی

پژوهش��گران كشور با توسعه فناوری نانو موفق به عرضه 8 فناوری شامل الياف و گچ آب گريز، رنگهای عايق، 
يخچالها و سراميكهای آنتی باكتريال و دستگاهی برای حذف آالينده های آلی هوا در منازل شدند.

فناوری  نانو واژه كلی اس��ت كه به تمام فناوريهای پيش��رفته در عرصه كار با مقياس نانو اطالق می شود. معموال 
منظور از مقياس نانو ابعادی در حدود يك تا 100 نانومتر است. استفاده از نانو ذرات موجب ايجاد خواص منحصر به 
فرد در محصوالت نهايی می شود. از آن جمله می توان به دارورسانی هدفمند و ساده، بانداژهای بی  نياز از تجديد، 
شناسايی زود هنگام و بی  ضرر سلولهای سرطانی و تجزيه آالينده های محيط زيست اشاره كرد. همين قابليت ها 

باعث شد تا محققان كشور مطالعاتی را در اين حوزه انجام دهند و اين فناوری را به زندگی مردم وارد كنند.
فناوريهايی كه محققان كش��ور به وسيله نانو توانس��ته اند در ساخت وسايل كاربردی و استفاده در منازل از آن ها 
استفاده كنند، شامل كاشی و سراميك آنتی باكتريال، رنگهای عايق و ضدقارچ، شيشه هايی برای كاهش اثرات 
اشعه ماورا بنفش، سطل زباله آنتی باكتريال، دستگاه تصفيه هوا برای تجزيه آالينده های آلی، يخچال آنتی باكتريال 

و الياف و گچ آب گريز می شود.
کاشیوسرامیكآنتیباکتریال

پايه اصلی اين نوع كاشی و سراميك كامپوزيت است. به اين ترتيب كه مواد اوليه معدنی اين كاشی و سراميك به 
فرم نانو تبديل و سپس در كوره قرار داده می شود و در نهايت محصولی با خاصيت ضد باكتری عرضه می شود.

رنگهایعایقوضدقارچ
با استفاده از نانو ذرات نقره نوعی پوششهای خاص دارای رزين آكريليك برپايه آب عرضه شده است كه اين رنگها 
عالوه بر سازگاری با محيط زيست می توانند به عنوان عايق حرارتی به كار روند همچنين رنگهای توليد شده در 

برابر خوردگی و رطوبت مقاوم است ضمن آنكه مانع رشد قارچها می شوند.
شیشههاییبرایکاهشاثراتاشعهماورابنفش

نوعی شيشه های رفلكسی با استفاده از اكسيدهای فلزی توليد شده است كه قابليت انعكاس نور خورشيد را دارد. 
كنترل نور و حرارت خورشيد و كاهش اشعه ماورا بنفش از مهمترين ويژگيهای اين نوع شيشه است.

سطلزبالهآنتیباکتریال
در توليد اين سطل زباله نانو ذرات نقره به عنوان عاملی برای مبارزه با عوامل بيماری زا استفاده شده است.

دستگاهتصفیههوابرایتجزیهآالیندههایآلی
در اين دس��تگاه از سراميكهای متخلخل س��راميك آلومينا كه با نانو ذرات دی اكسيد تيتانيوم پوشش داده شده 
استفاده گرديده است. اين امر باعث می شود هنگامی كه هوا از ميان اين سراميك عبور می كند، مولكولهای آالينده 
و ميكروارگانيزمها در مجاورت با نانو ذرات تجزيه شوند. اين دستگاه همچنين بو و گازهای سمی را از بين می برد.

یخچالآنتیباکتریال
نانو نقره يكی از پركاربردی ترين ذرات در حوزه فناوری نانو است كه در بيشتر حوزه های اين فناوری كاربرد دارد. 
با به كاربردن اين نانو ذرات محققان موفق به عرضه يخچالهای ضد باكتری شدند كه قابليت از بين بردن ويرسها 

و باكتريها را دارد.
عرضهلولههایبیصدابرایانتقالفاضالب

يكی از مكانيزمهای جذب صوت، باال بردن چگالی اجسام است و بر اين اساس پژوهشگران كشور با ساختارهای 
نانو نوعی لوله های بی صدا برای انتقال فاضالب عرضه كردند.

الیافوگچآبگریز
فناوری نانو به كمك صنعت نساجی آمده است و به محققان كمك كرد تا الياف آب گريز عرضه كنند. اين فناوری 

همچنين منجر به عرضه نوعی گچ آب گريز شد.
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نظاممهندسی،مجموعهتخصصیغیردولتی

رئيس نظام مهندسی ساختمان كشور گفت: نظام مهندسی بزرگترين مجموعه تخصصی غير دولتی در كشور است 
كه هدايت بخش های مختلف را برعهده دارد.

مهدی هاشمی افزود: اين سازمان محوری ترين تشكل اجرای مقررات ساختمان متولی ساخت و ساز در كشور است. وی 
اظهار داشت: فعاليتهای اين سازمان بايد بر اساس قانون و اهداف مشخص كه در 10 بند تعريف شده است انجام شود.

هاشمی با بيان اينكه عمل نكردن به قوانين از مشكالت سازمان نظام مهندسی است، ادامه داد: اين امر موجب 
عملی نشدن معماری و شهرسازی در شان ايرانيان و بهره برداری نكردن از سرمايه های ملی در بخش ساختمان كه 
از اصلی ترين سرمايه های مادی بشمار می آيد، شده است. وی اذعان داشت: اصالح فرهنگ ساخت و ساز در سطح 
كشور نياز به ايجاد چشم انداز جديد نظام مهندسی ساختمان، تدوين و به تصويب رساندن آن در سطح كشور دارد.

هاشمی با بيان اين كه در ساخت مسكن مهر نقاط ضعف و قوت وجود دارد گفت: 85 درصد از اين ساختمانها از نظر 
مهندسی قابل قبول هستند. وی با انتقاد از استفاده نكردن از بافت های فرسوده شهرها برای ساخت مسكن های 
مهر ادامه داد: بيشتر بافت های فرسوده در نقاط مركزی شهر ها قرار دارد و با نوسازی كردن در اين مناطق پرداخت 

تسهيالت نيز راحت تر انجام می شود.
هاشمی اضافه كرد: نظام مهندسی ساختمان نقش عمده ای در رسيدگی به سه مشكل اصلی كشور مانند اشتغال،مسكن 
و هدفمند كردن يارانه ها دارد زيرا بخش قابل توجهی از اين موارد به اين نظام مربوط است. وی گفت: استفاده از 
معماری و شهرسازی ايرانی- اسالمی نيز به ادارات مختلف ابالغ شده است تا در ساخت و سازها مورد توجه قرار گيرد.

ایرانجزو10کشورزلزلهخیزجهاناست

رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن گفت: ايران از نظر خطر زلزله بين 10 كشور اول جهان جای دارد و بر 
روی كمربند زلزله آلپ هيماليا واقع شده است.

فاطمی عقدا با بيان اينكه بافت های فرسوده شهری از مهمترين مسايل مديران شهری كشور است گفت: دولت 
برای برطرف كردن مشكالت اين بخش، برنامه های وسيعی طراحی كرده است و در برنامه پنجم ساالنه 10 درصد 

از اراضی بافت فرسوده شهری نوسازی و بهسازی می شود.
فاطمی عقدا در ارزيابی ايمنی خانه های مسكن مهر در بعد كيفی گفت: ساخت وسازها در اين بخش مطابق آيين 
نامه 2800 انجام می ش��ود. وی با اش��اره به اينكه مركز تحقيقات ساختمان ومسكن به عنوان ناظر عالی مسكن 
مهر است، افزود: اجرای دقيق سازه های مسكونی عامل اصلی از نظر مقاومت و پايداری است و ستون ها چنانچه 
مطابق با اصول فنی و استاندارد نباشند؛ تضمينی برای ايمنی بنا در برابر زلزله ندارد. وی گفت: بر اساس مطالعات 
پژوهشگران چنانچه سازه های ساختمان به خوبی طراحی شوند، ممكن است براثر زلزله تخريب شوند؛ اما منهدم 

نمی شوند و موجب تلفات انسانی نخواهند شد.
فاطمی عقدا گفت: براساس طرح مسكن مهر ساخت حدود 400 هزار واحد مسكونی به روش صنعتی با فناوری های 
نوين كه به تاييد مركز تحقيقات س��اختمان و مس��كن رسيده در حال ساخت اس��ت. وی افزود: مركز تحقيقات 
ساختمان و مسكن تا پايان شهريور امسال 100نوع فناوری نوين ساخت صنعتی واحدهای مسكونی را مورد تاييد 

قرار داده كه بالغ بر 70 درصد آن ها از بتن و فرآورده های بتنی بهره می گيرند.

افزایشصدورخدماتفنیومهندسیبرق

وزير نيرو با بيان اينكه صادرات خدمات فنی و مهندسی از 1,5 ميليارد دالر گذشته است، گفت: آمارها نشان می دهد 
صادرات خدمات فنی و مهندسی وزارت نيرو از صنعت ساختمان جلو افتاده است.

مجيد نامجو در يازدهمين نمايشگاه بين المللی صنعت برق افزود: 3 شركت مپنا، صانير و فراز از مجموعه 5 شركت 
فعال در بحث صدور خدمات فنی و مهندسی كشور هستند. وی گفت: در حضور معاون اول رئيس جمهوری از 
همه تشكر می كنم، چرا كه با همكاری آنان در اجرای طرح هدفمندی يارانه ها به خوبی اقدام كرديم. نامجو افزود: 
به غير از بحث هزينه برق چاه های كشاورزی كه بزودی برای رفع آن اقدام خواهد شد حركت وزارت نيرو در ساير 

بخش ها در راستاي رضايت مردم بوده است.
وزير نيرو تصريح كرد: استفاده از ظرفيت های قانون برنامه پنجم با احداث 12 هزار مگاوات نيروگاه سيكل تركيبی 
و احداث 25 هزار مگاوات نيروگاه تا پايان برنامه پنجم برخی از اين اقدامات به ش��مار می رود. وی در خصوص 
راه اندازی بانك انرژی اظهار داشت: برای كمك به ظرفيت آب و برق طبق قانون بايد بانك انرژی را تاسيس كنيم.

وزي��ر نيرو با اش��اره به پرداخت بدهی های وزارت نيرو گفت: ب��ا توجه به ظرفيت های خوبی كه در ماده 33 و 35 
پيش بينی شده است بزودی بخش ديگری از بدهی های وزارت نيرو را پرداخت می كنيم.

نامجو با اشاره به ساير سياست های وزارت نيرو مبنی بر توسعه نيروگاه توليد پراكنده DG و CHP و نيروگاه های 
تجديدپذير گفت: متاسفانه در اين بخش عقب هستيم. وی ادامه داد: مصوبه ای نيست كه ما به دولت ببريم و از 

آن حمايت نشود. 
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تغییرنمایساختمانهاممنوعشد

ميرمحمد غراوی معاون وزير راه و شهرسازی درباره وضعيت معماری ساختمان ها در كالن شهرها به ويژه تهران، 
اظهار داشت: متاسفانه در معماری ساختمان ها اصول و بنيان های اصلی معماری ايرانی اسالمی رعايت نمی شود 
كه اين موضوع بارها هم مورد اعتراض كارشناسان قرار گرفته است. وی دليل اين موضوع را قوانينی دانست كه 
اجازه تغييرات به مالك بخش خصوصی را می دهد و عنوان كرد: قوانين به مالك اجازه می دهد كه براساس سليقه 

و ذائقه خود ساختمان را طراحی كند و حتی بدون تمام شدن نمای ساختمان در آن ساكن شود.
معاون وزير راه و شهرسازی، تصريح كرد: در طرح جامع شهرها يك سری محدوديت ها برای برخی موارد مرتبط 
با معماری وجود دارد اما تبعيت كامل از تمامی اين قوانين بسيار دشوار است كه عموما هم به اجرا نمی رسند. غراوی 
افزود: بنابراين ريشه برخی از مشكالت به اين بر می گردد كه در قوانين موضوع مالكيت به درستی تعيين نشده 
است تا مالك اجازه هرنوع تغييری را در نمای ساختمان نداشته باشد. وی با بيان اينكه اگر اين محدوديت ها در 
قوانين اعمال شود، سخت تر خواهد شد، اظهار داشت: شورای عالی شهرسازی و معماری كشور به عنوان مرجع 

سياست گذاری شهرسازی و معماری در كشور مصوبات خوبی در اين زمينه داشته است.
وي با بيان اينكه مصوباتی در ش��ورای عالی معماری و شهرس��ازی به تصويب رس��يده است، بيان كرد: بايد به 
سمتی برويم كه از فرهنگ غربی كمتر در ساختمان سازی استفاده شود و ساخت وسازها براساس الگوی ايرانی 
اسالمی انجام گيرد. غراوی با اشاره به تشكيل كارگروهی در شورای عالی شهرسازی و معماری دراين باره، اظهار 
داشت: اين كارگروه از متخصصان معماری كشور تشكيل شده است كه به ترويج الگوهای ايرانی اسالمی می پردازند 

و مصوبات اين كارگروه برای همه اركان دولت الزم االجراست.

چرامقرراتملیساختماناجرانمیشود؟

رئيس س��ازمان نظام مهندسی كشور با انتقاد از رعايت نشدن قانون و مقررات در بخش ساختمان گفت: رعايت 
نشدن قانون از مهمترين مشكالت سازمان نظام مهندسی كشور است.

س��يد مهدی هاشمی افزود: صنعت ساختمان به عنوان يك س��رمايه ملی و مادی است كه بهره گيری نادرست از 
اين صنعت در كشور موجب شده تا عمر ساختمان ها در كشور با وجود پيشرفت های بسيار، نزديك به يك سوم 
ساخت در كشورهای ديگر باشد. وی تصريح كرد: سازمان نظام مهندسی به عنوان محوري ترين تشكل تخصصی 
غيردولتی در بحث ساختمان عهده دار نظارت بر اجرای مقررات ساختمان در كشور است كه در 10 بند فعاليتهای 

خود را دنبال می كند.
هاشمی همچنين از تدوين سند چشم انداز سازمان نظام مهندسی كشور در دور مديريتی جديد خبر داد و گفت: بعد 
از گذشت 16 سال شاهد حركتی با برنامه و منظم برای رشد و اعتالی مهندسی در كشور هستيم كه اميدواريم 
در برنامه های ميان مدت و بلند مدت نتيجه بخش باش��د. وی با انتقاد از رعايت نش��دن قانون در دس��تگاه های 
ذيربط در برخی استان ها اظهار كرد: در سازمان نظام مهندسی به عنوان مدعی العموم پيگيری اجرای اين قانون 
از دس��تگاه های اجرايی خواهد بود. هاشمی وضعيت سازمان نظام مهندسی همدان را در مقايسه با ساير استان ها 
مطلوب ارزيابی كرد و گفت: اميدواريم با تعامل و توجه بيشتر مسؤوالن به اين مجموعه شاهد تسريع در بهبود و 

اصالحات عمرانی در سطح استان باشيم.
هاش��می از اشتغال، مسكن و هدفمندسازی يارانه ها به عنوان سه مش��كل موجود در كشور ياد كرد و گفت: اين 
سه اصل اولويت های مهم و در ارتباط با سازمان نظام مهندسی هستند كه تأثير مستقيمی بر نحوه عملكرد نظام 

مهندسی خواهند داشت.
وي خاطرنشان كرد: سازمان نظام مهندسی بخش قابل توجهی از اشتغال را به خود اختصاص داده كه در اين راستا 

می تواند در توسعه و روند رو به رشد اشتغال تأثيرگذار باشد. 

بیمهتأمیناجتماعیکارگرانساختمانی

مسوول دفتر فنی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان گفت: كارگران ساختمانی با شركت در آزمون های 
صنعت ساختمان مراكز فنی و حرفه ای شناسايی می شوند.

مجيد مهديان اظهار داشت: بر اساس تعهدات دولت كارگران ساختمانی بايد زير پوشش بيمه تأمين اجتماعی قرار 
بگيرند. وی با بيان اينكه كارگران س��اختمانی موجود در س��طح كشور بايد شناسايی شوند، اضافه كرد: به منظور 
تحقق اين موضوع كارگران ساختمانی بايد براي شركت در آزمون های صنعت ساختمان به مراكز آموزش فنی و 

حرفه ای موجود در سطح كشور مراجعه كنند.
وي به وظيفه مراكز آموزش فنی و حرفه ای در اين زمينه اش��اره كرد و بيان داش��ت: برگزاری آزمون های صنعت 
ساختمان برای اين افراد از وظايف اين مراكز محسوب می شود و مراكز آموزش فنی و حرفه ای بايد پس از صدور 
كارت برای پذيرفته ش��دگان اين آزمون آن ها را به بيمه تأمين اجتماعی معرفی كنند. وی تصريح كرد: كارگران 
س��اختمانی با شركت در آزمون های صنعت س��اختمان مراكز فنی و حرفه ای شناسايی می شوند و با تحقق اين 

9697



خبرهاخبرهاخبرها

موضوع اين قشر از جامعه مشمول بيمه تأمين اجتماعی قرار می گيرند.
مهديان با اش��اره به اينكه اين آزمون ها در دو بخش كتبی و عملی برگزار می ش��ود، تاكيد كرد: پذيرفته ش��دگان 
آزمون های كتبی به آزمون های عملی راه پيدا می كنند و اين افراد پس از قبولی در اين آزمون ها كارت مهارت خود 
را در آزمون های صنعت ساختمان دريافت می كنند. وی به برنامه ريزی های صورت گرفته در مراكز فنی و حرفه ای 
اصفهان به منظور صرفه جويی در بودجه های عمرانی اشاره كرد و ادامه داد: بخشی از ساختمان های فنی و حرفه ای 

اصفهان از قدمت بسيار طوالنی برخوردار هستند و اين ساختمان ها به مرمت و باز سازی نياز دارند.
وي با اشاره به اهميت استفاده از ظرفيت های نيرو های صنعت ساختمان در زمينه اقدامات عمرانی بيان داشت: در 
حال حاضر برنامه ريزی های الزم در اين زمينه در سطح استان صورت گرفته و مصالح مورد نياز برای اجرای اين 

اقدامات نيز از اعتبارات جاری و تملكی اين اداره استفاده شده است.
مهديان اظهار داشت: طی شش ماهه نخست سال جاری با استفاده از نيرو های آزمون عملی در رشته های مختلف 
صنعت ساختمان حدود يك ميليارد ريال در اجرای تعميرات عمرانی مراكز فنی و حرفه ای موجود در سطح استان 

صرفه جويی شده است.

اگرتنهابرایقشرمستضعفمسكنتولیدکنیم،بهمرورجابهجاییطبقاتیرخمیدهد

توجه به كمبود يك ميليون و 250 هزار واحد مسكونی در ابتدای سال 89 و همچنين حدود يك ميليون ازدواج در 
سال 89 و همين تعداد در سال 90 نشان می دهد كه تا پايان سال جاری به حداقل سه ميليون و 250 هزار واحد 

مسكونی نياز داريم.
بنا به اعالم علی نيكزاد وزير راه و شهرسازی در ابتدای سال 89، 18,5 واحد مسكونی و 19 ميليون و 750 هزار 
خانوار در كشور شناسايی شدند و اكنون بنا به اعالم مسووالن وزارت راه و شهرسازی دو ميليون و 600 هزار واحد 

مسكونی در كل كشور در دست ساخت است كه تا پايان سال 91 به بهره برداری می رسد.
ابن در حالی  است كه اگر اين وعده عملی شود بازهم درپايان سال 91 با كمبود حداقل يك ميليون و 650 هزار 
واحد مسكونی روبه رو خواهيم بود. البته بايد توجه كرد كه مسووالن برنامه ساخت واحدهای مسكونی در سال 91 
و 92 را نيز در دست بررسی دارند و عالوه بر ساخت مسكن توسط دولت، ساخت و سازهايی توسط بخش خصوصی 

نيز در حال انجام است.
اما بيت اهلل ستاريان عضو هيئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اينكه طی مدتی كه ركود بر بخش مسكن حاكم 
بوده، ميزان كمبود مسكن به 4 ميليون واحد رسيده و ساالنه حدود يك ميليون واحد به اين كمبودها اضافه می شود، 
معتقد است از نظر مسكن، كشور در حال حركت به سمت فقر است. وی همچنين اضافه كرد: اگر بدون برنامه ريزی 
و در نظر گرفتن ساير اقشار، تنها برای قشر مستضعف مسكن توليد كنيم، به مرور جا به جايی طبقاتی رخ می دهد.

در اين راستا ابوالفضل صومعلو معاون وزير راه و شهرسازی در پاسخ به اين كه آيا نبايد طرح هايی عالوه بر طرح 
مس��كن مهر برای حل مشكل مسكن در كشور در دس��تور كار وزارت راه و شهرسازی قرار بگيرد؟ تصريح كرد: 
دولت بايد برای حل مشكل اقشار كم درآمد وارد بازار شود. وی با اشاره به اين كه كليه دولت های متعهد به دنبال 
حل مشكل مسكن و كمك به اقشار كم درآمد جامعه هستند، اظهار كرد: افرادی كه درآمد بااليی دارند يا تعدادی 
از مستاجرانی كه دارای خانه هستند و در جايی ديگر اقدام به اجاره واحد مسكونی كرده اند، گروه هدف ما نيستند، 
اما معتقديم اگر توليدی بيشتری در بخش مسكن داشته باشيم مشكل مسكن حل می شود، به عنوان مثال نوسازی 
بافت های فرسوده با توجه به تسهيالتی كه دولت اختصاص داده و تخفيف شهرداری در صدور پروانه ساخت برای 
اقش��ار ميان درآمدی مناسب است. سياست وزارت راه و شهرسازی هم از بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده 
عالوه بر مقاوم سازی، افزايش توليد است كه می تواند باعث كمك به اقشار ميان درآمدی شود. معاون وزير راه و 

شهرسازی تاكيد كرد: سياست توليد برای همه گروه ها می تواند موثر باشد.
بر اساس اين گزارش، اگرچه ساخت و ساز در بافت های فرسوده و ساخت مسكن توسط بخش خصوصی عالوه 
بر ساخت مسكن مهر در كشور توسط مسووالن مطرح می شود اما به نظر می رسد حل مشكل كمبود مسكن در 

كشور نياز به عزم و توجه جدی تر مسووالن دارد.
البته اين امر نافی نقش مسكن مهر در بخش مسكن نيست اما مسووالن بايد به حل مشكل مسكن كليه اقشار 
جامعه توجه داشته باشند و در راستای ساخت و ساز در بافت های فرسوده عالوه بر تسهيالت فعلی، نسبت به ايجاد 
مشوق های بيشتر و ضمانت های الزم برای مالكان و انبوه سازان اقدام كنند چه بسا ورود انبوه سازان، البته با شيوه 

مسكن مهر و قيمت مقطوع به اين مناطق بتواند اين بمب ساعتی را خنثی كند.
از س��وی ديگر اگرچه بنا به اعالم برخی كارشناس��ان افزايش سقف تسهيالت مسكن منجر به تورم می شود، اما 
به نظر می رس��د دولت می تواند با اتخاذ سياس��ت های مناسب، تسهيالت بيشتر با سود مناسب را پرداخت كند تا 
مس��تاجران از پرداخت اجاره های سنگين معاف و به جای آن اقساط بانكی پرداخت كنند كه اين امر می تواند در 

كنترل بازار اجاره نيز موثر باشد.
بر اين اساس به نظر می رسد در صورتی كه اقدامات اساسی در اين راستا انجام نشود كليه اقشار با مشكل روبرو 

شوند و از سوی ديگر به دليل نبود تعادل بين عرضه و تقاضا با سونامی افزايش قيمت مسكن رو به رو شويم.
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خانههایامروزیبامعمارياسالميسنخیتندارد

يك استاد دانشگاه گفت: خانه های ساخته شده امروزی سنخيتی با معماری اسالمی ندارد.
علی كبيری سامانی در نشست مؤلفه ها و شاخصه های شناخت معماری اسالمی ايران، ارتباط طبيعت و معماری در 
معماری اسالمی ايران با بيان اينكه وقتی يك معمار يك بنای تاريخی را می تواند به وجود آورد كه در برابر قوانين 
طبيعت تسليم باشد، اظهار داشت: در اين حالت حتی يك خانه روستايی نيز می تواند معماری اسالمی داشته باشد. 
وی با تاكيد بر اينكه چنين معماری وصف شده ای محدود به يك مكان خاص نيست، ادامه داد: در واقع معماری 

اسالمی همان رجوع به عقل و عمل است.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه البته همان گونه كه امروزه ما معماری اسالمی نداريم خانه ها و بناهای تاريخی ما 
نيز معماری اسالمی ندارد، تصريح كرد: موضوع فوق الذكر از منظر طبيعی و طبيعت نيز قابل بيان است. وی افزود: 
از جمله داليلی كه در حال حاضر عمر بناهای تاريخی ما كاهش يافته نيز همين موضوع است و نبايد فراموش 
كرد كه در صورتی كه بناهای تاريخی ما با طبيعت سازگار باشد طبيعت نيز به دليل همين سازگاری اين بناها را 

نگه می دارد.
كبيری با بيان اين واقعيت كه بناها و فضاهای موجود با طبيعت در حال جنگ است، اضافه كرد: طبيعت وظيفه 
حفظ اعتدال را بر عهده دارد و در واقع هدف طبيعت به نيكی و كمال رساندن وجودات عالم است و در واقع قوانين 
آن قوانين خداوند عالم بر مخلوقش محس��وب می ش��ود. وی گفت: معمار با دل سپردن به پرتو طبيعت وجودش 

بزرگ می شود و اين موضوع بزرگ شدن نفس معمار را نيز به همراه دارد.
اين استاد با اشاره به اينكه در صورتی كه هر كاری را كه طبيعت انجام می دهد معمار نيز همان كار را انجام دهد 
می توان يك اثر زيبا را خلق كرد، بيان داشت: می توان از طبيعت به عنوان يك قوه كيميايی ياد كرد و تسليم شدن 
در برابر طبيعت نه به معنای اس��ير ش��دن بلكه به معنای بزرگ شدن است. در بخش ديگری از اين نشست يك 
استاد كار قديمی در مورد مرمت بناهای تاريخی بيان داشت: بناهای سنتی هماهنگی خاصی با طبيعت خود دارند 
چنانچه به طور مثال خانه های قديمی در چهار سمت حياط دارای اتاق بودند و در هر فصل هر يك از اين اتاق ها 

كاربری خاصی داشته اند.
بهرام اوليكی با اشاره به اينكه هدف و انگيزه از چنين ساخت هايی هماهنگی نسبی با طبيعت بوده است، افزود: در 
برخی ديگر از بناهای تاريخی چون سر در مساجد همان گونه كه مشاهده می شود چنين بناهايی بسيار مرتفع بوده 

و در واقع هدف از انجام چنين اقدامی استفاده از زيبايی و نور طبيعت بوده است.

کمبودامكانات،مشكلرشتهمعماری

يك كارشناس ارشد معماری گفت: به دليل پذيرش بی حد دانشجو و كمبود امكانات كارگاهی، دانشجويان معماری 
قادر به تهيه پايان نامه و كارهای عملی خود نيستند و كارهای خود را به شركت های فنی مهندسی می سپارند.

وحيدنيا اظهار كرد: آموزش معماری در سراس��ر دنيا دارای س��ه حوزه آموزش معماری، تحقيق و طراحی پژوهی 
معماری و كار حرفه ای معماری است و هر دوره دارای شرايط ويژه ای بوده و امكانات خاص خود را می طلبد. وی 
از اين تخصص به عنوان، تخصصی بين رشته ای نام برد و تصريح كرد: ماهيت اين تخصص سخت و قابل تعريف 
نيست و با توجه به اينكه معماری تخصصی بين رشته های مهندسی و علوم انسانی است، پس پرداختن به آن و 

متخصص شدن در اين رشته مستلزم داشتن برخی عالئق و برخی تخصص هاست.
اين مدرس آموزشكده های معماری، درباره ورود اين رشته به دانشگاههای ايالم، تصريح كرد: دانشگاه ايالم در 
اين رشته در مقطع كاردانی، كار خود را آغاز كرد و دانشجويان فعال اين مقطع توانستند كارهايی را در اين زمينه 
انجام دهند اما از س��ال84 دانش��گاه آزاد ايالم بدون در نظر گرفتن شرايط و سنجيدن امكانات، اقدام به پذيرش 

دانشجوی كارشناسی كرد.
وحيدنيا در مورد امكانات اين رشته در دانشگاه آزاد ايالم خاطرنشان كرد: كارگاههای تخصصی كه الزمه آموزش 
اين رشته است، در دانشگاه وجود ندارد، اما با وجود اين كمبود جدی، ميزان شهريه هايی كه از دانشجويان اين رشته 
اخذ می شود؛ با دانشگاههای برخوردار برابر است. وی افزود: متاسفانه ديد اقتصادی و تجاری بر برخی از رشته های 
فنی به دليل باال بودن هزينه های شهريه حاكم است، به گونه ای كه دانشجويان برای اخذ مدرك كارشناسی در 

اين رشته بايد مبلغ زيادی را پرداخت كنند كه به هيچ وجه در خور كيفيت آموزش اين رشته نيست.
مدرس آموزشكده های ايالم با بيان اينكه امسال دانشگاه آزاد اسالمی واحد ايالم در مقطع كارشناسی ارشد دانشجو 
پذيرفته است، گفت: كيفيت آموزشی دانشگاه ايجاب نمی كرد كه اين مقطع در اين رشته تحصيلی در دانشگاه ايالم 
ايجاد شود، چون دانشگاه از نيروی متخصص كافی كه دارای مدرك دكتری در اين رشته باشند، محروم است و 

هنوز فاقد كارگاههای ساده برای مقاطع پايين بوده و تحصيالت تكميلی شرايط خاص خود را می طلبد.
وحيدنيا، نبود امكانات و مواجه شدن مدرسان با كالسهايی كه هر ساله جمعيت آن ها بيشتر می شود. وي همچنين 
كمبود امكانات كارگاهی را مشكل اساسی اين رشته دانست و گفت: اين شرايط انگيزه الزم را از استاد و دانشجو 
می گيرد و باعث می شود دانشجو تنها به دنبال پاس كردن واحد بوده و استاد بدون انگيزه كافی به تدريس بپردازد. 
وی با اظهار تاسف از اينكه دفاتر فنی و مهندسی به كارگاههای پايان نامه نويسی استاندارد تبديل شده اند، خاطر 

خبرها

9899



خبرها

نش��ان كرد: دانشجويان به راحتی در آزمونهای ورودی پذيرفته می ش��وند و دانشگاه محل پذيرش از امكانات و 
كارگاههای ساده محروم است، نتيجه آن دانش آموختگانی است كه قادر به توليد علم نبوده و نمی توانند برای تهيه 

پايان نامه های خود اقدامی عملی انجام دهند.

تغییرمتوندانشگاهیرشتهمعماری

س��خنگوی كميس��يون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اس��المی از تغيير متون دانش��گاهی رشته معماری 
دانشگاههای ايران به منظور ترويج و تدريس معماری اسالمی، خبر داد.

سعداهلل نصيری قيداری افزود: در متون فعلی دانشگاهی رشته معماری دانشگاههای ايران، معماری غرب تدريس 
می شود برای تغيير اين رويه تصميم گرفته شد متون دانشگاهی رشته معماری تغيير كند.

نماينده مردم زنجان در مجلس شورای اسالمی گفت: در جلسه امروز كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای 
اسالمی با حضور معاون آموزشی وزارت علوم، بحث های مختلفی در اين خصوص انجام شد.

سخنگوی كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ادامه داد: در اين جلسه مقرر شد اين كميسيون در بودجه سال 
آينده كش��ور بودجه الزم را برای تحقيق و پژوهش در خصوص تغيير محتوی متون رش��ته معماری دانشگاهها، 

اختصاص دهد.
نصيری قيداری با تاكيد بر اينكه برای استفاده از هنر معماری اسالمی در ساخت و سازهای كشور نياز به همكاری 
همه نهادها اس��ت؛ گفت: اگر همه نهادها برای اس��تفاده از هنر معماری اسالمی در كشور بسيج نشوند به جايی 

نمی رسيم.
نماينده زنجان در مجلس هشتم افزود: در جلسه امروز كميسيون تصميم گرفته شد منشوری تدوين و بر اساس آن 

مجوز ساخت به ساختمان های داده شود تا بر اساس آن معماری اسالمی رونق گيرد.
نصيری قيداری اين تصميم كميس��يون را تصميمی كوتاه مدت دانست و خاطرنشان كرد: برای بلند مدت بايد از 
آموزش و پرورش و دانشگاهها شروع كنيم تا برای 20 سال آينده در همه نهادها و ساخت و سازهای كشور تفكر 

معماری اسالمی نهادينه شود.
وی بازنگری متون معماری فعلی را يكی از اين راهكارهای در نظر گرفته ش��ده اعالم كرد و گفت: وزارت علوم 

مكلف شده است با همكاری وزارت راه و شهرسازی در اين خصوص اقدام كند.
س��خنگوی كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسالمی در عين حال با انتقاد از استفاده نكردن از هنر 
معماری اسالمی در ساخت و سازهای مدارس؛ دانشگاهها و مسكن مهر در كشور، گفت: در جلسه ديگری با حضور 
نماينده وزارتخانه های فرهنگ و ارش��اد اس��المی؛ وزارت علوم؛ وزارت راه و شهرسازی؛ شهردار تهران و اعضای 

كميسيون آموزش و تحقيقات اين موضوع پيگيری خواهد شد.

آوردگاهملیهنرومعماریایراندرشیراز

با همت انجمن معماران ايران )طرح و شرح(، تور چهار روزه در بافت تاريخی شيراز با عنوان آوردگاه ملی هنر و 
معماری ايران آبان ماه سال جاری در شيراز برگزار می شود.

مدير انجمن معماران ايران اظهار كرد: تور آوردگاه ملی هنر و معماری ايران با محوريت بافت تاريخی شيراز در 
چهار شاخه عكاسی، گرافيك، مرمت و معماری اسكيس برگزار می شود.

عليرضا گلگلی ضمن تشريح اهداف برگزاری تور چهار روزه در بافت تاريخی شيراز بيان كرد: هدف از برگزاری اين 
تور چهار روزه ضمن آشنايی هنرمندان با ارزشهای بافت تاريخی شيراز، خلق اثاری از تخصص و تجربيات شركت 
كنندگان است تا با عنوان يك مرجع قابل بهره برداری در راستاي احداث تفكراتی در راستای بازنگری، حفاظت و 
احيای بافتهای تاريخی مورد استفاده قرار گيرد. وی افزود: ازجمله اهداف ديگر مهم تور چهار روزه بافت تاريخی 
شيراز اين است تا مسووالن را توجيه سازيم كه تخريب بافتهای تاريخی، هيچگاه راه حل مناسبی برای بر طرف 

كردن مشكالت بافتهای تاريخی نخواهد بود.
مدير طرح ملی مستند سازی خانه های تاريخی ايران ضمن تشريح مباحث مختلف تور آوردگاه ملی هنر و معماری 
ايران گفت: مباحث مختلف اين تور از قبيل آشنايی با شيوه های معماری دوره های صفويه، زنديه، قاجاريه و پهلوی، 
آش��نايی با بافت تاريخی و احيای گذرگاه ها و برس��ی بين الحرمين و طرح 57 هكتار و فرصت ها و چالشهای آن 

است.

احداثساختمانیاستثناییوبینظیردرتهران

س��ايت ArchDaily به معرفی پروژه ای پرداخت كه معماران آن ايرانی هس��تند و محل اجرای آن در تهران 
است. دفتر معماری CAAT كه عهده دار طراحی اين مجتمع بوده، اطالعات و تصاوير اين مجموعه را در اختيار 

رسانه ها قرار داده و در قدم اول بسياری از نگاه ها را معطوف به خود كرده است.
به گزارش گروه خواندنی های مشرق، مجتمع رسانه ها يا Media Complex همانگونه كه از نامش پيداست 

خبرها
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مجموعه ای است در ارتباط با مديا. پس استوديو موسيقی، دپارتمان رسانه، استوديو عكاسی، گالری عكس، محلی 
برای ورك شاپ های آموزشی، دفاتر اداری، رستوران و كافی شاپ مجموعه ای از فضاهايی است می توانيد در اين 

ساختمان پيدا كنيد. بر روی سقف هم يك آمفی تئاتر قرار گرفته است.
»مهدی كامبوزيا« و »هلنا قنبری« به عنوان معماران اين مجتمع، آن را در زمينی به مساحت 32,400 متر و با 
زيربنايی در حدود 4 هزار متر مربع طراحی كرده اند. البته اگر به شناس��نامه اين پروژه مراجعه كنيد نام معماران 

ديگری را هم كه در طراحی اين پروژه به همكاری پرداخته اند خواهيد يافت.
هنوز شركت يا مجموعه ای به عنوان كارفرما يا به زبان ساده تر سفارش دهنده اين پروژه معرفی نشده و بنابراين 
نمی توان از اجرايی شدن نهايی آن اطمينان داشت اما محل اجرای آن در بلوار آفريقا يا همان جردن سابق است. در 
سايت پالن می توانيد شاهد آن باشيد كه اين مجموعه در تپه ها يا اراضی عباس آباد واقع شده، پس اگر قرار باشد 

چنين مجتمعی در عمل ساخته شود احتماال شهرداری تهران كارفرمايی اش را به عهده خواهد داشت. 
پيش از اين هم شهرداری تهران به ساخت مجموعه ای سينمايی با معماری خاص اقدام كرده است. پروژه قبلی در 
كنار بوستان ملت است و به نام پرديس سينمايی ملت نام گرفته. معماران آن مجموعه »رضا دانشمير« و »كاترين 
اس��پريدونف« هس��تند و پيش از آن ساخت سينما آزادی با طراحی »بابك شكوفی« در محل سابق سينما شهر 

فرنگ. و حاال مجتمع مديا كه در جنوب پارك آب و آتش واقع شده است. 
اما هدف معماران از طراحی مجموعه ای با چنين س��ازه و حجمی، نش��ان دادن خود انسان و اعمال و ُكنش ها و 

واكنش های آن به عنوان يك رسانه است. در تصوير زير می توانيد ايده اوليه را در روند طراحی شاهد باشيد. 

الحاقتهرانبهشبكهجهانیجوامعایمن

مناطق يك، 2، 3، 13، 14، 15، 16 و 18 شهرداری تهران، به شبكه جهانی جوامع ايمن پيوستند.
 مؤذن رئيس شورای سياستگذاری جامعه ايمن با بيان اينكه طرح الحاق به شبكه جهانی جوامع ايمن از سال 1388 
به صورت آزمايشی در منطقه 22 آغاز شد، افزود: توسعه ايمنی به صورت يك تفكر الزم است و اين موضوع بايد 
جزو مطالبات مردم باشد كه ما درصدد افزايش آن در جامعه هستيم. وی گفت: طرح جامع ايمن بايد در انديشه 

مردم شكل بگيرد و در تمام ابعاد زندگی جاری شود.
رئيس شورای سياستگذاری جامعه ايمن ادامه داد: بايد بحث ايمنی در رفتار مردم نمايان شود كه اين موضوع به 
يك پروسه زمانی نياز دارد. وی گفت: شهرداری تهران در بخشهای مختلف از جمله مسايل ترافيكی، تابلوها و 
عاليم رانندگی، مكانهای تفريحی و ورزشی، پياده راه ها، مدارس و سالمت خانواده درصدد است تا استانداردهای 
الزم را رعايت كند تا كمترين آسيب به شهروندان برسد. مؤذن افزود: اين توسعه نياز به يك حركت بين بخش بين 

نهادها و سازمانها از جمله اورژانس، راهنمايی و رانندگی، آتش نشانی و ادارات دولتی دارد.
رئيس شورای سياستگذاری جامعه ايمن اضافه كرد: رتبه جهانی كشورمان به لحاظ الحاق به جوامع ايمن در جايگاه 

دوم پس از كشور چين است. وی گفت: رتبه كشور سوئد در اين بخش 7، آمريكا 11 و انگليس 30 است. 

حقبیمهکارگرانساختمانی30برابرشد

رئيس شورای عالی استانها  با اشاره به 30 برابر شدن حق بيمه  كارگران ساختمانی، اين موضوع را موجب ركود در 
نوسازی بافت های فرسوده دانست و خواستار تجديد نظر مجلس شورای اسالمی درباره  اين مصوبه شد.

 مهدی چمران در نطق پيش از دس��تور خود در پنجاهمين اجالس عمومی ش��ورای عالی اس��تان ها به نامه های 
متعددی كه از س��وی اعضای ش��وراهای شهر و استان در خصوص 30 برابر شدن حق بيمه  كارگران ساختمانی 
دريافت كرده است اشاره كرد و گفت: بسياری از اعضای شوراها اعتقاد دارند كه 30 برابر شدن حق بيمه كارگران 
س��اختمانی معضلی برای صنعت س��اخت و ساز محسوب می شود و ضربه  سنگين و محكمی به آبادانی كشور در 
صنعت ساختمان سازی وارد می كند. وی با بيان اينكه تنها 9 درصد كارگران ساختمانی كارت مهارت فنی دارند، 

اظهار كرد: شمار قابل توجهی از كارگران ساختمانی به صورت فصلی فعاليت می كنند.
چمران با اش��اره به اينكه اين موضوع را با نمايندگان كميس��يون های مختلف مجلس ش��ورای اسالمی در ميان 
گذاش��ته ايم، اظهاركرد: عليرغم اين كه كميس��يون اقتصادی نظر ش��ورای اس��تان ها را پذيرفته است، اما ديگر 
كميسيون ها همچنان بر موضع خود پافشاری می كنند. رئيس شورای عالی استان ها در عين حال ابراز اميدواری 
كرد كه مجلسی ها با مصوبه  كاهش حق بيمه كارگران ساختمانی در شورای عالی استانها موافقت كنند. به گفته 
وی، در حال حاضر نمايندگان اين موضوع را برای ساختمان های كمتر از صد متر پذيرفته  و حتی امكان تقسيط حق 

بيمه  كارگران را نيز پيش بينی كرده اند و اميدواريم در صحن علنی مجلس نيز اين موضوع به تصويب برسد.
 چمران خاطرنش��ان كرد: با وجود پرداخت حق بيمه  كارگران س��اختمانی، شماری از اين كارگران همچنان بيمه 
نمی شوند. بنابراين اگر هدف اين است كه برای صندوق تامين اجتماعی درآمدزايی كنيم بايد راه ديگری را در پيش 
بگيريم و حتی می توان برای اين هدف همه  مردم ايران را بيمه كرد! نه اين كه بار را بر دوش صنعت ساختمان 

سازی گذاشته واين صنعت را دچار ركود كنيم.
چمران همچنين با اشاره به اينكه برخی افراد علی رغم اين كه كارگر ساختمانی نيستند كارت مهارت فنی دريافت 
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كرده اند، عنوان كرد: اين افراد از مزايای بيمه برخوردار می شوند كه اين رويه صحيح نيست. وی همچنين به اهميت 
موضوع نوسازی بافت های فرسوده اشاره كرد و گفت: بايد به دنبال رونق بخشيدن به احيای بافت های فرسوده 

باشيم، نه اينكه اين موضوع را دچار ركود كنيم.
رئيس شورای عالی استان ها با اشاره به مصوبه  اين شورا مبنی بر برداشت 2 درصد از محل ماليات بر ارزش افزوده 
و تخصيص آن به شوراها، خاطرنشان كرد: هدف شورای عالی استانها از تصويب اين طرح اين بود كه برای حل 
مشكالت خود به دنبال بودجه نباشيم. به گفته  وی، كميسيون اقتصادی به عنوان كميسيون اصلی رسيدگی به اين 
طرح در مجلس شورای اسالمی است و به احتمال زياد طرح ياد شده به تصويب مجلس خواهد رسيد. وی با بيان 
اين كه مخالفان اين طرح معتقد بودند كه شهرداری ها ساختار فشلی دارند، عنوان كرد: در عين حال شوراها نبايد 
به دنبال زكات برای حل مشكالت خود باشند و از سوی ديگر كمك های دولتی هم بسيار اندك است و شوراها 

را در حد بخور و نمير سر پا نگاه می دارد.

کشفحصاردومارگتختجمشید

در كاوش های باستان شناسی شهر پارسه، حصار دوم ارگ تخت جمشيد به عنوان يكی از باروهای دفاعی نخستين 
نظام شهری كهن كشف و شناسايی شد.

استاديار بخش تاريخ و باستان شناسی دانشگاه شيراز گفت: طی كاوش های باستانی به عمل آمده در شهر پارسه 
تخت جمشيد بقايای حصار دوم ارگ تخت جمشيد به طول 600 متر و ضخامت 2 متر شناسايی شد. اين كاوش 

از سوی پژوهشگاه ميراث فرهنگی و دانشگاه بولونيای ايتاليا انجام شده است.
دكتر عليرضا عس��كری افزود: طی اين كاوش ها كه با هدف ش��ناخت شهرس��ازی هخامنشی انجام شده است 
بيش از 100 هكتار از زمين های اطراف تخت گاهِ تخت جمش��يد كاوش و بررس��ی شده است. آجرهای لعاب دار 
هخامنش��ی، كوره های فلزی، اشياء الجوردی و بخشی از سازه های حيوانات اسطوره ای از ديگر آثار كشف شده 

در اين كاوش هاست. 
استاديار بخش تاريخ و باستان شناسی دانشگاه شيراز گفت: اشياء تاريخی كشف شده به موزه تخت جمشيد انتقال 
يافته و در آنجا نگهداری می شود. تخت جمشيد و مجموعه ارگ ها و دژهای حكومتی در شهريور 1310 در فهرست 

آثار ملی ايران به ثبت رسيده است. 

لزومنظارتبرکارپیمانكارانشهرداری

عضو كميس��يون برنامه و بودجه ش��ورای اسالمی شهر تهران بابيان اينكه يكی از مشكالت پيش روی وضعيت 
عمرانی ش��هر نبود نظارت بر عملكرد پيمانكاران است، گفت: اگر در بخش نظارت روی كار پيمانكاران جدی تر 

برخورد شود جلوی بسياری از دوباره كاری ها گرفته می شود.
در چهارصد و دوازدهمين جلس��ه شورای اسالمی شهر تهران گزارش عملكرد سازمان عمرانی مناطق شهرداری 
تهران ارايه شد. عيسی شريفی معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران طی ارايه گزارشی به چگونگی 
ش��كل گيری سازمان عمرانی امور مناطق شهرداری تهران اشاره كرد و افزود: قبل از شكل گيری اين سازمان 9 
شركت در 18 ساختمان، فعاليت های عمرانی در مناطق را انجام می دادند كه با اجرای مصوبه شورای شهر درباره 
ادغام س��ازمان ها و شركت های تابعه شهرداری تهران، اين شركت ها در سازمان عمرانی مناطق ادغام شده اند و 
ساختمان های در اختيار آن ها نيز تخليه و به يك ساختمان منتقل شده است. وی خاطر نشان كرد: اقدامات صورت 
گرفته در راستای باالبردن كيفيت و رعايت استاندارد فعاليت های عمرانی در مناطق است كه البته تا رسيدن به 

كمال مطلوب و وضعيت عالی فاصله داريم.
كاظمی نيا، قائم مقام معاونت هماهنگی و امور مناطق ش��هرداری تهران در تشريح رويكردهای سازمان عمرانی 
مناطق، گفت: رويكردهای اين س��ازمان در دو بخش گس��ترش نظارت و اصالح و بهبود فرايندهای انجام كار، 
نهفته اس��ت. وی در ادامه افزود: توس��عه زير ساخت های اطالعاتی و گسترش نظارت بر فعاليت های عمرانی در 
مناطق، يكسان سازی قيمت انجام پروژه های عمرانی و رفع مسايل موجود درباره قراردادها و پيمان كاران از ديگر 

برنامه های سازمان عمرانی مناطق است.
كاظمی نيا با اشاره به تاكيد اساسنامه سازمان بر نظارت عاليه، گفت: در اساسنامه سازمان بر نظارت عاليه تأكيد شده 
است كه به همين منظور شهر تهران در 5 پهنه تحت نظارت عاليه سازمان عمرانی مناطق قرار دارد. وی كاهش 
زمان صدور صورت وضعيت را از ديگر مزايای رويكرد توسعه زيرساخت های اطالعاتی در سازمان عنوان كرد و 
افزود: در گذشته صدور صورت وضعيت از پروژه ها بيش از 20 روز به طول می انجاميد كه در حال حاضر اين زمان 

به 10 روز كاهش يافته است.
قائم مقام معاونت هماهنگی و امور مناطق ش��هرداری تهران از س��ازمان عمران مناطق به عنوان مركز و بورس 
فعاليت های عمرانی در سطح شهر ياد كرد و افزود: در گسترش نظارت بر فعاليت های عمرانی مناطق نيز تمركز 
بر توسعه كيفی خدمات مرتبط با قراردادها به جای تمركز بر تعداد انعقاد توافق نامه های كلی با مناطق است كه با 

اين روند شاهد كاهش قميت تمام شده در اجرای پروژه ها هستيم.
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خس��رو دانشجو سخنگوی شورای شهر در جريان ارايه گزارش مذكور، اظهار داشت: كاهش قيمت تمام شده در 
اجرای پروژه ها زمانی مطلوب است كه در راستای ارتقاي كيفيت به دليل كار علمی صورت گرفته باشد. وی افزود: 
در حال حاضر بيم آن می رود كه برای كاهش قيمت ها از كيفيت مصالح و اس��تاندارد كار در پروژه های عمرانی 
كاس��ته ش��ود. كاهش قيمت اجرای پروژه ها زمانی معنی پيدا می كند كه از همان مصالح با كيفيت و با استاندارد 

استفاده شود.
كاظمی ني��ا در اي��ن خصوص گفت: كاهش قيمت ه��ا از محل تجميع قراردادها اتفاق می افت��د. وی ايجاد بانك 
اطالعاتی پيمانكاران و تامين كنندگان مصالح را از ديگر ثمره های ايجاد سازمان عمرانی مناطق دانست و افزود: در 
اين بانك اطالعاتی پيمانكاران و تامين كنندگان با توجه به سابقه كاری و حسن انجام كار رتبه بندی شده اند كه در 

حال حاضر بيش از 95 درصد پيمان كاران طرف قرارداد با سازمان دارای رتبه و صالحيت هستند.
قائم مقام معاونت هماهنگی و امور مناطق ش��هرداری تهران افزود: ايجاد فهرست سياه با شناسايی و شناسنامه 
دار ش��دن پيمانكاران به راحتی صورت می گيرد كه در حال حاضر از 2700 پيمان كار طرف قرارداد با س��ازمان 3 
درصد آن ها در فهرس��ت سياه قرار گرفته اند و با تذكرات و پيگيری مناطق، ساير پيمان كاران متخلف از گردونه 
خارج می شوند. وی افزود: برگزاری مناقصه عمومی و واگذاری پروژه ها در مناقصه های عمومی از ديگر رويكردهای 
سازمان است كه درهمين راستا بيش از 90 درصد پروژه ها از طريق مناقصه عمومی وگذار می شود و تنها 10 درصد 

فعاليت ها كه بايد در شرايط فوری )مانند آب گرفتگی و غيره( انجام شود بدون برگزاری مناقصه واگذار می شوند.
كاظمی نيا بكارگيری مصالح شكسته كوهی بجای مصالح رودخانه ای در تهيه آسفالت را از ديگر برنامه های سازمان 
برش��مرد و افزود: تفكر سنتی حاكم بر آسفالت شهری از بدو اجرای آسفالت توسط شهرداری تهران براستفاده از 
مصالح رودخانه ای تمركز داشته است كه اين امر عالوه بر مصرف باالی قير در زمان توليد آسفالت باعث كاهش 

عمر و دوام آسفالت و باال رفتن هزينه های ساالنه اجرای آسفالت شده است.
دانش��جو در اين خصوص گفت: آسفالت كردن خيابان ها و معابر و تعويض جداول گويا يك تكليف رقابتی برای 

شهرداری های مناطق شده است بنابراين در برخی مواقع نيز شاهد تخريب آسفالت و جدول های سالم هستيم.
پروين احمدی نژاد ديگر عضو شورای شهر نيز تاكيد كرد: يكی از مشكالت پيش روی وضعيت عمرانی شهر نبود 
نظارت بر عملكرد پيمان كاران اس��ت. وی افزود: اگر در بخش نظارت روی كار پيمانكاران جدی تر برخورد شود 

جلوی بسياری از دوباره كاری ها گرفته می شود.
مهدی چمران رئيس شورای شهر تهران نيز يادآور شد: شيب بسياری از بزرگراه های شهر در هنگام باز سازی و 
مرمت اصالح نمی شود كه اين امر در زمان بارندگی موجب آب گرفتگی در بزرگراه می شود. وی از معاونت فنی 
و عمران شهرداری تهران كه در جلسه حضور داشت خواست تا در مرمت و بازسازی بزرگراه ها و آسفالت مجدد 

آن ها اين موضوعات در نظر گرفته شود.
در ادامه شكيب رئيس كميسيون توسعه و عمران شورای اسالمی شهر تهران خطاب به سازمان عمران مناطق، 
گفت: آيا شما به عنوان متوليان اجرای كار، مشكل يا انتقادی نسبت به اين سازمان داريد كه شورای شهر بتواند 

در رفع آن به شما كمك كند.
كاظم نيا در پاس��خ به اين پرسش اظهار داش��ت: يكی از مشكالت كليدی سازمان عمران مناطق اين است كه 
ظرفيتی كه در اساسنامه برای اين سازمان ديده شده فراتر از نگاهی است كه در حال حاضر نسبت به سازمان داريم. 
وی ادامه داد: اگر خواهان اين هستيد كه 9 وظيفه سازمان طبق اساسنامه محقق شود بايد پشتوانه و امكانات الزم 
نيز در اساسنامه ديده شود. وی همچنين با اشاره به اينكه اين سازمان يك سازمان كاماًل حرفه ای است، افزود: 
اين سازمان يك سازمان اداری نيست بلكه نياز به كادر حرفه ای دارد و اين عده موجود با وظايف خواسته شده از 

سازمان همخوانی ندارد.
در ادامه جلسه اليحه » اصالحيه مصوبه الزام شهرداری تهران به تمركز درآمد كميسيون ماده صد« مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت و در نهايت به تصويب اعضای شورای شهر رسيد. براساس اين مصوبه همه مناطق شهرداری 
تهران مكلفند وجوه حاصل از جرايم تخلفات ساختمانی )كميسيون ماده صد( را به حساب درآمدی متمركز در هر 
منطقه واريز و نسبت به ثبت و ضبط وصولی مذكور در كد درآمدی جرايم ماده صد بر مبنای كد شناسه درآمدی 

مربوطه و نيز كد شناسه فرعی به تفكيك نوع جرايم به نحوه شفاف و قابل اتكاء اقدام كند.
در پايان اليحه پيشنهاد و معرفی 2 نفر از كاركنان شهرداری تهران به عنوان قائم مقام ذيحساب در مناطق 6 و 

16 مطرح شد كه به تصويب اعضای شورای شهر رسيد.

مصالحغیراستانداردعاملکوتاهیعمربنا

يك آپارتمان نوساز در كشورهای پيشرفته حداقل تا 90 سال به عنوان يك خانه مستحكم و ايمن به شمار می رود 
و پس از آن نيز فقط به تعميرات جزئی نياز دارد اما متوسط عمر ساختمان در ايران حداكثر يك چهارم تا يك سوم 

اين كشورهاست. 
 باوجود اينكه در كشورهای پيشرفته يك خانه 90 ساله به عنوان نوساز محسوب می شود، در كشور ما استفاده از 
مصالح غير اس��تاندارد و نبود نظارت درست بر اجرا، عمر ساختمان ها را به حدود 20 سال رسانده است. كيفيت و 
رعايت استاندارد در ساختمان سازی از موضوعات مهمی است كه با توجه به شرايط شهرهای بزرگی مانند تهران و 
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زلزله خيز بودن آن ها بسيار مورد توجه قرار گرفته است بگونه اي كه بخشی از سازندگان كوچك كه عمدتا صاحبان 
يك ساختمان به شمار می روند سعی دارند تا با رعايت اصول ايمنی به ساخت و ساز بپردازند.

اما در اين ميان بخش زيادی از سازندگان هم وجود دارند كه نه تنها اصول ايمنی را در ساختمان سازی رعايت 
نمی كنند بلكه با نبود نظارت درست بر ساختمان سازی مشكالت زيادی را برای ساكنان يك ساختمان به وجود 
می آورند بگونه اي كه پس از مدتی كه س��اخت يك آپارتمان می گذرد مش��كالتی مانند تركيدگی لوله و خرابی 

ديوارها منجر به تحميل هزينه های بسياری به خريدار می شود.
در كنار س��اخت و س��از نامناس��ب، بی كيفيتی مصالح ساختمانی هم از جمله مواردی اس��ت كه برای ساكنان و 
سازندگان مشكالتی را بوجود می آورد و نبود نظارت بر توليد مصالح ساختمانی بيشتر به ايمنی ساختمان ها ضربه 
می زند. براساس اعالم مركز تحقيقات ساختمان و مسكن 35 درصد از مصالح ساختمانی غيراستاندارد هستند اما 
بايد به اين آمار، واردات محصوالت بی كيفيت از كش��ور چين را هم اضافه كرد كه 40 درصد از س��هم بازار را در 

اختيار دارند.
در اين باره رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن اعالم كرد كه مصالحی مانند شن و ماسه و بلوكهای سيمانی 
ركوردار توليد مصالح غير استاندارد هستند و چندين بار به آن ها مهلت داده شده كه كيفيت توليد اين محصوالت 

را افزايش دهند.
در اين خصوص رئيس س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان با تاييد اينكه در ساختمان های استاندارد جايگاه الزم 
را درس��طح بين المللی و منطقه نداريم گفت: طراحی و اجرا و اس��تفاده از مجريان ذی صالح يكی از مهمترين 

بخش هايی است كه بايد برای رعايت استاندارد در ساختمان ها به آن توجه شود.
سيد مهدی هاشمی با بيان اينكه مصالح استاندارد در كشور بسيار كم است، اظهار داشت: عالوه بر اينكه مصالح 
استاندارد دركشور خيلی كم توليد می شوند، برخی از مصالح الزم در ساختمان سازی دركشور توليد نشده و به اجبار 
بايد وارد ش��ود. وی با انتقاد از توليد مصالح س��اختمانی بی كيفيت، افزود: بكارگيری افراد خبره و ماهر در بخش 
ساختمان سازی هم از سوی مردم مطالبه نشده است البته با راه اندازی طرح مجريان ذی صالح اين موضوع تا 
حدی بهبود يافته است اما باز هم در مورد ساختمان های بزرگ و مهم اجرايی می شود و ساختمان های كوچك 

همچنان به شيوه های غيراستاندارد به ساخت و ساز می پردازند.
رئيس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بيان اينكه اميدواريم مردم ساخت و ساز استاندارد را از سازنده مطالبه 
كنند، اظهار داشت: هزينه ای كه برای ساخت مسكن با كيفيت پرداخت می شود در كنار افزايش كيفيت رقم زيادی 
نيست زيرا متوسط عمر ساختمان را افزايش می دهد. هاشمی افزود: حداكثر با افزايش 30 درصد در هزينه ساخت 
و ساز می توان عمر ساختمان ها را 3 تا برابر افزايش داد و در واقع با كمی دقت و حداقل سرمايه گذاری می توان 

سرمايه های موجود را به خوبی حفظ كرد و افزايش داد.

نظربرادررئیسجمهوردربارهمسكنمهر

رئيس س��ابق بازرسی نهاد رياست جمهوری كه برای بازديد از روند مسكن مهر به يكی از شهرستانهای اطراف 
تهران رفته بود با ارايه اين استدالل كه با توجه به اينكه آب، برق و گاز واحدهای مسكونی مهر آماده نيست گفت: 
بين قول و قرارهايی كه مس��ووالن با مردم در زمينه مس��كن مهر گذاشته اند اختالف وجود دارد و با اين اوصاف 

مسكن مهر فقط می تواند بين 30 الی 35 درصد ايرانيان را صاحبخانه كند.
داود احمدی نژاد گفت: تجربه پروژه مسكن مهر اولين تجربه دولت برای خانه دار كردن اقشار ضعيف و بی خانه 
اس��ت و همين امر باعث ش��ده اس��ت تا نقصهايی در اين پروژه وجود داشته باشد به عنوان مثال ضعف خدمات 

زيربنايی از جمله بارزترين مشكالت مسكن مهر است كه رفع آن زمان بر اما عملی خواهد بود.
رئيس س��ابق بازرسی نهاد رياست جمهوری ادامه داد: كمبود خدمات زيربنايی و امكانات رفاهی در مسكن مهر 
ممكن است در آينده سبب بروز مشكالتی شود كه برای پيشگيری از وقوع آن ها الزم است كه دولت حتما يك 
طرح جامع تدوين كند.وی خاطرنش��ان ساخت: اگر مشكالت اقتصادی، كار و يكسری بی برنامه گی های ديگر 
وجود نداشت، ضرورتی نبود كه دولت به پروژه مسكن مهر ورود كند، در واقع دولت با ورود به اين پروژه و تمركز 
توان خود بر آن به دنبال آن اس��ت كه عقب ماندگی هايی كه در توليد مس��كن در دولت قبلی وجود داشته اس��ت 

جبران كند.
برادر رئيس جمهور با اشاره به اينكه 30 سال است كه نتوانسته ايم مشكل مسكن را در كشور حل كنيم ادامه داد: 
با توجه به اينكه خدمات زيربنايی و امكانات رفاهی از برنامه ساخت مسكن عقب است بنابراين قول وقرارهايی كه 
مسووالن در زمينه مسكن با مردم گذاشته اند جور در نمی آيد و با اين اوصاف فقط 30 الی 35 درصد از مردم از 

طريق مسكن مهر صاحبخانه خواهند شد.
احمدی نژاد در ادامه خاطرنشان ساخت: بضاعت دولت در زمينه مسكن همين قدر است اما در عين حال من با 
زندگی كردن مردم در متراژهای كوچك 75 متری در قالب طرح مس��كن مهر موافق نيس��تم و براين باورم كه 
با توجه به اينكه مش��كل زمين در كشور ما وجود ندارد اگر برنامه ريزی های دقيقی وجود داشت می توانسيتم از 

ظرفيت موجود در اين زمينه به بهترين نحو ممكن استفاده كنيم.
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خطرسقوطشهربهداخلدره

شهری در شمال پايتخت ايتاليا كه بر فراز يك تپه ساخته شده، با خطر نابودی مواجه است.
شهر سيويتا دی باگنوريگيو ايتاليا بر فراز صخره هايی از جنس سنگ های آتشفشانی واقع شده است كه خود آن ها 
روی اليه نرمی از خاك قرار دارند. خاك زير صخره ها نيز در حال نشست كردن است. اكنون خانه های مسكونی 
سيويتا با خطر سقوط به داخل دره مواجه هستند. سيويتا و صخره های دره كاالنچی در اطراف آن به واسطه عوامل 
طبيعی مانند باد و باران به س��رعت در حال فرس��ايش هستند و ساالنه بين شش تا هفت سانتی متر از ضخامت 

صخره ها كاسته می شود.
در طول سه قرن گذشته، يك پنجم سطح اين شهر ايتاليايی به همراه شمار زيادی از خانه های مسكونی، كليسا ها 
و حتی بازداشتگاه محلی بر اثر رانش زمين نابود شده اند. كلوديو مارگوتينی سرپرست گروهی از متخصصان زمين 
شناسی را بر عهده دارد كه پديده فرسايش صخره های منطقه را بررسی می كنند. او می گويد: محدوده باالی شهر 
سيويتا با خانه هايی كه امروز می بينيم در واقع نسبت به سال 1705 تاكنون بيست درصد كاهش يافته است. طول 

صخره ای نيز كه اكنون روی آن ايستاده ايم نسبت به سال 1744 حدود چهل متر كاهش يافته است.
ش��هر س��يويتا تا قرن هجدهم ميالدی با نواری از خشكی به شهر همسايه باگنورگيو متصل بود اما اين باريكه 
خشكی به تدريج از ميان رفته است. اكنون ساكنان شهر و گردشگران برای ورود به شهر بايد از مسير شيب دار پل 
عابر پياده به طول سيصد متر كه در سال 1967 ساخته شده است، باال بروند. در اينجا اثری از خودرو نيست و مردم 
فقط با استفاده از موتورسيلكت يا تراكتورهای كوچكی كه دولت محلی مالكيت آن ها را دارد از پل عبور می كنند.

افراد سالخورده از تراكتورها برای انتقال خوار و بار و گاه نيز مقادير زياد كاال و سوخت بهره می گيرند. قرار است 
در ماه اكتبر امسال، نخستين موزه ويژه رانش زمين در اروپا داخل شهر سيويتا گشايش يابد. گرچه شهر سيويتا 
دی باگنورگيو در حال نابودی اس��ت اما بس��ياری از معماران هنوز از آن دل نبريده اند و برخی از آن ها ما آلساندرا 

بخش هايی از شهر را مرمت و بازسازی كرده اند.

ضررالمپهایفلورسنتبرایچشم

متخصصان چشم پزشكی در يك مطالعه جديد هشدار دادند كه اگر شما هم ترجيح می دهيد به خاطر مقابله با 
تغييرات جوی از المپ های فلورسنت استفاده كنيد، بايد بدانيد كه اين المپ ها احتمال بروز بيماری های چشمی را 

افزايش می دهند.
هلن والز، متخصص ارشد اين مطالعه در دانشگاه ملی استراليا خاطرنشان كرد: بسياری از مردم در سراسر جهان در 

منزل و محل كار شبانه روز در معرض منابع نور مصنوعی هستند.
والز تاكيد كرد: نور حاصل از المپ های فلورسنت می تواند تماس چشم با امواج فرابنفش را 12 درصد افزايش دهد 

و خطر بروز بيماری های چشمی مرتبط با اين امواج را تشديد كند.
والز تاكيد كرد: استفاده از المپ های فلورسنت اگرچه منجر به كاهش توليد گازهای گلخانه ای می شود اما از سوی 

ديگر تعداد مبتاليان به بيماری های چشمی را به تدريج افزايش خواهد داد.

همهچیزدربارهخانهخدا

كعبه بنايی در ميان مسجد الحرام در شهر مكه در كشور عربستان سعودی است و مقدس ترين مكان در دين اسالم 
به شمار می رود. نام كعبه اشاره  به چهارگوش  بودن اين سازه دارد.

* البيت العتيق و البيت اهلل الحرام از نام های ديگر كعبه اند.
* كعبه ارتباط مستقيم به اركان اسالم دارد؛ بويژه فريضه حج كه زيارت و طواف كعبه از اركان حج است. همچنين 

در برپايی نماز نيز كعبه قبله گاه مسلمانان است.
* بنابر روايت ها، هنگامی كه چشمه زمزم زير پای اسماعيل از دل زمين جوشيد، مردم در اين منطقه و به سبب آب 
اين چشمه جمع شدند و شهر مكه را تشكيل دادند و ابراهيم به فرمان خدا ساختمان كعبه را كه در اثر طوفان نوح 

تخريب شده بود و در آن هنگام اثری از آن نبود، بازسازی كند.
َۀ ُمَباَركاً َوُهداً لٍلَعالََميَن« )آل عمران(.  * در قرآن در مورد كعبه گفته شده است: »اَِن أََول بَيٍت ُوِضَع لِلَناِس لَلَذی بَِبَكّ
براس��اس برخی روايتها، س��اختمان كعبه 10 بار بنيان شده  است. به اين ترتيب: بنيان المالئكه، بنيان آدم، بنيان 
شيث، بنيان ابراهيم وپسرش اسماعيل، بنيان العمالقه، بنيان جرهم، بنيان مضر، بنيان قريش، بنيان عبداهلل ابن زبير 

و بنيان حجاج ابن يوسف الثقفی.
س��اختمان كنونی كعبه از زمان حجاج بن يوس��ف ثقفی و بازسازی همان س��اختمان در دوران خالفت سلطان 
مراد چهارم از پادش��اهان عثمانی اس��ت كه در سال 1040 )قمری( در اثر سيل در مسجد الحرام و تخريب آن، از 
نو بازس��ازی شد. اين ساختمان استحكام كامل دارد، به گونه اي كه تاكنون به همين شكل پابرجا و استوار مانده 

 است.
* اركان كعبه: به هريك از چهار گوش��ه كعبه، ركن مي گويند و كعبه بر چهار ركن حجراالس��ود، عراقی، شامی و 
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يمانی بنا شده است. 
* ركن حجر االس��ود: س��نگ سياه آسمانی است. هنگام بنای كعبه توسط آدم، اين سنگ را فرشتگان از بهشت 
آوردند و آدم آن را در گوش��ه ای از خانه نصب كرد. پس از بازس��ازی كعبه توس��ط قريش، اين س��نگ به دست 

محمد)ص( قبل از در كعبه در ركن حجر اسود نصب شد و محل شروع طواف حجاج است.
* ركن يمانی: قبل از ركن حجر اسود قرار دارد. در اعتقاد مسلمانان )به ويژه شيعيان( محلی است كه به اذن خدا 

شكافته شد تا فاطمه )س( از آن داخل كعبه شود و علی )ع( داخل كعبه متولد شود.
هرگاه واژه ركن بدون پس��وند به كار رود، مقصود از آن ركنی اس��ت كه حجراالسود در آن است. مسير طواف، از 
ركن حجراالسود آغاز شده، سپس به ركن عراقی می رسد و پس از آن به ركن شامی و سپس به ركن يمانی و آنگاه 
باز به ركن حجراالسود می رسد و همين جا يك شوط پايان می يابد. برای مطاف حدی وجود ندارد و تا هر جای 
مسجد الحرام كه طواف در آن طواف كعبه صدق كند، طواف مجزی است، ولی مستحب است كه اگر اضطرار و 

ازدحام نباشد در ميان كعبه و مقام ابراهيم انجام شود.
* بلندی خانه كعبه حدود 15 متر و محيط آن 44 مترمربع است.

* جزييات اضالع كعبه: طول ضلع در كعبه؛ يعنی از ركن حجر اسود تا ركن عراقی: 11در68 متر
طول ركن عراقی تا شامی، سمتی كه حجر اسماعيل در آن قرار دارد: 9در90 متر

طول ركن شامی تا ركن يمانی: 12در4 متر
طول ركن يمانی تا ركن اسود: 10در18 متر

* سنگ بنای كعبه: ديوار كعبه بنای كعبه از سنگ های سياه و سختی ساخته شده كه با كنار زدن پرده از روی 
آن، آشكار است. اين سنگ ها كه از زمان بنای كعبه از سال 1040 )قمری( تاكنون بر جای مانده، از كوه های مكه 
به ويژه جبل الكعبه )در محله ُشَبيكه مكه(، و جبل مزدلفه گرفته شده  است. سنگ ها اندازه های گوناگون دارند، 
به گونه ای كه بزرگ ترين آنان با طول و عرض و بلندی 190، 50 و 28 سانتی متر و كوچك ترين آنان با طول و 
عرض 50 و 40 سانتی متر است. پايه های آن از سرب مذاب ساخته شده  و بدين ترتيب بنايی نسبتاً استوار است. 
وروی ديوار آن آثار شكافته شدن ديوار كه بنا به اعتقاد شيعيان هنگام وارد شدن فاطمه بنت اسد مادر امام علی)ع( 

به كعبه به وجود آمده است كه بارها با سرب پركرده اند ولی سرب هاباز شدند.
* در كعبه: دروازه كعبه در دوران ابراهيم دو درگاه بدون در هم سطح زمين برای كعبه گشوده شد. در دوران جوانی 
محمد)ص(، قريش در هنگام بازسازی كعبه برای نخستين بار از در چوبی در محل فعلی كه باالتر از زمين قرار 

دارد استفاده كردند.
آخرين در كعبه كه از چوب ساج و نقره خالص است و با طال و جواهرات مزين شده، در ساليان گذشته تعويض 

شده  است.
* حجراالس��ود يا سنگ سياه، از اجزای بس��يار مقدس مسجد الحرام است و در ركن اسود كعبه در بلندی 5در1 
متری قرار دارد. اين س��نگ مقدس، پيش از اس��الم و پس از آن همواره مورد توجه بوده اس��ت و در شمار عناصر 

اصلی كعبه است.
* قسمتی از ديوار و پايين ديوار كعبه را كه در يك سوی آن حجراالسود و در سوی ديگرش در كعبه قرار دارد، 
"ملتزم" می نامند. اين محل را از آن روی ملتزم می نامند كه مردم در آن قسمت می ايستند و به ديوار ملتزم شده، 
می چس��بند و دعا می خوانند. در روايتی آمده اس��ت كه محمد )ص( صورت و دست های خود را روی اين قسمت 
از ديوار قرار می داد. همچنين، از ايش��ان نقل شده اس��ت كه گفت: "ملتزم، محلی اس��ت كه دعا در آن جا پذيرفته 

می شود."
* مستجار: محلی در پشت در كعبه، كمی مانده به ركن يمانی، مقابل ملتزم و در سوی ديگر كعبه، ديوار كنار ركن 
يمانی را "مستجار" می نامند. "جار" به معنای همسايه و "مستجار" به معنای پناه  بردن به همجوار و به صورت 
كلی تر "پناه بردن" است. اين مكان نيز از مكان های پذيرفته شدن دعا است. زمانی كه خانه كعبه دو در داشت، در 

ديگر آن در كنار مستجار بود كه بسته شد.
* شاذروان همان برآمدگی هايی است كه در اطراف كعبه قرار دارد و آن بخشی از كعبه  است كه توسط قريش از 
ساختمان كعبه كاسته شد و اكنون همانند پوششی اطراف خانه را در برگرفته است. شاذرواِن كنونی از ساخته های 
سلطان مراد چهارم در هنگام ساختمان كعبه در سال 1040 )قمری( است. زمانی كه در بازسازی های كعبه، ابعاد 
خانه قدری كوچك تر از بنای ابراهيمی آن شد، برای حفظ ابعاد اصلی، فضای عقب نشينی شده را با ساخت سكويی 
كم ارتفاع عالمت گذاری كردند كه "شاَذروان" ناميده شد و چون مالك در طواف، حّد اصلی كعبه است، فقها برای 

حصول شرط خروج طواف گزار از كعبه، طواف بر روی شاذروان را صحيح نمی دانند.
بنابراين، شاذروان همان سنگ مايلی است كه بخش پايينی ديوار كعبه را تا روی زمين پوشانيده  است، و همين 
طور بخشی كه در مقابل حجر اسماعيل به صورت پلّه ای ساخته شده  كه بلندی آن از سطح زمين 20 سانتی متر 

و عرض آن 40 سانتی متر است.
اين پله جايگاه مردمی است كه برای نيايش و تضرع به درگاه الهی بر روی آن می ايستند و سينه و شكم خود را بر 
كعبه قرار می دهند و دستان را بر باالی سر خود و بر ديوار كعبه می گذارند. علت آن كه در اين قسمت شاذروان قرار 
داده نشده اين است كه در بنای ابراهيم، حجر اسماعيل جزو خانه كعبه بوده است كه در ساختمان قريش به علّت 

كمبود مال حالل از خانه كاستند و بر حجر افزودند.
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همچنين در پايين دِر كعبه، شاذروان قرار داده نشده و به صورت پله ای صاف به طول 345 سانتی متر ساخته شده  
است كه مردم در ملتزم بر آن می ايستند و دعا و نيايش می كنند. در باالی شاذروان حلقه های از مس قرار دارد كه 

در هنگام پايين آوردن جامه كعبه )كسوۀ الكعبه( لب جامه به اين حلقه ها می بندند تا جامه استوار باشد.
* حطيم: مساحت ميان حجراالسود و زمزم و مقام ابراهيم و قسمتی از حجر اسماعيل را "حطيم" می گويند. از 
مكان های محترم در مسجدالحرام است و مردم در اين قسمت برای دعا جمع می شوند و به يكديگر فشار می آورند. 
اين كه آيا حطيم تنها همان محدوده كنار حجراالسود و باب كعبه را شامل می شود يا وسعت بيشتری دارد، اختالف 
است. در روايتی از امام صادق )ع(، تنها همين موضع را حطيم می نامند. چنان كه شيخ صدوق نيز آورده است كه 

حطيم فاصله ميان در كعبه و حجراالسود را گويند، جايی كه خداوند توبه آدم را پذيرفت.
* حجر اس��ماعيل فضايی اس��ت ميان كعبه و ديواری نيم دايره به عرض حدود 10 متر كه از ركن عراقی تا ركن 
شامی را شامل می شود. ديواری است با بلندی 1/30 متر كه قوسی شكل است. حجر اسماعيل يادگار زمان ابراهيم 
و اس��ماعيل و مدت زمانی پس از بنای كعبه اس��ت و قدمت و پيش��ينه آن به زمان بنای كعبه به دست ابراهيم 

می رسد.
نقل های تاريخی تاريخ نگاران حكايت از آن دارد كه اسماعيل و مادرش هاجر در همين بخش زندگی می كردند. از 
امام صادق نقل شده است: »الِحجُر بَيُت إِسَماِعيَل َو ِفيِه َقبُر َهاَجَر َو َقبُر إِسَماِعيَل« )16( "حجر، خانه اسماعيل و 

محل دفن هاجر و اسماعيل است."
از آنجا كه حجر اسماعيل داخل در مطاف است، می تواند نشانه ای بر بزرگی آن باشد. در اصل، حجراسماعيل جزيی 

از كعبه است. هرگاه باران بر بام كعبه ببارد، از ناودان رحمت در اين فضا می ريزد.
گويا برای نخستين بار، منصور عباسی، حجراسماعيل را با سنگ های سفيد پوشانيد. پس از آن در دوره مهدی و 

نيز هارون الرشيد عباسی اين سنگ ها تعويض و نو شد.
* ناودان رحمت )به عربی: ميزاب الرحمۀ( يا »ناودان طال«، ناودانی از طالس��ت كه بر بام كعبه نصب ش��ده و به 
س��مت حجر اسماعيل اس��ت. هرگاه باران بر بام كعبه ببارد، آب از ناودان در اين فضای حجر اسماعيل می ريزد. 
به اعتقاد مسلمانان، اينجا مدفن اسماعيل و مادرش هاجر و بسياری از پيامبران است. گويند آن را نخست حجاج 
بن يوسف ثقفی نهاد تا آب باران بر بام خانه جمع نشود. در روايت آمده است كه دعا در زير ناودان كعبه پذيرفته 

است.
* مقام ابراهيم: به محل ايستادن ابراهيم می گويند و سنگی است به طول و عرض 40 سانتی متر و بلندی تقريبی 
50 سانتی متر كه جای پای ابراهيم روی آن است و مقابل در كعبه قرار دارد. رنگ آن ميان زرد و قرمز متمايل به 
سفيد است. طبق اعتقادات مسلمانان اين مكان مربوط به زمانی است كه ابراهيم ديوارهای كعبه را باال می برد؛ 
آنگاه كه ديوار باال رفت، به اندازه ای كه دست بدان نمی رسيد، سنگی آوردند و ابراهيم بر روی آن ايستاد و سنگ ها 

را از دست اسماعيل گرفت و ديوار كعبه را باال برد.
بر روی اين سنگ، اثر پای ابراهيم مشخص است اما اثری از انگشتان او نيست. از زمان مهدی عباسی بدين سو، 
اين سنگ با طال پوشانده شد و در محفظه ای قرار گرفت تا آسيب نبيند. حج گزاران پس از طواف واجب، بايد در 

پشت مقام ابراهيم، 2 ركعت نماز طواف به جای آورند. نماز طواف نساء نيز پشت مقام ابراهيم خوانده می شود.
طبق آيات قرآن اين مقام يكی از شعائر الهی است: »َو اتَِّخُذوا ِمن َمقاِم إِبراِهيَم ُمَصلَّی« )بقره/125(

* پرده كعبه بر روی كعبه پوششی سياه رنگ وجود دارد كه به آن "پرده كعبه" يا "جامه كعبه" )به عربی: كسوۀ 
الكعبه( گويند. نخس��تين كس��ی كه خانه كعبه را پرده پوشانيد ُتبع حميری پادشاه يمن بود. علی نيز همه ساله از 
عراق برای كعبه پرده ای می فرستاد. چون مهدی عباسی به خالفت رسيد خادمان كعبه از انبوهی پرده ها بر روی 
كعبه شكايت كردند و گفتند بيم آن می رود كه خانه صدمه ببيند. مهدی عباسی خليفه مسلمين دستور داد پرده ها 
را بردارند و تنها يك پرده بر آن بگذارند و سالی يك بار آن را عوض كنند اين سنت تا به امروز ادامه دارد. و بر آن 

آيه هايی از قرآن قالب دوزی شده  است.

طرحجنجالیترکیهبرایکاهشتلفاتزلزله

رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه گفت: طرح جديد دولت تركيه برای از بين بردن حلبی آبادها و ساختمانهای 
بدون مجوز را كه در مقابل زلزله مقاوم نيستند، حتی در صورتی كه به بهای از دست دادن آرای مردم باشد، اجرا 

خواهيم كرد.
نخست وزير تركيه با اشاره به وقوع زمين لرزه ای به قدرت 7/2 ريشتر در شرق اين كشور و تخريب و واردن شدن 
خس��ارت به بيش از دو هزار واحد مس��كونی، اداری و تجاری گفت: به هر بهايی حتی از دست دادن رای مردم و 
حكومت طرح تخريب حلبی آبادها و ساختمانهای بدون مجوز و غيرمقاوم در برابر زلزله را اجرا خواهيم كرد. وی 
افزود: بيش از اين تحمل كشته شدن مردم بی گناه در اثر تخريب منازل غير مقاوم در برابر زلزله را نداريم و به هر 

نحوی كه شده اين وضعيت را تصحيح خواهيم كرد.
اردوغان در تشريح اين طرح اظهار داشت: وزارت مسكن و شهرسازی برنامه ای را تدوين خواهد كرد و در راستای 
اين برنامه تمامی حلبی آبادها و ساختمانهای بدون مجوز در تركيه را تخريب كرده و در صورت لزوم اين ساختمانها 

سلب مالكيت خواهد شد.
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نخست وزير تركيه گفت: در راستای اين برنامه، از صاحبان منازل خواستار تعمير و يا تخريب اماكنی كه در برابر 
زلزله مقاوم نيستند، خواهيم شد. به گفته نخست وزير تركيه در صورتی كه مالكان استطاعت مالی برای تخريب و 
بازسازی منازل خود را نداشته باشند با سلب مالكيت از آنان و يا اعطای وام به آنان ياری خواهيم رساند. موضوع 

حلبی آبادها و بناهای فرسوده و غير مقاوم در برابر زلزله در تركيه يك معضل جدی بشمار می رود.
تركيه بر روی خطوط مختلف گسل های زلزله قرار دارد و پس از وقوع زلزله مهيب شمال غرب اين كشور در سال 
1999 ميالدی كه به كشته شدن بيش از 17 هزار نفر منجر شد موضوع مقاوم سازی اماكن در مقابل زلزله بطور 

جدی در سطح اين كشور مطرح شد ولی تاكنون اقدام عملی در اين زمينه انجام نشده است.

طرحساختنیممیلیونمسكندرعراق

نخس��ت وزير عراق اعالم كرد ش��ركت های خارجی برای ساخت پانصد هزار واحد مسكونی در اين كشور اعالم 
آمادگی كردند.

 نوری مالكی با اعالم اين خبر گفت: شمار افرادی كه برای خريد واحد های مسكونی طرح موسوم به بسمايا ثبت 
نام كردند نيز افزايش ملموس��ی نشان می دهد. شركت های كره جنوبی مجری ساخت واحدهای مسكونی طرح 

بسمايا در عراق هستند.
مشكل مسكن يكی از شاخص ترين مشكالتی است كه عراقی ها به خصوص ساكنان بغداد از آن رنج می برند.

خانهرایگانبرایبیخانمانهایمالزی

بی خانمان های مالزی می توانند به مدت 10 سال در خانه های رايگان دولتی زندگی كنند.
داتوك سری مهد شفيعی وزير توسعه منطقه ای و روستايی مالزی گفت: اين وزارتخانه در حال احداث خانه هايی 
در سراسر مالزی است كه قرار است به طور رايگان در اختيار افراد بی خانمان قرار گيرد تا بدون پرداخت هيچ پولی 

به مدت 10 سال در آن ها زندگی كنند.
وی تصريح كرد: اين خانه ها با هزينه ای بالغ بر 33 هزار رينگيت )بيش از 10 هزار دالر( ساخته خواهند شد و مدت 
اقامت رايگان در آن ها 10 سال تعيين شده است. شفيعی افزود: اين افراد می توانند پس از 10 سال و هنگامی كه 

درآمدشان افزايش يافت، خانه ای را كه در آن زندگی  كرده اند، خريداری كنند.

ساختخانهبابطریهایپالستیكی

يك مرد آرژانتينی موفق شد خانه خود و لوازم آن را با بطری های پالستيكی بسازد.
اين مرد كه افريدو سانتا كروز نام دارد به حدی در اين زمينه پيشرفت كرده است كه شيوه استفاده از بطری ها را به 

ديگران آموزش می دهد. خانه او به طور كامل از بطری های پالستيكی ساخته شده است.
وی گفت: می توانم بگويم حدود بيست هزار نفر نحوه ساخت چنين خانه ای را ياد گرفته اند. اين مرد زمانی كه 
خانه كوچكی برای كودكان خود ساخت، شيوه خاصی را برای به هم چسباندن بطری ها ابداع كرد سپس بطری ها 

را با خاك و آب پر كرد. اين مرد عالوه بر اين، با بطری تخت و صندلی نيز ساخته است.
وی همچنين از قاب سی دی برای تزيين پنجره ها استفاده كرده است. اما خانواده سانتا كروز اكنون قصد دارند از 

مواد دور ريز ديگری برای ساخت لوازم مفيد استفاده كنند.

راهاندازیهتلتوپیدرکانادا

يك كانادايی برای جذب جهانگرد، هتلی را به شكل توپ های آويزان در داخل جنگل های ونكوور راه اندازی كرده 
است.

س��ازه اين هتل غيرمعمولی كه در 30 كيلومتری جزيره ونكوور در داخل جنگل های كانادا راه اندازی ش��ده،از سه 
توپ چوبی با قطر 3,2 متر به وزن 500 كيلوگرم ساخته شده كه به صورت معلق در ميان درختان جنگل نصب 

شده است.
اين توپها هر كدام با نام های آدم،حوا و ملودی دارای امكاناتی همچون تخت دونفره، آشپزخانه، سرويس بهداشتی، 
س��ونا و كمدهای لباس هس��تند كه قيمت يك ش��ب اقامت در آن بين 135دالر تا 205 دالر هزينه دربر خواهد 
داشت. اين هتل توپی در تمامی فصول سال پذيرای ميهمانی است كه به دنبال تجربه زندگی معلق بر روی درختان 

هستند.
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ترکیبمعماریشهریوبافتگیاهی

شركت معماری ايتاليايی "استفانو بوئری" در تالشی برای تركيب معماری شهری و بافت گياهی، پروژه ای برای 
ايجاد جنگلهای عمودی ارايه كرده است.

اين ش��ركت مدلی را ارايه كرده اس��ت كه به واس��طه آن و با ايجاد جنگلهايی كه به سوی آسمان رشد می كنند، 
می توان به احيای جنگلها و طبيعت محيطهای شهری پرداخت. به گفته اين شركت معماری، جنگلهای عمودی 
ابزارهايی برای احيای زيس��ت محيطی ش��هرهای كنونی اروپا به شمار می روند. شهر ميالن اولين شهر در ايتاليا 

خواهد بود كه چنين جنگلهايی در آن احداث خواهد شد.
اين جنگلها به همراه دو برج مسكونی كه در حال حاضر نقشه ساخت آن ها ارايه شده به وجود خواهند آمد. اين 
برجها به ارتفاع 110 و 76 متر زيستگاه بيش از 900 درخت خواهد بود و همچنين تعداد زيادی از انواع گلها و بوته ها 
نيز در اين برجها كاشته خواهند شد. ايده اصلی اين است كه در صورت حذف شدن ساختمان برجها و به جا ماندن 
درختان، تعداد درختها با تعدادی كه برای خلق يك جنگل كامل بر روی زمين به آن نياز است برابری كند. به اين 

شكل مهندسان در نظر دارند جنگلی به وسعت 10 هزار متر مربع را به صورت عمودی و در ميان شهر بنا كنند.
اين پروژه در عين حال می تواند در پاكس��ازی هوای شهرها نيز تاثيرگذار باشد، زيرا گياهان عامل ايجاد رطوبت، 
جاذب CO2 و ذرات غبار و توليد اكسيژن هستند، ويژگی هايی كه می تواند شرايط زندگی را برای ساكنان شهرها 
و برجها بهبود ببخش��د، همچنين درختها مانند يك چتر می توانند از ورود تشعش��عات مضر نور خورشيد به داخل 
جلوگيری كنند. در اين برجها سيستم آبياری و تصفيه كار گذاشته خواهند شد تا آب آلوده را تصفيه كرده و مقادير 
مناسبی از آن را به پای درختان جنگل بريزد. همچنين در اين برجها از سلولهای خورشيدی برای تامين انرژی پاك 

و خودكفا شدن برجها از نظر انرژی استفاده خواهد شد.
بر اساس گزارش گيزمگ، ساخت اين برجها 87,5 ميليون دالر هزينه در بر خواهد داشت و تكميل آن ها مرحله اول 

از پروژه ای خواهد بود كه در پايان آن بايد كمربندی سبز از پوشش گياهی به دور شهر ميالن ايجاد شده باشد.

ساختبزرگترینبرجمعكوسجهان

در ابتكاری جالب قرار است در مكزيك برج معكوس در 300 متری زمين ساخته شود.
سطح اين هرم وارونه، از شيشه ساخته خواهد شد تا ورود اشعه خورشيد به داخل بخش های مختلف برج معكوس، 
راحت تر شود. مهندسان معماری، يك برج معكوس 65 طبقه را در عمق 300 متری زير زمين طراحی كرده اند.

ايده طراحی برج معكوس در مركز شهر مكزيكو پايتخت مكزيك برای مقابله با قوانين ساخت برج هاست. براساس 
قوانين پايتخت، حداكثر طبقات برج ها می بايست هشت طبقه باشد وتخريب ساختمان های قديمی نيز ممنوع است.
10 طبق��ه از اين برج معكوس برای واحدهای مس��كونی، تجاری و م��وزه و 35 طبقه هم برای واحدهای اداری 
اختصاص خواهد يافت. اس��تيبان س��واريز طراح برج معكوس گفته است كه اين برج شامل يك مركز فرهنگی 
نيز خواهد بود. وی اضافه كرد: سطح اين هرم وارونه، از شيشه ساخته خواهد شد تا ورود اشعه خورشيد به داخل 

بخش های مختلف برج معكوس، راحت تر شود.

هزینهتعمیرآپارتماننخستوزیرانگلیس!

كميسيونر كميسيون آزادی اطالعات انگليس از ديويد كامرون خواست جزييات هزينه ها و نحوه تعميرات انجام 
شده در آپارتمان مسكونی نخست وزيری واقع در خيابان داونينگ استريت را برای اطالع عموم منتشر كند.

پس از انتشار گزارش هايی درباره هزينه های كالن مصرف شده برای تعميرات و دكوراسيون آپارتمان مسكونی 
نخست وزير انگليس در سال گذشته، تام واتسون از نمايندگان حزب كارگر انگليس در پارلمان بر اساس قانون 
آزادی اطالعات خواستار انتشار جزييات اين تعميرات و هزينه های آن شد. گفته می شود ديويد كامرون حدود 30 

هزار پوند برای تعمير و دكوراسيون اين آپارتمان چهار خوابه به ويژه حمام آن هزينه كرده است.
كريس��توفر گراهام كميسيونر كميس��يون آزادی اطالعات پس از خودداری وزير مسوول كابينه از انتشار جزييات 
هزينه تعميرات آپارتمان مسكونی نخست وزير، اكنون دستور داده است كه اين اطالعات بايد منتشر شود. آقای 
واتسون در درخواست خود برای انتشار اطالعات گفته بود كه ديويد كامرون بايد جزييات مربوط به اين تعميرات 
را بطور كامل منتشر كند و به شايعات مختلف موجود در اين زمينه پايان دهد. وی افزوده بود: ماليات دهندگان 
انگليسی حق دارند بدانند كه مستاجران موقت اين آپارتمان تاريخی چه تغييراتی در آن داده اند و چقدر برای اين 

كار هزينه كرده اند.
در حالی كه مردم عادی ساكن در خانه های سازمانی در نقاط مختلف كشور با قطع و كاهش هزينه های تعميرات 
مواجه هستند، ديويد كامرون تالش می كند هزينه های نوسازی اين آپارتمان لوكس را مخفی نگه دارد. كامرون 
بايد با انتشار جزييات اين تعميرات به ماليات دهندگان بگويد كه چه مبلغی را برای نوسازی حمام خود هزينه كرده 
است. آپارتمان مسكونی نخست وزير انگليس در جوار خانه شماره 10 داونينگ استريت كه دفتر رسمی نخست 

وزيری به شما می رود، واقع شده است.
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شهرهایهراتومشهدایرانروابطخودراگستردهترمیکنند

الحاج محمد سليم تره كی شاروال هرات در ديدار با سيد محمد پژمان شهردار مشهد ايران بر لزوم همكاری بين 
دو شهر هرات و مشهد تاكيد كرد.

اين ديدار كه در حاشيه سفر سه روزه داكتر داوود صبا والی هرات و هئيت همراه به استان خراسان ايران صورت 
گرفت، دو طرف بر گسترش همكاری ها و انتقال تجريبات تاكيد ورزيدند. 

ش��اروال هرات با بيان ويژگی های هرات از جمله ثبت اين ش��هر در ليس��ت هزار ش��هر پاك و زيبای جهان و 
برخورداری از آبده های تاريخی بی نظير و ديگر جاذبه های توريستی و با توجه به گسترش روز افزون شهرنشنيی 

خواهان انتقال تجريبات و همكاری های تخنيكی شاروالی مشهد با شاروالی هرات شد.
در اين ديدار شهردار مشهد با بيان تعهدات صورت گرفته شده قبلی بين دو شاروالی مشهد و شاروالی هرات، از 
روند رو به رشد بازسازی در هرات به نكويی ياد كرد و از آمادگی شهرداری مشهد برای آموزش و كمك تخنيكی 

با شاروالی هرات خبر داد.
ديدار سه روزه والی هرات و هيئت همراه كه توأم با ديد و بازديدها از ساحات مختلف، ديدار با مهاجرين افغان و 
ديدار با مسئولين بلند پايه مشهد ايران بوده است با امضا تفاهم نامه همكاری بين دو واليت به پايان رسيد كه در 

اين تفاهم نامه بر لزوم همكاری تخنيكی دو شاروالی هرات و شاروالی مشهد تاكيد شده است.

یكکارخانهتولیدنوشابهدرشهرکصنعتیهرات

 يك مجتمع فرهنگی، با گنجايش پنج هزار نفر در ش��هر هرات. برای اين مجتمع، افزون بر لژ دو طبقه، س��الن 
كنفرانسها و مركز مطبوعاتی نيز در نظر گرفته شده است. اين مجتمع در صورت بهره برداری، بزرگترين سالن در 
سراسر افغانستان خواهد بود. هم اكنون بسياری از مراسم ملی و رسمی افغانستان كه شمار شركت كنندگان آن، 

حتی به هزار تن هم نمی رسد، در خيمه اهدايی كشور آلمان برای برگزاری لويه جرگه در كابل برگزار می شود.

برگزارینشستمجمععموميعاديساالنهانجمنصنفيمهندسانمكانیكخراسان

برگزاری نشس��ت مجمع عمومي عادي ساالنه انجمن صنفي مهندس��ان مكانيك خراسان رضوي دهم آذرماه 
جاری در سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي برگزارگرديد. در اين نشست كه با حضور نماينده 
اداره كار برگزار ش��د پس از ارايه گزارش هيئت مديره، گزارش بازرس��ان و نيز گزارش مالي به مجمع عمومی، 
بودجه پيش��نهادی 320 ميليون ريالی اين انجمن براي س��ال آتي با اتفاق آراء به تصويب رس��يد. اين گزارش 
همچنين حاكيست هيئت رئيسه اين مجمع با توجه به اينكه يكي از مهمترين منابع تامين هزينه هاي انجمن حق 
عضويت هاي اعضاء مي باشد مقرر شد با تصويب مجمع، هيئت مديره علي رغم وجود تسهيالت پرداخت نظير 
سيستم POS و پرداخت هاي نقدي حضوري و همچنين كارت خود پرداز عابر بانك، ترتيبي اتخاذ نمايد تا همه 
ساله طبق اساس نامه در صورت عدم وصول حق عضويت تا پايان تيرماه، نماينده اي به دفاتر اعضا گسيل نمايد 

تا نسبت به اخذ حق عضويت ها اقدام نمايد. 
بر پايه اين خبر مجمع عمومي عادي س��االنه انجمن صنفي مهندس��ان مكانيك خراسان پس از انتخاب آقايان 
مهندس عقيلي و مهندس رضايتي به عنوان بازرس اصلي و مهندس ايراني به عنوان بازرس علي البدل، از خدمات 
مهندس رضايتي )عضو قبلي هيئت مديره( عقيلي و ايراني )بازرس��ان سال گذشته( وهمچنين مهندس وثوقيان 

پيشكسوت خدوم جامعه مهندسان مكانيك تقدير بعمل آوردو هدايايی را برسم يادبود تقديم آن ها نمود.

خدماتشرکتتعاونینظاممهندسیساختماناستاناعالمشد

 روابط عمومی شركت تعاونی نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی نحوه ارايه خدمات رفاهی ويژه اعضا را اعالم كرد.
اين مجموعه در اطالعيه ای اعالم نمود در راستای پاسخگويی به نيازهای رفاهی اعضای سازمان نظام مهندسی 
س��اختمان و خانواده ه��ای آنان، اعضاي محترم می توانند با ارايه مهن��دس كارت از خدمات رفاهی، تخفيفات و 

تسهيالت ويژه شركت تعاونی بهره مند شوند.
واحد رفاهی شركت تعاونی نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی اين خدمات راشامل خدمات ورزشی، تفريحی، 

آموزشی، اقامتی، بهداشت و سالمت، تهيه بليط و اقامت در خارج و داخل كشور و گردشگری اعالم نمود.
اين مجموعه همچنين اعالم كرد تعاونی نظام مهندس��ی س��اختمان خراس��ان رضوی به منظور تامين مسكن 
مهندسان عضو پس از پذيره نويسی در فاز يك مسكن اقدام به ثبت نام فاز دو مسكن در نيمه اول دی ماه سال 

جاری خواهد كرد.
روابط عمومی شركت تعاونی نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در اين اطالعيه تصريح كرده است عالقمندان 
می توانند بمنظور كسب اطالعات بيشتر در اين خصوص به نشانی اينترنتی www.tnmsco.com مراجعه 
و يا با روابط عمومی ش��ركت تعاونی و نيز تلفن های 8411922 و 8416060 )داخلی 5 ( تماس حاصل نمايند
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