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ماهنامه طاق دررقابت با دیگر نشریات نظامات مهندسي
ساختمان کشور رتبه نخست راكسبكرد

فهرست

سرمقاله

 3آنگاه كه احساس غرور كردم
 5خــط خــون
 5سـروش انديشـه
تلنگـر

 3ما آمده ايم زندگي كنيم تا قيمت پيدا كنيم نه اينكه با هر قيمتي زندگي كنيم!
گفت و گو دکتر بهادری نژاد؛ چهره ماندگار مهندسی مکانیک و استاد درس اخالق مهندسی

 6جامعه مهندسی به " اخالق مهندسی" نیاز دارد
گزارش

حضورسازمان نظام مهندسی خراسان رضوی در پنجمین نمایشگاه اختصاصی ایران در هرات

گزارش

در نخستین همایش روابط عمومیهای سازمان نظام مهندسی مطرح شد:

 12اینجا هرات باستان است ؛ سرزمین مردان سختکوش و زنان برقع پوش

 14نظام مهندسی باید به عنوان مدعی العموم در بخش ساخت و ساز فعال شود
یادداشت ماهنامه طاق رتبه نخست را كسب كرد

 18طاق و همكاراني سختكوش
گزارش

سفر مهندسان به دیار نصف جهان

مقالهها

معماری

مقالهها

عمومي

مقالهها

عمومي

مقالهها

عمومي

مقالهها

عمران

مقالهها

صرفــهجوييانـرژي

مقالهها

شهرسازي

مقالهها

ترافيك

 20شكـوه زاينده مهندسي برامواج كارون
 40مستند سازی دادهها و روشهاي اجرايي آن در دفاتر معماري
 46براي خوب ساختن ،خود را بسازيم | قسمت چهارم
 50اثـر انگشت قاتـل بر روی دودکـش خانه ها
 58سیستم آرگوس ،زیربنای شفافیّت و اثربخشی مطالعات مهندسی ارزش
 62بررسیرابطهبینضریباهمیتساختمانومیزانپذیرشاعضایقابهایسادهمهاربندیشدهازدیددستورالعملمقاومسازی

 70رادياتورهاي شو فاژ

 72کاربرد تحليل عاملي در سطح بندي شاخصهاي توسعه يافتگي براي شهرستانهاي استان خراسان رضوي
 80معرفی و مقایسه روشهای تعیین سرفاصله و تواتر در حمـــل و نقــــل همگـــانی
مقالهها

كنترل و بازرسي

 84کنتـــرل و بـازرســــی عملیات نقشـه بــرداری در امور ساخت و ساز
مقالهها

مکانیک

مقالهها

مکانیک

گزارش

در دومین همایش ملی فناوریهای نوین صنعت ساختمان مطرح شد:

گزارش

در نشست روز جهانی شهرسازی عنوان شد:

 87آشنا ئي با سیستمهاي تصفیه فاضالب
 90تفکیک کنتور های گاز

 98صنعتیسازی راهکار برونرفت از بحران سنتیسازی است
 99برنامه ريزي شهري وشهرسازی یک فضیلت است
گزارش

 100گزارش عملکرد دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان درگز()1389-1390
گزارش

 101انجمن صنـفي مديران مسئول دفاتر مهندسي خراسان رضوي

گفت وگو گفت و گو با مهندس سعید جهانشیری نویسنده کتاب الفبای سالمت و تغذیه برای بچه ها

 102ازحرفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــاعمـل
نظرسنجی

 104ما را در ارتقای کیفیت ماهنامه طاق یاری دهید

 106خبـــر

سرمقاله

آن��گاه كه احس��اس غ��رور كردم

آبانماه امس��ال توفيقي دست داد تا همراه جمعي از مهندسان اس��تان بازديدي از سد كارون
3و 4داش��ته باشيم .سال ها بود كه من مهندس مشهدي عادت كرده بودم تمام مهندسي را
در سازههاي معمولي حداكثر چند طبقه اي ببينم كه همان ها هم با چندين حرف و حديث!
س��اخته ميشد و ديگر هيچ .نه خالقيتي ،نه عظمتي ،نه فنآوري جديدي و حتي نه كيفيتي.
كم كم داشت باورمان ميشد كه مهندسي در همين كارهاي بنايي يا به قول بزرگي در همين
كارهاي خياباني خالصه ميش��ود و مهندس ايراني را ي��اراي همرديفي با انواع خارجي آن !
نيست .تا اينكه اين اتفاق ميمون افتاد :بازديد از سد كارون  3با درياچه اي بطول  60كيلومتر
و نيروگاه برق 2000مگاواتي 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  ،4بلندترين سد
كشور با  230متر 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  6برابر زمان ساخت انواع مشابه جهاني
اش ميسازيم؛ 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 ميگذارد،
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  2ماه تاخير در برنامه
بوجود آمده و س��د تقريب ًا 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 ميتوانيم از عمق دل ايمان آوردم .و براستي ما ميتوانيم ولي
صد حيف و افسوس كه توان خود را دست كم ميگيريم و داشته های خود را به بهاي اندك
ميفروشيم ...نکته قابل توجه آن که این پروژه عظیم که نگاه به آن ،غرور ملی-اسالمی هر
بیننده ای را به وجد می آورد ،توس��ط دس��تان پرتوان مدیری از خطه خراسان ،مهندس سید
اسماعیل مفیدی به سرانجام رسیده است.
و در پاي��ان پيغاميبه همكاران عزيزم :بهترين كالس آموزش��ي در هم��ه ابعاد و براي همه
رشتههاي مهندسي كه عالوه بر اوج هنر فني و مهندسي ،درس زيباي اخالق و انسانيت را
نيز به انسان ميآموزد ،همين بازديدها و باز نگريستن در حاصل تالش بي وقفه و شبانه روزي
همكاران مهندس مان در احداث س��دهايي نظير كارون 3و 4اس��ت كه چند سال در بدترين
شرايط زيستي و آب و هوايي خود را وقف سازندگي ميهن نموده اند و در راه احداث اين پروژهها
حتي از زندگي خود گذشتند و بهترين گواه موضوع روح پاك  60نفر از بزرگمرداني است كه در
بازه چند ساله احداث سد كارون  4و 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.
سردبــير

سید علی موسوی گرمارودی
تهران  -عاشورای 1400هجری قمری
برگرفته از کتاب خط خون  ،دکتر س��ید علی موس��وی گرمارودی ،
انتش��ارات ز ّوار و نیز کتاب ِ "دس��تچین"  ،دکتر سید علی موسوی
گرمارودی  ،انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسالمی 1368 ،

خــطخــون
درختان را دوست میدارم
که به احترام تو قیام کرده اند،
و آب راکه مهر مادر توست
خون تو شرف را سرخگون کرده است
شفق ،آینه دار نجابتت،
و فلق محرابی ،
که تو در آن
نماز صبح شهادت گزارده ای .
*
در فکر آن گودالم
که خون تو را مکیده است
هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم
در حضیض هم میتوان عزیز بود
از گودال بپرس !
*
شمشیری که بر گلوی تو آمد
هر چیز و همه چیز را در کائنات
به دو پاره کرد :
هر چه در سوی تو  :حسینی شد
و دیگر سو  :یزیدی.
اینک ماییم و سنگها
ماییم و آبها
درختان  ،کوهساران  ،جویباران  ،بیشه زاران
که برخی یزیدی
و گرنه حسینی اند .
خونی که از گلوی تو تراوید
همه چیز و هر چیز را در کائنات  ،به دو پاره کرد !
در رنگ !
اینک هر چیز  ،یا سرخ است
یا حسینی نیست !
*
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آه  ،ای مرگ تو معیار !
مرگت چنان زندگی را به ُسخره گرفت
و آن را بی قدر کرد
که ُمردنی چنان ،
غبطۀ بزرگ ِ زندگانی شد !
خونت
با خونبهایت  -حقیقت -
در یک طراز ایستاد .
و عزمت  ،ضامن ِ دوام ِ جهان شد
 که جهان با دروغ میپاشد -و خون تو امضای "راستی" است ؛
و ستیزه با ناراستی.
*
تو را باید در راستی دید
و در گیاه ،
هنگامیکه میروید
در آب ،
وقتی مینوشاند
در سنگ ،
چون "ایستادگی" است .
در شمشیر،
آنزمان که میشکافد
و در شیر ،
که میخروشد ؛
در شفق که گلگون است
در فلق که خندۀ خون است
در خواستن
برخاستن ؛
تو را باید در شقایق دید
در گل بویید.
تو را باید از خورشید خواست
در سحر ُجست
از شب شکوفاند

با بذر پاشاند
با باد پاشید
در خوشهها چید
تو را باید تنها در خدا دید.
هر کس  ،هر گاه  ،دست خویش
از گریبان حقیقت بیرون آورد
خون تو از سر انگشتانش تراواست .
ابد ّیت  ،آیینه ای است
پیش روی قامت رسای تو در عزم
آفتاب الیق نیست
وگرنه میگفتم
جرقۀ نگاه توست .
*
تو  ،تنهاتر از شجاعت
در گوشۀ روشن وجدان ِ تاریخ
ایستاده ای
به پاسداری از حقیقت .
و صداقت
شیرین ترین لبخند
بر لبان ِ ارادۀ توست .
چندان تناوری و بلند
که به هنگام ِ تماشا
کاله از سر کودک ِ عقل میافتد .
بر تاالبی از خون خویش
در گذرگه تاریخ ایستاده ای
با جامیاز فرهنگ
و بشر ّیت رهگذار را میآشامانی
هر کس را که تشنۀ شهادت است ،
هر کس را که تشنۀ حقیقت است .
*
نام تو خواب را بر هم میزند
آب را طوفان میکند .
کالمت قانون است
خرد در مصاف عزم تو جنون
تنها واژۀ تو خون است ؛ خون
ای خداگون !
مرگ در پنجۀ تو
زبونتر از مگسی است
که کودکان به شیطنت در مشت میگیرند.
و یزید  ،بهانه ای
دستمال کثیفی
که خلط ستم را در آن تُف کردند
و در زبالۀ تاریخ افکندند.
یزید کلمه نبود
دروغ بود
زالویی درشت
که اکسیژن ِ هوا را میمکید .
ُمخَ ّنثی که تهمت ِ مردی بود
بوزینه ای با گناهی درشت :
سرقت ِ نام ِ انسان
و سالم بر تو
کهمظلومترینی
نه از آن جهت که عطشانت شهید کردند

بل از این رو که دشمنت این است .
*
مرگ ُسرخت
تنها نه نام یزید را شکست
و کلمۀ ستم را بی سیرت کرد
که فوج کالم را نیز در هم میشکند
هیچ کالم بشری نیست
که در مصاف تو نشکند
ای شیرشکن !
خون تو بر کلمه فزون است
خون تو در بستری از آنسوی کالم
فراسوی تاریخ
بیرون از راستای زمان
میگذرد
خون تو در متن ِ خدا جاری است .
*
یا ذبیح اهلل !
تو اسماعیل ِ گزیدۀ خدایی
و رؤیای به حقیقت پیوستۀ ابراهیم
کربال میقات توست
محرم میعاد عشق
و تو نخستین کس
که ایام ِ حج را
به چهل روز کشاندی
َو اَ َتممناها ب ِ َعش ٍر *
آه ،
در حسرت فهم این نکته خواهم سوخت
که حج ِ نیمه تمام را
در استالم ِ َح َجر وانهادی
و در کربال
با بوسه بر خنجر تمام کردی.
مرگ تو ،
مبدأ تاریخ ِ عشق
آغاز رنگ سرخ
معیار زندگی است .
*
خط با خون تو آغاز میشود
از آنزمان که تو ایستادی
دین راه افتاد
و چون فرو افتادی
حق برخاست
تو شکستی
و "راستی" درست شد
و از روانۀ خون تو
بنیان ستم سست شد .
در پاییز ِ ** مرگ ِ تو
بهاری جاودانه زایید
گیاه رویید
درخت بالید
و هیچ شاخه نیست
که شکوفه ای سرخ ندارد
و اگر ندارد

شاخه نیست
هیزمیاست ناروا بر درخت مانده .
*
تو  ،راز ِ مرگ را گشودی
کدام گره  ،با ناخن عزم تو وا نشد ؟
شرف  ،به دنبال تو
البه کنان میدود
حمیتی
تو  ،فراتر از ّ
نمازی ّ ،نیتی
یگانه ای  ،وحدتی
*
آه ای سبز !
ای سبز ِ سرخ !
ای شریفتر از پاکی
نجیب تر از هر خاکی
ای شیرین ِ سخت
ای سخت شیرین !
تو دهان ِ تاریخ را آب انداخته ای !
ای بازوی ِ حدید
شاهین ِ میزان
مفهوم کتاب  ،معنای قرآن !
نگاهت سلسلۀ تفاسیر
گام هایت وزنۀ خاک
و پشتوانۀ افالک
کجای خدا در تو جاری است
کز لبانت آیه میتراود ؟
عجبا ! ***
عجبا از تو  ،عجبا !
حیرانی ِ مرا با تو پایانی نیست
چگونه با انگشتانه ای
از کلمات
اقیانوسی را میتوان پیمانه کرد ؟
*
بگذار بگریم
خون تو  ،در اشک ِ ما تداوم یافت
و اشک ما  ،صیقل گرفت
شمشیر شد
و در چشمخانۀ ستم نشست
تو قرآن ِ سرخی
"خون آیه"های دالوریت را
بر پوست ِ کشیدۀ صحرا نوشتی
و نوشتارها
مزرعه ای شد
با خوشههای سرخ
و جهان یک مزرعه شد
با خوشه خوشه خون
و هر ساقه :
دستی و داسی و شمشیری
و ریشۀ ستم را وجین کرد
و اینک
و هماره
مزرعه سرخ است .
*

پانوشت ها :
* پس آن را با ده روز تمام کردیم و کامل ساختیم  .قرآن کریم  ،سورۀ اعراف  ،آیۀ .124
** می گویند شهادت ِ آن سترگ در فصل پاییز رخ داده است .
بت اَن اَ
صحاب َ
قیم کانوا مِن آیاتِنا َع َجبا؟ که آن حضرت آن را بر نیزه  ،تالوت فرمودند.
الک ِ
*** نیز اشاره به آیۀ  9از سورۀ کهف  :اَم َحسِ َ
والر ِ
َ
هف ّ

یا ثاراهلل !
آن باغ مینوی
که تو در صحرای تفته کاشتی
با میوههای سرخ
با نهرهای جاری ِ خوناب
با بوتههای سرخ شهادت
و آن سروهای سبز دالور ،
باغی است که باید با چشم عشق دید
اکبر را
صنوبر را
بو فضایل را
و نخلهای سرخ کامل را .
*
ُحر  ،شخص نیست ؛
فضیلتی است ،
از توشه بار کاروان ِ مهر جدا مانده
آنسوی رود ِ پیوستن
و کالم و نگاه تو
پلی است
که آدمیرا به خویش باز میگرداند
و توشه را به کاروان .
و ا ّما دامنت :
جمجمههای عاریه را
در حسرت پناه یافتن
مشتعل میکند ؛
از غبطۀ سر ِ گلگون ِ ُحر
که بر دامن توست .
*
ای قتیل !
بعد از تو
"خوبی" سرخ است
و گریۀ سوک
خنجر
و غمت توشۀ سفر
به ناکجا آباد
و ر ّد خونت ،
راهی که راست به خانۀ خدا میرود ...
تو از قبیلۀ خونی
و ما از تبار ِ جنون
خون تو در شن فرو شد
و از سنگ جوشید
ای باغ ِ بینش !
ستم  ،دشمنی زیباتر از تو ندارد
و مظلوم  ،یاوری آشناتر از تو .
تو کالس ِ فشردۀ تاریخی .
کربالی تو ،
مصاف نیست
منظومۀ بزرگ هستی است ،
طواف است .
*
ِ
پایان سخن
پایان ِ من است
تو انتها نداری ...
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سـروشانديشـه
قبل از انقالب جزو حرفهايى كه ما هميش��ه مىزديم ،اين بود كه ما گندم
را از آمريكا مىخريم و س��يلوى ما را هم شوروىها مىسازند .بنده اوايل
انقالب به منطقهى جنوب رفتم و ديدم بچههاى جهاد سازندگى و مهندسان
شما يك سيلو با ظرفيت كم ساختهاند .به نظرم همانجا به سجده افتادم؛ چون
سيلو ،سازهى دشوارى است؛ خيلى آسان نيست .وقتى انسان به ظاهر آن نگاه
مىكند ،چيز سادهاى بهنظر مىآيد؛ اما سازهى پيچيدهای است .ما اين چيز
پيچيدهراتوانستيمدرست كنيم.امروزما يكى ازسيلوسازهاى معتبربينالمللى 
با ظرفيتهاى باال هستيم؛ براى خيلى جاهاى ديگر هم ساختهايم .بنابراين قهر
و ناهمدلى و كجتابىِ دنياى غرب با ما ،به ضرر ما تمام نش��د .بعضىها اين
را به عنوان يك فاجعه در نظر مىگيرند و مىگويند تحريم اقتصادى پدر
ِ
تكنولوژىمارادرمىآورد.بله،ممكناستجادهى آسفالتهراازجلوى انسان
بگيرد،اماهميشهجادهى آسفالتهخوبنيست؛گاهى همجادههايى كهانسان
بهدستخودش كشيدهومسيرشراروى آنطى مىكند،براى محكم كردن
عضالت انسان خيلى مفيدتر است؛ گاهى هم راه را ميانبر مىكند .جادهى 
آسفالته اى كه ديگران كشيدهاند ،ما را به جاهايى مىبرد كه ِ كشندههاى آن
ى ميانبر
جاده مىخواستند .اگر بخواهيم خودمان جاده بكشيم ،گاهى جاده
ُ
ميانبر مىزنيم .ما علت انحطاط خود را در آن افسونشدگى 
مىكشيم و راه ُ
مىدانيم .امروز ما از آن وضعيت بيرون آمدهايم .يكى از بزرگترين خدمات
نظام جمهورى اسالمى  -همانطور كه گفتم  -در زمينههاى علم و فناورى 
اين اس��ت كه ما را به اين باور رس��اند كه مىتوانيم .امروز اين باور وجود
دارد و واقع ًا ما مىتوانيم .ما در زمينههاى اقتباس ،قطعه سازى ،مشابهسازى 
ِ
مدله��اى فناورى امروز دنيا پيش��رفت هاى خيلى خوب��ى كردهايم.
و در
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بيان��ات رهب��ر معظ��م انقالب اس�لامى در ديدار جمع��ی از مهندس��ان و محققان فنی و صنعتی كش��ور
در پنجم اسفندماه هزار و سیصد و هشتاد و سه

تلنگـــر
ما آمده ايم زندگي كنيم تا قيمت پيدا كنيم نه اينكه با
هرقيمتيزندگيكنيم!
زندگي ما حكايت يخ فروشي است كه از او پرسيدند:
فروختي؟ گفت :نه ،ولي تمام شد!...
(مرحوم عارف واصل و عالم رباني حضرت آيت اهلل العظمي بهجت رحمه اهلل عليه)
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اشاره:

خیلیها میگفتند با رش��د فزاینده جوامع و توس��عه فناوریها روز
به روز از اهمیت یافتن مفاهیمیچون انسان اخالق مدار و هویت
اخالقی جوامع کاس��ته میش��ود و بقاع اجتناب ناپذیر آنهم با هر
اب��زاری که پیش روی بش��ر قرار دارد مهمترین و اساس��ی ترین
دغدغه عصر حاضر اوس��ت.اما مروری بر نگرشهای واقع بینانه
بزرگانی که بینش و تجربههای ارزشمندش��ان پیش روی ما قرار
دارد بر این فرضیه خط بطالن میکشد.بزرگانی چون دکتر مهدی
بهادری نژاد چهره ماندگار مهندسی مکانیک کشور که معتقد است
مردم ،یک مهندس ،رئیس یک صنعت و یا یک سازمان را که به
اصول اخالقی پایبند اس��ت و برای آنها کار میکند ،به کارگران
اجحاف نمیکند و حقوق آنها را به درس��تی پرداخت میکند ،را
میبینند و نسبت به او و کارش عالقه مند میشوند.
دکتر بهادری نژاد که امروز هفتاد و هشتمین سال از زندگی خود را
میگذران��د کار و اخالق را همچون تار و پودی که نقش بدیعی از
انسان کامل را میآفریند الزم و ملزوم یکدیگر میداند.او در گفت
و گوی خود با ما میکوش��د و بارها بر این نکته تاکید میکند که
جامعه مهندسی بیش از هر مقوله دیگر به "اخالق مهندسی" نیاز
دارد.
گفت و گو با او ؛ مردی که میگویند برای ارایه مقاالت تحقیقاتی
و ایراد س��خنرانی در کنفرانسهای علمیبین المللی بیش از 130
بار به  34کش��ور جهان سفر کرده است،مردی که به عنوان چهره
ماندگار مهندسی مکانیک ایران و استاد پیشکسوت و صاحب نام
در زمینه مهندسی مکانیک وانرژی خورشیدی شناخته میشود و
سوابق درخشان دیگری را در کارنامه کاری پربار خود دارد میتواند
دلنشین و جذاب و در عین حال به یادماندنی باشد.

گفتوگو

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

جامع��ه مهندس��ی ب��ه " اخ�لاق مهندس��ی" نی��از دارد
جواد صبوحي | محمدتقي خسروي

آقای دکتر اگر مایلید گفت وگویمان را با معرفی خودتان و نگاهی به
سوابقعلمیتانشروعکنیم.
من درتهران متولد ش��دم.پدر پدرم اهل مشهد و کشاورز بودند.پدرم وقتی که
ایش��ان به تهران میآیند و در یکی از روس��تاهای جنوب غرب تهران ساکن
میشوند متولد شدند .مادرم هم اهل همان جا بودند.
من تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در تهران و تحصیالت عالیه ام را هم در
دانش��گاه فنی این شهر گذراندم.در سال  1335از این دانشکده فارغالتحصیل
شدم.در این دوره همکالسی شهید چمران بودم.ایشان شاگرد اول مهندسی برق
بودند و من ش��اگرد اول مهندسی مکانیک .پس از مدتی برای ادامه تحصیل
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به اتفاق هم به آمریکا رفتیم.ایشان در یک دانشگاه و من در دانشگاهی دیگر
تحصيل میکردیم.پس از مدتی دکتريم را از دانشگاه آمریکا گرفتم و به ایران
برگشتم .در سال  59به دانشگاه شیراز رفتم .بعد از چندی به کانادا و از آنجا به
آریزونا رفتم .پس از چندی مجددا به ایران آمدم و در دانشگاه صنعت شریف
مشغول تدريس شدم و از آن زمان در اين دانشگاه حضور دارم .البته آبان ماه
سال گذشته بازنشسته شدم.
یکی از کارهای برجسته شما ارایه و تدریس درس اخالق مهندسی است.
مقدمات این مهم چگونه شکل گرفت؟

اواخر تیر و اوايل مرداد سال گذشته وقتی پس از فرصت مطالعاتی ام در کانادا به
ایران برگشتم از من خواسته شد اخالق مهندسی تدریس کنم و در حال حاضر
درس  3واحدی اخالق مهندس��ي را تدريس ميكنم .کتاب اخالق مهندسی
مجموعه یادداش��تهای درسی ام بود كه جمع آوري كردم و به صورت کتاب"
اخالق از دیدگاه اسالم" منتشر شد ؛ اخالق از دیدگاه مکاتب و فالسفه مختلف
که در درس نبود را به این مجموعه اضافه کردم تا این کتاب جامعتر ش��ود.
زمینه تحقیق من اخالق مهندسی بود و براي همين سال گذشته به کانادا رفتم
تا در این خصوص مطالعه و تحقیق کنم.اینکه اخالق مهندس��ی و مهندس
اخالق چیست و اینکه چگونه میتوان اخالق را در مهندسان پرورش دادمورد
توجه من بود چرا که اگر مهندسان ما بتوانند اخالقمند والگو باشند ،خود به خود
روی سایر همکارانشان نیز تاثیر میگذارند.
چه سالي به عنوان چهرههای ماندگار انتخاب شديد؟
اولین دوره ،س��ال  82بود .دو نفر دیگر يعني آقای دکتر یعقوبی و دکتر ظهور
مهندس مکانیک نيز به عنوان چهره ماندگار معرفي شدند.حدود  5 - 4سال
پیش نيز نشان درجه اول دانش را دريافت كردم .سال اول به من نشان درجه
اول دانش دادند.
مشکل بزرگ ما در حال حاضر همين اخالق مهندسی است .راهکار شما
براي اين موضوع چيست؟
باید نگرش و برخورد خود را براي کسب شادی تغییر دهیم و در آن بازنگری
کنیم.مردم دنیا ثروت ،ش��هرت و قدرت را عوامل ش��ادی میدانند و کارهای
خالف بسياري که انجام میدهند به خاطر همین نگرش است غافل از اینکه
ثروت و قدرت شادی نمیدهد .مهمترین عاملی که شادی را به ارمغان میآورد؛
عشق ورزیدن بیتوقع ،خیرخواهی ،کمک نمودن ،خدمتگزاري وسپاسگزاری
اس��ت .اشتباه مردم اين است که براي ش��اد بودن در پی كسب ثروت بیشتر
هستند و اين ،اشتباه است.هر انسان برای زندگی به حداقلهایی مثل مسکن
نی��از دارد اما در عین ح��ال میتواند به جای آنکه مث ً
ال هزینه زیادی را صرف
خرید کاالهای غیر ضروری میکند بخش��ی از آن را به كودكان مؤسسه اي
بدهد تا با آن براي آنها لباس و پوشاک تهیه شود.این کار به شما لذتی میدهد
که به مراتب عمیقتر و ماندنی تر از آن ش��ادي اس��ت که شما پس از خرید
یک اتومبیل گرانقیمت و تغییر غیر ضروری لوازم منزل تان کس��ب میکنید.
بايد نگرش��تان را تغییر دهید.من چندی پیش از دو نفر از مهندسان که هر دو
مهندس مکانیک بودند دعوت کردم كه بيايند و در خصوص دالیل پيشرفتشان
صحبت کنند .یکی از این دو  30سال تجربه و دیگری  15سال تجربه کاری
داش��ت .نفر دوم در کارگاهی کار میکرد که در آن جوش��کاری مخازن تحت
فش��ار انجام میگرفت .او ميگفت روزی به کارگری که جوش��کاری میکرد
تاکید کردم کارش را با دقت بیشتری انجام بدهد اما او ناراحت شد و ابزار كارش
را كناري انداخت و با عصبانیت گفت :اگر میتوانی خودت جوش بده!
من هم كه چيزي از جوشكاري نميدانستم تصمیم گرفتم از فرداي آنروز در
كالس جوش��كاري ثبت نام کنم.وقتی برای ثبت نام مراجعه کردم عده ای با
تعجب ميگفتند اينجا همه کارگرند ،تو كه مهندسی چرا آمده اي؟!
به آنها گفتم میخواهم در کنار مهندسی ،جوشکاری را هم یاد بگیرم.
پ��س از آنکه ای��ن کار را فراگرفتم ،کارم را تغيير دادم و به س��ازمان مدیریت
صنعتی در تهران رفتم و آنجا در دوره آموزش مدیریت ش��رکت کردم.پس از
مدتی در حالي كه حقوق مهندس��ان  500ه��زار تومان بود حقوق من به 3/5
میلیون تومان در ماه رسید.اما عده ای توقع داشتند كار خالف انجام بدهم به
همین دلیل کارم را رها کردم.پس از چندی کاری را با  7میلیون تومان حقوق
که با احتساب پاداش به  11میلیون تومان میرسید به من پیشنهادکردند.
پس از چند ماه کار کردن ،اینبار ،یک شرکت خارجی پیشنهاد كاري با حقوق
 180میلی��ون داد .قبول نكردم و گفتم ترجیح میدهم در وطن خودم بمانم.او
ميگفت بعد از اين ،مدت کوتاهی بیکار شدم.
اجازه بدهید به نمونه دیگری که در کتاب اخالق مهندسی که آن را دو آمریکایی

که یکی استاد فلسفه و دیگری یکی مهندس برق اند نوشته اند اشاره کنم .در
این کتاب به سرگذشت مهندس شیمیاشاره میشود که باید هر سال گزارش
پست ماندهای کارخانه را به سازمان محیط زیست آمریکا گزارش میداد.وی
در طی این مدت بخش��ی از تخلفات کاری کارخانه را گزارش میکرد .وقتی
رئیس کارخانه از وی درخواست میکند این موارد را گزارش نکند او نمیپذیرد
و میگوید نه موظف هس��تم این گزارش را تهیه و ارایه دهم.همین موضوع
باعث اخراج وی از کارخانه میشود.چندی بعد وقتی چند نفر از همکارانش دلیل
اخراج وی را متوجه میشوند از کارخانه بیرون میآیند پولهایشان را روی هم
میگذارند؛ شرکتی را تاسیس میکنندکه پس از یک سال کارشان از صاحبان
آن کارخانه هم بهتر میشود.
نمونه دیگر را یکی از همکارانم تعریف میکرد و آن سرگذشت یک مهندس
عمران اس��ت که به عنوان ناظر فعالیت میکرد و وقتی در قبال پیشنهاد 10
میلیون تومان از او خواستند کار خالف کند قبول نکرد و همین مساله باعث
شد کارش از دست بدهد.
او چند ماه بیکاری کشید ،اما چندی نگذشته بود فردی که مجتمعی مسکونی
را میساخت وقتی وجدان کاری و اخالقی او را میبیند از وی دعوت میکند
که مسوولیت این کار را او بر عهده بگیرد .او سرانجام پس از مدتی با پشتکار
و جدیت توانست موفقیتهای چشمگیری را به دست آورد.
آقای دکتر چه باید کرد تا این فرهنگ به مرور عمومیت پیدا کند؟
بای��د کاری کنیم که ب��ه عنوان الگو مطرح ش��ویم.بعد از معلمها مهندسها
بیش��ترین تعامل را با مردم دارند.مردم ،یک مهن��دس ،رئیس یک صنعت و
یا یک س��ازمان را که به اصول اخالقی پایبند است و برای آنها کار میکند،
به کارگران اجحاف نمیکند و حقوق آنها را به درس��تی پرداخت میکند ،را
میبینند و نسبت به او و کارش عالقه مند میشوند.
گفتیدواحدمهندسیاخالقاختیاریاست.چرااجبارینمیشود؟
من در پایان تمامیدروس از دانشجویان سوال میکنم که آیا این درس برای
مهندس��ان ضروری است یا خیر و اگر ضروری است بهتر است اجباری باشد
و یا اختیاری؟
در تحقیقی که در فرهنگستان بر روی  50نفر از مهندسانی که  10سال سابقه
کار داش��تند انجام دادیم این پرسش را مطرح کرده ایم که آیا تدریس اخالق
مهندسی ضرورت دارد یا خیر و همه بدون استثناء تاکید کرده اند که این مساله
ضرورت دارد .حتی فردی عنوان کرده بود که به جای درس کامپیوتر این واحد
را تدری��س کنید چون ما میتوانی��م کامپیوتر را به مرور از جایی دیگر هم یاد
بگیریم .البته عده ای معتقد بودند در صورت اجباری ش��دن ،این درس هم به
سرنوشت درس معارف و یا اخالق اسالمیدچار میشود که چندان جدی گرفته
نمی شوداشکال دیگر این است که در صورت اجباری شدن همه باید این واحد
را انتخاب کنند حال میخواهد استاد داشته باشد و یا نداشته باشد .در دانشگاه
امیرکبیر این واحد را به صورت اجباری برای همه دانشجویان ارایه کرده اند و
گفته اند که ف��ردی روحانی این واحد را تدریس کند.وقتی که این درس را 5
سال پیش در دانشگاه صنعتی شریف پیشنهاد دادم عده ای میگفتند این درس
را فردی از حوزه علمیه تدریس کند ولی من اصرار داشتم که فردی که در این
حرفه کار کرده اس��ت این واحد را تدریس کند .جامعه مهندسی ما به اخالق
مهندس��ی نیاز دارد .این موضوع نیازمند مطالعه دقیق است .وقتی میگوییم
اس��راف نکنیم باید مفاهیم مهندسی جلوگیری از اسراف را با مطالعه بر روی
بسترهای آن آموزش دهیم.
وکالمآخر؟
مراعات ایمنی ،سالمت و رفاه از اصول اخالق مهندسی است تقاضای من از
مهندسان این است که این اصول را مراعات کنندو حاضر نباشند به هیچ عنوان
کاری خالف اخالق انجام دهند.
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گزارش

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

اینجا هرات باستان است ؛ سرزمین مردان سختکوش و زنان برقعپوش
مهندس محمدتقی خسروی | مهندس احمد اسدی

به هرات
آم��ده ای��م؛ س��رزمینِ
مهر و کودکان آفتاب س��وخته ای که
برق نگاهش��ان را تاب نمیآوری .ش��هری از جنس
عش��ق و عرفان؛ ش��هر مردا ِن س��ختکوش و زنان برقع پوش،
امیدوار ،سختکوش و صبور عین پل قد کش��یده ماالن بر روی هریرود.
هرات؛ شهری که شور میانگیزد و عشق میسازد ،شهری که هنوز شور نگاه مردم
زجر کشیده اش تبسمهای شیرین را از خاطرت نمیبرد.شهری که حتی بادهای صد و بیست
روزه اش هم از جوزا تا سنبله در گوش ات فریاد میکشد ،درهای تنهایی و پنجره احساس ات
را به هم میکوبد ،میپیچد الی گیس��وا ِن بیدهای مجنون خاطرات کودکی ات و تو دوست
داری همراهش میان کوچه پس کوچههای جکان و نو آباد ،چهار راهی مستوفیت ،شهر نو ،قول
اردو و تخت صفر ،درب ملک ،برامان ،بکر آباد و قطبچاق ،پیچ و تاب بخوری.
هوای شهر جدید و بکرآباد با خانههای مدرن و شهر کهنه با دکانها و خانههایی با معماریهای
که��ن و داالنهای تو در تویش حوضها و آب انبارهای تاریخی اش که حاال به مزارهای آن
پهلو میزند ،تو را در خودش حل کند .کوچک است اما سخاوتمند و چه زیبا تو را در آغوش
میکشد و صدایت میکند.
از نوای موسیقی و از دل پر دردشان؛ از سوز صدای سازها و حنجرههایشان ،از لطف بی کران
و از صبر بی نهایت شان اشک به چشمانت میآید .از دوستیها و دوست داشتنهایشان… از
کودکانی که هلهله کنان و کتاب به دست از لیسههای سلطان ،جامی ،زراعت ،گوهرشاد و ذکور
بالیان باز میگردند و دس��تان کوچک شان را عین رقص پرچم سرخ و سیاهشان برایت تکان
میدهند به وجد میآیی و نیامده میخواهی تا ابد میهمانشان بمانی.
آری اینجا هرات است ....هرات باستان

لیسـه :مدرسه
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هرات در یک نگاه
والیت هِرات به مرکزیت ش��هر ه��رات و بزرگ
ترین والیت پ��س از والیت هلمند از والیتهای
افغانس��تان اس��ت .والیت هرات هم��راه با فراه و
نیمروز جمع ًا والیات غربی افغانس��تان را تشکیل
میدهند و با کشور ایران هممرز هستند.
ه��رات با دو کش��ور هم مرز اس��ت .از ش��مال با
ترکمنستان و از غرب با کشور ایران و همچنین با
سه والیت در شرق با والیت غور ،در شمالشرق با
بادغیس و در جنوب با والیت فراه.
از مناطق تفریحی والیت ه��رات میتوان به باغ
ملت ،تخت سفر ،شیدایی ،پارک هریرود ،پارک میر
داود و ده نغار کروخ اشاره كرد .ارگ هرات ،مسجد
جامع ،گازرگاه ،مس��جد گوهرش��اد بیگم ،خواجه
غلطان ،قلعه اختیارالدین هرات و مجتمع مصالی
هرات اشاره کرد.
گوهر ش��اد بيگ��م يك زن هوش��يار ،ب��ا تدبير و
علمدوس��ت بود ،همين كه در سلس��له حاكميت
تيموريها ،خصوص ًا حاكميت ميرزا شاهرخ علم و
هنر ترقي روز افزون نمود ،بيشترين تاریخ نگارها،
آن را از برك��ت وجود گوهر ش��اد بيگم ميدانند.
از جمله يكي ايجاد مدرس��ه اي بود كه كار ايجاد
اين مدرسه از س��ال  820هجري قمري آغاز شد
و  21س��ال دوام كرد .براي اعمار آن از تمام نقاط
معماران ،نقاشان و رسامهاي زبر دستي فرا خوانده
شدو به كار افتادند.
گوهر ش��اد بیگم  32س��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 شادبیگم 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 شادبیگم 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��الها تجربه و دانشش را در بند بند
اين مس��جد به يادگار گذاش��ت تا نظ��م ،تقارن و
ظرافت اين بنا را تا  6قرن بعد به رخ بكشد.
مسجد گوهرشاد حاال پس از گذشت سالها ،هنوز
هم عظيم ترين مسجد چهار ايواني ايران محسوب
ميشود كه با  9410متر مربع وسعت در جوار حرم
امام رضا (ع) ايس��تاده است .مسجدي كه پس از
قرنها هنوز هم افتخار معماري اسالمي در ايران
محسوب ميشود.
هرات قبل از کشف اقیانوس هند در گذرگاه جاده
ابریشم قرار داشت و نقش بزرگي را در تجارت میان
ش��به قاره هند ،شرق میانه ،آسیای مرکزی و اروپا
بازی میکرد .هرات از لحاظ موقعیت جغرافیایی در
طول تاریخ بستر مناسب تالقی مدنیتهای شرق
و غرب نیز به شمار میرفت.
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هرات؛شهرفرصتها
هرات امروز ،ش��هر س��الخورده و رنجور از ترکشهای نفسگیر جنگ اما همچنان پرانگیزه برای ساختن
و احیای دوباره گذشته خویش به فرصتهایی میاندیشد که بتواند خاک فقر نشسته بر تن را پاک کند و
جامه سبز توسعه بپوشد و چه فرصتی بهتر از مرور دستاوردها ،تجارب و توانمندیهای کشوری همچون
جمهوری اسالمی ایران که مشترکات زبانی ،دینی و فرهنگی میان ایندو میتواند فرایند عمران و آبادانی
این منطقه را تسریع بخشد.
انگیزههای رقابت در افغانستان عالوه بر آنکه به انتقال تجربیات فنی و مهندسی کشورمان به این کشور
میانجامد پیامدهای متعدد اقتصادی بیش��ماری نیز در پی خواهد داشت.از آنجمله میتوان به مهمترين
مزيتهاي نس��بي رقابتي ايران در این کشور اشاره نمود.مزایایی 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 نیز حضور ميليونها افغاني در طي بيش از دو دهه در ايران و آشنايي با كاالها ،خدمات،
مهارتها و الگوي مصرف ايران و باالخره تمايل و عالقه دولت افغانستان به بخش خصوصي و مردم اين
كشور به توسعه همكاريهاي اقتصادي با ايران
عالوه بر این افغانستان از مزیتهای نسبی متعددی نیز برای حضور سرمایه گذاران ایرانی برخوردار است که
میتواند به رونق و پویایی هر دو کشور کمک شایان توجهی کند؛ 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 كشورهاي خارجي و تاسيس شعب بانكهاي خارجي از جمله این
مزایاست ضمن آنکه مسایل دیگری 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 سنگهاي تزئيني و قيمتي ،مرز
مشترك با كشورهاي چين ،هندوستان ،پاكستان ،تركمنستان ،ازبكستان و تاجيكستان و تعيين پول واحد و
تقويت ارزش آن را نباید از خاطر دور داشت.
با نگاهی به اقتصاد افغانستان بویژه پس از جنگهای داخلی متعدد و لزوم احیای بخشهای زیربنایی آن
میتوان به نیازهای اساسی این جامعه پی برد و برای برطرف نمودن آن و حضوری موفق در عرصه توسعه
این کش��ور گام برداشت.نیازهایی همچون ساخت جاده ،پل و خيابان ،هتل و مهمان سرا ،ساختمانهاي
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... .
همین ضرورتها و نیز برپایی پنجمین نمایشگاه اختصاصي ايران در هرات باستان و پيگيري زمينه سازيهاي
صدور خدمات فني و مهندس��ي س��اختمان بهانه ای شد تا هیاتی  5نفره از سوی سازمان نظام مهندسی
اس��تان به دعوت اس��تانداري خراسان رضوي و در راس��تای پيگيري اهداف سفر دکتر صالحی استاندار
خراسان رضوی سفر خود را از طريق مرز دوغارون و از طريق جاده آسفالته ای به طول  120كيلومتر بسوی
هرات طی کند؛ جاده ای كه  7سال پیش توسط دولت جمهوري اسالمي ايران احداث گردید.
نظام مهندسی خراسان رضوی در نمایشگاه هرات
غرفه س��ازمان نظام مهندسی خراسان رضوی به مساحت  72متر مربع در بخش مركزي نمايشگاه ارایه
دهنده توان س��ازمان در زمينههاي 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 ارایه میشود.ضمن آنکه شركت تعاوني نظام مهندسي ساختمان نيز به
طور مناسب به بيان فعاليتها و توان فني و اجرایي میپردازد.
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 نیز 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 مییابند که این 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 تکمیل بخش ديگري از اهداف حضور خود ،به توزيع كتب
مقررات ملي ساختمان ،ماهنامه طاق ،برخي كتب و نشريات فني ،نسخههايي از فعاليت تخصصي تشكلهاي
حرفه اي ،پخش كليپ معرفي سازمان و فعاليتهاي آن میپردازد ضمن آنکه برنامههای دیگری نیز همچون
12

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 "؛ حضور موثر در هرات:
ماهنامه ط��اق؛ به عنوان رس��انه ای که میتواند
بخ��ش قابل مالحظ��ه ای از توانمندیهای فنی
و مهندس��ی مهندسان سختکوش کش��ورمان را
به اطالع متخصصان و س��رمایه گذاران داخلی و
خارجی برس��اند و نیز در انتقال بخشی از نیازهای
این کش��ور به مهندس��ان داخلی گام ب��ردارد در
پنجمین نمایشگاه اختصاصي ايران در هرات شرکت
دارد .ماهنامه تخصصی طاق با بهره مندی از این
فرصت توانست ضمن بررسی فرصتهای اقتصادی
کش��ورمان در این منطقه و چگونگی انتقال آن به
جامعه مهندس��ی ،افقهای آتی فرهنگی خود در
داخل و خارج کشور را نیز ترسیم سازد.
مراسم افتتاحیه پنجمین نمایشگاه اختصاصی
ایران در هرات
نمایشگاه پنجم ،ساعت  10:30صبح دوشنبه دهم
آب��ان  1390در تاالر موالنا ج�لال الدین محمد
بلخ��ی با حضور رضا عبدالملکی معاون اس��تاندار
خراسان رضوی ،علي اصغر پورفتح اله مشاورعالي
اس��تاندار استان خراس��ان رضوی ،رحيم محمدي
يكتا سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در هرات،
علي خاكسار مدير نمايشگاههاي خارجي نمايشگاه
بين المللي مش��هد ،دکتر داوود صب��ا والی هرات،
اصیل الدین جامی مع��اون مقام والیت ،در هرات
و س��عد خطیبی رئيس اتاقه��اي بازرگاني حوزه
غرب افغانس��تان و جمعی از روساي اتحاديهها و
صنعتگ��ران و نهادهاي دولتي و خصوصي ش��هر
هرات افتتاح بطور رسمي افتتاح شد.
در مراس��م افتتاحي��ه رحیم محم��دی یکتا این
نمایشگاه را یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی
و تجاری میان دو کش��ور میخوان��د که میتواند
س��طح روابط اقتصادی میان ایران و افغانستان را
به نقطه مطلوب برساند.
سرکنسول ایران در افغانستان از آمادگی کشورمان
برای توسعه روابط اقتصادی با افغانستان و اینکه در
حال حاضر روابط ایران و افغانستان در سطح ملی
و ناحیه ای منطقه ای در بهترین سطح قرار گرفته
است برای حاضران میگوید.
محمدی یکتا با اش��اره به سطح صادرات ایران به
افغانس��تان اضافه میکند :امسال روابط اقتصادی
از حدود  400میلی��ون دالر به یک میلیارد و 600
میلیون دالر رسیده که به طور قطع گسترش روابط
تج��اری ،امنیت و روابط فرهنگ��ی و اجتماعی را
در پ��ی خواهد داش��ت و در نتیجه صلح و برادری
گسترش مییابد.
او میگوید :امروز در جمهوری اسالمی در زمینههای

مختلف اقتصادی ،کشاورزی و صنعتی به خصوص
فناوریهای نوین چیزی نیست که ساخته شود و
به عمل نیاید.
محمدی همچنین به صادرات کاالهای افغانی به
ایران اشاره میکند و میگوید :ایران آمادگی خرید
کاالهای افغانی را دارد اما هنوز مراحل اداری اش
از طریق افغانس��تان صورت نگرفته و امید اس��ت
که صادرات و واردات گس��ترش یابد زیرا در چنین
ش��رایطی است که ایجاد ش��غل میشود و همین
مساله تولید ثروت میکند و یک کشور ثروتمند هم
تهدیدی برای همسایه اش به شمار نمیرود.
وی منطق��ه ویژه اقتصادی دوغ��ارون و چابهار را
فرصت بس��یار خوبی برای سرمایه گذاران عنوان
ک��رده و اضاف��ه میکند :در ای��ن مناطق خدمات
مناسبی برای سرمایه گذاران وجود دارد.
سرکنسول ایران در افغانستان از بازگشایی تمامی
مرزهای ایران به روی افغانس��تان برای توس��عه
اقتصادی در این کش��ور خب��ر میدهد و میگوید:
حضور و پیگیری همه جانبه ش��رکتهای توانمند
و فع��ال ایرانی برای بازس��ازی و بهس��ازی تمام
بخشهای افغانستان ،امروز به ثمر نشسته است،
چرا که تقویت روابط تجاری عالوه بر ایجاد رفاه و
آسایش ،اشتغالزایی را به دنبال داشتهاست.
در مراسم افتتاحیه معاون توسعه و پشتيباني نيروي
انساني استانداري خراسان رضوی نیز این نمایشگاه
را یکی از مهمترین رویدادهای مشترک میان ایران
و افغانستان میخواند ومیگوید:
وجود صنایع مختلف در خراسان رضوی باعث شده
تا این استان آمادگی کامل برای ساخت هراتی آباد
و توسعه یافته را داشته باشد.
مهندس عبدالملکی اضافه میکند :خراسان رضوی
 8درصد از عرصه کشور را به خود اختصاص داده و
به تنهایی دارای  50درصد از فضای اقامتی کشور
میباشد.
وی با اشاره به اینکه خراسان رضوی سومین استان
صنعتی کشور محسوب میش��ود اضافه میکند:
بیش از  6هزار واحد صنعتی در این اس��تان فعال
است.
عبدالملکی با اشاره به  9میلیون تن ظرفیت تولید
سیمان در خراسان رضوی یادآور میشود :در حال
حاضر  2/5میلیون تن در استان تولید میشود که
در آین��ده نزدیک این میزان ب��ه  6/5میلیون تن
میرسد.
وی اضافه میکن��د :تولید بیش از  200هزار واحد
خودرو در س��ال و تامین  33درصد قطعه در کشور
از دیگر توانمندیهای خراس��ان رضوی در عرصه
صنعت به شمار میرود.
عبدالملکی خراس��ان را خطه دانش پرور توصیف
کرده و اضافه میکند :وجود  150واحد دانشگاهی
و  230هزار نفر دانش��جو گواهی بر این امر است
و بیانگر اینس��ت که خراس��ان رض��وی میتواند
توانمندیهای علمی خود را هم با ملت افغانس��تان
به اشتراک بگذارد.

عبدالملکی ضمن دع��وت ازتجار
و بازرگانان افغانی برای س��رمایه
گ��ذاری در مناطق وی��ژه تجاری
دوغ��ارون و س��رخس ،از دس��تور
ویژه استاندار خراسان رضوی برای
تس��هیل در صادرات محصوالت
تولیدی افغانس��تان و نیز آمادگی
بخ��ش خصوص��ی اس��تان برای
سرمایه گذاری در استخراج سنگ
آهن افغانستان خبر میدهد.
او ضم��ن آنکه از س��رمایه گذاران
افغانی دع��وت میکند به صورت
مش��ترک یا مس��تقل در منطقه وی��ژه اقتصادی
دوغ��ارون برای فرآوری محص��والت معدنی خام
کشور افغانستان کنند ،خواستار اجرای تفاهم نامه
دو کشور برای کاهش تعطیالت و افزایش ساعات
کاری گمرک اس�لام قلعه و دوغارون به صورت
همزمان میشود.
پس از عبدالملکی؛ نوبت به س��عد
خطیبی ،رئیس اتاقهای بازرگانی عبدالملک��ی ضم��ن
حوزه غرب افغانس��تان میرسد .او دع��وت ازتج��ار و
نیز به اهمیت روابط تجاری ایران و بازرگانان افغانی برای
افغانستان اشاره میکند و میگوید :س��رمایه گ��ذاری در
توس��عه رواب��ط تج��اری و ایجاد مناطق وی��ژه تجاری
مش��اغل در س��ایه امنیت و صلح دوغارون و س��رخس،
امکان پذیر اس��ت و برای داشتن از دستور ویژه استاندار
کش��وری آباد نیازمند کمکهای خراسان رضوی برای
ایران هس��تیم زیرا این کشور نیز تس��هیل در ص��ادرات
مانند افغانس��تان سالهای جنگ
را پشت سر گذاشته و از تجربیات محص��والت تولیدی
ارزش��مندی در زمینه س��ازندگی افغانستان و نیز آمادگی
بخش خصوصی استان
برخوردار است.
وی اضافه میکند :وجود اشتراکات برای س��رمایه گذاری
فرهنگی ،اجتماعی و مذهبی میان در استخراج سنگ آهن
دو کش��ور زمینهه��ای همکاری افغانستانخبــرمیدهد
در همه زمینهه��ا را بیش از پیش
فراهم میکند.
دکت��ر داوود صب��ا ،والی هرات آخرین س��خنران
افتتاحی��ه نمایش��گاه اس��ت .او از آمادگ��ی کامل
افغانس��تان برای ایجاد و راه ان��دازی کارخانجات
تولیدی و صنعت��ی ایران میگوید
و اینکه این کشور میتواند تمامی
حض��ور و پیگی��ری
تس��هیالت و امکانات الزم برای
حضور تجار و صنعتگران ایران در همه جانبه شرکتهای
توانمند و فعال ایرانی
هرات را ارایه کند.
وی تاکید میکند :تاکنون از طریق ب��رای بازس��ازی و
مرز مشترک و فعالیتهای مشترک بهسازی تمام بخشهای
و زبان مشترک توانسته ایم دوستی افغانستان ،امروز به ثمر
و برادری خ��ود را با ایران تحکیم نشسته اس��ت ،چرا که
کنی��م و از این پ��س فعالیتهای تقویت روابط تجاری
اقتصادی نیز میتواند امتیاز دیگری عالوه ب��ر ایجاد رفاه و
در روابط ای��ران و افغانیتان ایجاد آس��ایش ،اشتغالزایی
کند.
را به دنبال داشتهاس��ت

تاکن��ون از طریق مرز
مشترک و فعالیتهای
مشترکوزبانمشترک
توانس��ته ایم دوستی و
برادری خود را با ایران
تحکیمکنیموازاینپس
فعالیته��ای اقتصادی
نی��ز میتوان��د امتیاز
دیگری در روابط ایران
و افغانستان ایجـاد کند
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سخنان مقامات دو كشور که تمام میشود پنجمین
نمايش��گاه اختصاصي ايران در هرات باستان نیز
رسم ًا افتتاح میش��ود و مقامات ایرانی و افغانی با
حض��ور در غرفهها با كااله��ا و توانمنديهاي دو
كشور آشنا میشوند.
ضيافت شام و نشست مشترك
در نخستین ش��ب برپايي نمايشگاه ضيافت شام
و نشست مشترك ش��ركتهاي ايراني حاضر در
نمايش��گاه با حضور تجار و صنعتگ��ران هرات به
دعوت ستاد برگزاری نمایشگاه ایران در افغانستان،
در مح��ل اتاق تجارت هرات برگزار ش��د .در این
مراسم معاون استاندار خراسان رضوی ،سرکنسول
جمهوری اسالمی ایران در هرات،
خداوند انسان را با یک  فرمان��دار تایباد و مدی��ر کل اتباع
رس��الت و مسوولیت خارج��ی و امور مهاجران اس��تان
آفریده و انسانهایی که خراس��ان رضوی و رئی��س اتاق
ادای رسالت میکنند تجارت هرات به عنوان میهمانان
به پیشگاه خدا مقربند ویژه حضور یافته بودند.
پ��س از برپاي��ي ضياف��ت ش��ام،
و آنهای��ی ک��ه این ش��ركتهاي ايران��ي ب��ه ترتيب،
رس��الت و مسوولیت فعاليت ،توانمندي و اس��تانداردها
در برابر بندگان خدا را ق��درت تجاري خود را در توس��عه
بدرستی ادا نمیکنند ص��ادرات محص��والت جمهوري
در ی��ک ذل��ت قرار اسالمي ايران به افغانستان مطرح
دارند .خداوند را شکر نم��وده و در پايان برخي از تجار و
میکنیم در سرزمینی شركتهاي بزرگ استان هرات نيز
اسالمیزندگیمیکنیم فعاليتها و نيازمنديهای خود را
و شما پیشه و حرفهای مطرح نمودند همین امر بهانه ای
بود تا برخي از شركتهاي ايران و
را ادا و اجرا میکنیدکه
افغاني بيش از پيش با يكديگر آشنا
پیش��وای عالم بشریت شده و بتوانند با يكديگر به مذاكره
ناجی بشریت حضرت بپردازند.
محمد (ص) و بانی آن
حضرت خدیجه اولین نشس��ت اتاق تجارت هرات با
زن و حضرت پیشوای شرکتهایایرانی
عالم بشریت حضرت نشس��ت اختصاصی اتاق تجارت
محم��د ای��ن پیش��ه هرات با شرکتهای ایرانی حاضر
تجـارتراانجام دادهاند در نمایش��گاه برنام��ه دیگری بود
که در حاش��یه برگزاری پنجمین
نمایش��گاه اختصاصی ایران در افغانس��تان برگزار
ش��د .در این نشست که با حضور رایزن اقتصادی
ای��ران در هرات ،فرماندار تایباد و جمعی از تجار و
بازرگانان افغانی و همچنین شرکتهای حاضر در
نمایش��گاه برگزار شد تعدادی از بازرگانان ایرانی و
افغانی پیرامون توس��عه روابط اقتصادی و افزایش
فرصتهای تجاری از طریق گمرک دوغارون به
گفت و گو پرداختند.
در این نشست یکی از تجار به کمبود فضای انبار
در گمرک دوغارون اشاره میکند و میگوید :کمبود
فضا در انبار باعث شده تا تریلیها ساعات و حتی
روزهای زیادی را در انتظار باش��ند که این مساله
در فصل س��رما بیش از پیش آزار دهنده است زیرا
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باعث خیس شدن کاالها و از آسیب دیدگی آنها
وبرگش��ت خوردن کاال به ایران میشود.همچنین
آزمایش کاالهای وارد ش��ده به افغانستان نیز یک
ماه به طول میانجامد که بسیار زمان براست و باید
تمهیدات جدی برای این مساله اندیشیده شود.
مش��کالت ترانزیت یکی دیگر از مواردی بود که
تجار افغانی به آن اشاره میکنند.
فرماندار تایباد نیز در خصوص مشکالت مطرح شده
میگوید :در زمینه صادرات خشکبار از افغانستان به
ایران چندی پیش بر اساس دستور استاندار خراسان
رضوی مقرر گردید تا قرنطینه در دوغارون مستقر
شود و مش��کالت مربوط به آن هرچه زودتر حل
گردد.
وی میگوید :در حال حاضر فقط مشکل قرنطینه
نباتی است که باید برای حل این مشکل نیز اقدام
شود.
رایزن بازرگانی ایران در افغانس��تان نیز به کمبود
فضا در انبار گمرک دوغارون اشاره میکند و اینکه
در حال حاضر بخش خصوصی وارد عمل ش��ده و
 20هزار متر مربع فضای مسقف برای انبار در نظر
گرفته شده است که این فضا عالوه بر انبار گمرک
است بنابراین پس از این دیگر با کمبود فضا مواجه
نخواهیم بود.
رایزن بازرگانی ایران در افغانس��تان نیز میگوید:
روزان��ه  580دس��تگاه از ایران به افغانس��تان وارد
میشود در صورتی که در سالهای قبل در اوج کار
نهایتا  300دس��تگاه وارد میشد اما در حال حاضر
تقریبا این حجم کار با همان امکانات و نیروی کار
دو برابر شد.
جوانمرد با اش��اره ب��ه اینکه درخواس��ت ایران از
افغانس��تان کاهش تعطیالت گمرک است اضافه
میکن��د :تعطیالت طوالنی باعث معطل ش��دن
کامیونها میشود و اگر بار این دستگاهها سوخت
باش��د هر کامیون مانند یک بمب است که اصال
معطل ماندن آن به صالح نیست.
او در خص��وص منطقه ویژه اقتص��ادی دوغارون
اظهار میدارد :دولت ایران منطقه ای را در مساحت
 8هزار هکتار برای س��رمایه گذاری مش��ترک یا
اختصاصی برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی
به ویژه افغانستان در نظر گرفته است.
رای��زن بازرگانی ایران در افغانس��تان بیمه ش��دن
ص��د در ص��د س��رمایه گ��ذاری توس��ط دولت و
پرداخت نیمه بها نرخ س��ود توسط سرمایه گذاران
را از جمل��ه تس��هیالت دولت ب��رای منطقه ویژه
اقتصادی دوغ��ارون عنوان کرده و اضافه میکند:
زیرس��اختهای مورد نیاز منطقه از قبیل آب،گاز
و برق تا دو ماه آینده به گمرک میرس��د بنابراین
مشکلی برای سرمایه گذاری وجود ندارد و عالوه
بر آن مواد اولیه و قطعات مورد نیاز بدون عوارض
گمرکی وارد میشود و معاف از مالیات است.
فرماندار تایباد نیز در پایان یادآور میش��ود :تالش
میشود تا اتباع افغانس��تان بتوانند بدون ویزا وارد
منطقه شوندو به تحصیل بپردازند و آزادانه در این

منطقه حضور داشته باشند.
در پایان این نشست نیز تجار ایران و افغان نیز در
خصوص چگونگی افزایش روابط و همکاریهای
دوجانبه از طریق اخذ نمایندگی و توس��عه بازار به
گفتگوپرداختند.
نشستمشترکتجاریایرانوافغانستان
در شب دوم برگزاري پنجمین نمايشگاه اختصاصي
ايران در هرات ،،ش��ركتهاي 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 این مراسم از سرکنسول ایران در هرات ،مسئول
بخش اقتصادی كنسولگري ،رایز بازرگانی ایران در
افغانستان ،مدیر برگزاری نمایشگاه ایران در هرات
افغانستان و نماینده اتاق بازرگانی ایران در پنجمین
نمایشگاه اختصاصی ایران درهرات تقدیر و هدیه
ای به رسم یاد بود اهدا شد.
مراسماختتامیهنمایشگاه
سرانجام پس از سه روز ،مراسم اختتامیه پنجمین
نمایش��گاه کاالهای اختصاصی ای��ران در هرات،
 13آبان در کنس��ولگری ایران در هرات با حضور
وزیر انرژی افغانس��تان ،والی ه��رات ،رئیس اتاق
تج��ارت هرات ،رئیس ش��ورای والیت��ی هرات و
رایزن بازرگانی ایران در افغانستان و مدیر برگزاری
نمایشگاه ایران درافغانستان و مدیران  40شرکت
حاضر در نمایشگاه برگزار شد.
در مراسم اختتامیه رحیم محمدی یکتا سرکنسول
ایران در افغانس��تان با بیان اینکه امروز نیاز اولیه و
ضروری مردم افغانستان مسایل اقتصادی ،اشتغال
و به تبع آن صلح ،امنیت و ثبات است خاطر نشان
کرد :کسی که امروز در اینجا کار اقتصادی میکند
کاری جهادی و مقدس انجام میدهد.اگر در اینجا
امنیت ،صلح ،برادری و اقتصاد رونق داشته باشد و
اشتغال باشد بسیاری از این مشکالت خود به خود
حل میشود.
رحیم محمدی یکت��ا افزود:والیت هرات به تدبیر
مس��ووالن محلی از امنیت قابل قبولی نسبت به
س��ایر نقاط افغانس��تان برخوردار اس��ت .کارهای
فراوانی بویژه در زمان امیر اس��ماعیل خان در این
ش��هر انجام گرفته است .عقب ماندگیهای امروز
حاصل چند دهه اس��ت و در ط��ی یکی – دو روز
در مدت کوتاهی قابل جبران نیست باید تالشهای
فراوان��ی انجام بگیرد تا این منطق��ه رو به آبادانی
برود.
اس��ماعیل خ��ان وزير ني��روي افغانس��تان نیز در
اختتامیه نمایش��گاه افغانس��تان به ایراد سخنرانی
پرداخت.وی گفت:خداوند انس��ان را با یک رسالت
و مسوولیت آفریده و انس��انهایی که ادای رسالت
میکنند به پیش��گاه خدا مقربند و آنهایی که این
رسالت و مسوولیت در برابر بندگان خدا را بدرستی
ادا نمیکنند در یک ذلت قرار دارند .خداوند را شکر

جبهه بس��یار بزرگ ،یک کشور و یک نظام بزرگ
و مسوول تأمین مایحتاج آن مملکت هستید .امروز
این مایحتاج بزرگ را شما به کسانی میرسانید که
شاید با کمک آن دیگران را از مرگ نجات بدهید.
اینجاست که شما کار بزرگ انجام میدهید.
در ادامه برنامه اختتامیه پس از آنکه از شرکتهای
حاضر در نمایش��گاه تقدیر به عمل میآید تمامی
راهکاره��ای الزم نی��ز برای توس��عه و چگونگی
افزای��ش حضور آنان در افغانس��تان مورد بحث و
بررسی قرار میگیرد.

میکنیم در س��رزمینی اس�لامی زندگی میکنیم
و ش��ما پیش��ه و حرفهای را ادا و اجرا میکنیدکه
پیش��وای عالم بش��ریت ناجی بش��ریت حضرت
محمد (ص) و بانی آن حضرت خدیجه اولین زن
و حضرت پیشوای عالم بشریت حضرت محمد این
پیشه تجارت را انجام دادهاند.
والي س��ابق هرات با بیان اینکه در ش��رایط فعلی
ش��اهد دنیایی از مصیبتهای انسانها هستیم غالب
آنه��ا متاثر از جنگهای اقتصادی اس��ت گفت:در
دنیا دو مرز وج��ود دارد؛ مرزهای مادی و مرزهای
معن��وی .مرزه��ای مادی هم��ان مرزهای خاکی
اس��ت که قدرتها یا نظامها یا مردمها بر سر ایجاد دیدار با سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در
به تعبیر خود آنها خدمتگزاریها و امثال آن ایجاد افغانستان
کردند مرزهایی مثل استان ،فرمانداری و به تعبیر حضور در افغانستان و شهر هرات فرصت مغتنمی
ما یک والی��ت .اینها مرزهای سیاس��ی و خاکی است تا ضرورتها و نیازهای این منطقه را نیز از زبان
اس��ت و اما آنچه که مهم اس��ت مرزهای معنوی مقامات عالیرتبه کشورمان در این کشور بشنویم.
و مرزهای اعتقادی اس��ت که خوشبختانه در این نشس��ت هیات اعزامی س��ازمان نظام مهندس��ی
مرز همه هماورزی نداریم چون همه ما مسلمان و خراس��ان رضوی با محمدي يكتاي س��ر كنسول
برادر هستیم و باالتر از همه کالم مجید را داریم .اي��ران در هرات بخش��ی از این مه��م را محقق
خوش��حالیم که امروز در این فضای
میس��ازد.در این نشس��ت مهندس
معنوی با همدیگر قرار داریم و با یک خداوندراشکرمیکنیم
اسماعيلي عضو هئيت رئيسه سازمان
زبان مشترک گفت و گو میکنیم و در س��رزمینی اسالمی نظام مهندسي ،مهندس اسدي دبير
همدیگر را دوست داریم.
زندگی میکنیم و شما هئيت رئيس��ه و مهن��دس بردباري
وزير نيروي افغانس��تان گفت :آنچه پیش��ه و حرفهای را ادا سرپرست شركت تعاوني این سازمان
اولویت دارد ادای یک رس��الت است .و اج��را میکنیدک��ه و مهندس خس��روی مدی��ر اجرایی
انس��ان خداوند را با رس��الت آفریده پیش��وای عالم بشریت نشریه طاق حضور دارند.
است .این کار شما متعلق به شخص ناجی بشریت حضرت مهندس بردباري سرپرست شركت
شما نیست .گرچه ممکن است سود محمد (ص) و بانی آن تعاوني س��ازمان نظام مهندس��ي با
آن به شخص ش��ما تعلق بگیرد اما حضرت خدیجه اولین بیان اینکه نظام مهندس��ي سازمانی
آنچه که ش��ما انجام میدهید ،تولید
غير انتفاعي است و در پروژههايي كه
میکنید ی��ا از جایی وارد میکنید به زن و حضرت پیشوای
بحث پول و اقتصاد و درآمد سروكار
مظلومترین انسان در تاریکترین نقطه عالم بشریت حضرت دارد نمي تواند حضور داشته باشد اما
از دنیا یا همس��ایهگان شما میرسد .محمد این پیشه تجارت شركت تعاوني اين جايگاه را دارد كه
آنچ��ه ش��ما تولید میکنی��د صدها را انجـــام دادهانــــد مي تواند در اينگونه مباحث وارد شود.
انس��انی از آن اس��تفاده میکنند که
وی حضور هی��ات ایرانی در افغانس��تان را مثبت
ش��اید تا آخرعمر هم ش��ما را نبینند اما اگر خوب خوان��ده و میگوید :در مدت حضور خود در هرات
تولید کرده باش��ید و با کیفیت عالی ،بوده باش��د و تقريبا به اهداف از پیش برنامه ريزي شده همچون
با یک قیمت مناسب به فقیرترین انسانی که شاید آموزش و اهدافي كه سازمان پيگيري مي كند و نیز
س��رانه درآمد وی در روز به 100افغانی نمیرسد ،پروژههای مختلف تعریف شده رسیده ایم.
ه��ر لحظه رنج میبرد ،لباس ندارد ،از بیماری رنج مهندس اس��ماعيلي عضو هئيت رئيس��ه سازمان
میبرد ،چیزی برای خوردن ندارد را به یک قیمت نظام مهندس��ي نیز آمادگی کامل س��ازمان نظام
مناسب میرسانید .آیا میدانید چه کار بزرگی انجام مهندسي را برای برگزاري همایشهای فني و انتقال
دادهاید؟ ایمان داشته باشید که خواه شما او را ببینید تجربیات با اس��تفاده از استادان ممتاز اعالم کرد و
یا نبینید ،خ��واه او برایتان دعا کند یا نکند خداوند گفت :تنها مش��کل موجود در این راستا وضعيت
از نیت نیکی که نس��بت به آن بنده مستحق از او امنيت افغانس��تان اس��ت که نگران كننده است و
در نهای��ت مظلومیت و فق��ر از او و یا احتیاجی و این موضوع سد راه فعالیت مهندسان است؛ در غیر
محتاجی از او به او چیزی رس��انیدید ایمان داشته اینصورت با اين تعداد مهندس و ش��ركتهای فعال
باشید که خداوند با شما محاسبه نیک خواهد کرد .از یکس��وی و معضل بيكاري از سوی دیگر افراد
وی در بخ��ش دیگری از س��خنانش اضافه کرد :بس��یاری عالقمندند كه اگر شرايط فراهم شود در
گرچه ش��ما مردمان فهمیده و دانشمند و مردمان این کشور خدمت كنند.
آگاه هس��تید اما به عنوان یک برادر می خواهم بار مهندس اس��دي دبير هئيت رئيسه سازمان نظام
دیگر رسالتتان را یادآوری کنم که کار شما تنها به مهندس��ی نیز ب��ا بیان اینک��ه پ��س از اتمام اين
شخص شما ارتباط ندارد و شما تکمیل کننده یک نمايش��گاه نشس��تی را با نظام مهندس��ی برگزار
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خواهند کرد تا مسووالن استانداری به دغدغههای
مطرح ش��ده گوش دهند افزود مس��ووالن هرات
میگویند تمایلی به حضور مهندس��ان غیر ایرانی
در کشورش��ان ندارند اما از آنجا که باید کارشان را
انجام دهند و شهرشان را بسازند در صورت حضور
نیافتن متخصصان ایرانی ناگزیر باید از متخصصان
هلندی ،بلژیکی ،اسپانیایی ،ایتالیایی استفاده کنند.
محمدی يكتاي؛ س��ر كنسول جمهوري اسالمي
ايران در هرات معتقد است فضای عمومی هرات از
لحاظ امنیتی آنگونه که در برخی رسانهها منعکس
شده است نیست.این ش��هر از امنیت قابل قبولی
بویژه برای ایرانیان برخوردار است.اصو ًال ایرانیها
مش��کل امنیتی ندارند چون ما اص�لا اینجا مورد
هدف هیچکس نیستیم با کسی دشمنی نداریم که
مورد هدف قرار بگیریم،نیروهای
گرچ��ه ش��ما مردمان داخلی ،شورش��یان وامث��ال اینها،
فهمیده و دانش��مند و هیچکدام.ل��ذا هی��چ ایرانی هیچ
مردمان آگاه هس��تید جای افغانستان مورد هدف نیست
شما تا به حال نشنیده اید که یک
اما به عنوان یک برادر ایرانی در افغانستان مورد هدف قرار
می خواهم ب��ار دیگر بگیرد .ممکن است اینجا اتفاقی به
رس��التتان را یادآوری صورت نادر توس��ط شرور و دزد و
کنم که کار ش��ما تنها قاچاقچی پیش بیاید .که در برخی
به ش��خص شما ارتباط مناط��ق ایران نیز مث ً
ال خراس��ان
ن��دارد و ش��ما تکمیل خودمان به وفور پیش میآید ،این
کننده یک جبهه بسیار موضوع را نمیت��وان تعمیم داد و
بزرگ ،یک  کش��ور ادعا کرد که ناامنی وجود دارد.
و یک نظ��ام بزرگ و س��ر كنس��ول جمهوري اسالمي
ايران در هرات میگوید .:بخش��ی
مسوول تأمین مایحتاج
از نیازهای مردم افغانستان ،مربوط
آن مملکت هس��تید .به خال وس��یع و ب��زرگ علمی در
ام��روز ای��ن مایحتاج کارهای فنی و تخصصی اس��ت و
بزرگ را شما به کسانی بخشی از نیازهای آنان نیز شناخته
میرس��انید که شاید با شده نیس��ت چون از پیشرفتهای
کم��ک آن دیگران را علم��ی و فنی و اط�لاع ندارند و
از مرگ نجات بدهید .نمیدانند چه میخواهند .ما باید به
اینجاست که شما کار هر دو بخش این نیازها پاسخ دهیم.
بزرگ انجــام میدهید وی با بیان اینکه  40سال است که
در ای��ن منطقه علم و علم آموزی
تعطیل بودهاس��ت پیش��نهادکرد
سازمان نظام مهندس��ی میتواند با ایجاد دفتری
فع��ال در هرات ب��ه ارایه خدمات فنی مهندس��ی
بپردازد.
محمدی یکتا با اش��اره به نابرابری عرضه و تقاضا
در افغانستان میگوید :امروز  12درصد از جمعیت
افغانس��تان در ایران س��اکن ان��د و در هیج نقطه
دنیا نمیتوانیداین تعداد مهاجر که از کش��وری به
کشور دیگر بروند را ببینید.رفت و آمدهای اجتناب
ناپذیر آنها به ما فش��ار میآورد در عین حال پنج
نمایندگی ای��ران در کابل ،هرات وقندهار بصورت
دایم در حال خدمات هستند.در عین حال این یک
جریان قابل تعریف اس��ت که اگر کار فراهم ش��د
حتما باید تسهیالت نیز چه برای شریکهای شما و
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چه پروژههایی در خصوص انتقال آب وآموزش که
تعریف کرده اید فراهم شود.
محمدی میگوید :نگرانی دایم ما رسوب افغانیها
در ایران اس��ت؛ آنه��ا میگویند به کش��ور خود
بازنمیگردند چون در آمد در ایران بس��یار باالتر از
اینجاس��ت؛ در اینجا درآمد یک کارگر روزی 7-6
هزار تومان و در ایران  20تا  50هزارتومان اس��ت
ضمن آنکه هزینههای زندگی در افغانستان باالتر
از ایران اس��ت .لذا تمام تالش آنها این است که
به ایران رسوب کنند.ما باید این موضوع را کنترل
و مدیریت کنیم.
س��ر كنسول ایران در هرات خطاب به هیات نظام
مهندسی خراسان رضوی میگوید :زبان مشترک
و نزدیکی راه از مش��هد تا هرات مزیتهای بسیار
عالی است که شما از آن برخوردارید؛ در عین حال ما
آمادگی داریم تا در صورت نیاز راهنماییهای الزم
در خصوص معرفی طرفها و تایید آنها ارایه دهیم.
دیدار از یک قطب علمی و دانشگاهی
فرهنگ و مشترکات فرهنگی میان ملتها میتواند
بستر مناس��بی را برای ایجاد تحوالت گسترده در
دیگ��ر زمینههای اقتصادی ،سیاس��ی و اجتماعی
نیز فراهم آورد.مناس��بات فرهنگی و دانشگاهی و
تبادل تجربیات علمی راه توس��عه میان کش��ورها
را هموارتر میکند.همین بهانه کافی اس��ت تا در
حاش��یه حضورمان در هرات سری نیز به دانشگاه
هرات؛ دومین مرکز بزرگ آموزش عالی در غرب
افغانس��تان بزنیم؛ دانشگاهی که بیش از سه دهه
پیش از این در زمان حکومت محمد نجیباهلل احمد
زی یا همان دکتر نجیباهلل تأس��یس شده است.
در دانش��گاه ه��رات و در  14دانش��کده كامپيوتر،
معماري ،مكانيك و برق ،علوم کاربردی هنرهاي
زيبا ،علوم انس��اني ،زراعت ،دامپزش��كي ،تعلیم و
تربیت ،آمو زش و پرورش ،علوم اسالمي ،حقوق و
علوم سياس��ي و اقتصاد تشکیل شده است8536 ،
نفر تحصیل میکنند.
نشس��ت ما با میر غالم عثمان بارز حسینی رئيس
دانش��گاه هرات در فضایي دوستانه و در اتاق كار
وی برگزار میش��ود؛ او دکترای مديريت خود را از
آلمان دریافت کرده اس��ت .بارز حسینی در ابتدای
این نشست با ابراز خرسندی خود از دیدار با هیات
ایرانی به معرفی دانش��گاه و توانمندیهای علمی
و پژوهش��ی آن میپ��ردازد.او از حض��ور نخبگان
دانشگاهی بویژه دربخش جامعه شناسی دانشگاه
میگوید.ب��ه گفته وی يكي دو دانش��گاه خارجی
همچون دانشگاه فلورانس ايتاليا با دانشگاه هرات
همكاري می كنند؛ و دانشگاه هرات نیز در نظر دارد
تعدادی از اف��راد را بمنظور آموزش به خارج اعزام
کند تا پس از فراگیری آموزشهای الزم در بخش
برنامه ريزي شهري و بویژه برنامه ریزی مديريت و
پس از بازگشت به کشور دپارتمان يا گروه مديريت
شهري را در این دانشگاه تاسيس كنند.
بارز حس��ینی همچنین از همکاری دانشگاهش با

محيط زيست و آسیبهایی که شهر هرات در طی
سالهاي اخير ديده میگوید؛ درختان و فضاهای
س��بزی كه روزی به همت ش��هرداران ،واليان و
استانداران س��ابق در هرات ايجاد شده بود و حاال
تخریب شده و از بین رفته اند ،یا فاضالب شهری
که مردم ،آن را در آب رودهاي شهر رها مي كنند
و ریش��ههای درختان تنومند آن را میخشکاند .او
میگوید :دانش��گاه هرات بویژه دانش��كده زراعت
همکاریهایی با محيط زيس��ت دارد تا چه بسا از
بين رفتن بيشتر فضاهای سبز جلوگيري کند.
وی همچنین به امضای تفاهم نامه ای میان این
دانشگاه و استانداری خراسان رضوی اشاره میکند؛
تفاهم نام��ه ای که با انعقاد آن قرار اس��ت فضل
نوینی از همکاریهای علمی میان نهادهای علمی
دو کشور گشوده شود.
رئیس دانشگاه؛ هرات را شهری تاريخي با هويتی
اس�لامی معرفی میکند .به زعم وی ش��ناخت،
حفاظت و مرمت آثارباس��تاني این شهر از اهمیت
بسزایی برخوردار است و جمهوری اسالمی ایران
به دلیل نقاط مش��ترک بسیار خود از لحاظ عقلي
میتواند تجارب خود ،بویژه در خصوص شهرهایی
چون اصفهان ،مشهد و ش��يراز را در اختیار هرات
قرار دهد ضمن آنکه در بخش مهندسي مکانیک
و به��ره گیری از دانش روز امکان همکاری هرات
با ایران و دیگر کشورها فراهم است.وی از امکان
عقد قرارداد سه جانبه ای میان شهرداري ،دانشگاه
هرات و س��ازمان نظام مهندسی خراسان رضوی
و انجام پروژههای مش��ترک میگوی��د .به باور او
مدیریت بس��یار ضعیف ش��هرداری هرات و نبود
متخصصان در اداره شهرداری مشکل اساسی این
مجموعه است.
بارز حس��ینی میگوید :اولین چیزی که الزم است
آن است که باید تصویری در شأن هویت این شهر
داشته باشیم؛ اینکه چقدر جمعیت در این شهر زندگی
میکنند؟ شغل اساسی مردم چیست؟ فضاهای سبز
در کجا قرار دارند ؟ وضعیت آبرسانی و سایر خدمات
شهری چگونه است؟ .او میگوید برای این منظور
یک پ��روژه اطالعاتی در زمینههای مختلف جمع
آوری و تحلیل ش��ده اس��ت .این اطالعات ضمن
ارایه تصویری نسبی از وضعیت کنونی شهر هرات،
دور نمایی از آینده جمعیتی ،نحوه پراکندگی رشد
جمعیت در بخشهای جغرافیایی را ارایه خواهد داد..
وی از پیشنهاد طرح باغ شهر برای هرات میگوید
و معتقد اس��ت قرار گرفتن این شهر در منطقه ای
هموار و نیز وجود جریان آب در این شهر میتواند به
ایجاد فضای سبز و نیز حفظ محیط زیست ،کاهش
تراک��م جمعیتی ،تنظیم ترافیک آن کمک کند .او
ضمن اینکه از ادامه کار مطالعاتی مشترک توسط
سه دانشکده مهندس��ی ،اقتصاد ،زراعت میگوید،
اعالم آمادگی میکند تا از تجارب س��ازمان نظام
مهندسی در این خصوص نیز استفاده کند.
در ای��ن دی��دار هی��ات ایران��ی نیز ضم��ن بیان
توانمندیهای مهندسی جمهوری اسالمی ایران

آمادگی کشورمان را برای انتقال دانش مهندسی به کشور افغانستان اعالم کرد.
مهندس خسروي مدیر اجرایی نشریه طاق در این نشست با بیان اینکه سازمان
نظام مهندس��ي خراس��ان رضوي  16هزار نفر عضو دارد که در رشتههاي سازه،
عمران ،معماری ،تاسیسات مكانيكی و برقی ،شهرسازی ،ترافیک و نقشه برداری
فعالیت میکنند به ساخت و سازهای غیر استاندارد در هرات اشاره کرد که بسیاری
از اس��تانداردهاي بين المللي در آنها رعایت نمیشود و در صورت بروز حوادثی
همچون زلزله آسیبهای جبران ناپذیری بر این شهر وارد خواهند آورد.وی با بیان
اینکه ش��هری با قدمت  700س��ال قبل از ميالد که در آن بناهایی با عظمت و
زيبا ساخته شده است را باید مهندسان افغانی که با فرهنگ و معماری این مرز و
بوم آشنا هستند بسازند آمادگی گروههای متخصص ایرانی در زمينه شهرسازي
و رش��تههاي مر تبط با س��اختمان را برای عقد قرارداد و همکاریهای مشترک
مهندسی اعالم کرد.
دیدار از دانشگاه هرات و نشست ما با میرغالم عثمان بارز حسینی رئيس دانشگاه
به اتمام میرس��د .در پایان این دیدار  300جلد از مباحث مقررات ملي ساختمان
وهمچني��ن تعدادی از ش��مارگان ماهنامه طاق به عنوان هديه تقديم دانش��گاه
میکنیم كه مورد استقبال رئيس دانشگاه قرار میگیرد.
نگاهپایانی
هرات و مناطق حاش��يه آن از حیث زير ساختهاي شهري ضعيف است و همین
موضوع بستر مناس��بي را براي فعاليتهاي شهرسازي ،ترافيكي ،نقشه برداري و
تهيه نقش��ههاي پايه و امور زيربنايي در این
شهر فراهم ساخته است.عالوه بر این ،در طی
این 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 زمينههاي طرح و ساخت ،نظارت
و مشاوره بسيار زياد بود بگونه ای که بسیاری
از آنها برای همکاری با نهادی چون سازمان
نظام مهندسی اعالم آمادگی کردند .برگزاري
دورههاي آموزش��ي و همایشهای تخصصی
در ايران و افغانس��تان و حضور كارشناسان و
استادان دو كشور خواسته قابل تاملی است که
از سوی ایشان مطرح میشود و خود میتواند
انگیزه حضور مجموعه نظام مهندسی در این
بخش را نیز بیش از پیش تقویت کند.
 ضم��ن آنک��ه مس��ووالن افغانس��تان وكنسولگري ايران در هرات نیز خواهان ايجاد
نمايندگي سازمان در هرات بودند كه به نظر
مي رسد اين حضور میتواند براي شناسایی
موقعيتهاي كاري و پتانس��يل شهر هرات در
اين زمينه و نیز همكاري در ايجاد ساختارهاي
كنترلي و نظارت بر ساخت و ساز مفيد باشد.
از س��ویی 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 میرس��د و میتواند راه را برای گسترش
همکاری ه��ای فنی و تخصص��ی میان دو
کشور هموار کند.

در خاتمه جا دارد از همکاری قابل تقدیر
مس��وولین محترم کنسول گری ایران در
هرات ،آقایان محم��دی یکتای ،حجت،
افشار ،ناهیدی و همچنین مدیر برگزاری
نمایش��گاه آقای عباس��علی خاکس��ار و
همکارانشان سرکار خانم جاویدنیا و آقایان
سیدرضا قندیلی ،امید مشکین فام ،حمید
صمیمی ،سید فاروق سادات و جامی که
در خصوص برگزاری شایسته نمایشگاه از
تمام توانشان بهره گرفتند ،سپاسگزاری
نماییم.

متن اختصاصی دست نویس جناب آقای اسماعیل خان ،وزیر نیروی افغانستان برای نشریه طاق
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ارگ تاریخی اختیارالدین ( 330پیش از میالد)

نمای شهر هرات از یکی از برج های ارگ
آرامگاه خواجه عبداهلل انصاری در روستای گازرگاه در شمال شهر هرات است که به فرمان
شاهرخ تیموری ساخته شد
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آرامگاه گوهرشاد خاتون (عهد تیموری)
مسجد جامع بزرگ شهر هرات ،پنجمین مسجد جامع بزرگ جهان و یکی از شگفتیهای این مرز و بوم است .ساختمان این مسجد به این
دلیل که پیش از اسالم نیز عبادتگاه یکتاپرست بوده ،بیش از  ۱۴۰۰سال قدمت دارد و مساحت آن به  ۴۶هزار و  ۷۶۰متر مربع میرسد
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گزارش

در نخستین همایش روابط عمومیهای سازمان نظام مهندسی مطرح شد:

نظاممهندسیبایدبهعنوانمدعیالعمومدربخشساختوسازفعالشود
اولین همایش روابط عمومیهای س��ازمان نظام
مهندسی؛ در قزوین برگزار شد.در این نشست که
نماینده مردم قزوین در مجلس ش��ورای اسالمی،
رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و هیات رئیسه
این س��ازمان و جمعی از خبرگان و کارشناس��ان
حرفه مهندس��ی حضور داشتند ،ضرورت انعکاس
مطلوب فعالیتهای سازمان نظام مهندسی به عنوان
بزرگترین تشکل حرفه ای غیر دولتی مورد تاکید
قرار گرفت.
نقش روابط عمومیها را پر رنگ تر کنیم
رئیس سازمان نظام مهندسی استان قزوین در این
نشس��ت با بیان اهمیت یافت��ن موضوع اصل 44
قانون اساسی ،در س��الهای اخیر ،بر اهمیت روز
افزون نقش سازمانهای نظام مهندسی ،در جامعه
و در فعالیتهای تخصصی و فنی در حال انجام در
سطح کشور تاکید کرد.
مهن��دس ف��رخ زاد در ادامه خاطر نش��ان کرد :در
ای��ن فرآیند نقش روابط عمومی در انعکاس حجم
عظی��م فعالیتهایی که در مجموعه س��ازمانهای
نظام مهندس��ی چه در بخش داخلی س��ازمانی و
چه در بخش بیرون س��ازمانی انجام گرفته است،
میتواند پررنگتر باش��د .در بخش درون سازمانی
نیز کمیس��یونهای گروهه��ای تخصصی تمامی
س��ازمانها به عنوان اتاقهای فکر عمل میکنند
اما در حوزههای خارج از س��ازمان ،این نقش باید
پررنگ تر باشد.
وی گفت :وعده س��اماندهی شهرسازی و تحقق
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معماری اسالمی از سوی وزرای مختلف مسکن و
شهرسازی تاکنون محقق نشده و هنوز کار زیادی
در این حوزه باقی مانده اس��ت .امروزه معموال اگر
اتفاقی در ساختمانی رخ میدهد همه تنها مهندس
ناظر یا مجری را مس��وول میدانند در حالی که به
حوزههای دیگر ،چندان توجهی نمیش��ود و نقاط
ضعف دیگر ما را بررسی نمیکنند ،کسی به اینکه
مصالح تولید ش��ده و یا وارد شده ،استاندارد بوده یا
نه ،کاری ندارد .کسی به مبادی توزیعی بازرگانی و
اینکه چرا این مصالح غیراستاندارد توزیع میشود
توجهی نمیکند.
متاس��فانه علیرغم این که در س��ال  1375هیات
دولت و مجلس شورای اسالمیتصویب نمودند که
دستگاههای مرتبط ،از جمله فنی و حرفه ای و اداره
کار ،کارگران فنی و اس��تادکاران فنی را شناسایی
کنند ،آموزش داده و برای آنها کارت صادر کنند
هنوز این مهم ،غیر از حرکتهایی که در یکی دو
س��ال اخیر انجام گرفته بطور کامل محقق نشده
اس��ت .این است که نقش روابط عمومیها ،خیلی
پررنگ میش��ود و نیاز است که در سطح جامعه،
فعالیتهای فراگیری داشته باشند و یا انقالبی در
این حوزه داشته باشیم که بتوانیم این موضوعات را
در سطح جامعه جا بیندازیم.
مسوولیتسنگیننظاممهندسی
حجه االس�لام ابوترابی نماینده مجلس ش��ورای
اس�لامی قزوین نیز یکی از مهم ترین وظایف هر
نظام سیاسی را فراهم آوردن بستر مناسب حضور

و مش��ارکت مردم در اداره کش��ور دانست و خاطر
نشان کرد:آن نظام سیاسی از کارآمدی و موفقیت
باالتری بهره مند است که بتواند در واگذاری امور
به مردم ،بر نهادهای گوناگون اجتماعی ،سیاسی،
فرهنگ��ی ،علم��ی و . ..از موفقیته��ای باالتری
به��ره من��د باش��د و در کوچک س��ازی هویت و
چابک نمودن یک نظام سیاس��ی و فراهم آوردن
زمین��ه نظارت و مدیریت آن ،پیش��رو باش��د .وی
اف��زود :انجام این مهم نیازمند برنامه ریزی ،اتخاذ
سیاستهای راهبریهای صحیح ،شناخت دقیق
آس��یبها و چالشهای فراروی و برخورد مناسب
با آن است .معمو ًال در آغاز این حرکت نابسامانیها
و مشکالتی مشاهده میش��ود که باید با تدبیر از
آن عبور کرد .نباید معضالت و مش��کالت ما را از
حرکت صحیح باز دارد .شکل گیری نظام مهندسی
در کش��ور به عنوان ی��ک نهاد علمی و تخصصی
و ی��ک نهاد کام ً
ال مردمی و یک نهاد مس��تقل با
وظای��ف و مس��وولیتهای خطی��ر ،یک��ی از این
دستاوردهاست .ش��اید بتوان گفت در یک ارزیابی
برای شناخت میزان کارآمدی نظامها ،میتوان به
میزان کارآمدی و موفقیت نظام مهندس��ی در آن
جامعه نمره قابل قبول و یا مردودی را داد.
نماینده مردم قزوین در مجلس ش��ورای اسالمی
مسوولیت سنگین و نقش سازمان نظام مهندسی
در توسعه و نقش این مجموعه را در ارتقای دانش،
سالمت ،بهره وری ،دانش و علم و کاهش هزینهها
نقش��ی محوری دانس��ت و اظهار امیدواری نمود
مس��ووالن روابط عمومی ،نظام مهندس��ی کشور

بتوانن��د نقش خ��ود را در انعکاس دقیق و صحیح
کار بزرگی که امروز به نظام مهندسی کشور سپرده
شده است به خوبی ایفا کرده و به این وسیله جایگاه
نظام مهندسی را ارتقاء بخشند.
وی با تاکید بر اینکه در کشور ما ،نقش و اهمیت
جایگاه روابط عمومی ها چندان شناخته نشده نیست
گفت :معم��و ًال در جوامعی ک��ه نهادها در جایگاه
خودش��ان قرار گرفته اند ،نقش روابط عمومیها،
نقش بسیار مهمی است و مسووالن آن ،به عنوان
اف��رادی دارای تخصص ،دان��ش و کارآمدی الزم
انتخاب میش��وند و رسالت بزرگی را هم بر عهده
دارند .امیدوارم در کش��ور ما نیز نظام مهندسی در
این خصوص پیشگام باش��د ،یعنی جایگاه روابط
عموم��ی ما ارتقاء یابد تا اگر مردم خواس��تند یک
روابط عمومی موفقی را بشناسند ،نظام مهندسی
را نام ببرند.
وی در ادامه نقش نظام مهندسی در استان قزوین
را در س��اخت و س��از و توسعه مسکن مهر ،نقشی
استثنایی دانس��ت و افزود :سازمان نظام مهندسی
قزوین توانسته است با نقش موثر خود رتبه نخست
را در س��طح کش��ور از نظر کیفیت ساخت و ساز
بدست آورد .مسکن مهر در قزوین امروز در مقایسه
با س��ایر اس��تانها دارای کیفیت باالتری است و
با این کیفیت هزینه تمام ش��ده را در مقایس��ه با
استانهای همجوار به میزان قابل توجهی کاهش
داده اس��ت ،این مس��اله یعنی کار علمی ،یعنی در
عین حال که کیفیت ارتقاء مییابد ،هزینهها کاهش
پیدا کند .وی گفت :در کنار بکارگیری هنر دانش
و هنر علم ،س��رعت انجام کار نی��ز اهمیت دارد.
ممکن است شما کیفیت را ارتقاء داده و هزینهها را
کاهش دهید ،اما اگر سرعت مطلوبی نداشته باشید
نمیتوانید در عرصه رقابت امروز ،نقش ایفا کنید.
در عین حال با س��رعت قابل قبول ،کاهش هزینه
و افزایش کیفیت ،کار بدون حضور نظام مهندسی،
قطع ًا تحقق نمییابد.

نیازمندارزیابیفرادولتیهستیم
حج��ه االس�لام ابوتراب��ی در ادامه اف��زود :اگر
نظام مهندس��ی در جایگاه خودش قرار گیرد باید
مس��وولیت نظارت ساخت و سازهای دولتی را هم
عهده دار ش��ود ،ما باید یک ارزیاب فرادولتی را در
انجام پروژههای دولتی داشته باشیم .این موضوع

به میزان کارایی ،توانایی و ظرفیتی است که الزم
است شما در این مسوولیت فعلی به نمایش بگذارید
و کار دیگری را هم فراتر از آن ،عهده دار شوید.
ضرورت حضور نظام مهندسی ،در پروژههای دولتی
باالتر از پروژههای غیردولتی است ،اگر مردم ما به
دانش و علم کافی دست پیدا کنند خود این نظارت
را انجام میدهند.
وی در ادام��ه گف��ت :بدترین م��دل هزینه پول و
س��رمایه آن جایی اس��ت که پولی را که ما تعلق
ن��دارد ب��رای حوزه ای ک��ه ارتباطی ب��ا آن ندارد
هزینه نماییم .ما در سیستم دولتی خودمان ،پولی
که تعل��ق به ما ندارد را برای امری که مس��تقیم ًا
مرتبط به ما نیست هزینه میکنیم ،اینجاست که
مصایب فراوانی خلق میش��ود .اگ��ر نظام روزی
تصمیم بگیرد یک ریال به بودجههای عمرانی اش
اضافه نکند ،و رش��د بودجه عمرانی خودش را در
ارتقای بهره وری جست وجو کند تا وقتی که این
بهره وری به س��طح مناسب خودش برسد ،آن جا
نقطه حرکت ماس��ت .ما امروز ضعف بهره وری و
مدیریت نداشتن خود را در افزایش بودجهها جست
و جو میکنیم و با میخواهیم با آن صنعت خود را
جبران نماییم .ضعف خود را پنهان میکنیم و این
از مسایل بودجه نفتی است .یکی از راهکارهایی که
میتواند به این مدیریت صحیح و ارتقای بهره وری
کمک نماید حضور نه��ادی توانا و کارآمدی مثل
نظام مهندسی است .تالش کنید سطح دانش را،
سطح اخالق را ،سطح انضباط را ،در این نهاد ارتقاء
بخشید این موضوع میتواند به کشور کمک کند
و راه را برای توس��عه کش��ور و مدل سازی ،هموار
کند .باید نظام و نظام مهندسی تصمیم بگیرند در
مواردی که مسوولی در نظام مهندسی به مسوولیت
قانونی خودش عمل نمیکند ،سخت ترین برخورد
و مجازات را با او داشته باشد آنهم به واسطه اهمیت
نقش و مسوولیتی که نظام مهندسی در ارتقای این
جایگاه و حفظ ش��خصیت نظام مهندس��ی کشور
عهده دار است.

روابط عمومی یک نیاز ضروری است
رئیس نظام مهندس��ی س��اختمان کشور نیز اقدام
س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان قزوین را در
برپایی این نشست قابل تحسین و زمینه ای برای

ایجاد وحدت و انس��جام برای پرداختن به این امر
مهم در سراسر کشور دانست.
مهندسهاشمی همچنین با تاکید بر اهمیت عصر
ارتباطات و قرن حاض��ر گفت :روابط عمومی نیاز
و ضرورتی اس��ت تا هر دستگاه و تشکل بتواند بر
اساس آن اهداف خود را محقق سازد .بسترسازی
ب��رای رس��یدن به اه��داف پیش بینی ش��ده هر
تش��کل س��ازمانی و تعامل بین دستگاهی ،پیش
نیاز و ضرورتی اس��ت که باید محقق ش��ود ب ِویژه
آنکه س��ازمان نظام مهندسی ،به عنوان بزرگترین
غی��ر دولتی مردم نهاد و تخصصی کش��ور ارتباط
مس��تقیمی با مردم دارد و رواب��ط عمومی در این
س��ازمان باید روابط متفاوتی را بین سازمان ،مردم
و مسووالن تنظیم کند.
وی خاطر نشان کرد :ما در نظام مهندسی ساختمان
مسوولیت بس��یار سنگینی را بر عهده داریم اما در
بخش��ی از انجام این وظایف و مسوولیتها چه در
تبیین و تصویب قانون و چه راه اندازی این تشکل،
تاخیر شده است؛ حال آنکه وقتی قانون تصویب و
این تش��کل راه اندازی شده ،باید با سرعت عقب
ماندگیها جبران شود.مهندسهاشمی افزود :ایران
که در قرون گذشته ،نماد معماری و تمدن و ساخت
و س��از بوده متاس��فانه در مقطعی به یک خالء و
بحران در موضوع معماری س��اختمان دچار شده
است که باید این هویت آسیب دیده احیا شود .این
مهم ممکن نخواهد بود مگر با عزم و اراده همگانی
که روابط عمومیها بسترس��از و زمینه س��از این
حرکت خواهند بود .ما نظام مهندسی ساختمان و یا
معماری شهرسازی و ساختمان سازی را در کشور
به عنوان نماد مدیریت ،اقتصاد ،امنیت ،بهداشت،
رفاه و آسایش مردم و ملت عزیز ایران اسالمی مان
می دانیم ،و شما که در هر سرزمین قدم می گذارید
اولین چیزی که برای شما به تصویر کشیده میشود
و نمود خواهد داشت موضوع معماری ،شهرسازی و
ساختمان سازی است .اصالح ساخت و ساز کشور
و احی��ای ارزشهای هنری ،نیاز به ایجاد بس��تر
س��ازی در تمام بخشهای ممکن دارد تا بتوانیم
حرکتی مقتدرانه ،پایدار و هماهنگ و همراه با مردم
داش��ته باشیم.باید این شناخت را در مردم ایجاد ،و
جایگاه و وظایف و مس��وولیتهای این سازمان را
برای آنها تشریح کنیم.
مردم با نقش نظام مهندسی بیگانه اند
رئیس سازمان نظام مهندسی در ادامه افزود :یکی
از آسیبهای اصلی نو در نظام مهندسی ساختمان
این اس��ت که مردم و مس��ووالن و حتی بسیاری
از مهندس��ان با ش��ان و جایگاه نظام مهندسی و
مهندس��ان آش��نا نیس��تند ،و طبع ًا یکی از اهداف
مهم هر همایش و هر نشستی که برگزار میشود
ترکیب شناس��ی وضعیت موجود و توانایی اصالح
و روندهای موجود ب��رای بهبود وضعیتهای این
س��ازمان و ساختار آن اس��ت .انتظار آن است که
ش��رکت کنندگان در این همای��ش ضمن ارزیابی
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وضع موجود به آس��یب شناس��ی در این خصوص
بپردازن��د و کس��انی که از تجربه باالتر ،بیش��تر و
بهتری برخوردارند،تجربیات و آخرین دستاوردها و
توانمندیهای خود چه در داخل و چه در سطح بین
الملل خود را انتقال دهند.
مهندسهاش��می در ادامه به ترس��یم چشم انداز
س��ازمان نظام مهندسی اش��اره کرد و گفت :این
چشم انداز ،منطبق با چشم انداز کلی کشور ،قانون،
مقررات و آرمانهایی اس��ت که برای آن تعیین و
تدوین شده است و طبیعت ًا باید شما عزیزان رویکرد
و توجه اصلی تان به موضوع تحقق این چشم انداز
باشد ،و باید با توجه به سال جهاد اقتصادی موضوع
ارتقای کارآمدی نظام مهندسی ساختمان در کشور
را دنبال کنیم.
کم کاری  روابط عمومیها
وی ب��ا گالیه از اهمال برخی از مس��ووالن روابط
عمومی به مساله جهاد اقتصادی؛ دلیل این مساله
را بیگانگی و نبود فرهنگ سازی ،در این خصوص
دانس��ت و گفت :ش��اید اگر من از شما مسووالن
روابط عمومی سازمانهای نظام مهندسی استانها
سوال کنم که چند نفرتان میتوانید چشم انداز کلی
س��ازمان را در یک پاراگراف تعریف و یا بازگویی
کنید ش��اید تعداد اندکی بتوانید آن را مطرح کنید
و اگر س��ئوال کنم که چند س��ازمان ،چشم انداز و
شعار س��ال  90را در سازمانشان نصب کرده و به
نمایش گذاشتند و به عنوان هدف اصلی خودشان
دنبال میکنند ،تعدادشان زیاد نباشد.وقتی وضعیت
ما اینگونه اس��ت چگونه میخواهیم این مطالبه را
برای مردم تبیین کنیم .ش��اید عده ای کار روابط
عمومی را صرف ًا درامور تبلیغاتی خالصه و محدود
کنن��د در صورتی ک��ه این چنین نیس��ت؛ روابط
عمومیها باید روابط متقابل بین دس��تگاه و ارباب
رجوع را ب��ه گونه ای مطلوب تنظیم کنند و حتی
بتوانند آس��یب شناس��ی کرده و از بروز مشکالت
پیشگیری کنند .در بسیاری از موارد به دلیل غفلت
ما مدیران و مسووالن مربوطه نتوانسته اند اقدامات
خود را بگونه ای تنظیم کنند که مقوالتی همچون
کیفیت ،سرعت ،هزینه و انضباط در جایگاه منطقی،
صحیح ،درست و استاندارد خودش قرار گیرد.
شاید علت اصلی موضوع فرار از قانون نبود شناخت
از آن و قانونمندی باشد و اینکه به موضوع فرهنگ
سازی در این خصوص توجهی نشده است .چرا باید
در کشور ما عمر ساختمانی یک دوم عمر ساختمان
در کش��ورهای پیشرفته باش��د؟ مگر ساختمان و
ابنیهها در کش��ورها به عنوان یکی از سرمایههای
اصلی جوامع نیس��ت ،چرا سرمایههایمان اینگونه
تلف میش��ود .مهمترین دلیل این مس��اله ،نبود
ش��ناخت به منافع مق��ررات و قوانین ،منافع مردم
است .چرا در بس��یاری از ساخت و سازها به جای
ای��ن ک��ه در درجه اول به موض��وع کیفیت توجه
ش��ود به موضوع کمیت یا هزینه توجه میش��ود.
نتیجه این موضوع اتالف سرمایهها در بخشهای
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مختلف اس��ت .ما میتوانیم با حدود 30درصد افزایش هزینه ،کیفیت س��اخت و سازمان را حداقل  3برابر
افزایش داده و سرعت کارمان را به نصف کاهش دهیم .ما علیرغم اینکه معتقدیم وقت طالست ولی شاهد
اتالف وقت در سیستمهای مختلف مان هستیم .شاید تغییر روشها و اصالح آن در دستگاههای دولتی و
یا تشکلهای خاص حکومتی نیازمند طی زمان باشد ولی در تشکلی همچون نظام مهندسی اینگونه نیست
بنابر این بیایید استاندارد سازی کنیم.
وی اظهار امیدواری کرد با ایجاد و راه اندازی این تشکل شاهد ایجاد وحدت رویه ،هم افزایی و فرهنگ
س��ازی این موضوعات ،در مجموعه سازمان نظام مهندسی ساختمان باشیم.وی گفت :موضوع معماری
اسالمی و شهرسازی اسالمی و ایرانی یکی دیگر از موضوعاتی است که باید به آن پرداخته شود و در واقع
این مساله تفهیم شود تا بتوانیم در راستای ارتقای کیفیت ساخت و ساز قدم برداریم و ارزشهای خود را
ارتقاء دهیم و بتوانیم به نوعی خدمت رسانی کنیم.هاشمی افزود :یکی از راههای ارتقای کیفیت و ساخت
و ساز این است که بتوانیم هویتی را به ساخت و ساز خودمان بدهیم .سازمان نظام مهندسی باید به عنوان
مدعی العموم در بخش ساخت و ساز فعال شود تا بتوانیم به عنوان تشکلی غیردولتی مطالبات مردم از دولت
و همچنین مطالبات بخشهای حکومتی را از مردم احیا کنیم .اگر بتوانیم وظیفه خود را بخوبی انجام دهیم
بسیاری از موانع و مشکالت موجود را برطرف خواهیم کرد و آن چنان روند امور اصالح میشود که بتوانیم
شاهد این باشیم که ساخت و سازهای بسیار مناسب و با کیفیت باال با سرعت مورد انتظار ،هزینه منطقی
در سطح کشور انجام میشود تا این ساخت و سازها بتوانند نمادی از مدیریت ،اقتصاد ،بهداشت و رفاه برای
مردم عزیزمان باشند و بتوانیم در سطح کشورهای منطقه و همین طور جهان اسالم تاثیرگذار باشیم.

" طاق " نشریه برتر شد
در ادامه نخستین نشست روابط عمومیهای سازمان نظام مهندسی پس از بررسی فعالیتهای رسانه ای این
سازمان بیانیه هیات داوران قرائت و نشریات منتخب معرفی شدند.در بخشی از این بیانیه با تاکید بر اینکه
روابط عمومی قلب تپنده و وجدان آگاه یک س��ازمان است آمده است :نکته مثبت سازمانهای مهندسی
س��اختمان در حوزه اطالع رس��انی فصلنامه ،ماهنامه و خبرنامههایی اس��ت که به صورت مداوم ،منتشر
میگردد .به همین منظور و با توجه به امکان ایجاد فضای رقابتی در حوزههای انتش��ارات روابط عمومی
سازمانهای نظام مهندسی ساختمان ،با فراخوانی در حاشیه برگزاری اولین همایش روابط عمومی و طی
جلسه داوری ،با حضور کارشناسان روابط عمومی و دو تن از روزنامه نگاران خبره استان قزوین به بررسی
آثار رسیده و آثار موجود در آرشیو دبیرخانه پرداختیم که طی این جلسه مقرر شد که از نشریات برگزیده و
 4روابط عمومی برتر ،تقدیر گردد.
الزم به ذکر است این اقدام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در همایش ،صرف ًا اقدامیاست
برای ترغیب و زمینه س��ازی میدانهای رقابتی جدی تر برای روابط عمومیها و امیدواریم آغازی برای
ایجاد فضای رقابتی سالم در حوزه انتشارات فراهم آورده باشیم .بدیهی است فراخوان مسابقه بعدی از سوی
شوراهای مرکزی و یا هر کدام از استانها ،با در نظر گرفتن زمان مناسب و کافی ،برای ارایه توانمندیهای
استانهاس��ت و در این مسابقه نیز بخش��ی از توانمندیهای روابط عمومیها منعکس شده است و شاید
هم بس��یاری از آثار قابل توجه روابط عمومیها به دس��ت ما نرسیده باش��د .هیئت داوران با بررسی آثار
رسیده به دبیرخانه ،در بخش فصلنامه ،ضمن تقدیر از فعالیت مناسب در این بخش ،خاطرنشان می کند
با توجه سازمانها به انتشار فصلنامه و تعداد باالیی از این موضوع جراید ،فرصت خوبی است تا عملکرد
سازمان نظام مهندسی ساختمان به همین شکل ممکن منعکس شود و این امر نباید موجب از دست دادن

مخاطبانی گردد که با مطالعه فصنامهها ،به دنبال
مطالب آموزشی و علمی هستند.
هیات داوران ای��ن همایش در بخش فصلنامهها،
بترتیب از فصلنامههای" شمس" از شورای مرکزی
و" بنا" از استان زنجان و"هفت خوان "از سیستان
و بلوچس��تان تقدیر نمود و فصلنامه سازمان نظام
مهندس��ی س��اختمان فارس "گزارش" موفق شد
رتبه برتر را به خود اختصاص دهد.
در بخ��ش ماهنامهها نیز ماهنامه طاق از اس��تان
خراسان رضوی حایز رتبه برتر شد و ماهنامه نما از
اصفهان و " پیام نظام مهندسي " از تهران رتبههای
بعدی را کسب کردند.در بخش خبرنامهها ،خبرنامه
استان خوزستان حایز عنوان برتر گردید و در بخش
وی��ژه نامهها و ویژه نامه مناس��بتی عنوان برتر به
ویژه نامه استان مازندران رسید.در بخش مقاالت
نیز مقاله "چش��م انداز روابط عمومی سازمانهای
نظام مهندسی" از اس��تان یزد حایز رتبه برتر شد
و از مهندس ناصحی فصلنامه مهندسی ساختمان
مدیر مسوول این نشریه و نیز مهندس طائفه ،مدیر
مسوول فصلنامه انبوه سازان ،مهندس علی حسن
ظاهری مدیر مس��وول فصلنام��ه آوای آبادگران،
مهندس معارفی مدیر مسوول ماهنامه قاب و روابط
عمومی نظام مهندسی استان قزوین تقدیر شد.
قطعنامهپایانیهمایش
در پایان این نشس��ت بیاینه این همایش توس��ط
مهندس معارفی دبیر نخستین همایش سراسری
روابط عمومیهای نظام مهندس��ی سراسر کشور
قرائت شد.متن کامل این بیانیه به این شرح است:
در س��ده ای که به عصر ارتباطات مزین اس��ت و
دستاوردهای مشاوره اطالعات برای افزایش بیش
از پیش کیفیت به خدمت گرفته شده ،روابط عمومی
از جمله امور حساسی است که بی شک توان ،تسلط
و آگاهی ،تخصصی خاص را طلب میکند ،اولین
نشست سراس��ری روابط عمومی نظام مهندسی
ساختمان در حالی برگزار میشود که در سالهای
گذشته ،روابط عمومی در این سازمان جدی گرفته
نشده بود ،در حالی که شورای مرکزی ،برای اکثر
موارد اعماض فنی و آموزشی ،اقدامات شایسته و
برنامه ریزی دقیقی را انجام داده بود که به عنوان
الگو در نهادهای دولتی نیز استفاده شده است .اما
در ح��وزه روابط عمومی از الگوی مناس��بی بهره
نگرفته و روابط عمومی در این س��ازمان به لحاظ
کیفیت از رشد قابل توجهی برخوردار نبود ،اکنون
با تالشهای اخیر ش��ورای دوره پنجم و خصوص ًا
جناب آقای مهندسهاشمی ،رئیس محترم سازمان
بر آن شدیم تا طی این سمینار در صدد راهگشایی
و ارتق��اء علم ،تخصص و مهارت روابط عمومیها
ب��وده و در نهایت بهبود عملکرد روابط عمومیها
را نوید دهیم .بی ش��ک این مهم دس��ت نیافتنی
است مگر با محقق شدن برخی خواستهها ،توسط
مس��ووالن و مدیران ارشد س��ازمانها و شورای
مرکزیها.این همایش را فرصتی دانس��تیم برای

طرح این موارد که به یاری خداوند گامهای رشد و
تعالی روابط عمومیها ،با سرعتی مضاعف برداشته
ش��ود .در تدوین این بیانیه سعی نمودیم تا روابط
عمومیهای اس��تانها به صور گوناگون مشورت
شود ،و مجموعه ای از درخواستهای اولیه روابط
عمومیها منعکس گردد که این موارد به شرح ذیل
قابل عرض میباشد:
 )1بررسی نقش و جایگاه روابط عمومی در سازمان
نظ��ام مهندس��ی و تعریف آن ب��ه عنوان عضوی
تاثیرگذار از سازمان نظام مهندسی ساختمان از مهم
ترین خواستههای روابط عمومیهای سازمان است
که متاسفانه هم اکنون ،همچون جزیرههایی جدا
از هم فعالیت دارند و هیچ گونه مرجع پیوند دهنده
میان آنها وجود ندارد ،بدیهی است پیرو این مورد
درخواست گردد تا با تشکیل شورای روابط عمومی
اس��تانها زیر نظر شورای مرکزی موافقت شود تا
این ش��ورا به عنوان مح��ور هماهنگیهای روابط
عمومیها اقدام نماید و به ساماندهی روابط عمومی
بپردازد و تالش خود را در راس��تای محقق شدن
بندهای این بیانیه به کار گیرد و با تشکیل جلسات
خود در شورای مرکزی حلقه ارتباطی مناسبی بین
روابط عمومیها و شورای مرکزی باشد.
 )2تدوین اساس نامه مشخص نمودن چشم انداز
پی��ش روی رواب��ط عمومیها و عم��ل طبق این
اساسنامه و مفاد آن ،همچنین توسعه اطالع رسانی
برای فراگیری توجه و اقدام چش��م انداز س��ازمان
نظام مهندسی در ارتقای کارآمدی سازمان در سال
جهاد اقتصادی و رعایت قانون نظام مهندس��ی و
کنترل ساختمان ،مقررات ملی ساختمان و به ویژه
موضوع شناسنامه ملکی ساختمان.
 )3امروز نیازمند آن هس��تیم ت��ا در حوزه صنعت
س��اختمان پایگاه اطالع رسانی جامعی راه اندازی
شود تا محل رجوع مخاطبان اصلی و متخصصین
قرار گیرد .رس��انه ای جمعی نیز برای درج اخبار از
این پایگاه اطالع رسانی استفاده نمایند ،پیرامون این
موضوع بررسی و ضرورت تجمیع یکسان سازی و
بروز رسانی سایتهای سازمانها و سایت شورای
مرکزی از نکات ضروری است .پیشنهاد میگردد
یک س��ایت با نام سازمان مهندسی ساختمان که
زیر شاخه آن را استانها تشکیل میدهند ،تهیه و
بارگذاری گردد و جزییات این طرح نیز در جلسات
کارگروه بررسی شود.
 )4لزوم تهیه منش��وری بمنظور آموزش و ترویج
مقررات ملی ساختمان برای عموم مردم از نکاتی
است که پیشنهاد میگردد در دستور کار قرار گیرد و
در قالب فیلم و سریال و مستند ،گزارش و قالبهای
مختلف نوشتاری تهیه گردد که این مهم حمایت
معنوی و مالی شورای مرکزی را میطلبد.
 )5ارتقای جای��گاه روابط عمومی ،تعریف جایگاه
رواب��ط عمومی در چارت س��ازمانی و توجه خاص
به این واحد زیرنظر مس��تقیم روسای سازمانها،
تخصص گرای��ی و نوع قرارداد مس��ووالن روابط
عمومیها به صورت حداقل یکساله برای بررسی

و تدوین برنامههای بلند مدت سازمان که یکی از
مباحث جدی مورد تقاضای اکثریت استانها برای
طرح در این بیانیه بودهاست.
 )6توجه نداشتن به آموزش و استفاده از نیروهای غیر
متخصص از نکاتی بوده که تاکنون باعث تضعیف
عملکرد روابط عمومیها شده و بدیهی است الزم
است برای باال بردن کارایی ،آگاهی داشتن روابط
عمومیها ،برگزاری دورههای تخصصی ارتباطات،
در دستور کار سازمانها قرار گیرد.
 )7تهیه یک س��امانه پیامک مش��ترک بین کلیه
اعضای نظام مهندسی س��اختمان کشور بمنظور
اطالع رس��انی در س��طح ملی که با توجه به آمار
قابل توجه مخاطبان در این س��امانه میتوانیم در
مسایل سیاسی و اجتماعی تاثیرگذاری سازمان را
غنیمت بخش��یم و در کمک به تحقق آرمانهای
نظام مق��دس جمهوری اس�لامی و اهداف نظام
مهندسی ساختمان گام برداریم.
 )8کسب مجوز رسمی یک مجله علمی -پژوهشی
در گس��تره ملی و یا هماهنگی با یکی از نشریات
معتبر موجود در صنعت س��اختمان ،ک��ه در آن با
انتش��ار مقاالت برتر فصلنامههای س��ازمانها ،در
راستای امتیازدهی به مقاالت و رشد کیفی مقاالت،
آموزش تخصصی مهندسان و آگاهی هم وطنان
حرکت نماییم.
 )9تداوم برگزاری این همایشها به میزبانی استانها
ب��ه ص��ورت دوره ای و تش��کیل دبیرخانه دایمی
همایش بمنظور مس��تند س��ازی آن میتواند گام
موثری در هدفمند نمودن جریان روابط عمومیها
باشد.
در پایان جای دارد که بار دیگر از ریاس��ت محترم
س��ازمان ،اعضای محترم هیئت رئیس��ه شورای
مرک��زی ،مدی��ران و مس��ووالن رواب��ط عمومی
اس��تانها که با حضور خود موجب تعالی و نگرش
خاص حرفه ای به حوزه روابط عمومیسازمان نظام
مهندسی ساختمان شدند ،تقدیر و تشکر نماییم و
امیدواریم در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عج)
بتوانیم در تحقق اهداف س��ازمان نظام مهندسی
ساختمان گامهای مثبتی را برداریم.
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ماهنامهطاقرتبهنخستراكسبكرد

طاق و همكاراني س��ختكوش
محمدرضا رییسی | مدیر مسئول

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 ميس��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 ميسازد.
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 ميتواند اين مجموعه را از
آسيب روزمره گي مصون نگاه دارد.
همكاراني كه از آغاز فعاليت "طاق" تاكنون با یاری خود ماهنامه را به
این 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 ،سعید سعیدی 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
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گزارش سفر مهندسان به دیار نصف جهان

شكـوه زاينده مهندسي برامواجكارون
مهدي وكيلي | سردبیر نشریه طاق
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عقربههاي س��اعت  14/30دقيقه را نش��ان ميدهدكه هواپيما مشهدالرضا را
بس��وي ديار نصف جهان ترك ميكند و تنها يك س��اعت و سي دقيقه بعد
خود را در اصفهان ميبينم ،يكي از ده ش��هر ميراث تمدن بش��ري به انتخاب
يونسكو .اولين چيزي كه در اصفهان جلب توجه ميكند خشكي رودي است
كه پيش��تر زاينده حيات وآباداني بودهاست 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 ميدادند 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 ميآمد ،گستره وسيع فضاي سبزي
بود كه جاي جاي شهر و بويژه در كرانههاي زاينده رود چشم نواز هر بيننده و
دلگشاي هر صاحبدلي بود .گرچه همانجا نيز پس از ديدن وسعت سرسبزيها
به ذهنمان خطور ميكرد 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  4شديم .اين سد در فاصله
 250كيلومتري 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 ميشود ،به نحوي كه درياچه پشت سد در انتهاي خود به دو رودخانه
ارمند و بازفت كه تشكيل دهنده كارون ميباشند ميرسد.
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  1345انجام شده است .اين
سد از نوع بتني دوقوسي با ارتفاع  230متر از تاج سد تا تراز پي ،مرتفع ترين سد
ايران بوده ،در طول عمليات احداث حدود  1/65ميليون مترمكعب بتن ريزي
داشته  ،طول تاج  440متر و عرض آن  7متر و عرض سد در پي و تكيه گاهها
بطور متوسط حدود  50متر ميباشد .حجم آب درياچه پشت سد  2/2ميليارد
مترمكعب ،مساحت آن نزديك به  30كيلومتر مربع و طول درياچه افزون بر 40
كيلومتر در شاخه ارمند ميباشد .سد كارون  4به 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  220كيلوگرم به  165كيلوگرم در هر مترمكعب بتن
با دستيابي به مقاومت حدود  250كيلوگرم بر سانتي مترمربع)كمترين استفاده
از نيروي متخصص خارجي و در نتيجه بوميترين سد كشور.
پس از ش��نيدن اطالعات كلي مربوط به سد بازديدمان از تمام زواياي آشكار
و نهان سد كارون  4با همراهي مهندسان مقيم دست اندركار عمليات اجرايي
آغاز شد.
بي گمان آنگاه كه بر روي تاج سد قدم برميداري اولين فكري كه به ذهنت
خطور ميكند 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 ميدهد.از
باالي تاج نگاهي به پايين مياندازم؛  230متر ارتفاع ديواره اي بتني و قوس
دار به نحوي كه زير پايت احس��اس خالي بودن ميكني و جالب اينكه همين
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سازه عظيم بتني طوري طراحي شده كه تمام قسمتها و اجزا آن در فشار عمل
ميكند و لذا تقريبا هيچگونه ميلگردي (جز در برخي نقاط خاص) در آن بكار
نرفته و عالوه بر آن گالريهايي عظيم در داخل سد وجود دارد آنرا كه عليرغم
 200متر 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  30كيلومترمربعي 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  4و متعلقات آن گذشت
كه البته هنوز بخشي از كارهاي تكميلي و جزيي آن باقي مانده بود .روز دوم
بازديدمان در فاصله  60كيلومتر پايين تر  ،به س��د كارون  3اختصاص يافت.
جاده مواصالتي بروجن – ايذه كه محور اصلي تردد ما بود در بخش��هايي به
موازات درياچه سد كارون  3احداث 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 ميشد .مطالعات اين سد نيز همانند سد كارون  4مربوط 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  4است آن هم با
سه ويژگي خاص  :نخست نيروگاه  2000مگاواتي آن كه با تمام تاسيسات و
تجهيزات عظيم خود در عمق چند ده متري كوههاي منطقه قرار داشته و براي
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اح��داث آن در فاصله زماني فقط  6ماه  23 ،كيلومتر تونل زيرزميني احداث و
پايدارسازي گرديده بود .دوم طول  60كيلومتري درياچه كه انتهاي آن در زمان
آبگيري كامل به س��د كارون  4ميرسد ،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  3كه توضيحات بسيار كامل
و خوبي را به گروه بازديدكنندگان ارايه ميكرد.
به هرحال همچون سد كارون  ، 4دراينجا نيز پس از شنيدن گزارش كارشناسي
راهنما و بازديد نمايشگاه كه مجموعه اي از نقشهها ،ماكتها و عكسهاي مربوط
به سد كارون  3بود 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.
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معماری

مستندسازیدادههاوروشهاياجراييآندردفاترمعماري

مزدا نوبری | عضو هیات علمی دانشگاه معماری

درآمد:
س��رآغاز اين پژوهش از دفتر ش��خصي خودم كليد خورد ،انب��وه اطالعات و
دادههايي كه هركدام در زماني و به ش��يوهاي به دفتر وارد ش��ده بودندسپس
پردازشهايي را در راستاي شرح خدمات تعريف شده طي كرده و هم در مراحل
مختلف زماني تغييراتي را به داليل گوناگون اعم از خواستههاي كارفرمايي و يا
بهينهسازي كيفي و كميتي پروژه پذيرفته بودند ،هم هوهمه انبوهي از اطالعات
را تعريف ميكردند كه دس��تيابي سريع و آسان آنها را دچار اختالل ميكرد.
بس��ياري از مدارك با عناوین تعريف نشده و يا گاه وابسته به سليقه و ادبيات
مس��ئول آنها ،بايگاني ميشدند كه در كوتاه مدت دسترسي به آنها قائم به
فرد انجام دهنده كار بود و در دراز مدت س��عي و خطا ،گاه به كمك ميآمد و
گاه بايد از خير داشتن مطلبي ميگذشتيم و از آن دشوارتر به توليد دوبارهاش
اقدام ميكرديم.
شايد نتوان حكم قطعي و مشخصي داد كه ورود ماشينهاي پردازش اطالعات
و کامپیوتره��ا به كمرنگ ش��دن اين معضل كمك كردن��د يا بر پيچيدگي و
دش��واري آنها افزودند ،شايد تا زمان وابس��تگي تمام اطالعات به كاغذها و
اوراق و نوش��تهها ،همهي مدارك را ميتوانس��تيم در جعبهاي جای دهيم ،اما
ورود كامپيوتره��ا به دفاتر معم��اري اگرچه بخش عظيمي از جعبههاي خاك
گرفتهي نقش��هها و پروندهها را حذف كردند ،معضل ديگري آغاز ش��د و آن
سازمان طبقهبندي اطالعات و مستندسازي دادههايي بود كه سیر 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 حوزههاي مختلف مديريت دادهها و در حرفههاي گوناگون به انجام ميرسد،
چيستي و چگونگي اين سازمان را در حوزهی مدارك و مستندات دفاتر معماري
شناسايي كنيم.
كند و كاو و س��ر زدن به مراجع مختلفي كه عموما توس��ط غربيها تعريف و
تدوين شده اند ،منابع و اطالعات جامع و مفيدي را به دست آورد كه جملگي
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ترجمه ش��ده و پردازشهاي الزم متناسب با نوع وجنس ورود دادهها در دفاتر
معماري بر آنها صورت گرفت و در نهايت شيوههايي مورد آزمايش قرارگرفتند
كه تا حدود زيادي فرآيند مستندسازي دادهها را در دفتر من به عهده دارند.
از همين رو،تصور ميكنيم كه انتش��ار و ثبت اين فرآيند مي تواند راهگشاي
بسياري از معماران و مديران آتليههاي معماري باشد.
در اين راستا اشاره به دو نكته پيش از آغاز بحث ضروري است:
 -1دفاتر معماري را ميتوان به لحاظ كميت كاريشان به سه بخش اوليه و
عمومي تقسيم بندي كرد؛
 دفاتر كوچك با مبناي  4تا  5پروژه در س��ال و نيروهاي حداكثر  4تا  5نفرمرتبط با پروژهها
 دفاتر متوسط با مبناي  10تا  15پروژه در سال و نيروهاي متوسط  10تا 25نفر مرتبط با پروژهها
 دفاتر بزرگ با مبناي پروژهها و نيروهاي انساني بيشتر از معيار باالبه نظر ميرس��د مس��تقيمترين و مفيدترين حاصل اين پژوهش به كار دفاتر
معماري متوسط خواهد آمد كه با گذري اجمالي برساختار دفاتر و شركتهاي
همكار ،در اين زمينه طيف بيشتر اين موضوع را به خود اختصاص مي دهند.
 -2حج��م مطالب تدوين ش��ده به گونهاي بود كه تا آس��تانهي انتش��ار يك
كتابچهي راهنما در اين زمينه پيش رفت ،لكن طيف گس��تردهي خوانندگان
مجلهي طاق و کاربردي بودن صرف موضوع ،ما را بر آن داشت تا مطالب را
در قالب يك مقالهي پژوهش��ي-كاربردي و البته در چند شمارهی پي در پي
به آگاهي مخاطبين مجله برس��انيم .ل��ذا از همهي عزيزاني كه اين مطلب را
ميخوانند و به آن توجه ميكنند تقاضا ميشود تا ارائهي موضوع را بنا به نظام
صفحه بندي مجله ،طي  2تا  3مقاله مسلسل پيگيري 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 ديدگاهها و نظريات

تكميلي در شمارههاي بعدي مجله ذكر خواهد شد.
ساختار اين مقاله را در ابتدا به پنج گستره ي متني تقسيم بندي مي كنيم:
گسترهي نخست :مديريت و مستندسازي دادههاي معماري چيست و از چه
روي داراي اهميت است؟
گس��ترهي دوم :بايگاني هر بخش از اطالعات معماري تا چه زماني مي بايد
ادامه داشته باشد؟
گس��ترهي سوم :سيستمهاي تعريف شده و روشهاي اجرايي اصولي جهت
مستندسازي و طبقهبندي دادههاي معماري چگونه هستند؟
گسترهي چهارم :ساختارهاي پشتيباني سخت افزاري و نرم افزاري دادهها و
اطالعات معماري چگونه تعريف ميشوند؟
گسترهي پنجم كه نقش نتيجه گيري نهايي از مجموعهي فرازهاي اين مقاله
را دارد و ب��ه هر دفتر معماري ميتواند بياموزد تا چگونه براي خود يك برنامه
سازماندهي و مديريت منابع الكترونيكي و دادههاي معماري تدوين كند.
گسترهي نخست :مديريت و مستند سازي دادههاي معماري چيست و از
چه روي داراي اهميت است؟
در اين بخش ابتدا چشم اندازي كوتاه و نزديك را جهت حفظ و ارائه ي سوابق،
م��دارك و فايلهاي يك دفتر معم��اري ارائه ميدهيم و دق��ت و نامگذاري
عناويني از مدارك را كه بايد نگه داري شوند و يا منهدم شوند را به گسترههاي
ديگر اين نوشتار موكول مي كنيم:
حجم و پيچيدگي منابع و م��دارك و افزايش روزانه اطالعات الكترونيكي در
پروژههاي معماري بسيار گسترده و چشمگير است .جايگزين شدن اطالعات
الكترونيكي با دفترچهها و مدارك كاغذي ،عالوه بر افزايش س��رعت و دقت،
موجب ش��ده اس��ت كه توان وطبعا تعداد كارهاي طراحي هر دفتر مشاورهی
معماري افزايش يافته و حجم زيادي از اطالعات در سيستمهاي رايانه اي ما
موجود باشند ،كه نياز زيادي به دقت و مديريت هوشمندانه دارند.
مديريت مدارك ،محرمانه بودن بخش عمده اي از آنها ،امنيت الكترونيكي و
نيز دسته بندي كارآمد آنها ،امري ضروري در مديريت پروژههاست.مديريت
خوب منابع اطالعاتي ،ميتواند عالوه بر حفظ شركت از ادعاهاي ناروا ،و شايد
بهتانهاي قانوني ناخواس��ته ،سرعت و كارايي نيروهاي انساني را باال برده و
سودآوري مجموعه را نيز افزايش دهد.
اهداف مديريت مدارك
مديري��ت منابع و مدارك به معناي صرفه جويي و كاهش تمامي اطالعات و
دادهها نيست،سیستم بايد به س��ادگي كارآمد باشد و طبقهبندي اطالعات به
گونهاي پیش رود كه با ش��اخصههاي اصلي فايلها همس��از بوده و كاربران
امكان دسترسي جداگانه به هر فايل را در كوتاهترين زمان ممكن و با بيشترين
دقت داش��ته باشند و چيدمان و توالي بايگاني آنها تداخلي در عملكردآتلي ه و
دستيابي شان ايجاد نكند.سیاست حفظ سوابق و مدارك جاري ،بايد به صورت
كتبي و در قالب يك نظام نامهي 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 ميشود 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.
شيوههاي حفظ و نگهداري مدارك ،نحوهي طبقه بندي و شناسايي پروندهها،
توصيف كمي و عملياتي براي تعريفي از طول زمان جاري بودن پرونده (فولدر)،
تعيين روشهاي ذخيره سازي و تصميم گيري دربارهي اينكه كدام اطالعات
بايد ذخيره و كدام دادهها بايد پاك ش��وند ،جملگي مواردي هستند كه بايد به
صورت كتبي در همان نظام نامهاي 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 نميدهيم و صرفا ياد آور ميشويم كه يك طرح سازمان دهي
و مديريت كارا ،ميبايد موارد ذكر ش��ده را به صورت جامع مد نظر قرار دهد.
اسناد موقت چيست و چه تعريفي دارند؟
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 ايدهها و تصميم گيريها ،در
خواس��تهاي كتبي ،تعريف آغاز و زمان پيش��برد پروژه ،دس��ت نوش��تهها،
اسكيسهاي اوليه و كارهاي روزانهاي 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 فايلهاي موقت بايد تاچندي پس از ارائهي كامل پروژه و اتمام
يك فايل ،همچنان ذخيره باشند و سپس هنگامي پاك شوند كه پروژه ،ديگر
در جريان نباشد.
اسناد و مدارك دائمي چيست و چه تعريفي دارد؟
اسناد و مدارك دائمي مواردي را شامل ميشوند که در نقاط عطف زمانی پروژه
(در زمان تحویل هر فاز از پروژه)،به فهرس��ت نهایی ارائه و ذخیره میش��وند.
اسناد دائم ،تمامیاطالعات و مدارک نهایی پروژه و نیز مکاتبات قانونی حین
اجرای پروژه (نامههای فرستاده شده یا اطالعات دریافت شده ،مطالبات نهایی
کارفرما و ).. .را در بر میگیرند.
بدیهی است که یادداشتها ،صورتجلسهها ،مکاتبات داخلی ،تقویمهای زمانی،
و نی��ز فایلهای مادر و اصلی ،که مبنای پردازش اس��ناد بودهاند ،جزو مدارک
و اسناد پش��تیبانی و مهمیهستند که باید ذخیره شوند .عالوه براین موافقت
نامههای حرفهای ،هرگونه تغییرات حین انجام کار فازهای طراحی،پیش نویس
قراردادها،ش��رایط مرتبط با قرار داد نهایی ،اعتراضهای ثبت شده،مصالحه و
توافقات ،س��ندهای خاص و قابل توجه،همگی جزو مدارکی هس��تند که باید
ذخیره گردند تا به عنوان مستندات فرآیند پروژه مد نظر قرار گیرند.
بدی��ن ترتیب با توجه به اینکه هر پ��روژه ،در هریک از فازهای طراحی ،بارها
و بارها ویرایش شده و اصالحات مربوطه موجب پدید آمدن تعداد غیرمعمول
از فایلها میش��ود و دس��تهبندی غیر اصولی آنها ما را در تشخیص مدرک
نهایی و مسیر دستیابی به آن دچار سردرگمی شدیدی خواهد نمود،طبقه بندی
مستندات(فولدر بندی فایلهای رایانهای) گام به گام با تغییرات حین فازهای
طراحی ضروری ست و همچنین در هر فولدر باید نامههای قانونی و مطالبات
کارفرما و اصالحات مطابق و پیرو آنها گنجانده شود.
سازماندهی اطالعات شما را فردی حرفهای و شرکت شما را شرکتی موفق
نمایش خواهد داد
آرایشسوابقپروژهوساختارشکلگیریآنبهچهعواملیوابستهاست؟
عوامل زیر بر انتخاب فرایند آرایش و ساماندهی فایلهای الکترونیکی موثر
است:
هزینهی فرایند حفاظت ،ذخیره سازی و مدیریت فایلها چقدر است؟
از چه سیس��تمها و نظام نامههایی برای بازیابی و دس��تیابی به اطالعات خود
استفاده میکنید؟
هر داده (فایل اطالعاتی) را تا چه زمانی جزو اطالعات جاری سیستمهای خود
نگه میدارید؟
کدام اسناد و مدارک برای شما ارزشمند است؟
از نظر قانونی تا چه مرحله ای از روند طراحی را باید حفط کنید تا در صورت
اقامه هرگونه دعوی قادر به احقاق حق خود باشید؟
همهی اینها پرس��شهایی است که در تدوین نظامنامه مستندسازی باید به
آنها پاس��خ بگویید تا اجرای روشهای مربوطه حاکم بر اصول کلی موضوع
باشد.
اسنادالکترونیکی:
امنیت اطالعات و دسترسی آسان به آنها امری است ضروری .اسناد و مدارک
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کاغذی به راحتی قابل بایگانی هستند ،اما بایگانی فایلهای الکترونیکی به دقت
و توجه بسیار زیادی نیازمند است،یکی از این مواردداشتنBack upهایی از
فایلهای جاری و آرشیو نمودن فایلهای غیر جاری شرکت است .نگرانی از
دس��ت دادن اطالعات و انتقال آنها از یک پروژه تمام شده به یک پروژه ی
جاری برخی از ش��رکتها را وادار کرده تا تمامیاطالعات خود را در شبکهها
به صورت جاری نگه دارند که زمینه مخاطرات جدی در حفظ اطالعات و نیز
فشار کمیتی غیرضروری بر ماشینهای رایانه ای است.استفاده از یک سیستم
بایگانی کارآمد میتواند این مشکل را حل کند.
دوره ی حبس و نگه داری فایلها:
برخی از دادهها هستد که تنها از آن روی آنها را نگه میداریم که پاک کردن
ن مواردی
آنها میتواند بار و مباحث قانونی در طول پروژه ایجاد کند .در چنی 
بهتر است بر اساس بنیانهای نامههای قانونی عمل کنیم .در بعضی کشورها
طوالنیترین مدت حفظ سوابق قانونی یک پروژه،یک سال پس از اتمام فاز 3
آنها ،تعریف شده است .هر شرکت نیاز به تعریف یک برنامهی زمانی دارد،که
طبق آن بیان میکند در چه زمانهایی کدام یک از اسناد پروژه را به طورکامل
از سیس��تمهای جاری ش��بکه حذف خواهد کرد .ضمن آنکه حفظ مدارک در
جهت منافع مشتری و دفاتر معماری نیز گاه میتواند کارساز باشد.
در م��واردی از دع��اوی قانونی ،داش��تن اطالعات کافی هر پ��روژه و تحویل
نهایی آن به محاکم رسیدگی حقوقی ،میتواند مصونیت قضایی ایجاد نموده
ومیدانیم که ارائهی اطالعات ناکافی یا بهم ریخته ،در این زمینه تا س��ر حد
آسیب رساندن به ساختار حقوقی – قضایی یک مجموعه میتواند پیش رود.
فهرست موارد مهمیکه باید در این زمینه به آنها توجه کنیم عبارتند از:
_قراردادهاازجمله هرگونه پی��ش نویس مذاکرات مکاتبات واصالحات پروژه
وفازهای مطالعاتی انجام یافته
 اس��تانداردها ،ضواب��ط و مصوبههای خاص ،معیاره��ای طراحی و نیازهایمشتری
 صورت جلسهها و توافقهای شفاهی ایدههای اولیه ی طراحی ،س��ایت طراحی ،برآوردها ،پروانههای س��اخت واجرا
 طرح نهایی جلسات و مذاکرات با طراحان سازه و مهندسین مرتبط دیگر دستهها نظیرتاسیسات و....
 تغییراتی که در هر مرحله ،متناس��ب با هم��ان مرحله ،رخ میدهد (کلیهیمکاتبات مربوطه)

مجموعه موارد مطرح ش��ده تا به اینجا ما را ب��ا کلید واژههای عمومیفرآیند
مستندسازی و اقدامات الزم آشنا نمود ،در شمارههای بعدی این مقاله ،الگوهای
طبقه بندی این اطالعات را ذکر خواهیم کرد همچنین کلیه ی مآخذ و منابعی
که در تهیه ی این مقاله مد نظر قرار گرفته اند در پایان آخرین بخش مقاله به
آگاهی خوانندگان گرانقدر خواهد رسید.
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Re-Thinking Shanghai 2012
مسابقه  2012 Re-Thinking Shanghaiدر حوزه
بین المللی حرفه ای معماری برگزار می شود.
به گزارش بنانیوز ( )BanaNews.irهدف از این رقابت  ،طراحی
یک پیشنهاد رویایی برای مداخله معماری پایدار در امتداد شهر سوژو
در شانگهای است  .محل سایت منتخب  ،می تواند در هر جایی در
امتداد نهر سوژو در شهر شانگهای باشد .
این پروژه باید حداقل  150000متر مربع زمین را اشغال کند و
شامل عملکرد تجاری  ،اداری و مسکونی باشد  .اندازه و نسبت
عناصر پروگراماتیک به سلیقه خود شرکت کننده است  .این پروژه
همچنین باید موجب افزایش مناطق سبز سایت باشد  .ما به دنبال
کانسپت هایی هستیم که فراتر از موضوعات معمولی برود از قبیل
تولید برق  ،پاک کننده آلودگی آب و هوا و استفاده از متریال و
هندسه نوآورانه .
این رقابت برای تمام دانش آموزان  ،معماران حرفه ای و هنرمندان
باز است  .هدف از این رقابت  ،پیشبرد و گسترش گفت و گو در
مورد تفکر سبز در آسیا می باشد .
پروژه های ارسال شده بر اساس شایستگی طرح  ،کیفیت ایده
های پایدار و تأثیر آن بر شانگهای  ،قضاوت می شوند  .برنده
مسابقه  ،برای کار در DESIGN’s Hong Kong or 10
 Shanghai officeبه مدت سه ماه برای توسعه ایده های خود
 ،دعوت می شوند .
تاریخ فراخوان1390/12/11:
مهلت ارسال آثار1391/1/9 :
میزبان:
Design & Lifestyles Center 10
وب سایت:
http://www.10design.co/10competition

مقالهها

عمومي

براي خوب س��اختن  ،خود را بس��ازيم
قسمت چهارم | پی و پی سازی

مهندس محمدحسين خامنه باقري | مشاور سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي

مقدمه:
پي و پي سازي از قديميترين مراحل ساخت و ساز ميباشد  ،قدمت اجراء آن در ايران به هزاران سال پيش بر ميگردد  ،در حفارهاي شوش و تپههاي هگمتانه
همدان همچنين تپههاي سيلك كاشان موارد زيادي از وجود پي در زير ديوارها و پايههاي باربر مشاهده ميشود ،امروزه هم اين قسمت از ساخت و ساز داراي
اهميت ويژه اي در طراحي و اجراء ميباشد.
از اين رو  ،در ادامه سلسله مقاالت ‹‹ براي خوب ساختن ،خود را بسازيم ›› 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 ميباشد به پايان رسانده و در انتظار رهنمودهاي شما عزيزان
ميباشيم.
				         مراحل پي كني و پي سازي
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 1-4طبقه بندي زمين
 :1-1-4زمينهاي كه با خاك دس��تي پر ش��ده اند  ،مانند گودالهاي بزرگ،
تسطيح ناهمواريهاي طبيعي زمين و چاههاي مخروبه پر شده اينگونه زمينها
براي س��اخت و ساز مناس��ب نبوده (هر چند از عمر پر شده گي آنها سال ها
گذشته باشد) و جهت ساخت پي بايد خاكبرداري تا خاك طبيعي انجام گيرد.

:2-4تعيينمقاومتزمين:
:1-2-4درموردساختمانهايگروهالفوبمهندسينمحاسبميتواندبصورت
تجربي و با توجه به نوع خاك بستر فنداسيون مقاومت آن را مشخص نمايند.
ولي در مورد ساختمانهاي گروه ‹‹ج و د›› تعيين مقاومت خاك با آزمايش هاي
ژئوتكنيكالزامياست.

توجه :چاههاي متروك��ه اي كه زير پيهاي اصلي قرار دارند بايد ابتدا
خاك دست ريز آنها تخليه شده و سپس با سنگ و شفته آهكي بصورت
اليه اي پر گردند.

نكته مهم  ‹‹ :هيچگاه گول زمين را نبايد خورد ››

مهم :قنوات متروكه ديگر مشكل عمده بعضي از شهرها (مانند سبزوار)
ميباشد ،كه در ساخت و سازها بايد مورد توجه قرار گيرد.

گاهي پس از اتمام پي كني به طبقه اي سفت رسيده و پي روي آن بنا ميشود.
ولي با گذشت زمان تركهاي عميق در راستاي ستونها و محل اتصال پل به
ستون در سقف ايجاد ميشود .علت اين امر اليه سفتي كه پي روي آن بنا شده
است داراي ضخامت كميبوده و زير آن اليه سستي قرار داشتهاست بنابر اين
پيشنهاد ميشود با حفر چاه در چند نقطه از زمين (بخصوص در زير ستونها)
اطالعات الزم از اليههاي مختلف بدست آوريد.
پس از تعيين مقاومت زمين طراحي پي توس��ط مهندس محاس��ب يا مشاور
انجام ميپذيرد.

 -3-4همانگونه 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
ميكند.
 4-4روشهاي پي كني:
با توجه به نوع پي ،پي كني آغاز ميگردد.
 :1-4-4روش دس��تي ،در پروژههاي با زير بناي كم در صورتيكه پروژه فاقد
طبقات زير صفر باشد  ،جهت اينگونه پروژهها روش دستي مناسب و مقرون
به صرفه ميباشد.
 :2-4-4پي كني پيها نواري و طويل معموال با بيل مكانيكي انجام ميگيرد.
 :3-4-4در صورتي كه پروژه بزرگ بوده و داراي طبقات زير صفر باشد در اين
حالت استفاده از لودر يا بيل مكانيكي براي پي كني پيشنهاد ميشود.
 :2-1-4زمينهاي ماس��ه اي (مثل زمينهاي كنار دريا) مناسب ساخت وساز
نميباشند زيرا ماسهها از زير پي لغزيده و در نتيجه پي نشست كرده و باعث
تخريب سازه ميشود.
 :3-1-4زمين دجي زميني اس��ت كه از شنهاي درشت و ريز و خاك فشرده
تشكيل شده است (اين نوع زمينها براي ساخت و ساز مناسب است)
 :4-1-4زمينهاي رس��ي در صورتي كه رس خشك باشد براي ساخت وساز
مناسب بوده ولي زمينهاي رسي آبدار و مربوط بعلت تراكم پذير بودن و روان
شدن بستر مناسبي براي پي نميباشند بخصوص اگر زمين پروژه شيب دار باشد.
 :5-1-4زمينهاي سنگي كه در دامنه كوهها قرار دارند و از تخته سنگهاي
بزرگ تشكيل شده اند براي ساختمان سازي مناسب ميباشند.
 :6-1-4زمين مخلوط اين زمينها از قلوه س��نگ  ،شن  ،ماسه و خاك رس
تشكيل ميشوند اين نوع زمينها اغلب بهم فشرده نيستند و بصورت دانه اي
ميباشند بطوريكه با الك به راحتي از هم جدا ميشوند براي ساخت و ساز بر
روي اينگونه زمينها بايد تمهيداتي جهت تقويت خاك انجام گيرد.
 : 7-1-4زمينهاي بي فايده مانند باتالقها ،زمينهاي جنگلي پوشيده شده از
برگ درختان ،ساخت وساز بر روي اين زمينها نياز به تقويت دارند.
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 :4-4-4نكاتي 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

ب -پي كني در زمينهاي 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 -پيها 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 خاكهاي 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  7روزه آن معادل  5كيلوگرم بر س��انتيمتر مربع و مقاومت 28
روزه اش تقريبا  10كيلوگرم بر سانتيمتر مربع خواهد بود كه اين مقدار مقاومت
براي بستر پي مناسب ميباشد.
* آهك مصرفي بايد شكفته شده باشد.
* بتن مگر تا زمانيكه مقاومت شفته به  1/5كيلوگرم 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  1/5كيلوگرم بر سانتيمتر مربع
باشد).
نكته  :هر مقدار ميزان رس در خاك مصرفي براي ساختن شفته زياد باشد
از آهك بيشتري بايد استفاده شود.
* در شفته آهكي مقدار آهك به ازاء هر متر مكعب خاك حدوداً  200تا 250
كيلوگرم ميباشد.
* در صورتي كه خاك محل پروژه ،ماسه اي دست ريز يا نامرغوب باشد  ،حتم ًا
بايد جهت تهيه شفته خاك مرغوب تهيه شده و به محل پروژه حمل شود.
عمق گود برابر است با :

)20cmتا + (15ضخامت پي ) +(H2ارتفاع طبقات زير صفر )=(H1گود)(H

نهمين كنگرهبينالملليمهندسيعمران
حوزه(هاي) تحت پوش��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
تاريخ برگزاري 19 :ارديبهشت  1391تا  21ارديبهشت 1391
برگزار کننده :دانش��گاه صنعتي اصفهان  -دانش��كده مهندس��ي
عمران
سایر برگزار کنندگان :تحت حمايت سيويليكا
محل برگزاري :اصفهان
تاریخهایمهم:
مهلت ارسال اصل مقاله30/7/1390 :
دریافت نسخه نهایی مقاالت15/11/1390 :
اعالم نتایج داوری اصل مقاله15/10/1390 :
درباره كنگره:
به دنبال برگزاري موفق كنگـرههـاي بين المللي پيش��ين مهندسي
عمـران در س��ـال هـاي  ۱۳۶۹ ،۱۳۵۶ ،۱۳۵۲و  ۱۳۸۸در دانشگـاه
ش��يـراز ۱۳۷۶ ،در دانشگـاه صنعتـي ش��ـريف ۱۳۷۹ ،در دانشگـاه
فردوس��ي مشهـد ۱۳۸۲ ،در دانش��گاه صنعتـي اصفهان و  ۱۳۸۵در
دانشگاهتربيتمـدرس،دانشكـدهمهنـدسيعمـراندانشگـاهصنعتي
اصفهان مفتخر است كه نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمـران
را در روز هـاي  ۲۰ ، ۱۹و  ۲۱ارديبهش��ـت ماه  ۱۳۹۱برگزار نمايد.
بدين وسيله از اساتيد ،محققان ،متخصصان ،كارشناسان ،مهندسان
و دانشجويـان تحصيالت تكميلـي گرايشهـاي مختلـف مهندسي
عمران دعـوت به عمل مي آيد تا آخرين دس��تاوردهاي تحقيقاتـي
خـود را به منظـور ارائـه در كنگـره و درج در لـوح فشـرده 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
مهندسيژئوتكنيك
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 :فکس دبيرخانه03113912700 :
mailto:%209icce@9icce.ir
http://9icce.ir/web/guest/home
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مقالهها

عمومی

اثـر انگشت قاتـل بر
رویدودکـشخانهها

کمیتهتخصصیصرفه جوییانرژی

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 ميكن��د و آمار مرگ
ومير اين حوادث باال ميرود.مصرف كنندگان به برخي از وس��ايل گاز سوز در
فصلهاي سرد سال بيشتر اهميت ميدهند؛غافل از آن كه وسايلي ماننداجاق
گازهاي آش��پزخانه ،آبگرمكن و ....ني��ز در جاي خودو با رعايت نكردن اصول
اس��تانداردهاي ایمنی خطرناكتر از بخاري و ش��ومينه عمل ميكنند،بنابراين
استفاده و به كارگيري برخي نكات مهم باعث كاهش تلفات جاني وآسيبهاي
مالي و اقتصادي ميش��ود و به كاربران هنگام نصب و راه اندازي وس��ايل گاز
سوز كمك شايان توجهی ميكند.وقتي گاز به طور كامل بسوزد ،رنگ شعله
آبي ميشود.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 ميروند.هرگز نباید 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 ميكنند.باید از كشيدن مسيرهاي افقي طوالني دودكش
و به کاربردن زانویي اضافي براي اتصال وسايل گاز سوز (از جمله بخاري گاز
سوز،آبگرمكن مخزن دار وآبگرمكن ديواري وپكيچهاي آبگرم) به كانال اصلي
دودكش پرهيز كرد.بخاري دودكش داري كه خريداري ميشود بايد مجهز به
وسايل ايمني نظير سنسور حساس به كاهش اكسيژن (( )odsوسيله اي كه
وقتي اكس��يژن اتاق به كمتر از  18درصد برس��د بخاري را خاموش ميكند)
وسنسور حرارتي وسيله اي كه اگر به داليلي مانند مسدود بودن مسير دودكش،
محصوالت احتراق به درون اتاق برگردد بخاري راخاموش ميكند.همواره باید
از باز بودن مسير دودكش و وجود كالهك آن كه در انتهاي دودكش ،در بيرون
از ساختمان نصب ميشود 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.باید از قرار دادن دودكش وسايل گاز سوز درون
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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
ميش��وند.هرگز نباید 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 کرده و محصوالت
احت��راق را وارد اتاق ميكند.تمامی بخاريهاي گاز س��وز بدون دودكش بايد
مجهز به ()odsو(وسيله تنظيم فشار گاز ورودي به بخاري)باشند.در خانههای
تازه ساخت كه ساكنان آن نخستين پایيز يا زمستان خود را در آن ميگذرانند
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 کنند
و همين مساله باعث ميشود 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 آزمايشهاي الزم براي سالمت بخاري از سوي كارشناسان
بررسي شده است ،اما نحوه نصب بخاري نيز حایز اهميت است.
نكته مهم ديگر انتخاب بخاري متناسب با متراژ خانه است ،خريد بخاريهاي
بزرگ براي فضاه��اي كوچك و خريد بخاريه��اي كوچك براي فضاهاي
بزرگ بدترين انتخاب است .كارشناسان توصيه ميكنند بخاريهاي ديواري
دودكش دار براي محيطهاي كوچك تر از  50متر ،بخاريهاي هشت تا دوازده
ه��زار براي فضاهاي بين  50تا  70مت��ر و بخاريهاي  12هزار و باالتر براي
محيطهاي بيش��تر از  70متر مناسب هستند .با دقت در اين نكات ميتوان تا
حدي از خريد يك بخاري مناسب براي خانه مطمئن بود.به هيچ عنوان نبايد
به كاركرد سالهاي قبل يك دستگاه تكيه كرد.شايد يك بخاري  10سال 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 لولههاي بخاري است زيرا امكان دارد از سال قبل تا امسال پرنده ای
در آن النه كرده و یا شیئی 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 لولههاي خروجي بخاري را نه تنها در هر س��ال بلكه در طول مدت
پاييز و زمستان پررنگ تر ميكند .در اينجا اين سوال پيش ميآيد 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 آنها بامحل زندگي
فاصله دارند وسايل مناسبي هستند از اين دست ميتوان از شوفاژها نام برد ،زيرا

محل احتراق شوفاژ در موتور خانه قرار دارد و اين محلها حداقل 10تا  20متر
از محل زندگي فاصله داشته و پخش شدن مونوكسيدكربن در خانه را به صفر
ميرسانند .استفاده از شومينه به دو علت توصيه نميشود؛نخست اينكه اشتعال
گاز بدون هيچ واسطه و بصورت مستقيم بوده وخطر ورود گاز مونوكسيدكربن
به فضا را افزايش ميدهد.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 ميكند كه حتي افراد آگاه در اين زمينه نيز متوجه وقوع آن نميشوند
و حتی زماني كه گرفتار آن شدند متوجه چگونگي وقوع آن نخواهند شد.این
گاز باسرعت بسيار باال و ظرف چند دقيقه خطرناك ترين آسيبها را به دنبال
خواهد داشت.عالیم و نشانههاي 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
غلظتهاي باال باعث خفگي و در نهايت مرگ ميشود.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 سلولهاي
بافت بدن ميش��ود.وقتي گاز مونوكسيدكربن با هموگلوبين تركيب ميشود،
تشكيل مونوكسيدكربن هموگلوبين ميدهد بدين ترتيب قدرت انتقال اكسيژن
از هموگلوبين گرفته ميشود.هرگاه حدود 70تا 80درصد از هموگلوبين بدن با
مونوكسيدكربن تركيب شود مرگ اتفاق ميافتد نكته قابل توجه آن است كه
تماس مزمن وطوالني مدت با گاز مونوكس��يدكربن حتي در مقادير ودوزهاي
كمتر نيز ميتواند سبب آسيب ديدگي مغز و بروز تغييرات ذهني شود .به دليل
اينك��ه اغلب اين نوع مرگها در خواب رخ ميدهد،به همين دليل به اين نوع
مرگها،مرگها ي بي صدا يا خاموش گفته ميشود.تحقيقات نشانگر اين است
اگر مونوكسيدكربن پخش شده در فضا زياد باشد اين نوع مرگها در مدت 15
دقيقه جان فرد را ميگيرد.ولي بدليل اينكه در اغلب موارد انتشار مونوكسيدكربن
ش��دت زيادي ندارد به آراميو اغلب در هنگام استراحت شبانه در مدت 4تا 7
ساعت آرام آرام جان قربانيان خود را ميگيرد .قربانيان اوليه مرگهاي خاموش
كودكان وافراد مسن خانواده هستند.در خانههايي كه در آنها از بخاري براي
گرمايش در پاييز وزمس��تان استفاده ميشود ،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 پنجرههاي 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 ميكنند ،سپس با مراجعه به مراكز درماني امدادهاي
تخصصي پزشكي براي آنها انجام ش��ده و مرگ از زندگيشان دور ميشود.
فراموش نكنيم اين قاتل درست زماني گام در خانه يا محل كار ميگذارد 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 ميباشد.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 ميآيد ،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 يارانهها حایز اهميت است.همانگونه
که پیش��تر نیز 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 آنها 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 ميسازد.در برچسب انرژي هفت حرف التين از  Aتا  Gو هفت رنگ
از حرف  Aس��بز پررنگ (نشانگر كمترين مصرف انرژي و بيشترين كارايي)
و حرف  Gو رنگ قرمز (نش��انگر بيشترين مصرف و كمترين كارايي وسيله)
حک شده است .مصرف كننده با این توضيحات هنگام خريد وسايل خانگي و
باديدن درجه (رتبه)انرژي از ميزان مصرف انرژي و كارايي وسيله آگاه ميشود
و ميتواند وسيله كم مصرف را نسبت به وسايل مشابه تشخيص داده و انتخاب
كند.برچسب انرژي شامل بخشهاي مختلفي است كه اطالعات گوناگوني به
خريدار ميدهد.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 بخشهاي بعدي نيز مشخصات فني دستگاه ،نوع ومدل آن تعيين
شده است.
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مقالهها

عمومی

سیستمآرگوس
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زیربنایشفافیّتواثربخشیمطالعاتمهندسیارزش
حسن مهدی زاده | کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش مدیریت و ساخت

civil_builderman_2004@yahoo.com

چكيده:
گسترش علوم و پیچیدگی شرایط اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه ایجاب
میکند که سازمان ها ،قدرتمند ،یادگیرنده ،پویا و مجهز به دانش روز شوند تا
توانایی هماهنگی با تحوالت و پاسخگویی سریع به محرکهای خارجی را دارا
باشند .خلق و مدیریت چنین سازمانی ،امری مهم در دنیای 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 که با تمرکز بر « عملکرد هر یک از اجزای سیستم »
بجای تمرکز بر « خود آن جزء » « ،کارکردگرایی » را به عنوان راهبرد اصلی
مهندسی ارزش برای ارزش آفرینی اثربخش؛ در کانون توجه خوانندگان محترم
قرار داده و با تش��ریح فرایند استاندارد شناسایی و تحلیل کارکردها؛ به شفاف
سازی مسئله برای همکاران محترم بپردازد.
واژگانکلیدی:
سازمان يادگيرنده ،مدل حلزونی دانش ،ارزش ،نمودار تحلیل کارکرد ،سيستم
آرگوس.
-1مقدمه:
رمز موفقیت سازمانهایی که در تحوالت ،پا بر جا مانده اند تنها در آموختن و
یادگیری سازمانی نهفته است.
بهبود مستمر فرايند
ِ
در دهههای اخیر ،مهندس��ي ارزش به عنوان یک تكنيك قدرتمند در میهن
عزیزمان ایران و بسیاری از کشورهای دیگر برای مدیریت سازمانهاي نظامیو
انتظامی(حسن مهدی زاده و مرتضی طیبی ،)12 -19 ،1390 ،صنعتی،کشاورزی
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و خدماتی مورد استفاده قرار گرفته است که تأثیر قابل توجه در بهبود بهره وري،
ارتق��اي ارزش داراييهاي فرايندي و تجربيات موفق س��ازمان همراه با تأمین
رضایتمندی استفاده کنندگان ،گزارش شده است .استفاده نظام یافته از دانش
ضمني ،تجربيات ،خرد و خالقیتهای جمعی ،روشهای توسعه و تشویق نوآوری
و ه��م افزایی تجربيات ،توجه اصولی به کارکرد محصول یا خدمت ،همراه با
ش��فافیت در تعریف کارکردها و معیارها از عوامل کلیدی موفقیت مهندس��ی
ارزش است .محدودیت منابع و زمان و همچنین تعدد و پیچیدگی عوامل مؤثر
در مدیریت ،اس��تفاده از مهندس��ی ارزش را در اغلب کشورها ضروری ساخته
است.
 – 2آشنايي با سازمان يادگيرنده
 1-2تعاریف:
دانش آشکار یا صریح دانش مکتوب و مدون که با واژگان علمیقابل انتقال
است .این نوع دانش را میتوان کدگذاری ،مخابره ،پردازش ،منتقل و در پایگاه
دادهها ذخیره کرد .مثل آیین نامهها ،قوانین ودستورالعملها که به صورت رسمیو
آسان در بین افراد سازمان قابل انتقال است.
دانش پنهان یا ضمنی تجارب بیان نش��دنی افراد اس��ت که ریشه در اعمال،
تعهدات ،ارزش ها و احساس��ات آنان داش��ته و به سادگی قابل انتقال نیست.
(فتحیان )1384
یادگیری سازمانی فرآیند بهسازی عملکردها از طریق دانش و درک بیشتر
است( .حیدری تفرشی)225 ،1381 ،
سازمان یادگیرنده یا فراگیر نهادی است که:
1- ARGUS SYSTEM

 - 1تفکر آزاد در آن جریان دارد و انس��انها مداوم میآموزند که چگونه با هم
بیاموزند( .همان)222 - 223 ،
 – 2برآیند تالش��هایی است که تا کنون در جهت بهسازی و توسعه سازمانی
«یادگیری چگونه یاد گرفتن » از یادگیری
صورت گرفته است .در این سازمان
ِ
هر نوع دانش و اطالعات دیگر مهمتر است.
 – 3تمامیاج��زا به هم رب��ط و پیوند عمیق دارند « .پیت��ر دراکر» این گونه
س��ازمانها را به ارکس��تری تشبیه میکند که هر کس س��از خود را میزند؛ اما
تمامینوازندگان عمیقا تابع و مرتبط با رهبر ارکستر هستند .نتیجه ی کار ،یک
آهنگ موزون است.
وجودیک سازمانیادگیرنده،حاصلاجرايعمليیادگیریسازمانیاست.
 2-2اهداف سازمان یادگیرنده( :حیدری تفرشی)226 ،1381 ،
 مديريت تغییر– نشان دادن عکس العمل سریع تر در مقابل محیط پویا و پیچیده
– اصالح و بهبود قدرت سازگاری و کارایی در مقابل تغییرات محیطی
 ابداع و خالقیت در سازمان ایجاد پلی بین کار و خالقیت بهبود کیفیت تصمیم گیری خلق عملکرد برتر توسعه ي کیفیت انرژی و تعهد بخشیدن به نیروی کار درک عمیقت ِر وابستگیهای درون سازمانی مدیریت زمان 3-2ابعاد سازمان یادگیرنده:
برای ایجاد یک س��ازمان یادگیرنده پنج بُعد مطرح است .پیتر سنج 2این ابعاد
را مرتبط به هم دانسته و نمودار ابعاد سازمان یادگیرنده را به شکل زیر نشان
داده است:

نمودار  – 1پنج بُعد یا فرمان سازمان یادگیرنده (حیدری تفرشی)231 ،1381 ،

 –1تسلط فردی :هر فرد باید در یک زمینه و یا زمینههای گوناگون متخصص
شود.
مهارتهای الزم برای افراد در سازمان یادگیرنده عبارتند از:
 توانایی درک فرهنگ سازمان توانایی توجه به الگوهای جدیدتوانایی توسعه ی بینش و نگرشی شفاف و باز -توانمندی ایجاد انرژی مثبت

یادگیری تمام وقت
 تواناییِ
 توانایی ایجاد محیطی سالم توانایی دیدن چیزهایی که میآیند و میروند و پاسخگویی سریع به آنها – 2مدل های ذهنی :مدل ذهنی نش��انگر چگونگی تفکر و عملکرد هر فرد
است .افراد باید دارای مدلهای ذهنی مثبت باشند.
 -3یادگیری تیمی :در سازمانهای نوین نقش حیاتی دارد زیرا تیمها (و نه افراد
به تنهایی) واحدهای یادگیری بنیادی را تش��کیل میدهند « .استفان کاوی»3
برای ایجاد انرژی گروهی 4معتقد به س��طح ارتباطی(برنده -برنده) است .وی
تاکید بر گفتگویی سرشار از تفاهم با در نظر گرفتن نظرات و منافع جمع داشته
و یاد آور میشود که در این صورت ،گفتگو وارد مرحله ی خالقیت شده و ایجاد
امکانات ،راه حلها و انتخابهای تازه می کند.

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

 – 4بینش مشترک :بینش یک برداشت ذهنی از آینده است که فرد یا سازمان
میخواهد در یک بازه ی زمانی معین آن را خلق یا ش��رایط دس��تیابی به آن را
فراهم سازد .به عبارت دیگر ،بینش همانند یک فانوس دریایی است که سازمان
را در دریای طوفانی و تاریک هدایت میکند تا به سرمنزل مقصود برسد.
 -5تفکر سیستمی :روشی از تفکر است که در آن برتری کل بر جزء تصدیق
میشود و روندی غیر خطی و پویا برای یافتن راه حل مسائل بکار میرود .پیتر
سنج معتقد است که ایجاد آرمان مشترک بدون تفکر سیستمیامکان ندارد.
 4-2تکامل دانش پنهان در سازمانها:
ایجاد و تکامل دانش ضمنی شرایط خاصی را میطلبد .در این زمینه « نوناکا »
در سال  2000میالدی مدل حلزونی دانش 5را مطرح کرد .وی با توجه به این
فرض اساسی که دانش به عنوان سرمایه ی اصلی سازمان مستلزم هماهنگی
و یکپارچه س��ازی است؛ با ایجاد روابطی پویا بین این دو نوع دانش ،به چهار
راهبرد بنیادی زیر اشاره می کند:
عملی فردی به
متقابل دانش ضمنی و تجربیات
– اجتماعی کردن :انتقال
ِ
ِ
دیگری از طریق مشاهده و اکتساب
– بیرونی س��ازی :تبدیل دانش ضمنی و تجربیات فردی اشخاص به دانش
صریح و آشکار
متقابل دانش صریح و مکتوب میان افراد
انتقال
– ترکیب:
ِ
– درونی سازی :تبدیل دانش صریح و مکتوب به دانش ضمنی و پنهان
دانش ایجاد شده از طریق این فرایند حلزونی در سطوح افقی و عمودی سازمان
توسعه پیدا کرده و خود سبب ایجاد حلزونی جدید از دانش میشود.
حیات بخشی » به دانش پنهان
« 5-2
ْ
ضمنی مرتبط با فعالیتهای سازمان،
اطمینان یافتن از شناس��ایی کامل دانش
ِ
یک پیش ش��رط اساسی جهت فعال س��اختن آن در فرآیند نو آوری است .در
سال  1998میالدی جمعی از صاحب نظران اعالم کردند که « :دانش ضمنی
2-Peter M.Senge
3-Stephen R. Covey
4-synergy
5-The spiral model of knowledge
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امکان ایجاد ایدههای بسیاری را فراهم میسازد؛ بنابراین خالقیت را بر انگیخته
و اثر مثبتی بر فعالیتهای کسب و کار دارد»
برگزاری جلس��ات طوفان مغزی 6یک روش معروف برای شناسایی ،ارزیابی
پنهان گروهی از
و س��رمایه گذاری بر ایدهها و پیشنهادهای مربوط به دانش
ِ
افراد است« .هاول » معتقد است فرآیندی که در آن دانش ضمنی کسب شده
و در س��امانه ی خالقیت و تولید مورد استفاده قرار میگیرد؛ از نظر سیاست و
استراتژی بسیار مهم است .نتیجه میگیریم که دانش ضمنی ،منبع مزیت
رقابتی برای سازمانمحسوب میشود.
 6-2سازمان یادگیرنده در مقایسه با سازمانهای غیر یادگیرنده:
متعامل کمیت و کیفیت یادگیری
سازمان یادگیرنده بر اساس دو متغیر مهم و
ِ
س��ازمانیو میزان کاربری آموختهها در عمل قابل تحلیل اس��ت .هر سازمان
میتواند نس��بت به درصد بهره گیری از این دو متغیر ،در جایگاه خاصی قرار
گیرد .بر این اساس میتوان انواع سازمانها را به چهار گروه کلی طبقه بندی کرد:

نمودار  – 3طبقه بندی سازمانها بر اساس سطح یادگیری و کاربرد عملی دانش
(حیدری تفرشی ،1381 ،ص )237

 سازمان زوال یابنده :نه بر یادگیری تاکید دارد ،نه بر عمل .چنین سازمانهاییبه طور سنتی ایجاد شده و از روی عادت بودجه ی سالیانه ای را دریافت میکنند
و هیچ کنترل و نظارت موثر بر آنان اعمال نمیشود.
تالش بیشتر است و با
و
– سازمانهای عملگرا :شعار اینگونه س��ازمانها کار
ِ
تالش به تنهایی ،سعی میکنند کمبود دانش و تخصص ناشی از عدم توجه به
یادگیری سازمانی را پر کنند .در واقع این سازمانها به قدری مشغول کارند که
فرصتی برای تفکر و تحول ندارند.
 سازمان تشریفاتی :بیشتر اهل حرف است تا عمل .با وجود به روز بودن ازنظر علمی ،در مقام عمل ناکارآمد و نا موفقند.
 س��ازمان یادگیرنده :برآیندی متعامل از علم و عمل است .در این سازمانعمل بی علم نیست.
علم بی عمل یا ِ
جایی برای ِ
 – 3ارزش چیست؟
ارزش ،مفهومیچهار بُعدی است:

شکل  :1ابعاد ارزش راهبردی
(حسن مهدی زاده ،1390 ،اسالید )6
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11-Pre-workshop activities
12-Suppliers
13-stakeholders
14-Information phase

 1-3تعاریف
ارزش :کمترین هزینه تامین یک کارکرد در زمان ،مکان ،قابلیت اطمینان و
کیفیت مناسب
7
هزينه ي كاركرد  :هزينه ي منابع مورد نياز براي انجام يك كاركرد
بهاي كاركرد :8كمترين هزينه ي كل براي انجام يك كاركرد
شاخص ارزش :9نسبتي است بيانگر« بهاي كاركرد ÷ هزينه ي كاركرد » اين
شاخص براي تعيين [ ميزان ] فرصت براي تقويت ارزش بكار ميرود
تكنيك س��امانه ي تحليل كاركرد ( :10)FASTيك نمايش نموداري از
روابط وابستگي بين كاركردهاي يك پروژه.
کارکرد اصلی یا پایه :باید انجام ش��ود تا هدف محصول یا پروژه یا خدمت
برآورده گردده و موجب کارایی و فروش محصول گردد.
کارکرد فرعی یا پشتیبان :پیش نیاز انجام کارکردهای اصلی و حامیآن بوده
و میتواند در فروش محصول تسهیل ایجاد کند.
 2 –3آشنايي با روند مطالعات ارزش
با پژوهش در فرهنگ مهندس��ي ارزش؛ در مييابيم كه اين رويكرد ،تكنيك
حيات بخشي به دانش پنهان».
توانمندي است جهت محقق ساختن عملي « ْ
مطالعات مهندسی ارزش  ،یک پرش سه گام است:
– پيش كارگاه
– كارگاه (اجراي برنامه ي كار ،شامل شش فاز)
– پس كارگاه (مستند سازي ،اجرا و ممیزی)
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.
 -1پيش كارگاه:11
هدف :برنامه ريزي و سازمان دهي مطالعه ي ارزش
پرسش بنيادي :چه كارهايي بايد انجام شوند تا براي مطالعه ي ارزش آماده
شويم؟
فعاليتهايمتداول:
الف – كسب موافقت و حمايت مديريت ارشد.
ب – تعيين محدوده و اهداف مطالعه ي ارزش.
ج – گردآوري دادهها ،اسناد ،نقشهها ،برآوردهاي مالي ،گزارشات و غيره؛ همراه
با اولويت بندي آنها از نظر اهميت.
13
د– دعوت از تامين كنندگان  ،12استفاده كنندگان ،مشتريان و ساير ذي نفعان
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.
 -2كارگاه:
شامل شش فاز متوالي است.
 1 – 2-3ف��از اطالع��ات 14:ه��دف از آن ش��ناخت وضع موج��ود پروژه و
ضرورتهايي است كه فرآيند تصميم گيري را تحت تاثير قرار ميدهد .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 آمدهاي
6-Brainstorming Technique
7-Cost
8-Worth
9-Value Index
) 10-Function Analysis System Technique ( FAST

مهم به كمك ابزارهايي همچون تحليل پارتو 15انجام ميگردد .پي آمد اين فاز،
رس��يدن اعضاي تيم به سطحي از درك مشترك نسبت به ويژگيهاي فني،
تكنيكي و اجرايي پروژه ميباشد.
 2 – 2-3ف��از تحليل كاركرد 16:هدف از اين ف��از ،نگاه به پروژه از ديدگاه
وظيفه اي است .توجه به اين نكته كه :پروژه چه كاري را بايد انجام دهد؛
تصوري كه اكنون از عملكرد پروژه وجود دارد .پرس��ش بنيادي
بجاي ّ
در اين فاز ،آن است كه عملكردهاي پروژه كدامند و ارتباط بين آنها 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 نيازهاي ذي نفعان  ،رسيدن به دركي جامع و
شناسايي عملكردهاي نا مناسب و كاهش دهنده ي ارزش پروژه خواهد بود.
 3 – 2-3ف��از خالقيت  17 :هدف 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 ميتوان كاركردهاي پروژه را محقق س��اخت؟ يكي
از روشهاي متداول كه ب��راي خلق ايدههاي گوناگون بكار ميرود ،تكنيك
طوفان مغزي است .پي آمد اين فاز ،دستيابي به طيف وسيعي از ايدهها است؛
ان��واع گوناگوني از گزينههاي ممكن كه ميتوان كاركردها را با هدف تقويت
ارزش پروژه ،محقق ساخت.
18
 4 – 2-3ف��از ارزيابي  :ه��دف از اين فاز ،كاهش تعداد ايدهها و تهيه ي
فهرست كوتاهي از ايدههاي داراي پتانسيل باال براي بهبود يافتن پروژه است.
تيم در اين فاز بدنبال يافتن ايدههايي اس��ت كه ارزش بررس��ي دقيقتر را دارا
هس��تند .يكي از ابزارهايي كه براي گزينش و اولويت بندي ايدهها اس��تفاده
ميشود ،هزينه ي دوره ي عمر 19است  .پي آمد اين فاز ،توليد فهرستي متمركز
ش��ده از مفاهيمياست كه تضمين كننده ي بهبود كيفيت ،در صورت توسعه
يافتن به شكل راه حلهايي مبتني بر ارزش خواهند بود.
 5 – 2-3فاز توسعه  20 :هدف اين فاز ،تحليل دقيقتر فهرست كوتاه ايدهها و
توسعه ي ايدههايي است كه شايستگي تبديل شدن به گزينههاي 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 داوريهايي مبتني بر ريس��ك و هزينههاس��ت.
پي آمدمتداولدراينفاز،خلقايدههاييباريسك كم،متوسطوباالست.
اينايدههابعنوانگزينههايي كهاهدافراهبرديمطرحشدهدرمرحلهي
پيش كارگاه را مورد توجه قرار ميدهند ،براي تصميم گيري در اختيار
مديريتارشدقرارميگيرند.
 6 – 2-3فاز ارائه  21 :هدف اين فاز ،ارائه ي گزينههاي روش شناسي ارزش
به تصميم گيرندگان نهايي ،تيم مديريت و ساير ذي نفعان پروژه است .پرسش
بنيادي در اين فاز ،چنين اس��ت :چگونه ميتوانيم به تيم پروژه و مديريت
ارشد ياري رسانيم تا تصميمهايي آگاهانه تر و منطبق بر برنامه ي راهبردي
خويش اتخاذ نمايند؟ يكي از فعاليتهاي متداول در اين فاز ،پيش��نهاد كردن
ايدههايي نوآورانه و داراي پاداش همراه با ريسك 22جهت انتخاب گزينههاي
ارزش��مند براي اجراس��ت .پي آمد متداول اين فاز ،اطمينان از درك صحيح و
معقول از گزينههاي روش شناسي ارزش توسط مديريت و ذي نفعان كليدي،
همراه با ايجاد عالقه و اشتياق در آنان جهت تصويب ايدههاي ارزشمند براي
اجراست.
 3-3مرحله ي پس كارگاه  23 :هدف اين مرحله ،اطمينان از اجراي صحيح و
حصول منافع ناشي از مطالعه ي ارزش ميباشد .پرسش بنيادي در اين مرحله
متوجه تغييرات پروژه و نحوه ي مديريت آنها توس��ط تيم پروژه است .يكي
از فعاليتهاي متداول در اين مرحله ،پي گيري دس��تيابي به ارزشهاي ناشي از

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

گزينههاي اجرا شده و تاييد سودمنديهاي 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 گزينههاي روش شناسي
ارزش است( .استاندارد و پیکره ی دانش ارزش )2007 ،24
 - 4سامانه ی « آرگوس »
آرگوس ،اشاره به موجودی افسانه ای با چشمهای فراوان دارد که قادر
است هر چیز را از جهات مختلف ببیند .س��امانه ی آرگوس از فرضیه ی
ارتباطات کار کرد استفاده میکند .به عالوه ما به تشویق کردن تیم به ساخت
نمودار بر مبنای دانش و درک مش��ترک مسئله ،بسیار تاکید داریم .سامانه ی
آرگوس و ترسیم نمودار FASTاین کار را انجام میدهد .خود مسئله باید به
شما بگوید که مشکلش چیست؟ شما نمیتو انید برای رضایت خود ،مسئله
را به مس��ئله ای تبدیل کنید که فکر میکنید راه حل آن را میدانید .شرکت
کنندگان مجبور میشوند به صورت عمیق درباره ی مسئله فکر کنند .زیرا کار
کردها آن گونه که در ابتدا تعریف میشوند ،نمیتوانند با منطق چرا و چگونه
ی سیس��تم منطبق ش��وند .تیم باید در تفکر خود ،با تغییر قوانین و انجام هر
کارممکن ،برای ترسیم نمودار تالش و کوشش کند که الزا مات منطقی در آن
نمودار رعایت شده باشد .این تالش و کوشش ،بصیرتی ایجاد میکند که فکر
افراد تی��م را برای درک بهتر عاقبت پروژه؛ از هرکس دیگری که به آن نگاه
کرده ،بازتر میکند .آنگاه نمودار کامل شده ،نمایشی ترسیمیاز پروژه است و
هرکسی را مطمئن میکند که کار به صورت کامل تعریف شده است.
 س��اخت آن چند قانون س��اده دارد ،اولین قدم ،ایجاد فهرستی از کار کردهای
پروژه است؛ وقتی که شما روی تعریف دو کلمه ای کار کرد (تعریف کارکرد
به صورت ترکیبی از یک اس��م و یک فعل) ،بیشتر تمرین کنید ،کم کم
احس��اس میکنید که تعریفهای خوبی برای کارکردهای پروژه ی خود ارائه
میکنید.
برای تعریف کارکردها ،از کل شروع کنید؛ به عبارت دیگر ،با نتیجه ی کلی یا
کل سیستم شروع کنید .بعد ،هرکدام از قطعات یا مراحل را گرفته و کارکردها
را تعریف کنید .کارکردهای تکراری نیز به وجود خواهند آمد که بعد از تکمیل
فهرست ،حذف میشوند .ما میخواهیم کارکردها فقط یکبار تعریف شوند؛ به
صورت��ی که همه ی هزینهها ب��رای کارکردها ،بدون توجه به این که کجای
پروژه رخ داده اند ،روی هم رفته محاسبه شوند.
بعد از حذف کارکردهای تکراری ،هر کارکرد باید بر روی یک کارت به ابعاد
 1×2اینچ نوشته شود .در حالیکه این کار انجام میشود؛ سایر اعضای تیم ،یک
کاربرگ بزرگ تهیه میکنند .ابعاد این کاربرگ  24×36اینچ است .اولین گام،
پهن کردن کاغذ به صورت نشان داده شده در شکل زیر است:

شكل  :2جانمایی کلی نمودار آرگوس یا FAST

بسیار مهم است که « جهتهای :چرا؟ ،چگونه؟ و چه موقع؟ » بر روی
کاغذ ،درست نشان داده شوند تا پرسشهای مناسبی طرح گردد .کارکرد اصلی
را نزدیک به وسط کاغذ قرار دهید؛ این کار باعث میشود بدون توجه به آن که
ساخت نمودار در چه جهتی پیش میرود ،کار شما به راحتی انجام شود .در حین
ساخت نمودار آرگوس ،یک سری سواالت را باید در ذهن داشت .جدول زیر:

15-Pareto analysis
16-Function Analysis phase
17-Creative phase
18-Evaluation phase
19-Life Cycle Costing
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برایپیداکردنکارکردبارتبهیباالتر،سواالتمنطقیزیررابپرسید:
الف
ب
ج

من وقتی این کارکرد را انجام میدهم ،واقعا سعی دارم چه کاری بکنم ؟

چه کارکردی باعث به وجود آمدن این کارکرد شده است ؟
چرا باید این کارکرد انجام شود؟

برایپیداکردنکارکردهایاصلی،سواالتمنطقیروشنگررابپرسید:
اگر من این کارکرد را انجام ندهم؛ آیا هنوز نیازی به انجام دیگر
الف کارکردها دارم ؟
ب

 :1-4ارتباطات منطقی ِ « و » « ،یا » 25بین کارکردها
الف :ارتباطات منطقیِ افقی
چرایی
در حالتی که برای تحقق یک کارکرد یا چگونگی انجام آن یا پاسخ به
ِ
نیاز به آن و یا هدف مورد نظر آن؛ ارتباط منطقی با بیش از یک کارکرد دیگر
به صورت ترکیبی از عبارات منطقی « و » « ،یا » وجود داشته باشد ،چارچوب
شکل زیر جهت نمایش آنها استفاده میشود.
در صورتی که یکی از آنها ،در تحقق آن کارکرد یا هدف آن کارکرد دارای اهمیت
بیشتری باشد؛ در مسیر بحرانی قرار گرفته و در صورتیکه هر دو دارای اهمیت
یکس��ان باشند؛ هر دو بصورت متقارن نسبت به مسیر بحرانی قرار میگیرند.

آیا کارآیی این کارکرد در سیستم ،باعث به وجود آمدن یک
کارکرد وابسته ی همزمان شده است ؟

برای شناسایی مسیر اصلی  ،درباره ی کارکردهای اصلی بپرسید :
الف عمال ،چگونه این کارکرد انجام میشود ؟
ب

چرا باید این کارکرد انجام شود؟

برای تعیین محل کارکردهای ثانویه سوال کنید :
الف چه وقتی این کارکرد رخ میدهد ؟
ب

این کارکرد ،همزمان با چه کارکرد دیگری رخ میدهد ؟

جدول  – 1پرسشهای منطقی نمونه در حین ساخت نمودار آرگوس یا FAST

این سواالت باید در صورت نیاز استفاده شوند؛ اما ممکن است استفاده از همه
آنها الزم نباشد .هیچ ترتیب خاصی نیز برای استفاده و پرسیدن آنها وجود
ندارد .دو سوالی که اهمیت بیشتری دارند ،سواالت مسیر اصلی است.
سوال بسیار پر اهمیت بعدی ،آن است که « چه وقت این کارکرد انجام
میشود؟ » این س��وال ،به جایابی کارکردهای ثانویه در نمودار و نیز درخت
خانواده ی کارکردهای ثانویه کمک میکند .توجه داش��ته باشید که در حین
ترس��یم نمودار ،امکان بازنگری در کارکردها وجود دارد ولی « ،چیزی را که
وجود ندارد ،به سیستم اضافه نکنید »( .ریچارد پارک)241-246 ،1387 ،
به بیان دیگر؛ هدف از انجام هر کارکرد ،در س��مت چپ آن قرار میگیرد و با
ادامه ی حرکت به سمت چپ در هر مرحله ،به هدف باالتری خواهیم رسید؛
تا آنکه در انتهای چپ نمودار ،در نهایت به هدف نهایی خواهیم رسید .از سوی
دیگر؛ هر کارکردی که در سمت راست یک کارکرد دیگر قرار دارد ،چگونگی
دس��تیابی به آن را نش��ان میدهد .با حرکت به سمت راست در هر مرحله ،به
جزئیات اجرایی بیشتری برای انجام کار پی میبریم و در نهایت؛ انتهای سمت
راست نمودار ،جایگاه مسبب اولیه خواهد بود.

نمودار  - 4نمونه ای ساده از نمودار آرگوس یا FAST
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منطقی افقی بین کارکردها در نمودار FAST
شكل  - 3چارچوب نمایش ارتباطات
ِ
(سید مرتضی کشفیان ریحانی ،نازنین خرم آبادی و مهوش گلشن)161-164 ،1386 ،

ب :ارتباطات منطقی ِ قائم
منطقی« یا » درجهت قائم (پاسخ به سوال
چارچوب زیرجهت نمایش ارتباطات
ِ
« موقعی که ») استفاده میشود:

منطقی « یا » در جهت قائم نمودار FAST
شكل  4چارچوب نمایش ارتباطات
ِ

25-AND,OR

منطقی« و» درجهت قائم (پاسخ به
چارچوب شکل زیرجهت نمایش ارتباطات
ِ
سوال « موقعی که ») استفاده میشود:

منطقی « و » در جهت قائم نمودار FAST
شكل  5چارچوب نمایش ارتباطات
ِ
(یعقوب قلی پور و حمید بیرقی)171-172 ،1383 ،

 -2-4الگوریتم ترسیم نمودار FASTف ّنی:
ب��ا توجه به اهمیت نم��ودار  FASTفنی وکاربرد روزاف��زون آن ،در ادامه به
تشریح روشگام به گام ترسیم آن میپردازیم:
گام اول :تمامیکارکردهای اس��تخراج شده توس��ط تیم را با قالب استاندارد
تعریف کارکرد (فعل  +اسم) بر روی کاغذهایی یادداشت میکنیم .استفاده از
برچسبهایی که دارای کمیچسب در یک سمت هستند ،ترجیح دارد؛ زیرا میتوان
در هنگام کار ،به س��هولت ترتیب قرارگیری و ارتباطات آنها را اصالح نمود.
گام دوم :کارکردهای تکراری را حذف کنید.
گام سوم :نمون ه ا ی نسبتا بزرگ ،از ساختار استاندارد FASTف ّنی را در مقابل
دیدگان اعضای تیم نصب میکنیم.

شكل  )6چارچوب استاندارد نمودار  FASTفنی

گام چهارم :کارتهایی را که بر روی آنها کارکردهای اصلی را نوشته ایم ،از
کارتهایی که کارکردهای ثانویه بر روی آن نوش��ته شده است ،جدا میکنیم.
کارکرد اصلی سطح برتر را برداشته ،در نزدیکی مرکز کاربرگ نمودار قرار
میدهیم( .بهتر است کاربرگ ،بزرگ و ضخیم باشد).
گام پنجم :از تیم بپرسید « :عمال ،این کارکرد چگونه انجام میشود؟ »
پاس��خ این سوال ،کارکرد اصلی پایه را نشان میدهد که باعث کارکرد سطح
برتر ش��ده است .پاس��خ ،باید در بین کارتهایی که قبال تهیه کرده اید موجود
باشد؛ اگر نیست ،شاید الزم است یک کارکرد جدید را تعریف کنید یا یکی از
کارکردهایی موجود را بازنگری کنید .این کارکرد را در س��مت راست کارکرد
سطح برتر قرار دهید( .بهتر است بازنگری را با یک مداد انجام دهیم تا معلوم
باشد که چه کارکردی را اصالح کرده ایم و در انتهای کار ،اگر مورد قبول جمع
قرار گرفت؛آن را تغییر دهیم).
گام ششم :از تیم بپرسید « :عمال ،این کارکرد چگونه انجام میشود؟ »

پاسخ این سوال ،کارکرد ثانویه ی ضروری را نشان میدهد که باعث کارکرد
اصلی پایه شده است .پاسخ ،باید در بین کارتهایی که قبال تهیه کرده اید موجود
باشد؛ اگر نیست ،شاید الزم است یک کارکرد جدید را تعریف کنید یا یکی از
کارکردهایی را که قبال تعریف کرده اید؛ بازنگری کنید .این کارکرد را در سمت
راست کارکرد اصلی پایه قرار دهید.
گام هفتم :این فرایند را تکرار میکنیم تا تمامیکارکردهای ثانویه ی ضروری
از چپ به راست مرتب شده و نهایتا،
کارکرد منشاء در انتهای سمت راست نمودار قرار گیرد.
گام هش��تم :حال ،توجه تیم را به کارکرد منشاء معطوف میکنیم .میپرسیم:
« چرا باید این کارکرد انجام شود؟ »
تا کارکرد سمت چپ یا کارکرد سطح باالتر را پیدا کنیم.
گلوگاهکنترلی 26اول:
اگر کارتی که « بالفاصله در س��مت چپ » کارکرد منشاء قرار دارد،
پاسخگوی سوال ما باشد؛ ترتیب و ارتباط دو کارکرد با هم صحیح است.
در غیر این صورت ،یکی از آنها باید اصالح یا حذف گردد.
گام نهم :پرسش فوق را در مورد کارت سمت چپ بعدی تکرار میکنیم؛و این
کار را به ترتیب تا رس��یدن به اولین کارت س��مت چپ نمودار (کارکرد اصلی
سطح برتر) ادامه میدهیم.
گلوگاهکنترلیدوم:
کامال طبیعی اس��ت که در این فرآیند؛ تعدادی از کارتها حذف شوند،
ترتیب قرار گیری آنها تغییر کند یا تعریف جدیدی برای آنها مطرح
شود.
گام دهم :در مورد تک تک کارکردهای مسیر اصلی ،از خود بپرسید « :اگر ما
این کارکرد را انجام ندهیم؛ آیا کارکرد اصلی هنوز قادر به انجام وظیفه ی خود
خواهد بود؟ »
گلوگاهکنترلیسوم:
اگر پاسخ ،مثبت است؛ کارکرد مزبور باید از مسیر اصلی خارج گردد.
کارکردهای باقی مانده ،کمک ش��ایانی به یافتن مس��یر بحرانی نهایی
مینمایند.
گام یازدهم :پیدا کردن مسیر بحرانی نهایی وقت گیر است.
گلوگاهکنترلیچهارم:
تمام تالش خود را به کارگیرید تا تعداد کل کارکردها در مسیر بحرانی
نهایی ،بین دو خط محدوده؛ به  3تا  5کارکرد (ستون) محدود شود.
گام دوازدهم :جاگذاری کارکردهای پشتیبان ،با شناخت روابط و به کمک
سوالهای منطقی مربوطه؛ از جمله:
« چه وقتی این کارکرد رخ میدهد؟ » و « این کارکرد ،همزمان با چه کارکرد
دیگری رخ میدهد؟ » مشخص میشوند.
بهتر است این فرایند به ترتیب زیر انجام پذیرد:
الف :شناس��ایی و جاگذاری کارکردهای همزمان یا موجب ش��ده (به
وسیله یکارکردهایمسیربحرانی)
ب :شناسایی و جاگذاری کارکردهای هدف طرح
27
پ:شناساییوجاگذاریکارکردهایهمیشگی
ت :شناسایی و جاگذاری کارکردهای یک بار مصرف (کارکردهایی که
فقط یک بار رخ میدهند)
گام سیزدهم :یک بازرسی نهایی از کل نمودار داشته باشید.
گام چهاردهم :در نهایت ،باز ممکن است تعدادی از کارتها باقی مانده باشند
که محلی برای آنها در نمودار یافت نش��ده باش��د .کارتهای مزبور را پیوست
مدارک کارگاه مهندسی ارزش کنید .نگران نباشید! به زودی برای آنها تصمیم
مناسبی خواهید گرفت.

26- BOTTLE NECK

 -27به عنوان مثال  :کارکرد « گردش خون » در سیستم بدن انسان  ،یک کارکرد همیشگی است
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گام پانزده��م :زمانی که کل نمودار مورد تایی��د و رضایت اعضای تیم قرار
گرفت؛ فرایند کامل است .نمودار را پاکنویس کنید.

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

(حسن مهدی زاده)53 -55 ،1388 ،
نمودار  FAST – 5پروژه ی انتقال آب از سولگان 28به رفسنجان
(دکتر محمد کارآموز ،آزاده احمدی و وحید عسکری نژاد)7 ،1387 ،

-5نتیجهگیری:
اي��ن مقال��ه در حد توان ،بر مبن��اي راهبرد بنيادي ِ « بيروني س��ازي » براي
حيات بخشي به دانش
تكامل دانش پنهان به كمك مدل حلزوني دانش و « ْ
پنهان »؛ با استفاده از تكنيك مهندسي ارزش و تكيه بر دیدگاه کارکرد گرا به
واکاوی اصول ترسیم نمودار تحلیل کارکرد پرداخته و الگوریتم ترسیم نمودار
 FASTف ّنی را ارائه نموده است .پیاده سازی عملی اين رویکرد در پروژههای
تحت مدیریت همکاران محترم؛ ميتواندكارايي ،اثربخش��ي و درنهايت بهره
وري فرایند ساخت ساختمانها را افزايش دهد.

 -6فهرست مراجع

 – 1پارک ،ریچارد .جِی .)1387( .مهندسی ارزش :طرح و برنامه ریزی برای ابداع( .سید مرتضی کشفیان
ریحانی ،مهوش گلشن و صدیقه امینایی ،مترجمین) .تهران :سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
 -2حیدری تفرشی ،غالمحسین ،یوسفی سعیدآبادی ،رضا و خدیوی ،اسدا .)1381( . ...نگرشی نوین به
نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز  .تهران :فراشناختی اندیشه.
 -3سنگه ،پیتر .)1382( .پنجمین فرمان (خلق سازمان یادگیرنده)( .حافظ کمال هدایت و محمد روشن،
مترجمين) .تهران :سازمان مدیریت صنعتی.
طیبی ،مرتضی ،مهدی زاده ،حسن .)1390( .نقش مديريت دانش و مهندسي ارزش در بهينه سازي
ّ –4
سيستم آموزش منابع انساني .تهران :دومین همایش سراسری نگهداشت نیروی انسانی ناجا.
 -5فتحیان ،محمد .)1384( .نقش مدیریت دانش ضمنی درخالقیت و نو آوری .بازيابي شده در اسفندماه
 1384از وب سايت:
WWW.MIHANBLOG.COM
 -6قلي پور ،يعقوب و بيرقي ،حميد .)1383( .مباني مهندسي ارزش .تهران :ترمه.
 - 7کارآموز ،محمد ،احمدی ،آزاده و عسکری نژاد ،وحید .)1387( .ارزیابی شاخصهای پایداری طرحهای
توسعه منابع آب با نگرش مهندسی ارزش .دانشگاه تهران :سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش.
 -8کاوی ،استفان .)1383( .هفت عادت مردمان موثر ( .گيتي خوشدل ،مترجم) .تهران :نشر پیکان.
 - 9کش��فیان ریحانی ،س��ید مرتضی ،خرم آبادی ،نازنین و گلشن ،مهوش .)1386( .راهنمای برگزاری
کارگاه مهندسی ارزش .تهران :روابط عمومیو بین الملل شرکت توانیر.
 - 10مهدی زاده ،حس��ن .)1390( .کارگاه آموزش��ی مهندس��ی ارزش .دانشگاه فردوسی مشهد :اولین
همایش ملی مدیریت پروژههای ساخت.
 -11مهدي 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.
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 -28از سرشاخه های کارون

اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژه با رویکرد شهری
تاریخ شروع :چهارشنبه  26بهمن 1390
تاریخ پایان :پنج شنبه  27بهمن 1390
مکان :مش��هد  -سالن همايشهای مجتمع فرهنگی دانشگاه
آزاد اسالمی
گروه بندی :مدیریت
[کنفرانس،همایش ،سمینار ]
برگزار کننده :دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
موضوعات:
جایگاه سازمانهای دولتی ،خصوصی و مردم نهاد در مدیریتپروژههای شهری
 توسعه پایدار اقتصاد شهری و مدیریت پروژه جایگاه مدیریت استراتژیك در مدیریت پروژه جایگاه منابع انسانی در مدیریت پروژه جایگاه فناوری در مدیریت پروژه چشماندازها و افقها در مدیریت پروژههای شهری واشكافی و آسیبشناسی مدیریت پروژههای شهریتوضیحات تکمیلی :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 دبیرخانه0511-6204043 :
نمابر0511-6228310 :
آدرس سایتWWW.PMCon.ir :
آدرس ایمیلInfo@IAUMConferences.ir :

مقالهها

عمران

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

بررسیرابطهبینضریباهمیتساختمانومیزان
پذیرش اعضای قاب های ساده مهاربندی شده از
دیددستورالعملمقاومسازی

چکیده
در این مقاله پارامتری به نام ' mبرای مقایسه آییننامه طراحی و دستورالعمل
مقاومس��ازی ارائه شده است ،این پارامتر به تعدادی پارامتر دیگر وابسته است
که هرکدام اثر یکی از تفاوتهای موجود بین آییننامه طراحی و دس��تورالعمل
مقاومسازی را دربردارد .با بررسی پارامتر مرتبط با ضریب اهمیت ساختمان و
تغییرات پارامتر ' mبا آن ،تاثیر ضریب اهمیت س��اختمان در پذیرش اعضای
قابهای ساده مهاربندی ش��ده از دید دستورالعمل مقاومسازی مشخص شده
است.
کلمات کلیدی :دستورالعمل مقاومس��ازی  -آییننامه طراحی – قاب ساده
مهاربندی شده – ضریب اهمیت ساختمان
–1مقدمه
آییننامه طراحی و دس��تورالعمل مقاومسازی تفاوتهای متعددی دارند .در این
مقاله با تعریف پارامتری به نام  αکه برابر نس��بت نیروی زلزله دس��تورالعمل
مقاومس��ازی به نیروی زلزله آییننامه طراحی اس��ت ،تغییرات میزان پذیرش
عضو طراحی شده توسط آییننامه از دید دستورالعمل مقاومسازی بررسی شده
است .پارامتر  αبه ضریب اهمیت ساختمان و زمان تناوب ساختمان بستگی
دارد .در بخش��های  2و  3پارامترهایی برای مقایس��ه آییننامه و دستورالعمل
ارائه ش��دهاند و نمونههایی از نمودارهای تغیی��رات پارامتر ' mبا زمان تناوب
و نوع زمین ترس��یم ش��ده است .در بخش  4نتیجهگیری کلی و تاثیر ضریب
اهمیت س��اختمان بر پذیرش اعضای قابهای س��اده ب��ا مهاربندی همگرا و
واگرا از دید دس��تورالعمل مقاومسازی بیان شده است .برای مقایسه آیین نامه
طراحی و دستورالعمل مقاومسازی ،سطوح عملکرد تعریف شده در دستورالعمل

مقاومسازی را متناظر با ضریب اهمیت ساختمان در آییننامه طراحی در نظر
میگیریم .هرچه س��اختمان اهمیت بیشتری داشته باشد ،باید سطح عملکرد
باالتری برای آن در نظر گرفته شود .در جدول  1تناظر بین ضریب اهمیت و
سطح عملکرد ساختمان نشان داده شده است.
نوع ساختمان

ضریباهمیتساختمان( )Iسطح عملکرد متناظر

ساختمانبااهمیتخیلیزیاد

1/4

سطحعملکرد)IO(1

ساختمان با اهمیت متوسط

1

سطحعملکرد)LS( 3

ساختمان با اهمیت زیاد
ساختمان با اهمیت کم

1/2
0/8

سطح عملکرد 2

سطح عملکرد 4

جدول  :1تناظر بین ضریب اهمیت ساختمان و سطح عملکرد ساختمان

–2رابطهپیشنهادیبرایاعضایکنترلشوندهتوسطتغییرشکل

برای مقایسه آییننامه طراحی و دستورالعمل مقاومسازی پارامتری به نام 'm

تعریف میکنیم که برابر با نس��بت تالش ایجاد ش��ده در عضو کنترلشونده
توسط تغییرشکل به مقاومت مورد انتظار عضو است:

()1
برای اینکه عضو طراحی ش��ده توس��ط آییننامه ،مورد پذیرش دستورالعمل
مقاومسازی باشد ،باید رابطه زیر برقرار باشد:
()2
45

تالش ایجاد ش��ده در عضو کنترلش��ونده توس��ط
ک��ه در این روابط،
مقاومت موردانتظار عضو ،ضریب آگاهی و  mضریب
تغییرش��کل،
اصالح بر مبنای رفتار غیرخطی عضو میباشد.
با ساده کردن رابطه ( )2در نهایت پارامتر ' mبه صورت زیر برحسب پارامترهای
 ،β ،و  SRدر میآید:
()3
در رابطه فوق:
پارامتر به صورت نسبت مقاومت مورد انتظار عضو (
طبق آیین نامه طراحی ( ،)Qrتعریف میشود:

) به مقاومت عضو

()4
پارامتر به جزء کنترلشونده و نوع تالش آن بستگی دارد.
پارامتر به صورت نسبت نیروی زلزله ایجاد شده در عضو طبق دستورالعمل
( ) به نیروی زلزله ایجاد شده در عضو طبق آیین نامه( ) تعریف میشود:
()5
پارامتر  βبه صورت نس��بت نیروی زلزله ایجاد شده در عضو طبق آیین نامه
( ) به مقاومت عضو طبق آیین نامه ( )Qrتعریف میشود:
()6
و در نهایت نس��بت نیروی ایجاد ش��ده در عضو در اثر مجموع بارهای زنده،
مرده و بار زلزله دستورالعمل به مقاومت عضو طبق آیین نامه طراحی را SR
مینامیم:
()7
پارامتر با ' mنسبت مستقیم دارد ،این پارامتر به زمان تناوب و ارتفاع ساختمان
بستگی دارد .با در نظر گرفتن مقادیر فرضی برای  SR، ، βو ضریب اهمیت
ساختمان ( ،)Iتغییرات ' mرا با زمان تناوب برای هر چهار تیپ زمین میتوان
رس��م کرد و با توجه به عضو مورد نظر و تالش آن مقدار  mاز دس��تورالعمل
بدست آمده و در نمودار رسم میگردد ،در نقاطی که نمودار ' mزیر نمودار m
قرار داشته باشد ،عضو طراحی شده توسط آیین نامه مورد پذیرش دستورالعمل
میباشد .در ش��کل  1نمونهای از این نمودارها با فرض ضریب آگاهی،SR ،
ضریب اهمیت ساختمان و  βبرابر یک ،برای مهاربند تحت کشش محوری در
قاب با مهاربندی همگرا ترسیم شده است .در شکل  2همین نمودار در حالت
 βبرابر  0/33ترسیم شده است.

شکل  :1نمودار ' mبرای مهاربند تحت کشش محوری در قاب با مهاربندی همگراβ = 1 ،
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شکل  :2نمودار ' mبرای مهاربند تحت کشش محوری در قاب با مهاربندی همگراβ = 0.33 ،

 – 3رابطه پیشنهادی برای اعضای کنترلشونده توسط نیرو
در مورد اعضای کنترلشونده توسط نیرو پارامتر ' mبه صورت نسبت تالش
ایجاد ش��ده در عضو کنترلشونده توس��ط نیرو به مقاومت کرانه پایین عضو
تعریف میشود.
()8
برای اینکه عضو طراحی شده توسط آیین نامه مورد پذیرش دستورالعمل باشد
باید داشته باشیم:
()9
ک��ه در ای��ن روابط
کرانه پایی��ن مقاومت عضو ب��ا در نظر گرفتن کلیه
نیز تالش ایجاد
تالشهایی که همزمان بر عضو وارد میشوند میباشد و
شده در عضو کنترلشونده توسط نیرو در دستورالعمل مقاومسازی میباشد.
با ساده کردن رابطه ( )8در نهایت پارامتر ' mبه صورت زیر برحسب پارامترهای
 ،β ، ،و  SRدر میآید:
()10
در رابط��ه ف��وق پارامترهای  β ،و  SRهمان تعاری��ف بخش قبل را دارند.
پارامتر به صورت نسبت مقاومت کرانه پایین عضو کنترلشونده توسط نیرو،
به مقاومت عضو مطابق آیین نامه طراحی تعریف میشود.
()11
پارامتر هم به صورت زیر تعریف میشود:
()12
در رابطه فوق ضریب  C1تصحیح برای اعمال تغییرمکان های غیر ارتجاعی
سیس��تم اس��ت C2 ،اثرات کاهش سختی و مقاومت اعضای س��ازهای را بر
تغییرمکانها به دلیل رفتار چرخشی آنها وارد میکند و مقدار آن برای تحلیل
خطی یک فرض میش��ود C3 ،برای اعمال اث��رات  P-Δبا رفتار غیرخطی
مصالح بر تغییرمکانها است و  Jضریب کاهش بار است.
در اینجا نیز پارامترهای و با ' mنسبت مستقیم دارند و این پارامترها به
زمان تناوب و ارتفاع س��اختمان بستگی دارند .با در نظر گرفتن مقادیر فرضی
برای  ،SR، βو ضریب اهمیت ساختمان ( ،)Iتغییرات ' mرا با زمان تناوب
برای هر چهار تیپ زمین میتوان رس��م کرد و مقدار  mمطابق دستورالعمل
مقاومس��ازی برای اعضای کنترلش��ونده توسط نیرو برابر یک در نظر گرفته
میش��ود و در نمودار رسم میگردد ،در نقاطی که نمودار ' mزیر نمودار m

قرار داشته باشد ،عضو طراحی شده توسط آیین نامه مورد پذیرش دستورالعمل
میباشد .در ش��کل  3نمونهای از این نمودارها با فرض ضریب آگاهی،SR ،
ضریب اهمیت ساختمان و  βبرابر یک ،برای مهاربند تحت فشار محوری در
قاب با مهاربندی واگرا ترسیم شده است .در شکل  4همین نمودار در حالت β
برابر  0/33ترسیم شده است.

[ ]7معاون��ت برنامهری��زی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ،تفس��یر دس��تورالعمل بهس��ازی لرزهای
ساختمانهای موجود( ،ویرایش اول) ،سال .1388
[ ]8معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ،راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزهای
ساختمانهای موجود (ساختمانهای فوالدی) ،سال .1387
[ ]9اصل حمداهلل نیا ،مجتبی ،آییننامه طراحی س��ازههای فوالدی  ،AISC2005نش��ر علم عمران،
تهران.1386 ،
[ ]10قربانی ،الجوردی ،داوودنبی ،آییننامه  08-318 ACIطراحی سازههای بتنی و تفسیر ،نشر علم
عمران ،تهران.1386،

[11] Building Seismic Safety Council, NEHRP, Guidelines for Seismic Rehabilitation of Buildings.FEMA 356 & 273, Federal Emergency Management
Agency Washington, DC, 1997.
[12] AISC, 1989a, Spesification for Structural Steel Building: Allowable
Stress Design and Plastic Design, June 1,1989,American Institute of Steel
Construction.
[13] International Conference of Building Officials, Uniform Building Code,
ICBO, Whittier, Calif, 1997.

شکل  :3نمودار ' mبرای مهاربند تحت فشار محوری در قاب با مهاربندی واگراβ = 1 ،

ک ولینکنفرانسملی
برگزاریاولینکنفرانسملیبتنسب ا
شکل  :4نمودار ' mبرای مهاربند تحت فشار محوری در قاب با مهاربندی واگراβ = 0.33 ،

- 4نتیجهگیری
ب��ا افزایش ضریب اهمیت س��اختمان ( ،)Iپارامتر کاه��ش مییابد و برای
اعضای کنترلش��ونده توسط تغییرشکل پارامتر ' mافزایش مییابد ،عالوه بر
این با افزایش ضریب اهمیت س��اختمان ،مطاب��ق معادلگیری که در مقدمه
بیان ش��د ،سطح عملکرد باالتری برای س��اختمان انتظار میرود و در نتیجه
 mکاه��ش مییاب��د ،کاهش  mو افزایش ' mبه این معناس��ت که عضو از
دید دس��تورالعمل مقاومسازی مورد تردید واقع میش��ود .اما در مورد اعضای
کنترلش��ونده توس��ط نیرو ،تغییرات  Iتاثیر چندانی روی پذیرش عضو ندارد.
ای��ن مطلب را میتوان به این صورت توجیه کرد که با افزایش درجه اهمیت
ساختمان ،شکلپذیری بیش��تری برای آن انتظار میرود و در نتیجه اعضای
کنترل شونده توسط تغییرشکل ،محدودیت بیشتری پیدا میکنند.
 – 5مراجع

[ ]1سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،دستورالعمل بهسازی لرزهای ساختمانهای موجود (نشریه شماره
 ،)360ص  ،73-129سال .1385
[ ]2مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ،آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله(،استاندارد ،)2800-84
ویرایش.3
[ ]3جلیلی ،محمدهادی ،بررس��ی روش پارامتری مقایسه آییننامه طراحی و دستورالعمل مقاومسازی،
پایاننامه کارشناسی ارشد ،مهندسی عمران ،سازه ،دانشکده فنی دانشگاه تهران ،ص ،41-112سال .1383
[ ]4ابیانه ،عبداهلل ،مقایس��ه تطبیقی آییننامه طراحی و دستورالعمل مقاومسازی ،پایاننامه کارشناسی
ارشد ،مهندسی عمران،
سازه ،دانشکده فنی دانشگاه تهران ،ص  ،33-94سال .1382
[ ]5فخری ،ثریا ،مقایسه آییننامه طراحی لرزهای و دستورالعمل مقاومسازی قابهای ساده مهاربندی شده،
پایاننامه کارشناسی ارشد ،مهندسی عمران ،سازه ،دانشکده فنی دانشگاه تهران ،سال .1389
[ ]6وزارت مسکن و شهرسازی ،دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان ،طرح و اجرای ساختمانهای
فوالدی (مبحث دهم مقررات ملی ساختمان) ،شهریورماه .1385

بتن سبک از سوی انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران،
 26و  27بهمن ماه سال جاری در پردیس دانشکدههای فنی
دانشگاه تهران برگزار میشود.
ارائه مجموعه فعالیتهای انجام شده در خصوص بتن سبک
سازهای و بتن سبک غیرسازهای ،بیان دقیق فعالیتهای علمی
و پژوهش��ی انجام ش��ده و یا در دست انجام در کشور ،کشف
ضعفهای موجود در خصوص دانش بتن س��بک س��ازه ای
صنعتی ،یافتن اولویتهای پژوهش��ی در موضوع بتن سبک
سازهای ،تدوین نقشه راه علمی در موضوع بتن سبک سازهای
صنعتی ،آشنا شدن جامعه علمی مهندسی ساختمان کشور با
توانمندیها و شرایط بتن سبک ،شناسایی ظرفیت بتن سبک
سازهای صنعتی در کشور ،افزایش کارآمد ارتباط بین صنعت و
دانشگاه برای تولید بتن سبک سازهای صنعتی و افزایش سهم
بتن س��بک س��ازهای صنعتی در پروژههای مختلف داخلی از
جمله اهداف برگزاری این همایش عنوان شده است.
آخرینمهلتارسالچکیده مقاالت تا 20آبان ماه 90تمدید شد
همچنین نتای��ج داوری چکیده مقاالت در  30آبان ماه اعالم
خواهد شد.
عالقهمندان میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر به سایت
رسمی کنفرانس به نشانی اینترنتی
/http://www.lwconcrete.ir

مراجعه کنند.
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مقالهها

صرفه جويي انرژي

رادياتورهايشوفاژ

مهندس مصطفی آتش افزون | دبیر سرویس صرفه جویی انرژی

پيش��رفت روز افزون علم و تكنيك و توجه هر چه بيش��تر به آس��ايش و رفاه
زندگي به همراه گس��ترش احداث واحدها و مجتمعهاي مسكوني ،تجاري و
اداري ،ابداع وساخت تاسيسات متنوع مهندسي نظير سيستمهاي تهويه مطبوع
و حرارت مركزي را به دنبال داشته كه بكارگيري آنها 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 آلودگيهاي زيست محيطي،
اجتناب از خطرات مالي و جاني را بدنبال داشتهاست.
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 سيستمهاي احتراقي (نظير بخاري) از چند دهه پيش تاكنون
در بس��ياري از اماكن عمومي و خصوصي نظير منازل ،مجتمعهاي مسكوني،
ساختمانهاي اداري و آموزشي و غيره از كاربرد موفقي برخوردار بودهاست.
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 مينمايد.
در سيس��تم حرارت مركزي كه با عنوان ش��وفاژ مطرح ميشود .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
رادياتورهاي مستقر در اتاق ميكند.
اين رادياتورها گرما را به اتاق منتقل كرده ودر نتيجه دماي آب كاهش مييابد
و آب توسط لوله برگشت به طرف موتورخانه رفته و براي جذب مجدد گرما به
داخل ديگ هدايت ميشود و بارديگر اين سيكل و چرخه تكرارميشود.
اصوال در سيستم حرارت مركزي كه از آبگرم استفاده ميشود دماي خروجي
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آب از ديگ  180درجه فارنهايت و دماي ورودي آب به داخل ديگ كه گرماي
الزم را ب��ه اتاق منتقل كرده اس��ت برابر  160درج��ه فارنهايت در نظر گرفته
ميشود .به عبارت ديگر اختالف دماي آبگرم خروجي از ديگ و آب برگشت
داده شده از ساختمان برابر  20درجه فارنهايت است.
نحوه گرم شدن اتاق توس��ط رادياتور بصورت جابجايي آزاد طبيعي ميباشد.
هواي باالي رادياتور معموال به دليل گرم ش��دن س��بك شده و به طرف باال
حركت ميكند و هواي سرد طرف مقابل اتاق جايگزين آن ميشود .به همين
ترتي��ب يك چرخش طبيعي در جريان هواي اتاق بوجود آمده و دماي تمامي
نقاط اتاق باال رفته و اتاق گرم ميشود.
رادياتور ش��وفاژ فاقد هر گونه موتوريا وسيله برقي است .پس نميتوان توسط
رادياتور ش��وفاژ دماي اتاق را كنترل كرد .ميزان رطوبت نس��بي اتاق نيز قابل
كنترل نميباش��د .اصوال وقتي هواي اتاق گرم ميشود ميزان درصد رطوبت
نس��بي كاهش مييابد بعبارت ديگر رادياتور شوفاژ ميزان رطوبت نسبي اتاق
را كاهش ميدهد و بايس��تي توسط افزودن بخار به هواي اتاق ميزان رطوبت
موردنياز انسان را تامين نمود .به طور كلي در زمستان فضاهايي كه كنترل دما
و درصد رطوبت نسبي در آنها اهميت زيادي ندارد ميتوان از رادياتور شوفاژ
اس��تفاده نمود هر چند دماي اتاق در سيس��تم راديات��ور به راحتي و به كمك
كنترل كنندههاي الكتريكي و مكانيكي (شيرترموستاتيك)قابل كنترل است.
بهترينمحلنصبرادياتور:
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 ميش��ود .ول��ي دماي اتاق باال نميرود و اي��ن دما ثابت ميماند چون
بخش بيشتري از گرماي توليد شده تلف ميشود .تلفات حرارتي از دو طريق
انجام ميگيرد.يكي تلفات حرارتي ناشي از جدارهها از قبيل سقف ،كف و ديوار
و پنجره و ديگري تلفات حرارتي ناش��ي از نفوذ هواي سرد از درزهاي پنجره
ميباش��د .به عبارت ديگر چه بخواهيم و نخواهيم اين تلفات حرارتي صورت
ميگي��رد .ما فقط ميتوانيم ميزان آن را كاه��ش دهيم ولي نميتوانيم آن را
بطور كامل حذف نمائيم .پس بهتر است رادياتور را در زير پنجره نصب كنيم تا

مقداري از حرارت رادياتور صرف تلفات پنجره وجدارها شود و بخشي كه باقي
ميماند 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
نميباش��د .پيش��نهاد ديگري كه در اينجا مطرح است اين ميباشد كه در حد
امكان پنجرهها 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 ميسازند .در نتيجه تلفات كاهش مييابد وسبب صرفه جويي درمقدار
پرههاي رادياتور ميش��ود ودر فصل زمس��تان از خيس شدن شيشه در سطح
داخلي اتاق جلوگيري ميكند .چون سطح شيشه در فصل زمستان يك اليه
سرد است در اثر تماس بخار آب در داخل اتاق با آن درروي شيشه آب جاري
ميشود ولي وقتي كه شيشه دو جداره باشد سطح داخلي آن گرم شده وميعان
در سطح شيشه اتاق ،اتفاق نخواهد افتاد.
انتخابمحلنصبرادياتور:
فرض نماييد كه دريك اتاق بادماي  20درجه سلس��يوس و مقابل ديواري كه
ضريب  Kآن55درصد  kw/m2اس��ت قرار گرفته ايد و دماي هواي بيرون نيز
 -12درجه سلسيوس است مطابق با نمودار تعيين دماي سطح جداره ساختمان
با توجه به دماي هواي خارج و ضريب  Kديوار خارجي ،دماي س��طح داخلي
ديوار معادل  17/8درجه به دست ميآيد كه با استفاده از رابطه زير:
دماي داخلي اتاق تقس��يم بر  +2دماي سطح داخلي ديوار = دماي محسوس
دماي محسوس  18/9درجه ميشود .حال براي آن كه دماي محسوس را به
 20درجه برسانيم بايد دماي هواي اتاق را به  22/2درجه افزايش دهيم.
به اختالف دماي بين س��طح ديوارو هواي اتاق ،كسري گرما يا كسري تابش
گفته ميشو د .اختالف دماي پنجرهها با هواي اتاق معموال بيش از اين مقدار
اس��ت ،اگر دماي هواي بيرون  -12درجه 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 ميش��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 آنها انجام ميشود .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 رادياتورها با توجه به موفقيت پنجره
مشخص ميش��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 ميكند 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 درزهاي پنجره به درون اتاق را منتفي ميسازد .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 ميشود و گرماي تابشي رادياتور بيشتر ميشود.
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 ميشود
با افزايش س��طح تابش رادياتور بهتر جبران ميشود .براي استفاده از حداكثر
توان گرمايي رادياتوربايد آن رانزديك به ديوار و زير پنجره نصب كرد .حداقل
فاصله رادياتور از جدارههاي س��اختمان از ديوار حداقل  5سانتي متر و از كف
اتاق حداقل 10سانتي متر بايد باشد .در اين صورت هيچگونه افت تواني پديد
نخواهد آمد .اگر رادياتور در محلهايي 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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کارب��رد تحلي��ل عامل��ي در س��طح بن��دي ش��اخصهاي
توس��عه يافتگي براي شهرستانهاي اس��تان خراسان رضوي
چکيده
در راستاي همگن سازي مناطق به لحاظ برخورداري از امکانات و تسهيالت
که بتواند چهارچوب هر نوع برنامه ريزي فضايي را در س��ند توس��عه کش��ور
س��ازماندهي نمايد الزم است سازماندهي س��اختار روابط ميان انسان ،فضا و
فعاليتها طوري صورت گيرد که بتواند در کنار توسعه پايدار اقتصادي و بهبود
ش��اخصهاي اجتماعي و تفاوت منطقي ميان مناطق ،با تبيين شبکه سلسله
مراتبي از ش��هرها با عملکردهاي مختلف ،باعث ايجاد توس��عه اي منطقي و
پايدار گردد .در اين راستا تبيين شاخصهاي توسعه يافتگي و استفاده از آنها
به منظور سطح بندي مناطق هدفي است که مورد نظر اين تحقيق نيز ميباشد.
اين شاخصها در زمينهها و گروههاي مختلف وابسته به امر توسعه (جمعيتي،
اقتصادي ،صنعت و معدن ،کش��اورزي ،زيربنايي ،آموزشي ،فرهنگي ،کالبدي،
زيست محيطي ،بهداشتي و درماني) قابل شاخص سازي هستند .لذا با استفاده
از تکنيک تحليل عاملي امکان توليد ش��اخصها و استخراج مجموعه عوامل
دخيل در ميزان توسعه يافتگي انساني وجود دارد .در اين تحقيق براي شناسايي
ابعاد توس��عه يافتگي در شهرستانهاي استان خراس��ان رضوي با استفاده از
آخري��ن آمار و اطالعات مربوط به س��ال  1385به جم��ع آوري دادههاي 39
شاخص مختلف به تفکيک  25شهرستان مورد مطالعه اقدام شد .به کمک اين
تکنيک که روشي چندمتغيره است ،به تفسير روابط ميان شاخصها و ترکيب
بهينه آنها در قالب  5عامل معنادار پرداخته شد و پس از آن با استفاده از روش
رتبه بندي امتياز استاندارد شده ،شهرستانهاي استان خراسان رضوي از لحاظ
توسعه يافتگي انساني سطح بندي شدند .اين روش در محيط نرم افزار آماري
 SPSSبه انجام رس��يد و نتايج گرافيکي آن در  GISبراي شهرس��تانهاي
مورد مطالعه ترسيم شد .نتايج به دست آمده نشان دهنده عدم توزيع هماهنگ
امکانات و خدمات در شهرستانهاي اين استان بودند به طوري که بيشترين
توسعه يافتگي به ترتيب براي شهرستانهاي مشهد ،نيشابور ،کاشمر و بجستان
و کمترين سطح توسعه يافتگي و محروميت به ترتيب مربوط به شهرستانهاي
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تخت جلگه ،جغتاي ،زاوه و خليل آباد به دست آمد.
کليد واژگان :تحليل عاملي ،1توازن منطقه اي ،2س��طح بندي ش��اخص ،
4
سازمان فضايي
3

-1مقدمه
كاهش نابرابري در بهره مندي از منابع ،دست آوردها و امكانات جامعه ،يكي
از مهم ترين معيارهاي اساس��ي توسعه به شمار ميرود .مفهوم توسعه عالوه
بر رش��د در همه جهات ،توزيع متعادل را نيز در بر ميگيرد .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 ،ميتوان 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 آنها ميش��ود ،بلكه موجب ش��ناخت نقاط قوت و ضعف،
توانها و كمبودهاي آنها و در نهايت موجب توفيق برنامه ريزي منطقه اي
ميشود .امروزه بررسي سطح توسعه يافتگي نواحي مختلف و شناخت ميزان
کمبودها در نواحي مختلف و برقراري توازن و تعادل منطقه اي از جمله مباحث
مورد توجه در مس��ائل شهري و منطقه اي ميباشد .در اين نوع بررسيها که
بر اس��اس يک سري معيارها و ش��اخصها صورت ميگيرد ،عموم ًا با حجم
بسيار باالي دادههاي آماري رو برو هستيم که بايد براي تحليل و ارزيابي بهتر
ساده تر شوند .لذا جهت مرتفع کردن اين نياز از مدلهاي تحليل چند متغيره
از روشهاي تحليل سلسله مراتبي ،تاکس��ونومي ،تحليل عاملي و ...استفاده
ميش��ود .در اين بين استفاده از تحليل عاملي که قديميترين و فراگيرترين
روش در تحليلهاي چندمتغيره است ميتواند مفيد باشد (افندي زاده و رحيمي،
 .)1389اي��ن روش يکي از تكنيكهاي آماري اس��ت كه از اوايل دهة 1960
ميالدي تا كنون در حيطه علوم جغرافيايي مورد توجه زيادي قرار گرفته است
(ضرابي و ش��اهيوندي .)1389 ،تحليل عاملي تکنيکي است که کاهش تعداد
1-Factor anallysis
2-Regional balance
3-Indicator ranking
4-Spatial organization

زيادي از متغيرهاي وابس��ته به هم را به صورت تعداد کمتري از شاخصهاي
قابل اندازه گيري امکان پذير ميسازد و اختالف مشترک بين اندازه گيریها
را توضيح میده��د ( .)Wunesch, 2006خالصه ك��ردن ّاطالعات بايد به
ترتيبي صورت گيرد كه نتيجه خالصه شده از نظر مفهوم معنادار باشد .ويژگي
عمده روش تحليل عاملي ،كاهش شاخصها و متغيرهاي زياد به چند عامل
با اس��تفاده از روشهاي رياضي پنهان و پيچيده است (طالبي و زنگي آبادي،
 .)128 :1380ه��دف عمده آن رعاي��ت اصل اقتصاد و صرفه جويي از طريق
کاربرد کوچکترين مفاهيم تبيين کننده به منظور تبيين بيشينه مقدار واريانس
مشترک در ماتريسهاي همبستگي است .مفروض اساسي تحليل عاملي اين
است که عاملهاي زيربنايي متغيرها را ميتوان براي تبيين پديدههاي پيچيده
به کاربرد و همبس��تگيهاي مشاهده شده بين متغيرها حاصل اشتراک آنها
در اين عاملها اس��ت .هدف تحليل عاملي تشخيص اين عاملهاي مشاهده
ناپذير برپايه مجموعه اي از متغيرهاي مشاهده پذير است .بنابراين به کمک
تحليل عاملي بين مجموعه اي فراوان از متغيرهايي که به ظاهر ممکن است
بي ارتباط باش��ند رابطه خاصي تحت يک مدل فرضي برقرار ميشود .تفاوت
اين روش با رگرس��يون چندگانه در اين است که اوال متغيرهاي مورد استفاده
در تحليل عاملي به طور مس��تقيم در س��اختار مدل ارتباطي وارد نميشوند و
ثانيا تعداد عاملها به مراتب کمتر از تعداد متغيرهاي اصلي ميباش��د .فرض
اساس��ي در اين تکنيک اين است که يک رابطه يا مدلي بين متغيرهاي مورد
استفاده وجود داشته و اين تکنيک قصد شناسايي و کشف اين ارتباط پيچيده
بين متغيرها را دارد (اکبري و زاهدي .)1387 ،مقاله حاضر به بررس��ي کاربرد
تکنيک تحليل عاملي در زمينه س��طح بندي توسعه يافتگي شهرستانهاي
استان خراسان رضوي از نظر شاخصهاي توسعه يافتگي ميپردازد.

محاس��به ماتريس همبستگي بين متغيرها تا محاسبه امتيازات عاملي و رتبه
بندي استانهاي کشور را شامل ميشود .ضرابي و شاهيوندي ( )1389نيز به
منظور تحليل پراكندگي شاخصهاي توسعة اقتصادي در استانهاي کشور از
 25ش��اخص اس��تفاده کرده و در نهايت با تقليل آنها به چهار عامل شکاف
اقتصادي استانهاي کشور را مورد ارزيابي قرار داده اند .از سوي ديگر تحليل
عاملي قابليت تلفيق با ديگر روشهاي 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 تاکسونوميعددي (حسيني و همکاران )1386 ،با هدف تحليل
سطح توسعه در زمينههاي مختلف استفادههاي فراواني پيدا کرده است .در اين
بين تلفيق تحليل عاملي با تحليل تاکس��ونومي عددي با هدف سطح بندي
توسعه يافتگي فضاها و سکونتگاههاي روستايي طرفداران بسياري پيدا کرده
است که براي نمونه ميتوان به فعاليتهاي تحقيقي شريفي و خالدي ()1388
و طالشي و صالحي فرد ( )1389اشاره کرد .در مجموع تکنيک تحليل عاملی
با هدف کاهش ميزان متغيرها و ساماندهی و گروه بندی آنها انجام میگيرد
لذا در همه زمينههای تحقيقاتی که نياز به تنظيم و رتبه بندی متغيرها برای
رس��يدن به يک هدف واحد وجود داشته باشد میتوان از اين تکنيک استفاده
کرد .هدف از به کارگيری اين تکنيک به دس��ت آوردن وزن يا درجه اهميت
متغيرها و نيز استخراج شاخصهای ترکيبی تحت عنوان عاملها يا فاکتورها
میباشد که تابعی خطی از چندين متغير مستقل با وزنهای مختلف میباشد
( .)Stock, 2005در مس��ائل مربوط به برنامه ريزی ش��هری و برنامه ريزی
محيطی استفاده از اين تکنيک در عين اينکه امکان دخالت بيشترين متغيرها را
در تحقيق فراهم میکند اما از سويي سازوکاری را فراهم میکند که منجر به
کاهش پيچيدگی تحليل نهايي میگردد.

 -2روش شناسي و پيشينه تحقيق
در راس��تاي روش شناس��ي تحليل عاملي در تحقيقي با عنوان کاربرد 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 کليه
شهرستانهاي ايران بر اساس تقسيمات اداري -سياسي سال  1385پرداخته
ش��ده است (ابراهيم زاده و همکاران .)1389 ،بر اساس اين روش  35شاخص
مورد اس��تفاده به  6عامل تقليل يافته و تلفيق آنها براي کل شهرستانهاي
کشور نشان داده است که  32شهرستان به شکل توسعه يافته 76 ،شهرستان
نيمه توسعه يافته 126 ،شهرستان کمتر توسعه يافته و  106شهرستان به شکل
محروم قابل دسته بندي هستند .در بين عوامل توسعه شهرستانهاي کشور
نيز عامل آموزش��ي به عنوان عامل اول شناخته شد .بر اساس اين تحقيق در
اس��تان خراسان رضوي تنها شهرستان مشهد در زمره شهرستانهاي توسعه
يافته کشور طبقه بندي ش��ده است .پيش از اين در تحقيق ديگري با عنوان
تحليل عاملي و تلفيق شاخصها در تعيين عوامل مؤثر بر توسعه انساني نواحي
ايران موس��وي و حکمت نيا ( )1384از  38ش��اخص و تقليل آن به  6عامل
براي تعيين س��طح توس��عه يافتگي شهرستانهاي کشور اس��تفاده شده بود.
در فعاليت مش��ابه ديگري تقوايي و رحمتي ( )1385به تحليل ش��اخصهاي
توس��عه فرهنگي استانهاي کشور با اس��تفاده از تکنيک تحليل عاملي اقدام
کرده اند .روش شناس��ي مورد استفاده آنها نيز منطبق بر الگويي است که از

 -3طرح مسأله
موج ش��تابان شهر نشيني در کشورهاي در حال توسعه ،گذار جهاني از توزيع
جمعيت روستايي به شهري ،پيامدهاي اجتماعي ،اقتصادي وسيعي در بردارد
که داراي جنبههاي مثبت و منفي اس��ت.نقش مثبت و تعيين کننده شهرها،
به ويژه ش��هرهاي بزرگ در توسعه بسياري از کشورها چشمگير است .ايجاد
فرصتهاي ش��غلي در شهرهاي بزرگ ،وجود بازارهاي بزرگ خريد و فروش،
افزاي��ش توليد ملي و به دنبال آن افزايش س��طح تحصي�لات و آگاهيهاي
سياس��ي -اجتماعي و ...ساکنان ش��هر ،از جمله مواردي است که ميتوان در
راستاي تش��ديد جاذبه شهرهاي بزرگ به آنها اشاره کرد .از سوي ديگر آثار
منفي رشد شهري نامتوازن در کشورهاي در حال توسعه نيز مساله اي بسيار
نگران کننده اس��ت (آخوندي و همکاران .)1386 ،به طور کلي عدم توجه به
سلسله مراتب فضايي در ساماندهي سکونتگاهها ،پيامدهايي چون ظهور پديده
نخس��ت شهري و تمرکز امکانات و به تبع آن جمعيت ،در يک ،دو و حداکثر
در چند ش��هر خاص و ايجاد شبکه شهري لگام گسيخته و نامتوازن در سطح
مناطق و از بين رفتن نقش و عملکرد ش��هرهاي کوچک و مياني در سلس��له
مراتب فضايي شبکه شهرهاي کشور و بر هم خوردن تعادل و توازن در سطوح
ملي و منطقه اي و گاه حذف حلقههاي واسط و مکمل در شبکه توزيع شهرها
را با خود به همراه دارد .از اين رو در راس��تاي همگن س��ازي مناطق به لحاظ
برخورداري از امکانات و تس��هيالت که بتواند چهارچوب هر نوع برنامه ريزي
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فضايي را در سند توسعه کشور سازماندهي نمايد الزم است سازماندهي ساختار
روابط ميان انسان ،فضا و فعاليتها طوري صورت گيرد که بتواند در کنار توسعه
پايدار اقتصادي و بهبود شاخصهاي اجتماعي و تفاوت منطقي ميان مناطق،
با تبيين ش��بکه سلسله مراتبي از شهرها با عملکردهاي مختلف ،باعث ايجاد
توسعه اي منطقي و پايدار گردد .در اين مقاله مسأله اصلي بررسي شاخصهاي
مرتبط با توسعه يافتگي براي شهرستانهاي استان خراسان رضوي است.
-4محدودهمطالعاتی
ب��ا توجه به مولفههاي مورد بررس��ي ،رويکرد حاکم ب��ر اين پژوهش ک ّمي-
تحليلي است .جامعه آماري شامل  25شهرستان استان خراسان رضوي است
که موقعيت آنها بر اساس تقسيمات سياس��ي -اداري سال  1385در شکل
شماره ( )1مشخص شده است و شاخصهاي مورد بررسي شامل  39شاخص
اس��ت که اطالعات آن از آمار رسمي سرشماري نفوس و مسکن  1385جمع
آوري ش��ده است .روش مورد استفاده براي تحليل شاخصها نيز با استفاده از
روش تحليل عاملي و به منظور س��طح بندي توسعه يافتگي ميباشد .ابتدا از
طريق تکنيک تحليل عاملي ،شاخصها به فاکتورهاي محدود معني دار تبديل
ميگردد ،به طوري که سهم هريک در ميزان توسعه يافتگي مشخص ميشود.
س��پس با بهره گيري عوامل درجه توس��عه شهرس��تانهاي استان محاسبه
ميگردد .براي اين منظور و براي به کارگيري روش تحليل عاملي مراحل زير را
بايد به ترتيب طي شوند-1 :انتخاب شاخصها براي تحليل عاملي-2 .محاسبه
ماتريس همبستگي-3 .استخراج مجموعه عوامل اوليه-4 .استخراج مجموعه
عوامل نهايي به وسيله دوران آنها-5 .نام گذاري عاملها-6 .محاسبه امتيازات
عاملي-7 .رتبه بندي شهرستانها (حکمت نيا و موسوي.)228-234 :1385 ،
در اين تحقيق مراحل ياد ش��ده به ترتيب براي شهرس��تانهاي مورد مطالعه
استفاده ميشود.

شکل ( :)1محدوده مطالعاتي شهرستانهاي استان خراسان رضوي

 -5تجزيه و تحليل دادهها
-1-5انتخابشاخصهابرايتحليلعاملها:
اولين قدم انتخاب ش��اخصهاي مناس��ب از ميان شاخصهاي مورد استفاده
براي تحليل عاملي است .در سطح بندي شهرستانها ،شاخصهاي مختلفي
در گروهه��اي مختلف تاثير گذار هس��تند .در اين مقاله جهت س��طح بندي
شهرستانهاي مورد مطالعه شاخصهاي توليد شده در ده گروه زير طبقه بندي
شدند -1 :جمعيتي ( -2 ،)Popاقتصادي ( -3 ،)Ecoصنعت و معدن (،)Ind
 -4کش��اورزي ( -5 ،)Agrزيست محيطي ( -6 ،)Envزيربنايي (-7 ،)Inf
آموزش��ي ( -8 ،)Eduفرهنگي ( -9 ،)Culکالبدي ( )Spaو  -10بهداشتي
و درماني( .)Heaاين گروهها و ش��اخصهاي زير مجموعه به همراه عالمت
مشخصه آنها در جدول ش��ماره ( )1نمايش داده شده اند .در ادامه ماتريسي
با ابعاد  25×39تشکيل ميشود 39 .معرف تعداد شاخصها و  25معرف تعداد
شهرستانهاس��ت .پس از وارد کردن اطالعات ماتري��س دادهها در نرم افزار
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 ،SPSSخروجي جدول آمار توصيفي که شامل ميانگين ،انحراف معيار و تعداد
شاخصها ميباشد ،به دست ميآيد.
 -2-5محاسبه ماتريس همبستگي و بررسي سنجه تناسب نمونه گيري و
آزمونبارتلت:
براي انجام محاسبات در مراحل بعدي از ماتريس همبستگي استفاده ميشود.
اگر همه ش��اخصها در جهت مثبت مرتب شده باشند وکيفيت بيشتر نشانگر
وضع بهتر باشد ،براي اين منظور همبستگي ميان  mشاخص را ميتوان به
صورت ماتريس  m×mنوش��ت .براي استان خراسان رضوي با  39شاخص
ماتريس  39×39خواهيم داشت .مقادير قطرآن همگي  1و اعداد زير قطر آن
تکرار اعداد باالي قطر اس��ت .در اين مرحله ،تعدادي از شاخصهاي منتخب
به دليل عدم وجود همبستگي مناسب ،جهت ادامه بررسيها حذف ميشود و
تنها  20شاخص از شاخصهاي مورد بررسي براي ادامه ي آناليز مورد استفاده
قرار ميگيرند که شرح آنها در جدول شماره ( )2آمده است .در ادامه با استفاده
از آزمون  KMOو  BARTLETمناسب بودن  20شاخص باقي مانده به
لحاظ همبس��تگي ،جهت استفاده در تکنيک تحليل عاملي مورد بررسي قرار
گرفت که ميزان معناداري را نشان داد.
 -3-5استخراجمجموعهعواملاوليه:
دراين مرحله با استفاده از ماتريس همبستگي بين شاخصها ،عوامل را استخراج
ميکنيم .با استفاده از ماتريس عاملي ،عوامل مشترک واهميت نسبي هر يک
از ش��اخصها معلوم ميگردد .حال براي مشخص کردن معنادار بودن عوامل
انتخاب شده در اين روش ،از آماره اي به نام مقدار ويژه استفاده ميگردد .مقدار
ويژه اندازه اي اس��ت که نش��ان دهنده مقدار واريانس در مجموعه متغيرهاي
اوليه است که توسط يک عامل تعيين ميشود .به طور کلي عاملهايي انتخاب
ميگردند که مقادير ويژه ي آنها باالتر از يک باشد .نکته بعدي اين است که
بهترين آمار آنهايي هستند که بيشترين واريانس مجموعه متغيرهاي اوليه را
تعيين ميکنند .نهايتا اينکه در مرحله مقدماتي استخراج عاملها ،تعدادي عامل
به دست ميآيند و مقدار ويژه و مقدار کل واريانس تعين شده ،هر دو بر تعداد
عاملهاي منتخب تاثير دارند (اکبري و زاهدي .)1387 ،درمورد شاخصهاي
سطح بندي شهرستانهاي استان خراسان رضوي پس از محاسبات انجام شده
توسط نرم افزار ،پنج عامل از  20شاخص مورد آزمون واقع شده ،استخراج شد
که همگي داراي مقادير ويژه باالي  1بوده وجمع ٌا  84.45درصد از واريانس را
محاسبه ميکند که نشانگر رضايت بخش بودن تحليل عاملي و شاخصهاي
مورد مطالعه ميباشد.
 -4-5استخراج مجموعه عوامل نهايي به وسيله دوران آنها:
بعد از تعيين تعداد عاملها ،در مرحله بعد ميبايس��ت مش��خص شود که هر
يک از عاملها عمدت ًا چه شاخصهايي را شامل ميشوند .براي اين منظور و
تفس��ير راحت عاملها بايد عاملهاي به دست آمده مرحله مقدماتي را دوران
داد چرا که اين کار باعث س��اده ش��دن ساختار عوامل و تفسير آنها میشود
( .)Abdi, 2003براي دوران عاملها از روشهاي واريماکس (،)Varimax
کواريماکس ( )Quarimaxو اکوماکس ( )Equamaxميتوان اس��تفاده
ک��رد .در اي��ن مقاله از روش واريماکس براي دوران عاملها اس��تفاده ش��ده
اس��ت .حاصل اين دوران ،ماتريس��ي از عوامل دوران يافته است که براي هر
عام��ل در مقابل ش��اخص مربوطه يک وزني را قايل ميش��ود و هر عامل را
ب��ه وضوح بر ش��اخصهاي خاص تعلق ميدهد .الزم به ذکر اس��ت که بعد
از دوران عاملها ،درصد واريانس��ي که توسط هر عامل تعيين ميگردد تغيير
ميکند ،اما درصد تجمعي کل واريانس ثابت ميماند .جدول شماره ( )3مقادير
عاملهاي استخراجي براي هر يک از شاخصها را بعد از دوران نشان ميدهد.

گروهبندي

جمعيتي

اقتصادي

صنعت و معدن

کشاورزي

زيستمحيطي

زيربنايي

آموزشي

فرهنگي
کالبدي

بهداشتيدرماني

شاخصها

مشخصه

نسبت جمعيت شهر به جمعيت شهرستان

Pop_1

رتبه ي جمعيتي شهر در مراکز شهري

Pop_2

تعداد شهرهاي باالي  10000نفر

Pop_3

درصد جمعيت شهري

Pop_4

تراکم(نفر در کيلومتر مربع)

Pop_5

درصد شاغلين در بخش کشاورزي

Eco_1

درصد شاغلين در بخش خدمات

Eco_2

درصد شاغلين در بخش صنعت

Eco_3

درصد جمعيت فعال اقتصادي

Eco_4

درصد تعداد متخصصان به کل شاغلين

Eco_5

درصد تعداد شاغالن به کل شاغلين استان

Eco_6

ميزان اشتغال

Eco_7

بار تکفل

Eco_8

معکوس نرخ بيکاري

Eco_9

تعداد شاغلين در کارگاههاي صنعتي با بيش از  50کارکن به ازاي هر  10000نفر

Ind_1

تعداد کارگاههاي صنعتي با بيش از 50کارکن به ازاي هر 10000

Ind_2

عملکرد هر هکتار محصول گندم (هکتار-کيلوگرم)

Agr_1

عملکرد هر هکتار محصول جو(هکتار-کيلوگرم)

Agr_2

نسبت زمينهاي کشاورزي به کل زمينهاي شهرستان

Agr_3

نسبت مساحت اراضي زراعي آبي به کل اراضي قابل کشت

Agr_4

سرانه فضاي سبز شهري(متر مربع)

Env_1

سرانه فضاي سبز شهرستان (مترمربع)

Env_2

سرانه پارکها (مترمربع)

Env_3

طول جادهها به ازاي هر  100کيلومتر مربع

Inf_1

درصد مشترکين شبکه فاضالب

Inf_2

درصد مشترکين آب

Inf_3

درصد مشترکين گاز

Inf_4

تعداد مدرسه ابتدايي به ازاي هر  10000نفر

Edu_1

تعداد مدرسه راهنمايي به ازاي هر  10000نفر

Edu_2

تعداد مدرسه دبيرستان و پيش دانشگاهي به ازاي هر  10000نفر

Edu_3

درصد باسوادي در مناطق روستايي به کل جمعيت باالي  6سال

Edu_4

درصد باسوادي در مناطق شهري به کل جمعيت باالي  6سال

Edu_5

تعداد کتابخانه به ازاي هر  10000نفر

Cul_1

تعداد اماکن مذهبي به ازاي هر  10000نفر

Cul_2

درصد از کل پروانههاي ساختماني

Spa_1

تعداد موسسات درماني فعال به ازاي هر  10000نفر

Hea_1

تعداد تخت بيمارستاني به ازاي هر  10000نفر

Hea_2

تعداد پزشکان به ازاي هر  10000نفر

Hea_3

تعداد روستاهاي تحت پوشش خانه بهداشت به کل تعداد روستاهاي داراي سکنه

Hea_4

جدول ( :)1ماتريس مشخصات شاخصهاي مورد مطالعه
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جدول ( :)2ماتريس دسته بندي شاخصها با همبستگي مناسب بين شاخصها
گروهبندي

مشخصه

شاخصها
رتبه ي جمعيتي شهر در مراکز شهري

Pop_2

تعداد شهرهاي باالي  10000نفر

Pop_3

تراکم(نفر در کيلومتر مربع)

Pop_5

درصد شاغلين در بخش کشاورزي

Eco_1

درصد شاغلين در بخش خدمات

Eco_2

درصد شاغلين در بخش صنعت

Eco_3

درصد جمعيت فعال اقتصادي

Eco_4

درصد تعداد شاغالن به کل شاغلين استان

Eco_6

ميزان اشتغال

Eco_7

معکوس نرخ بيکاري

Eco_9

صنعت و معدن

تعداد کارگاههاي صنعتي با بيش از 50کارکن به ازاي هر 10000

Ind_2

کشاورزي

نسبت زمينهاي کشاورزي به کل زمينهاي شهرستان

Agr_3

زيستمحيطي

سرانه فضاي سبز شهرستان (مترمربع)

Env_2

درصد مشترکين آب

Inf_3

درصد مشترکين گاز

Inf_4

تعداد مدرسه دبيرستان و پيش دانشگاهي به ازاي هر  10000نفر

Edu_3

درصد باسوادي در مناطق شهري به کل جمعيت باالي  6سال

Edu_5

فرهنگي

تعداد کتابخانه به ازاي هر  10000نفر

Cul_1

کالبدي

درصد از کل پروانههاي ساختماني

Spa_1

تعداد موسسات درماني فعال به ازاي هر  10000نفر

Hea_1

تعداد روستاهاي تحت پوشش خانه بهداشت به کل تعداد روستاهاي داراي سکنه

Hea_4

جمعيتي

اقتصادي

زيربنايي
آموزشي

بهداشتيدرماني

جدول ( :)3ماتريس عاملهاي استخراجي بعد از دوران واريماکس
Rotated Component Matrixa
Component
5

4

3

2

1
Pop_2

.883

Pop_3

.826
.963
.831

Eco_1

.518

.738

Eco_2

.628

Eco_3

.872

Eco_4

.882

Eco_6
Eco_7

.718
.608

.610

.763

Ind_2
Agr_3

.968

Env_2

.985

Inf_3
Edu_3

.606
.738

Edu_5
.950

.636

.596

Spa_1
Hea_1

.859

Hea_4
Cul_1

.745
.976
Extraction Method: Principal Component Analysis. | Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 7 iterations.
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Pop_5

Inf_4

 -5-5نام گذاري عاملها:
با توجه به ميزان همبستگي هر يک از شاخصها ،ميتوان اسامي يا عناوين
مناسبي را براي آنها انتخاب نمود که براي استان خراسان رضوي اين عوامل
به شرح زير خواهد بود:
 -1عامل اول :مقدار ويژه اين عامل  8.27ميباشد که به تنهايي  41.38درصد
از واريانس را محاس��به ميکند .شاخصهايي که در عامل اول بارگذاري شده
اند به ش��رح جدول شماره ( )4ميباش��ند .بر اين اساس  6شاخص مذکور در
عامل اول بارگذاري شده اند و بيشترين تاثير را در بين عوامل پنج گانه دارند.
در بين  6شاخص مذکور دو عامل زيربنايي ،يک عامل زيست محيطي ،يک
عامل جمعيتي ،يک عامل کالبدي و يک عامل صنعتي ميباش��د .با توجه به
اينکه شاخصهاي گوناگوني در اين عامل بارگذاري شده اند ،به غير از شاخص
زيربنايي که بيش��ترين تعداد را داراست ،براي نامگذاري به شاخصهايي که
داراي عدد بارگذاري بيش��تري هستند توجه ميکنيم که شاخصهاي زيست
محيطي و جمعيتي ميباشند .از اين رو اين عامل را ميتوان عامل زيربنايي و
زيست محيطي-جمعيتي ناميد.
رديف

شاخص

تعداد کارگاههاي صنعتي با بيش
از 50کارکن به ازاي هر 10000

.610

2

درصد از کل پروانههاي ساختماني

.950

Spa_1

1

مقدارهمبستگي

مشخصه
Ind_2

از واريانس را محاسبه ميکند .شاخصهايي که در عامل سوم بارگذاري شده
اند به شرح جدول شماره ( )6ميباشند .در عامل سوم ،سه شاخص که هر سه
اقتصادي هستند بارگذاري شده اند .از اين رو مناسب ترين نام براي اين عامل
عامل اقتصادي است.
رديف

شاخص

معکوس نرخ بيکاري

.718

2

درصد جمعيت فعال اقتصادي

.872

Eco_4

3

ميزان اشتغال

.882

Eco_7

1

مقدارهمبستگي

مشخصه

Eco_9

جدول ( :)6شاخصهاي بارگذاري شده در عامل سوم

-4عامل چهارم :مقدار ويژه اين عامل  1.35ميباشد که به تنهايي  6.75درصد
از واريانس را محاس��به ميکند .ش��اخصهايي که در عامل چهارم بارگذاري
شده اند به ش��رح جدول شماره ( )7ميباشند .شاخصهاي بارگذاري شده در
عامل چهارم نيز همانطور که از جدول مربوطه مشاهده ميشود ،در گروههاي
مختلف بهداش��تي ،درماني و اقتصادي قرار دارند .مناس��بترين نام براي اين
عامل بهداشتي ،درماني -اقتصادي در نظر گرفته شده است.
رديف

شاخص

3

تراکم(نفر در کيلومتر مربع)

.963

Pop_5

درصد شاغلين در بخش خدمات

.518

4

سرانه فضاي سبز شهرستان
(مترمربع)

2

درصد شاغلين در بخش کشاورزي

.831

Eco_1

.968

Env_2

3

5

درصد مشترکين گاز

.976

Inf_4

تعداد روستاهاي تحت پوشش خانه
بهداشت به کل

.859

Hea_4

6

درصد مشترکين آب

.985

Inf_3

جدول ( :)4شاخصهاي بارگذاري شده در عامل اول

 -2عامل دوم :مقدار ويژه اين عامل 3.72ميباشد که به تنهايي  18.63درصد
از واريانس را به محاسبه ميکند .شاخصهايي که در عامل دوم بارگذاري شده
اند به شرح جدول شماره ( )5ميباشند .با توجه به جدول باال تعداد  8شاخص
در عامل دوم بارگذاري ش��ده اند که دو شاخص آن جمعيتي ،يک شاخص از
گروه کش��اورزي ،دو شاخص آن اقتصادي ،يک شاخص آن بهداشتي و يک
شاخص متعلق به گروه صنعت ميباشد .بنابر اين با توجه به تعريف هر يک از
آنها اين عامل را ميتوان عامل جمعيتي -اقتصادي ناميد.
رديف

1
2
3
4
5
6
7
8

شاخص
تعداد کارگاههاي صنعتي با بيش از 50کارکن به ازاي
هر 10000
درصد شاغلين در بخش صنعت
تعداد موسسات درماني فعال به ازاي هر  10000نفر
درصد باسوادي در مناطق شهري به کل جمعيت
باالي  6سال
درصد شاغلين در بخش خدمات
نسبت زمينهاي کشاورزي به کل زمينهاي
شهرستان
تعداد شهرهاي باالي  10000نفر
رتبه ي جمعيتي شهر در مراکز شهري

مقد ا رهمبستگي

مشخصه

.608

2_Ind

.628
.636

3_Eco
1_Hea

.738

5_Edu

.738

2_Eco

.763

3_Agr

.826
.883

3_Pop
2_Pop

جدول ( :)5شاخصهاي بارگذاري شده در عامل دوم

-3عامل سوم :مقدار ويژه اين عامل  2.26ميباشد که به تنهايي  11.32درصد

1

مقدارهمبستگي

مشخصه

Eco_2

جدول ( :)7شاخصهاي بارگذاري شده در عامل چهارم

-5عامل پنجم :مقدار ويژه اين عامل 1.27ميباشد که به تنهايي 6.36درصد
از واريانس را محاسبه ميکند .شاخصهايي که در عامل پنجم بارگذاري شده
اند به ش��رح جدول شماره ( )8ميباشند .با توجه به جدول باال در مورد عامل
پنجم نيز س��ه شاخص بارگذاري شده اند که در گروههاي فرهنگي ،آموزشي
و بهداش��تي ،درماني قرار دارند .از اين رو اي��ن عامل به نام عامل فرهنگي-
آموزشي نامگذاري شده است.
تعداد موسسات درماني فعال به ازاي هر
 10000نفر

شمارهشاخص

مشخصه

رديف

.596

1_Hea

2

تداد مدرسه دبيرستان و پيش دانشگاهي
به ازاي هر  10000نفر

.606

3_Edu

3

تعداد کتابخانه به ازاي هر  10000نفر

.745

1_Cul

1

شاخص

جدول ( :)8شاخصهاي بارگذاري شده در عامل پنجم

-6-5محاسبهامتيازاتعاملي:
همانطور که قبال بيان شد امتياز عاملي عبارت از وزني عددي است که هر يک
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
ميآيد .براي بدس��ت آوردن امتيازات عاملي ،ابتدا ماتريس دادهها را با استفاده
از رابطه امتياز اس��تاندارد ،استانداردسازي ميکنيم .اين روش بيمقياسسازي
با استفاده از نرمال استاندارد نيز ناميده ميشود .ماتريس بارهاي عاملي نيز از
ديگر خروجيهاي نرم افزار ميباشد و همبستگي بين عوامل و متغيرها را نشان
ميدهد .طبق تعريف امتياز عاملي از ضرب بارهاي عاملي در مقدار متغيرهاي
اصالح شده از طريق استانداردسازي بدست ميآيد.
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 -6يافتههایتحقيق
ً
بعد از انجام مراحل ذکر شده ،در مرحله آخر با استفاده از امتيازات عاملي بدست آمده نسبت به محاسبه امتيازات عاملي براي هر شهرستان و نهايتا رتبه بندي و
سطح بندي شهرستانها اقدام ميشود .براي اين منظور با توجه به اينکه  20شاخص مورد عمل در تحليل عاملي به  5عامل تقليل يافته است اکنون ميتوان با
استفاده از حالتهاي مختلفي از ترکيب  5عامل مزبور رتبه بنديهاي مختلفي ارائه نمود .حالت اول تحليل تک عاملي بر اساس رتبه شهرستانها از عامل اول
ميباشد .حالت دوم تحليل بر اساس امتياز نهايي هر شهرستان از  5عامل منتخب ميباشد و حالت سوم تحليل تک عاملي بر اساس امتياز نهايي هر شهر از
عاملهاي اول و دوم و سوم ميباشد .در اين تحقيق نتايج حاصل از هر سه حالت فوق الذکر در جدول شماره ( )9ارائه شده است .نتايج حاصل از جدول شماره
( )9نشان ميدهد که امتياز بندي نهايي در حالت سوم منطقي تر به نظر ميرسد چرا که عوامل دخيل در اين حالت از رتبه بندي (يعني عوامل يک ،دو و سه)
طبق جدول شماره ( )4درصد باالتري از واريانس را نيز در تحليلها به خود اختصاص داده اند ،لذا در اين بررسي حالت سوم به عنوان حالت بهينه براي سطح
بندي شهرستانها انتخاب ميشود.

گناباد

1

2

3

4

5

حالت اول

حالت دوم

حالتسوم

0.033

0.686

0.266

1.309

3.409

0.033

5.700

0.985

مشهد

4.739

0.203

0.058

-0.202

-0.261

4.739

4.540

5.000

درگز

-0.235

0.157

0.430

0.268

1.409

-0.235

2.030

0.352

کاشمر

-0.037

0.581

0.627

0.119

0.406

-0.037

1.700

1.171

سبزوار

0.078

0.541

0.033

1.095

-0.350

0.078

1.400

0.651

کالت

0.083

-1.715

0.795

1.240

0.443

0.083

0.840

-0.837

تربتحيدريه

-0.186

1.236

-0.155

0.525

-0.586

-0.186

0.830

0.896

نيشابور

-0.094

1.943

0.327

-0.768

-0.668

-0.094

0.740

2.177

بردسکن

-0.402

0.214

0.604

-0.066

0.272

-0.402

0.620

0.416

خواف

-0.251

0.259

-0.257

0.086

0.647

-0.251

0.480

-0.249

فريمان

-0.274

1.052

-0.268

-0.135

-0.135

-0.274

0.240

0.509

رشتخوار

-0.232

-1.189

0.559

1.192

-0.508

-0.232

-0.180

-0.862

بجستان

-0.253

-0.683

1.931

-2.052

0.876

-0.253

-0.180

0.995

مه والت

-0.334

-0.917

0.412

1.878

-1.225

-0.334

-0.190

-0.839

قوچان

-0.213

1.107

-0.587

-0.112

-0.548

-0.213

-0.350

0.307

سرخس

-0.432

0.503

-0.682

-0.163

0.414

-0.432

-0.360

-0.612

خليلآباد

-0.025

-1.054

-0.054

1.205

-0.546

-0.025

-0.470

-1.133

چناران

-0.364

0.683

-0.193

-0.189

-0.436

-0.364

-0.500

0.126

تربتجام

-0.369

0.800

-0.415

0.102

-0.881

-0.369

-0.760

0.016

تايباد

-0.440

0.840

-0.667

0.092

-0.870

-0.440

-1.050

-0.267

بينالود

-0.190

-0.816

1.204

-1.048

-0.714

-0.190

-1.560

0.198

جغتاي

-0.069

-1.194

-0.737

-1.565

0.997

-0.069

-2.570

-2.000

زاوه

-0.150

-1.382

0.306

-0.315

-1.269

-0.150

-2.810

-1.225

جوين

-0.379

-0.414

0.237

-1.977

-0.387

-0.379

-2.920

-0.556

تختجلگه

-0.003

-1.441

-3.776

-0.520

0.510

-0.003

-5.230

-5.220

جدول ( :)9تحليل امتياز بندي نهايي

در جدول شماره ( )10سطح بندي نهايي شهرستانهاي استان خراسان رضوي بر اساس شاخص ترکيبي حالت سوم و در سه سطح توسعه يافته ،کمتر توسعه يافته
و محروم ارائه شده است .نتايج به دست آمده از اين جدول نشان دهنده وجود سطح اختالف زياد در رتبه بندي شهرستانهاست به طوري که شاخص ترکيبي
نوساني حدوداً از  -6تا  +5را از خود براي شهرستانهاي استان خراسان رضوي نشان ميدهد .اين موضوع بيانگر نوعي عدم توزيع هماهنگ امکانات و خدمات
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در شهرستانهاي اين استان است .سطح بندي شهرستانها در سه سطح شاخص ترکيبي توسعه يافته ( +5تا  ،)+2کمتر توسعه يافته ( +2تا  )-2و محروم ( -2تا
 )-6نشان ميدهد بيشترين توسعه يافتگي به ترتيب براي شهرستانهاي مشهد ،نيشابور ،کاشمر و بجستان و کمترين سطح توسعه يافتگي و محروميت به ترتيب
مربوط به شهرستانهاي تخت جلگه ،جغتاي ،زاوه و خليل آباد ميباشد .ساير شهرستانها در سطح شهرستانهاي کمتر توسعه يافته دسته بندي شده اند .اين
سطح بندي در  GISترسيم شده و در شکل شماره ( )2نمايش داده شده است.
-7نتيجهگيري
استفاده از روش آماري تحليل عاملي يکي از مناسب ترين راهها براي حل مسائل در زمينه رتبه بندي سکونتگاهها ،در برنامه ريزيهاي ناحيه اي و منطقه اي
ميباشد .در اين مقاله جهت سطح بندي توسعه يافتگي شهرستانهاي استان خراسان رضوي حدود  39شاخص در زمينهها و گروههاي مختلف وابسته به امر
توسعه (جمعيتي ،اقتصادي ،صنعت و معدن ،کشاورزي ،زيربنايي ،آموزشي ،فرهنگي ،کالبدي ،زيست محيطي ،بهداشتي و درماني) که در ظاهر ارتباطي با يکديگر
نداشتند در دسترس قرار گرفت .لذا با استفاده از تحليل عاملي به توليد شاخصهاي قابل طبقه بندي از دل اين شاخصها و استخراج مجموعه عوامل دخيل در
ميزان توسعه يافتگي انساني شهرستانها اقدام شد .به کمک اين تکنيک که روشي چندمتغيره است ،به تفسير روابط ميان شاخصها و ترکيب بهينه آنها در
قالب  5عامل معنادار پرداخته شد و پس از آن با استفاده از روش رتبه بندي امتياز استاندارد شده ،شهرستانهاي استان خراسان رضوي از لحاظ توسعه يافتگي
انساني سطح بندي شدند .نتايج به دست آمده نشان دهنده عدم توزيع هماهنگ امکانات و خدمات در شهرستانهاي اين استان بودند به طوري که بيشترين
توسعه يافتگي به ترتيب براي شهرستانهاي مشهد ،نيشابور ،کاشمر و بجستان و کمترين سطح توسعه يافتگي و محروميت به ترتيب مربوط به شهرستانهاي
تخت جلگه ،جغتاي ،زاوه و خليل آباد به دست آمد.
نامشهرستان

توسعه يافته

تربت جام

شاخص
ترکيبي

رتبهشهرستان

سطحبندي

مشهد

شاخص
ترکيبي

رتبه
شهرستان

0.02

14

کمتر توسعه يافته

5.00

1

خواف

-0.25

15

کمتر توسعه يافته

نيشابور

2.18

2

توسعه يافته

-0.27

16

کمتر توسعه يافته

کاشمر

1.17

3

توسعه يافته

تايباد

17

کمتر توسعه يافته

بجستان

1.00

4

توسعه يافته

جوين

-0.56

کمتر توسعه يافته

گناباد

0.99

5

کمتر توسعه يافته

سرخس

-0.61

18

تربت حيدريه

0.90

6

کمتر توسعه يافته

کالت

-0.84

19

کمتر توسعه يافته

سبزوار

0.65

7

کمتر توسعه يافته

مه واليت

-0.84

20

کمتر توسعه يافته

فريمان

0.51

8

کمتر توسعه يافته

رشتخوار

-0.86

21

کمتر توسعه يافته

بردسکن

0.42

9

کمتر توسعه يافته

خليل آباد

-1.13

22

محروم

درگز

0.35

10

کمتر توسعه يافته

زاوه

-1.23

23

محروم

قوچان

0.31

11

کمتر توسعه يافته

جغتاي

-2.00

24

محروم

بينالود

0.20

12

کمتر توسعه يافته

تخت جلگه

-5.22

25

محروم

چناران

0.13

13

کمتر توسعه يافته

سطحبندي

نامشهرستان

جدول ( :)10سطح بندي توسعه يافتگي شهرستانهاي استان خراسان رضوي

-8منابع
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معرفی و مقایسه روشهای تعیین سرفاصله و تواتر
درحمـــلونقــــلهمگـــانی

چکیده:
با توجه به اینکه تواتر س��رویسهای حمل و نق��ل همگانی برای اداره کردن
سیس��تم در طول سال چندین بار قابل تغئیر اس��ت ،از این رو اهمیت باالیی
در سیس��تم حمل و نقل همگانی دارند.اداره کنندگان سیس��تم ،همواره مایل
به کاهش هزینههای عملیاتی خود میباش��ند ،در نتیجه یکی از پارامترهای
تاثیرگذار در این زمینه ،بهینه سازی تعداد ناوگان مورد نیاز میباشد .با توجه به
اینکه تعداد وس��یله ی نقلیه تخصیص داده شده در شبکه ،ارتباط مستقیمیبا
تواتر تعیین شده در خطوط دارد ،در این مقاله به بررسی ضوابط تعیین سرفاصله
و تواتر در ش��بکه ی حمل و نقل همگانی با توجه به تقاضای موجود پرداخته
میشود .برای این منظور ،چهار روش برای تعیین تواتر با توجه به روشهای
جمع آوری اطالعات بیان شده و برای هر روش مثالی بررسی میگردد .در پایان
روشهای ارائه شده از منظر هزینههای اجرایی مورد مقایسه قرار میگیرند.
کلمات کلیدی :حمل و نقل همگانی ،تواتر ،سرفاصله ،بهینه سازی
-1مقدمه:
یکی از اصلی ترین مس��ائل در برنامه ریزی س��رویس حمل و نقل همگانی،
انتخاب تواتر (وسیله نقلیه/ساعت) مناسب برای هر مسیر در سیستم با توجه
به زمان در روز ،روز هفته و نوع روز میباشد[ .]1با توجه به اینکه تعیین تواتر
یکی از مهمترین پارامترهای تشکیل جدول ساعت کار حمل و نقل همگانی
میباش��د ،در نتیجه باید با روشی مناس��ب طوریکه هزینههای مسافر و اداره
کننده ی سیس��تم کمینه ش��وند ،به تعیین آن پرداخت .از منظر مسافر ،تواتر
بیشتر مساوی با راحتی ،قابلیت اطمینان بیشتر و زمان انتظار کوتاه تر میباشد؛
اما از منظر اداره کنندگان سیستم ،تواتر کمتر هزینههای زیربنایی کمتر و نیاز
کمتر به ناوگان تخصیص داده شده را بدنبال خواهد داشت .با توجه به برنامه
ریزیه��ای هدفمند در حمل و نقل همگانی ،توجه ب��ه این موضوع اهمیت
دارد که تعیین تواتر سیستم نمیتواند مفهومیانجام شود و بایستی با ضوابط
مرتبط صورت پذیرد .این مطلب بویژه درس��ت اس��ت زیرا هزینههای باالیی
باید صرف ش��ود تا تواتر بیشتری داش��ته باشیم ،یک حالتی که ممکن است
همیش��ه نیاز نباشد .عالوه براین ،اس��تفاده از تواتر یکسان در تمام طول روز،
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روزهای هفته و هفتههای سال ،از قابلیت اطمینان سیستم بعلت عدم انعطاف
پذیری در سیستم میکاهد و همچنین موجب باال رفتن هزینههای مسافر و
بهره بردار بدلیل ش��رایط تقاضای اوج و یا ظرفیت خالی ناوگان در زمان کم
باری میشود .از اینرو و با توجه به اینکه هدف تمام سیستمهای حمل و نقل
همگانی س��وق دادن سیستم به سمت کمینه شدن هزینههای مسافر و بهره
بردار میباشد ،در این مقاله به بررسی روشهای تعیین تواتر و سرفاصله با توجه
ب��ه تفاوت در روشهای جمع آوری اطالعات برای ش��رایط مختلف پرداخته
میشود .همچنین جهت روشن شدن موضوع ،برای هر روش یک مثال مورد
بررسی قرار میگیرد.
 -2مروری بر ادبیات گذشته:
در بحث زمانبندی حمل و نقل همگانی مطالعات زیادی صورت گرفته است .در
این قسمت به بررسی مطالعاتی که فقط برروی تعیین تواتر ناوگان بحث کرده
اند ،میپردازیم )2007( Ceder.در کتاب برنامه ریزی حمل و نقل همگانی
خود ،روش کاملی را برای تعیین تواتر و سرفاصله توضیح میدهد .مدل استفاده
شده بر مبنای تقاضای حمل و نقل همگانی و انواع آمارگیری میباشد .همچنین
با توجه به پروفیل تقاضا ،در شرایط مختلف روشهای ریاضیاتی مناسبی را ارائه
میدهد )1983( Ceder.تعیین تواتر ناوگان حمل و نقل همگانی را با استفاده از
اطالعات آمارگیری تقاضا انجام داده است .مدل استفاده در این مقاله یک مدل
ریاضیاتی میباشد .و روش حل آن با برنامه نویسی ساده ای صورت گرفته است.
 Grosfieldو  )1995( Bookbinderدو معیار سرویس جدید ارائه داده
اند که با ثابت گرفتن میزان تقاضا ،به محاس��به ی تواتر میپردازد .معیارهای
سطح سرویس درنظر گرفته شده شامل دو سناریوی تواتر کم و زیاد میباشد.
نتایج حاصل از این تدابیر مورد مقایس��ه و بررس��ی قرار گرفته است .با توجه
به اینکه روش معرفی ش��ده توس��ط  )2007( Cederاز جامعیت بیش��تری
برخوردار اس��ت ،از اینرو در این مقاله در بحث تعیین س��رفاصله مورد بررسی
قرار میگیرد.
-3متدولوژی:
درای��ن مقال��ه چه��ار روش برای تعیی��ن تواتر و س��رفاصله بیان میش��ود

ک��ه عالوه بر کارایی مناس��ب ،برای آنالیز حساس��یت تغیی��رات در پارامترها نیز مفید میباش��ند .برای محاس��به ی تواتر با روشهای مختل��ف ،به اطالعات
ش��مارش مس��افر که از آمارگیری میدانی بدس��ت میآید ،نیاز میباش��د .برای این منظور از دو روش آمارگیری نقطه ای و حرکتی اس��تفاده میکنیم .معمول
اس��ت که اکثر اطالعات رس��یده از حجم تقاضا از یک یا چند ایس��تگاه انتخابی در طول آن بخش از مس��یر که وس��ایل نقلیه ی رس��یده بیش��ترین تراکم را
دارن��د (آمارگی��ری نقط��ه ای) بدس��ت خواهد آم��د واطالعات پروفی��ل تقاضا ،س��الیانه یا هرچند س��ال یکبار در تمام ط��ول خطوط حم��ل و نقل همگانی
تهی��ه میش��ود (آمارگیری حرکتی) .اطالع��ات آمارگیری نقطه ای ،یک جمع آوری اطالعات عادی اس��ت ،در عوض ،آمارگی��ری حرکتی اطالعات کاملتری
نس��بت ب��ه آمارگی��ری نقطه ای فراه��م میکند ،اما پرهزینه تر اس��ت زیرا نیاز ب��ه اضافه ک��ردن آمارگیر یا نیاز به سیس��تمهای اتوماتیک آمارب��رداری دارد
(مانند AVL1یا .)APC2معموال براساس استانداردهای سرویس موجود در کتب مرجع ،دو نیاز اساسی در تعیین سرفاصله دنبال میشود[:]1
الف) فضای کافی که باعث ایجاد تقاضای بیشتر مسافر میشود
ب) تعیین کران باالیی سرفاصله برای اطمینان از حداقل تواتر سرویس
اولین نیاز برای مسیرهایی است که ترافیک سنگین ساعتی دارند (مانند ساعت اوج) ،و دومیبرای ساعات کم بار میباشد .این مقاله شامل دو بخش اصلی میباشد:
ابتدا ،دو روش برای تعیین تواتر وسایل نقلیه براساس اطالعات آمارگیری نقطه ای (حداکثر تقاضا) معرفی میشود .سپس ،دو روش دیگر معرفی میشوند که از
اطالعات آمارگیری حرکتی (پروفیل حجم تقاضا) استفاده میکنند .تمام روشهای گفته شده با مثالهایی تحلیل و بررسی میگردند.
 -1-3روش حداکثر حجم مسافر (آمارگیری نقطه ای):
یکی از اهداف اصلی برای ارائه ی سرویس حمل و نقل همگانی ،اطمینان از فضای کافی برای جادادن بیشترین تعداد مسافر سوار شده در کل طول یک خط
در یک بازه ی زمانی خاص میباشد .بازه ی زمانی jرا (معموال یک ساعت) تعریف کنیم .براساس مهفوم ضریب سرنشین اوج ،تعداد وسایل نقلیه ی مورد نیاز
برای بازه ی  jبه شرح زیر میباشند:
()1
که در آن:
 :متوسط حداکثر مسافر سوار شده در باره ی j
 :Cظرفیت وسیله ی نقلیه (تعداد صندلی بعالوه ی حداکثر ایستاده)
 :ضریب سرنشین در طول بازه ی  jو مقداری بین صفر و یک دارد
که در آن ظرفیت مطلوب در وسیله در بازه  jمیباشد
در نظر بگیرید:
اطالعات حداکثر حجم تقاضا معموال توسط آمارگیران بدست میآید ،که در ایستگاههای حمل و نقل همگانی شمارش میکنند .خیلی اوقات ،بسته به بازه ی ،jبه
آمارگیران گفته میشود که بجای تغئیر وضعیت دادن در طول چندین ایستگاهی که تقاضای اوج دارد،فقط یک ایستگاه را برای تمام مدت روز شمارش کنند.
مطمئنا این کار دارای هزینه ی کمتری است .وقتی یک آمارگیر به ایستگاهی تخصیص مییابد که دارای بیشترین تقاضا در طول مسیر است ،ما میتوانیم از
روشی بنام روش ( )1برای تعیین تواتر مرتبط با این یک ایستگاه مطابق معادله ی ( )2استفاده کنیم:
()2
که در آن:
حداقل تواتر مورد نیاز برای بازه j
تعداد بازههای زمانی j
 :Sمجموعه ای از تمام ایستگاههای مسیر،بغیر از ایستگاه آخر
نقطه ی اوج بار مسافر روزانه
مجموع تمام مسافران سوار شده به وسایل عبوری از ایستگاه  iدر بازه j
متوسط بار مسافر مشاهده شده در نقطه ی اوج روزانه در بازه ی j
مجموع بار مسافر دیده شده در نقطه ی اوج
مثال ( )1که شامل شمارش مسافران در طول ده کیلومتر از مسیری بهمراه شش ایستگاه بین ساعت 11:00- 6:00صبح میباشد،در جدول ( )1نشان داده شده
است .ظرفیت مطلوب و حداقل تواتر برای تمام ساعتها یکسان میباشد.
متوسط مسافر دیده شده در ساعت

فاصله تا ایستگاه
بعدی (کیلومتر)

7:00-6:00

8:00-7:00

9:00-8:00

10:00-9:00

11:00-10:00

1

2

50

136

245

250

95

776

2

1

100

510

310

208

122

1250

3

1/5

400

420

400

320

200

1740

4

3

135

335

350

166

220

1206

5

2/5

32

210

300

78

105

725

شماره ایستگاه

جدول  :1جزئیات مربوط به شمارش مسافران برای مثال 1

مجموع حجم تقاضا

1-Automatic Vehicle Location
2-Automatic Passenger Location
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توجه ش��ود که در جدول ( )1برای تمام س��اعات =90C ،=50doمس��افر و
=3Fmوسیله در ساعت میباشد.
دومین روش آمارگیری نقطه ای یا روش  ،2براساس حداکثر بار دیده شده در
هر بازه ی زمانی است که مطابق معادله ی ( )3بیان میشود:
()3
که در آن:

حداکثر بار مس��افر دیده شده در تمام ایستگاههای مسیر

 iدر بازه j
بقیه ی پارامترها قبال توضیح داده شده اند.
نتایج معادلههای ( )2و ( )3که برای مثال ( )1بکار گرفته شده اند ،در جدول ()2
برای تواتر و سرفاصله ی نشان داده شده اند ،که .1,2=k
بازه زمانیj

روش ()1
ایستگاه حداکثر روزانه

روش ()2
ایستگاه حداکثر ساعتی

(F1jوسیله/ساعت) (H1jدقیقه) (F2jوسیله/ساعت) (H2jدقیقه)

6:00-7:00

8

7/5

8

7/5

7:00-8:00

8/4

7

10/2

6

8:00-9:00

8

7/5

8

7/5

9:00-10:00

6/4

9

6/4

9

10:00-11:00

4

15

4/4

جدول  :2نتایج بدست آمده از روشهای ( )1و ( )2برای مثال 1

14

گرچه روش  1یک مزیت نس��بت به روش  2از منظر کاهش هزینه در جمع
آوری اطالع��ات دارد ،اما نمیتوان مزیت آنرا با صحت نتایج مورد قیاس قرار
داد .معنی اش این است که روش  1هزینه ی کمتر و راحتی بیشتری بخاطر
حضور یک آمارگیر در یک ایستگاه در تمام طول روز کاری نسبت به تخصیص
آمارگیران به ایس��تگاههای مختلف در طول بازه ی  jدارد .در باب مقایسه ی
روشه��ای  1و  ،2اگر تفاوتهای آماری مهم نباش��ند ،آن موقع اس��تفاده از
روش  1ترجیح داده میشود.اما مقایسه آنها با آزمون مربع خطی X2با توجه
به تغییرات جمعیت در حین جمع آوری برای هر روش انجام میش��ود .فرض
بهینه بودن هریک از روش ( )1و ( )2غیر قابل قبول خواهد بود اگر برای آن
باش��د و براساس احتمال
روش
از جداول آماری بدست میآید.
در این مقاله ،آزمون  X2با استفاده از معادله ی ()4محاسبه میشود:

()5
که در آن:
 :liفاصله ی بین ایستگاه  iو ایستگاه بعدی ( )1+iاست
 :Ajفضای مربوط به مسافر-کیلومتر زیر پروفیل بار مسافر در طول بازه ی زمانی j
 :Lطول مسیر است
روش  3براساس میانگین  Pijتضمین میکند ،مسافران سوار شده در بخشی
از مسیر که تقاضای حداکثر دارد تراکم بیشتر از ظرفیت وسیله ی نقلیه،C ،
را حس نمیکنند.
روش  4براساس سطح سرویس ،با این محدودیت که تمام یا قسمتهای از
طول مس��یر تقاضایی بزرگتر از ظرفیت مطلوب داشته باشند ،بنانهاده شده و
مطابق معادله ی ( )6معرفی میگردد:
()6

برای ،از جدول آماری مربع خطیب همراه درجه آزادی چهار بدست میآید.چون
از این رو امکان تخصیص تنها یک آمارگیر به ایستگاه  3در مثال
 1رد شده است و نتایج روش  1غیر قابل قبول میباشند.

که در آن:
 :Ijمجموعه ی تمام ایستگاههای  iدر بازه ی زمانی  jاست
 :ßjقسمت مجاز از طول مسیر در بازه ی  jکه Pijمیتواند بیشتر از  F4jشود.
با کنترل پارامتر  ، ßjمیتوان یک معیار س��طح سرویس ایجاد کنیم .باید ذکر
شود که برای ßj =0و  ßj =1.0روش  4بترتیب تبدیل به روش  2و  3می شود.
پروفیل تقاضا برای مثال  1در شکل ( )2نشان داده شده و مربوطه به ساعت
 9:00تا  10:00میباشد .سطح بار مسافر درنظر گرفته شده مرتبط با روش 3
فضای زیر پروفیل تقاضا تقس��یم بر طول  10کیلومتر یا  188/1مسافر است.
این یک متوس��ط پروفیل تقاضا میباشد .توجه ش��ود ،تمام بار مسافر مابین
ایستگاههای  1تا  4/5( 4کیلومتر) که 45درصد مسیر را دربر میگیرند ،تجاوز
از میانگین می کند .برای اجتناب از تجاوز بار مسافر از پروفیل مورد نظر ،روش
 4بکار گرفته میشود .اگر درصد طول تجاوز بار مسافر برابر 40درصد طول کل
مسیر تنظیم شود ،بار مسافر درنظر گرفته شده  208مسافر خواهد بود ،بنابراین
تنها امتداد بین ایستگاه  1و  2( 2کیلومتر) و بین ایستگاه  3و  1/5( 4کیلومتر)
تجاوز از بار مس��افر  208را دارند.ما این حالت را روش 40( 4درصد) مینامیم.
اعمال 20درصد نتیجه اش متوسط 250مسافر است ،و در حالت 10درصد (1
کیلومتر) شرایط سطح بار مسافر متوسط  320مسافر را شامل میشود .شکل
( )3مقایس��ه ی بین پروفیل تقاضا و تقاضای حداکثر را نشان میدهد .ما آنرا
برای ش��رایط روش 20( 4درصد) در س��اعت  9:00تا  10:00نشان میدهیم.
براساس اطالعات شکل ( )1و معادله ی ( )6با  ، ßj=0.2تواتر را با روش ()4
بدست میآوریم:

 -2-3روش پروفیل تقاضا (آمارگیری حرکتی)
جمع آوری اطالعات با آمارگیری حرکتی ،برنامه ریز را قادر میسازد تغییرات

با اعمال روش ( )3شرایط سطح بار مسافر را از  188/1به  250مسافر افزایش

()4
مقایسه ی دو روش هم اکنون میتواند با توجه به مثال  1و با استفاده از معادله
( )4برای دو بازه ی زمانی  7:00-8:00و  10:00-11:00در ایس��تگاه  3انجام
شود .حاصل چنین است:
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تقاضا را در طول ایستگاههای شبکه با استفاده از پروفیل تقاضا ببیند .دو نمونه
از پروفیل تقاضا برای بازه ی زمانی  6:00-7:00و  8:00-9:00در ش��کل ()1
نش��ان داده شده است.منطقه یهاشور خورده در شکل ( )1بعنوان فضای بی
مصرف در پروفیل تقاضا درنظر گرفته میش��ود .وقت��ی روش  2برای ایجاد
سرفاصلهها استفاده میشود ،این فضا بیان کننده ی فاصله-کیلومتر صندلی
خالی است .ما اکنون میتوانیم از اطالعاتی که با پروفیل تقاضا بدست میآید،
برای رفع ظرفیت خالی نش��ان داده ش��ده در ش��کل ( )2استفاده کنیم.روش
اول پروفیل تقاضا ،برای تعیین یک کران پائین در تواتر اس��تفاده میشود ،با
محدودیت یکسان در ظرفیت وسیله ی نقلیه .ما این روش را روش  3نامیده و
مانند معادله ی ( )5نشان میدهیم:

مییابد .تخصیص  5اعزام ناوگان ،در حالت متوس��ط 320/5=64 ،مس��افر را
بین ایستگاههای 3و  4جابجا خواهد کرد ( 14عدد بیشتر از بار مسافر مطلوب
 50نفر) .با این حال ،این تجاوز بار مس��افر برای  1/5کیلومتر مقایسه میشود
با  )320-250(8/5=595فضای خالی-فاصله کیلومتر که در شکل ( )3نشان
داده شده است.

شکل :3مقایسه بین پروفیل تقاضا و تقاضای حداکثر

روش 4

روش 3
بازه زمانی j

شکل :1پروفیل تقاضا برای دو بازه زمانی

ج��دول ( )3نتایج روشه��ای  3و 4را در حالتیکه طول مجاز جاده میتواند در
روش  4برای 10درصد20 ،درصد و 30درصد کل طول مسیرتجاوز کند ،نشان
میدهد .در ساعت دوم ،بازه ی 7:00تا  ،8:00مقدار تواتر برای روش  3به شرح
زیر است:
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جدول :3نتایح بدست آمده از روشهای ( )3و ()4

همچنی��ن فلوچارت روش برنامه ریزی تعیین تواتر با اس��تفاده از چهار روش
معرفی شده در شکل ( )4نشان داده شده است.

همین موضوع در س��اعت دوم برای روش 10( 4درصد) متوس��ط حداکثر بار
مسافر از  294/2مسافر به  420میرسد ،که نتیجه ی زیر بدست میآید:

شکل :4فلوچارت تعیین تواتر در برنامه ریزی حمل و نقل همگانی

شکل :2پروفیل تقاضا مربوط به مثال ()1

 -4نتیجه گیری و تحلیل مطالب:
همانطور که دیده ش��د در ای��ن مقاله ،چهار روش برای محاس��به ی تواتر و
س��رفاصله در خطوط حمل و نقل همگانی براساس مطالعات تقاضای مسافر
معرفی گردید .دو نوع آمارگیری مسافر برای این چهار روش معرفی شده ،مورد
نیاز میباشد .دو روش اول براساس اطالعات آمارگیری نقطه ای که تقاضای
مربوط به یک یا چند ایستگاه را مدنظر قرار میدهد ،میباشند .روشهای سوم
و چهارم براساس پروفیل تقاضا ،تواتر خط را بدست میآورند؛ بدین ترتیب که
صندلی-کیلومتر خالی ،مسافر-کیلومتر طی شده در مسیر و طولی از مسیر که
تقاضای مسافر از متوسط پروفیل تقاضا بیشتر میگردد ،از مالکهای طراحی
این دو روش میباشد .روش اول یک راهکار ساده و ابتدایی برای محاسبه ی
تواتر میباشد .مطابق این روش در طول مسیر ایستگاهی که دارای بیشترین
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حجم تقاضا در طول روز میباشد ،شناسایی شده و تواتر برای پاسخگویی به
تقاضای این ایستگاه تعیین میشود .مسلم است که برای باقی ایستگاهها نیز
تعداد اعزام جوابگو خواهد بود .مزیت این روش سادگی محاسبه و کم هزینه
بودن جمع آوری اطالعات آن میباشد .اما باعث ایجاد صندلی خالی ،ظرفیت
بی فایده ،در مس��یرهای کم بار میش��ود .روش دوم برای محاس��به ی تواتر
براس��اس حداکثر تقاضای مسافر در بازه ی زمانی درنظر گرفته شده در طول
مسیر استفاده میشود .این روش نیز مشابه روش اول میباشد ،با این تفاوت که
دارای هزینه ی بیشتری میباشد چرا که در بازه ی زمانی خاص باید آمارگیران
را در تمام ایس��تگاههای مسیر مستقر نمائیم .اگر تفاوت دادههای آماری مهم
نباشد ،استفاده از روش  1توصیه میگردد ،در غیر اینصورت باید از آزمونهای
آماری مانند روش  X2استفاده کنیم .با توجه به اینکه استفاده از آمارگیری نقطه
ای باعث بوجود آمدن صندلی-کیلومتر اضافی در مس��یر میگردد ،میتوان از
روشهای مبتنی بر پروفیل تقاضا بر این مش��کل غلبه ک��رد .روش  3برای
شرایطی مناسب است که برنامه ریز میخواهد تعداد وسیله ی حرکتی (تواتر)
م��ورد انتظار را بدان��د ،و از محدودیت ظرفیت رهایی یابد و در همین زمان ،از
بوجود آمدن صف در ایس��تگاهها جلوگیری نماید .استفاده از نتایج روش  3به
برنامه ریز اجازه میدهد که بکار بگیرد[:]1
 -1تغییر تقاضا بدون افزایش تعداد وسیله ی موجود
 -2شرایطی که برخی وسایل نقلیه در جایی دیگر نیاز است (مانند تقسیم بندی
یا تعمیرات و یا شرایط اضطراری)
 -3ش��رایطی که راننده ی کمتری نسبت به شرایط عادی در دسترس است
(مانند اعتصاب رانندگان یا کمبود بودجه)
برای استفاده از روش ( )3نیاز به پروفیل تقاضای مسافر در طول مسیر میباشد.
براس��اس متوس��ط پروفیل تقاضا ،تواتر مورد نیاز س��رویس تعیین میگردد
بطوری که در هیچ نقطه ای از طول مس��یر مس��افران با عدم جای خالی در
وسیله ی نقلیه روبرو نمیشوند .بعالوه روش ( )3میتواند نتایجی را بدست دهد
که در قسمتی از مسیر حجم تقاضا بیش از ظرفیت وسیله قرار گیرد که شرایط
نامطلوبی میباش��د .برای حذف چنین پدی��ده ی نامطلوبی ،روش( )4معرفی
میگردد .این روش براساس سطح سرویس بنانهاده میشود با این محدودیت
که در تمام یا قسمتهای از طول مسیر حجم تقاضا بیش ازظرفیت مطلوب
باشد .از نظر هزینههای اجرا ،روشهای  2 ،3 ،4و  1بترتیب دارای بیشترین تا
کمترین هزینه میباشند .اما باید توجه کرد که در بحث مدیریت حمل و نقل
همگانی ،هزینههای سیستم که شامل هزینههای مسافر و اداره کننده میباشد،
باهم درنظر گرفته میشود .از این رو و با توجه به سیاستهای موجود ،میتوان
یکی از روشها را برای تعیین تواتر حمل و نقل همگانی انتخاب نمود ،با این
توضیح که سطح سرویس اعمال شده در هر روش متفاوت خواهد بود.
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نقشهبرداریساختمانی:
امروزه استفاده از خدمات و تجهیزات دقیق نقشه برداری در پروژههای ساختمانی
جزو اصول جدایی ناپذیر هر پروژه عمرانی ساختمانی محسوب میشود.
جهت جلوگیری از خس��ارتهای ناش��ی از تاخیر در برنامههای زمانی مدیریت
اجرایی ،پروژههای ساختمانی را بر این میدارد که از تکنولوژیهای نوین و بروز
بهره ببرند .یکی از این خدمات نوین ،اس��تفاده از ابزارهای مدرن اندازه گیری
دقیق ،تحت عنوان تجهیزات نقشه برداری میباشد.
در پروژههای کوچک نیز رویکردهای س��نتی اجرایی ،صدمات و خسارتهای
فراوان��ی به کارفرمایان و س��رمایه گذاری در بخش س��اخت و س��از تحمیل
میکند .به همین دلیل معرفی تواناییها و مزایای خدمات نقش��ه برداری در
جهت کاهش هزینههای مخفی همواره مورد رضایت دست اندرکاران صنعت
ساختمان و رغبت آنها به استفاده از این خدمات میباشند به طوریکه امروزه
در بخش��هایی از صنعت ساختمان ،انجام امور ،بدون نظارت و کنترل مستمر
نقشه برداری امکان پذیر نیست.
از طرفی نقشه بردار ساختمان باید ذهنیت روشن عملی از پروژههای عمرانی و
اصطالحات مهندسی عمران و نقشه خوانی ساختمانی داشته باشد .او باید قادر
به درک فرآیندهای ساخت و ساز ساختمان بوده و با انواع عملیات ساختمانی
از شیوههای اجرای اجزای یک پروژه ساختمانی تا مصالح و خصوصیات فنی و
ذاتی آنها آشنایی داشته باشد تا بتواند با خالقیت خود ،بهترین روشهای ارائه
خدمات نقشه برداری مرتبط با درخواست کارفرما را انتخاب کند.
در این راستا ،آموزش صحیح نقشه برداری ساختمانی باید در اولویت دغدغههای
جامعه نقشه برداران باشد تا این قشر از جامعه مهندسی کشور بتواند کلیه منافع
و نیازهای صنعت ساختمان را با ارائه خدمات مطلوب جلب کنند.

عدم انطباق قرارگیری محور وسط آرماتورهای دیواربرشی با محور وسط ستون ،ناشاقولی و عدم همترازی
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آرماتوبندی غیرفنی دیواربرشی ،شاقولی و عدم قرارگیری کف ستون در محل مناسب

اجرای دیوارچینی غیرفنی به دلیل نا ش��اقولی و عدم تراز بودن س��تون و پل و جبران آن با پروفیلهای
قراضه ،آجر ،مالت ،گچ و نخاله

خدماتنقشهبرداریساختمانیرامیتوانبهطورکلیبهسهدستهاصلیتقسیمکرد:
 .1خدمات طراحی نقشه برداری (قبل از احداث ساختمان)
 .2خدمات نظارت نقشه برداری (حین احداث ساختمان)
 .3خدمات اجرای نقشه برداری (بعد از احداث ساختمان)
توصیه میشود مهندس نقشه بردار در تمام مراحل پروژههای ساختمانی ،قبل از
شروع پروژه و حین اجرای خدمات مهندسی نقشه برداری و حتی پس از آن نسبت
به ثبت بصری پروژه با دوربینهای عکسبرداری و سپس نسبت به بایگانی آنها
براساس تاریخ و گزارشهای تکمیلی اقدام کنند .این کار میتواند جهت هرگونه
ابهام در کلیه مراحل ارائه خدمات به نقشه بردار کمک کند و در بسیاری موارد
نکاتی که از چشم نقشه بردار به دور مانده را جهت ارجاعهای بعدی ماندگار کند.

عدم تراز بودن سطح بتن مسلح سقف
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خدمات طراحی نقشه برداری (قبل از احداث ساختمان):
 .1مساحی عرصه و اعیان و نقشه برداری توپوگرافی و تهیه نقشه سایت پالن
و ثب��ت موقعیت عوارض طبیع��ی و مصنوعی (مانند چاه ،درخت و  ). . .که در
هنگام طراحی معماری تاثیرگذار هستند و تهیه پروفیلهای خیابانهای دسترسی
مجاور
 .2بررس��ی ابعاد اربعه و مس��احت وضعیت موجود زمین و مطابقت آن با سند
ثبتی و پیاده سازی طول و ابعاد سند بر روی نقشه وضعیت موجود زمین (نقشه
اجرایی) و رفع احتمالی عدم تطابق مشکالت ثبتی سند ملکی
 .3کمک به تیم معماری ،جهت جانمایی بهترین مکان احداث س��اختمان با
توجه به ضوابط شهرسازی و معماری و محاسبات بر و کف
 .4جانمایی سایت پالن ،بر اساس دستور نقشه شهرداری بر روی نقشههای اجرایی
 .5طراحی تسطیح یا گودبرداری تا کف پی ساختمان ،پیاده کردن نقاط مربوط
به محدوده خاکبرداری و محاسبه حجم عملیات خاکبرداری بر اساس نقشه های
اولیه ،ثانویه و مشخص کردن رقوم زیر پی و کنترل آنها
 .6تهیه مقاطع طولی و عرضی از گذرهای مشرف به ملک و طراحی خط پروژه

نشست در پی و ظاهر شدن میلگردها ،عدم هم ترازی و ناشاقولی

اجرای دیوارچینی و دیواربرشیهای غیرفنی ،ناشاقولی و عدم هم ترازی

خدمات نظارت نقشه برداری (حین احداث ساختمان):
از مزایای نقشه برداری ساختمانی میتوان افزایش دقت و صحت اجرای نقشهها
و در نتیجه افزایش تاثیرات واقعی محاسبات فنی سازه و معماری محاسبات زلزله
و افزایش بهره وری در زمان اجرای پروژه را برش��مرد .عناوین اصلی خدمات
نقش��ه برداری حین احداث ساختمان را میتوان به بخشهای زیر تقسیم کرد:
 .1پیاده سازی سایت پالن و جانمایی محل فونداسیون
 .2کنترل اجرایی حین عملیات خاکبرداری و گودبرداری و محاس��بات احجام
خاکی براساس نقشه برداریهای مکرر از سطح سایت بنا به تقاضای کارفرما
 .3کنترل مجدد جانمایی فونداسیون حین پی سازی
 .4جانمایی و کنترل محل حفر چاه شمعها و کنترل پیوسته آنها (پس از هرمرحله
گودبرداریدرپروژهایبلندمرتبهایکهشاملطبقاتمتعددزیرسطحصفرهستند).
 .5کنترل موقعیت ،شاقولی و پیچیدگی ستونها
 .6کنترل موقعیت ،ترازبودن کف ستونها
 .7کنترل خط تراز اجرا شده در سقفها (کنترل تراز طبقات)
 .8پیاده س��ازی خطوط تراز در طبقات برای سایر پیمانکاران ساختمانی نظیر
تاسیسات برقی و مکانیکی ،سقف کاذب و . . .و کنترل پیوسته آنها
 .9پیاده س��ازی اجزای ساختمانی ،بس��ته به نوع پروژه و درخواست کارفرما و
کنترل صحت اجرای آنها در داخل و یا خارج (محوطه سازی) پروژه ساختمانی
(به عنوان مثال ،اجرای طراحی داخلی طبقات ،نظیر تیغههای دیوارچینی داخل
ساختمان ،جانمایی محل احداث رایزرهای تاسیسات ،کانالهای آبهای زهکشی
و پیاده سازی قطعات سقف و). . .
 .10پیاده س��ازی رمپها و س��ایر اجزای فنی محوطه سازی و کنترل دقیق
خطوط تراز آنها
 .11کنترل دقیق نصب قطعاتی که ش��اقولی بودن آنها اهمیت اساسی دارد.
(مانند قطعات شمشیری راه پلهها ،پاگرد پلهها و). . .
 .12پیاده سازی نماهای پیچیده از نظر طراحی و یا نماهایی که با مصالح خاص
پیش ساخته پازلی اجرا میشوند( .نظیر کامپوزیت پنل آلومینیوم ،نمای فریم
لس شیشه ای و). . .
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عدم قرارگیری صحیح پل بر روی نشیمن و اجرای اتصاالت پیچ و مهره ای غیرفنی

انتخاب روشهای مناسب تقویت سازه
 .2نقشه برداری پالن چون ساخت از نمای یک ساختمان جهت اجرای نمای
جدید و یا بازسازی نمای موجود ،با کمک ابزارهای مناسب که بسته به پیچیدگی
طرح ،انتخاب ابزار مناسب نظیر دوربینهای متریک دیجیتال ،اسکنرهای لیزری
و یا تجهیزات دقیق نقشه برداری انجام میشود.
 .3جهت پروژههای بازس��ازی ،تهیه نقشه چون ساخت کلیه اجزای تاسیسات
الکتریکی و محل ورودی و خروجیهای لولههای تاسیس��اتی و س��ایر اجزای
ساختمانی نظیر حفرات کانالهای آب ،سرویسهای بهداشتی و . . .ضروری بوده
و بسته به پیچیدگی و وضعیت طرح ،ابزارهای مناسب جهت برداشت انتخاب
میشود.
 .4مستندسازی میراث فرهنگی در راستای شناخت آثار تاریخی و ملی و تهیه
طرحهای حفاظت ،مرمت ،احیا ،ساماندهی بناها ،محوطهها و بافتهای تاریخی
فرهنگی با کمک ابزارهای دقیق مستندنگاری نظیر سیستمهای فوتوگرامتری
برد کوتاه و اسکنرهای لیزری
 .5کنترل رقوم زیر و روی تیرها و کفها
 .6کنترل شیب محوطه و پارکینگ
 .7کنترل نهایی استقرار بنای تکمیل شده و تهیه گزارش مغایرتها نسبت به
نقشه مصوب
 .8کنترل رقوم زیر پی و رامپها ،پس از گودبرداری و تسطیح
 .9کنترل محدوده گودبرداری ،خاکریزی و رقوم آنها
 .10کنترل ستونها و عناصر باربر قائم از حیث قرارگیری در محورهای خود و
کنترل زوایای آنها با محورهای افقی و قائم

عدم هم ترازی و هم راستایی

خدمات اجرای نقشه برداری (بعد از احداث ساختمان):
معموال هنگام مرمت ،احیا و بازسازی یک بنا و یا اجرای یک طرح جدید پس
از ساخت بنا و یا تغییر در طراحی حین اجرای یک بنا نیاز به نقشه برداری به
شدت احساس میشود.
قدم اول در تمام این پروژهها تهیه نقشه وضعیت موجود (چون ساخت) است.
نقشه بردار موظف اس��ت دادههای الزم ،بسته به نوع پروژه و نیاز پیمانکار را
از محل پروژه اس��تخراج کرده و در قالب نقش��ههای ساختمانی قابل استفاده
برای مجری تهیه کند .معموال شاخههای معماری ،باستانشناسی و تصویرگری،
بیشترین مصرف کنندگان این گونه خدمات نقشه برداری هستند.
آماده سازی بستر شبکه نقشه برداری و انتخاب ابزار مناسب جهت تهیه نقشه
چون ساخت دقیق بستگی به موقعیت و نوع پروژه و تجربه قبلی نقشه بردار
در پروژههای مشابه دارد .بنابراین به صورت موضوعی فقط به ذکر چند مورد
بسنده میشود:
 .1نقشه برداری میکروژئودرزی و تهیه نقشه چون ساخت ستونها و دیوارهای
حائل به منظور چگونگی بررس��ی وضعیت سازه از نظر نشست و یا پیچش و

66

عدم قرارگیری صحیح ستون بر روی کف ستون ،عدم هم ترازی و هم راستایی ،عدم قرارگیری
صحیح موقعیت صفحه ستون بر روی پی

چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای  با محوریت
مهندسی زلزله و تکنولوژی های نوین مقاوم سازی
تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال اصل مقاالت
 20دی ماه 1390
اعالم نتایج داوری نهایی مقاالت
بهمن ماه 1390
آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس
 20فروردین ماه 1391
تاریخ برگزاری کنفرانس
 13تا  15اردیبهشت ماه 1391
محل برگزاری کنفرانس :
آدرس  :آذربایجان شرقی  -تبریز  -بلوار شهریار  -مجتمع فرهنگی
پتروشیمیتبریز

عدم اجرای صحیح شمشیری راه پله

عدم اجرای صحیح تراز پی ،عدم بیرون آمدن بلت از مهره

منابع:

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

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
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مقالهها

مكانيك

مهندس محمدحسن عباس نیا | رییس انجمن صنفی مهندسان مکانیک

آش��نا ئي با سیس��تمهاي تصفی��ه فاضالب
مقدمه:

فاضالبها 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 هزينههاي اندك
ميتوان آنها را بازيافت وقابل اس��تفاده نمود واز آلوده شدن محيط زيست نيز
جلوگيري كرد.

چكيده:
براي تصفیه فاضالبها روشها وسيستمهاي متعددی وجود دارد که بسته به
میزان آلودگی ()BODیا نحوه اس��تفاده از پس آب تصفیه شده ،یکی از آن
روشها ،انتخاب و مورد استفاده قرار میگیرد بايد توجه داشتكه; چنانچه BOD
فاضالب كمتر از 350ميليگرم درليتر باشد آنرا ميتوان باروشهاي هوازي تصفيه
نمود ولي فاضالب با آلودگي بيشتر را نميتوان بااين روشها تصفيه نمود.
س��نتی ترین روشهاي دفع فاضالب ش��کل قدیمیآنس��ت که براساس آن
فاضالبها به چاههاي جذبي ریخته میشوند تا بصورت طبیعی تصفیه گردند.
یک��ی دیگ��ر از این روشه��ا ،روش تصفیه فاضالب براس��اس هوادهی به
فاضالب و استفاده از میکرو ارگانیزمهای زیستی میباشد تا فاضالب تصفیه
و قابل استفاده بش��ود .در این روش ،هوادهی که عامل اصلی و تعیین کننده
تصفیه فاضالب میباش��د به دو طریق صورت میپذیرد ،هوا دهی سطحی و
یا هوادهی عمقی.
روش دیگری در سالهای اخیر باب شده است كه در آن عمل تصفیه بکمک
باکتریهای بی هوازی در منابع سربس��ته ایمه��اف ( )Imhoffبه دو روش
مکانیکی و بیولوژیکی انجام میپذیرد که ذی ً
ال بشرح عملکرد هر یک از آنها
میپردازیم:
الف– تصفیه فاضالب بروش س��نتی :اين روش ،بدلیل اینکه فاضالب با
آبهای زیرزمینی مرتبط شده و موجبات آلودگی آنهارا فراهم ميكند،غير اصولي
بوده لذا مردود وغير قا بل قبول مي باشد.
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ب – تصفیه فاضالب به روش هوادهی
در این روش هوای مورد نیاز برای رشد میکرو ارگانیزمهای زیستی  ،الزم جهت
تصفیه فاضالب را به مخزن تخلیه فاضالب در تصفیه خانه(كه بطور معمول
بصورت حوضچه بتنی در فضای باز و یا حتی بس��ته ساخته میشود )،هدايت
وبسته به نوع آن تصفيه خانه به يكي از دو صورت زير دمیده مي شود.
صورت اول -دمیدن هوا به سطح فاضالب (روش هوادهی سطحی)
صورت دوم -دمیدن هوا به عمق فاضالب (روش هوادهی عمقی)
در این گونه سيستم ها ،فاضالب بوسیله یک هم زن مرتب باهوا مخلوط شده
و آرام آرام تصفیه ميشود.
امروزه هر دوی این روشها بدلیل انتش��ار بوی بس��یار نامطبوع در فضاهای
اطراف و مصرف برق قابل مالحظه و راندمان پایین و همچنین هزینه ساخت
و زمان بر باال و اشغال فضای زیاد ،کمتر مورد استفاده قرار میگیرند.
صورت سوم -تصفیه فاضالب با روش هوادهی:
روش هوادهی با اس��تفاده از صفحههای بیولوژیکی چرخان بوده که یکی از
روش های قدیمیولی فراگیر میباشد.
)ROTATING BIOLOGICAL CONTACTOR (R.B.C.

این سیستم که براساس مکانیزم ساختاری خود از طریق گردش صفحههائي
ك��ه بین ه��وا و فاضالب ارتباط برقرار میکنند ،هوای م��ورد نیاز برای انجام
واکنشهای زیس��تی الزم برای تصفیه فاض�لاب را تا مين ميكند .همزمان
ب��ا تأمین هوا ،واکنشهای ش��یمیایی الزم برای حذف م��واد مضر موجود در
فاضالب صورت میپذیرد.
در یک سیس��تم  RBCبخشهائی بش��رح زير موجود میباشند که موجب
تصفیه کامل فاضالب و تبدیل آن به آبهای مناسب برای آبیاری فضای سبز
مي شوند که به ترتیب عبارتند از:
 -1آشغالگیر  -2ایستگاه پمپاژ  -3تانک متعادل ساز  -4سیستم هوادهی
 -5قسمت ته نشین  -6واحد کلرزنی  -7واحد پمپاژ بخش ته نشین شده
 -8تابل��وی کنت��رل و توزی��ع برق تصفی��ه خانه  -9ل��وازم ان��دازه گیری و

آزمایشگاهی
بايد توجه داشت كه :آبهای خروجی اين سیستم ،جهت آبیاری فضای سبز از
طریق کلرزنی ضد عفونی شده و لجن حاصل از فرآیند تصفیه نیز پس از یک
مرحله هضم بی هوازی تغلیظ و آبگیری میشود تا بعنوان کود مورد استفاده
گیاهی قرار گیرد.
سیستمهای  RBCدر ظرفیتهای  10تا  1000مترمکعبی بصورت پکیج و
بشکل مدوالر در ابعادو ظرفیتهای متنوع ساخته و به بازار عرضه میشوند از
مزایای این سیستم نسبت به دو سیستم هوادهی سطحی ويا عمقی ،ميتوان
به موارد زير اشاره نمود.
سرمایه گذاری اولیه پائین تر
جاگیری کمتر،
راه بری آسانتر،
مصرف برق کمتر،
راندمان تصفیه باالتر،
ظاهر زیباتر و باالخره
عدم نشر بوی نامطبوع.
ج – روش تصفیه فاضال ب در منابع سربسته ( )Imhoff Tankبا کمک 
باکتریهایبیهوازی.
در این روش تصفیه خانه از مخازن سربسته استوانه ای شکلی که نسبت به حجم
فاضالب تولیدی ،قطر هر یک از آنها از  100تا  160سانتی متر و ارتفاع از  2تا
 5متر متغیر میباشند و از جنس بتن مسلح ضد سولفات حاوی میکروسیلیس
هم��راه ب��ا یک الیه پرایم��ر رطوبت��ی( )LA4از خارج و یک الیه پوش��ش
پلیمری از داخل به همراه انواع مواد شیمیایی و مواد مصنوعی و ماستیکهای
درزیند در محل بدنه ،فاق میانی و زبانه ،س��اخته میشوندتش��كيل ميگردد.
این تصفیه خانهها كه بر حسب نیاز محیط ،به دو صورت قطعاتی و یا مونتاژ
شده در محل نصب و يا مستقر میگردند .مجهز به یونیتهای چربی گیر و دانه
گیر در ابتدا و صافیهای شنی در انتها میباشند .فاضالبها در این سیستمها
پس از عبور از واحدهای چربی گیر و یا دانه گیر واردمخازن سر بسته ایمهاف
شده و پس از تجزیه و تصفیه به صافیهای شنی وارد و از آنجا برای آبیاری
فضاهای سبز به منابع و یا مجاری مصرف هدایت میشوند.
مخازن ایمهاف ،منابعی سربسته اند که از بخشهای مختلفی تشکیل شده اند
که هر یک نقش ویژه ای در تصفیه فاضالب ایفا میکنند و در مجموع بعنوان
ی��ک تصفیه خانه ،عمل تصفیه در آنه��ا به دو صورت فیزیکی و بیولوژیکی
صورت میپذیرد.
در این تانک ها بدلیل نبود هوا ،باکتریهای بی هوازی رشد كرده و فعال میشوند
وبافعاليتهاي بيولوژيكي خود ،فاضالب را تجزیه و تخمیر مینمایند در طی این
فعل و انفعاالت ،فضوالت تبدیل به نیتراتها وسولفاتها ،نیتریتها و سولفیتها و
همچنین دی اکسید کربن ،آمونیاک و متان و آب میگردند كه از میان آنها،
گاز متان درتانكها ،باعث تجزیه مکیروبها و باکتریهای مضرر ش��ده و موجب
میشود ،بار آلودگی آب حاصل به حداقل برسد ،پساب خروجی ایمهاف تانکها،
وارد صافیهایی میشوند که شنی بوده و شرایط محیطی آنها بگونه ای است
که عوامل زیستی بر روی سطوح ثابت آنها رشد کرده و بار آلی فاضالب را

که به صورت محلول میباشد مورد استفاده قرار میدهد که در نتیجه آلودگی
فاضالب تا حد بسیار زیادی کاهش مییابد.
این ش��یوه تصفیه فاضالب که بدون نی��از به صرف انرژی برق کلیه مراحل
تصفيه فاضالب انجام میشود و آب حاصل نیزاز كيفيت خوبي جهت آبیاری
فضای سبزبرخوردار ميباشد مناس��بترين تصفيه خانهها براي مجموعههای
ویالیی آپارتمانی ،برجها ،کارخانجات ،شهرکها ،کمپها و مراکز عمومیدیگر
خصوص ًا مناطقی که سطح ایستایی آبهای زیر زمینی در آنها باال بوده
ويابافت زمین دارای نفوذپذیری کمیمیباشد و بدلیل دفن در زیر سطح زمین،
به زیبایی سایت مجموعهها لطمه وارد نمي كند و مهمتر از آن هیچ گونه بوی
نامطبوع در فضا انتشار نمي دهد ،ميباشد.
اين سيستمها بطور كلي داراي مزاياي زير مي باشند.
مزایایفنیوتكنولوژيكي
-1عدمنیازبهعملیاتگستردهساختمانی،تأسیساتبرقومکانیکواپراتوروغیره.
 -2امکان استقرار سامانه در مناطق کام ً
ال غرقابی
 -3قابلیت اجرا در مدت زمان محدود و شرایط آب و هوایی بحرانی
مزایای زیست محیطی
 -1عدم نیاز به زمین اختصاصی و قابلیت اجرا در مناطق پیرامونی هر مجموعه
و تخصیص عرصه به فضای سبز
 -2حفظ منظر و عدم مزاحمت و انتشار بو ،حشرات و غیره به جهت دفن در
عمق خاک.
 -3جلوگیری از اختالط فاضالب و آبهای زیرزمینی بهنگام باالآمدن س��طح
آب های زیرزمین.
مزایایاقتصادی
 -1صرفه جویی در هزینههای نگهداری ،مراقبت ،تعمیر و عمر باالی سامانه
در قیاس با دیگر روشها
 -2قابل اجرا در بلوکها و کلنیهای پراکنده و عدم نیاز به اجرای سیستم اگو
و صرفه جویی قابل توجه در هزینه حفاری و تخریب ساختمان
 -3امکان 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
ومجتمعهاي بزرگ نظير برجهاي مسكوني ،هتلها ،ساختمانهاي اداري بزرگ
كه فضاهاي سبز باز وگسترده دارند بسيار مناسب ميباشند لذا استفاده از آنها
توصيه ميشود.
منابع:

مقررات ملي ساختمان
جزوه تصفيه خانه هاي فاضالب
بروشور شركت فن آوران صنعت جهان توليد كنندهسيستمهاي RBC
CDفنيشركتپاكانصنعتمبتكروتوليدكنندهسيستمهايتصفيهفاضالببيهوازيImhoffTank
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مقالهها

مكانيك

تفکیککنتورهایگاز

مهندس سید مرتضی طلوع هاشمی | کارشناس مدیریت گاز

ب��ا اجرای قانون هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی ؛ نحوه
تقس��یم هزینه گاز مصرفی در مجتمعهای مس��کونی و حتی ساختمانهای
کوچک چند واحدی كه قبال به س��ادگي وتقريبا باتفاهم صورت ميگرفت به
صورت یک معضل جدی بروز کرد .ش��رکت ملی گاز ایران که تا چند س��ال
گذش��ته اقدام به فروش و نصب کنتورهای جمعی میکرد موافقت خود را با
تفکیک کنتور گاز واحدهای مسکونی اعالم و در این راستا تسهیالتی فراهم
نمودومقررگرديد اين مهم باهمكاري سازمان نظام مهندسي و توسط مهندسان
ناظر گاز به انجام برسد
فرآیندتفکیک کنتورگاز:
هر شخص حقیقی یا حقوقی که متقاضی تفکیک کنتور گاز مجتمع مسکونی
یا واحدهای س��اختمانی باشد ،با مراجعه به دفتر گاز سازمان نظام مهندسی یا
اتحادیه گازرسانان از فهرست مجریان ذیصالح یک مجری را انتخاب و با وی
عقد قرارداد مینماید .مجری ذیصالح با مراجعه به محل مورد نظر و بررسی
موقعیت کنتور ،موتورخانه ،شیرهای قطع و وصل (شیرهای فرعی) و سایر موارد
مربوط ،نقشه شروع به کار را ترسیم کرده و برای بازدید مهندس ناظر گاز به
دفتر نظارت و بازرسی گاز سازمان ارائه مینماید.
مهندس ناظر گاز با دریافت نقشه شروع به کار به محل مراجعه و تمام مواردی
را که مجری در نقشه ذکر کرده است مطابق قانون و مبحث هفدهم مقررات
ملي ساختمان مورد بررسی قرار داده و موارد الزم را جهت اجرای صحیح کار
در پایین نقشه جهت اطالع مجری درج مینماید واصطالحا دستور شروع كار
ميدهد .پس از اتمام کار مجدداٌ مجری به دفتر نظارت و بازرسی گاز سازمان
نظام مهندسی مراجعه کرده و نسبت به اخذ نوبت بازرسی جهت بازدید مهندس
ناظر از کار اجرا ش��ده اقدام مینماید .در این مرحله در صورت تایید کار لوله
کشی توسط مهندس ناظر گاز ،مجری نقشههای تایید شده را جهت ترخیص
پرونده به دفتر نظارت و بازرس��ی گاز سازمان نظام مهندسی تحویل و پس از
اتمام مراحل ترخیص ،پرونده را به مالک یا نماینده قانونی وی تحویل میدهد.
مالک ،پرونده را به دفاتر پس��تی برده و از آن طریق از ش��رکت ملی گاز ایران
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درخواست کنتور مینماید.
ش��رکت گاز با توجه به نقش��ههای اجرایی و اطالعاتی که در آنها ذکر شده
و به تایید مهندس ناظر گاز رس��یده است کنتور مورد نیاز را در محل مربوطه
نصب میکند.
فلو چارت فرايندتفكيك كنتو رگاز بدين شرح است:
انواع روشهای تفکیک کنتورگاز:
الف) تفکیک کنتور یک یا چند واحد مس��کونی به روش ساخت کلکتور و در
همان محدوده کنتور فعلی
ب) تفکیک کنتور یک یا چند واحد مس��کونی در طبقات و کنار درب ورودی
واحدهای مسکونی
تفکیک کنتور یک یا چند واحد مسکونی به روش ساخت کلکتور و در
همانمحدودهکنتورفعلی:
برای اجرای این روش شرایطی الزم است که اهم آن به شرح ذیل میباشد:
 -1ساختمان به صورت واحدهای مستقل از هم باشد.
 -2تعداد واحد نوشته ش��ده روی قبض گاز واحد مسکونی با تعداد واحدهاي
ساختمان برابر باشد.
-3تفکیککنتوردرسیستملولهکشیگازواحدهایمسکونیتغییریایجادنکند.
 -4چنانچ��ه تفکیک کنتور موجب حذف سیس��تم گرمایش مرکزی مجتمع
مس��کونی شود ،امکان نصب دستگاههای گرمایش��ی (پکیج ،آبگرمکن و).. .
در داخل واحدها و به صورت مس��تقل وجود داشته باشد (برای وسایل مذکور
دودکش استاندارد پیش بینی شده باشد یا بتوان دودکش مستقل برای هر یک
تعبیه کرد)
 -5با توجه به این که تفکیک کنتور تابع مقررات فعلی شرکت گاز و مبحث
هفدهم مقررات ملی ساختمان (چاپ جدید) میباشد ،هرگونه مغایرت با قوانین
و مقررات مذکور باید برطرف و اجرای سیس��تم مطابق آخرین بخشنامهها و
دستورالعملها باشد .بعنوان مثال چنانچه لوله رابط (از علمیتا کنتور گاز) قب ٌ
ال

به صورت توکار اجرا شده است ،اکنون باید به صورت روکار و در معرض دید اجرا شود .یا چنانچه کنتور گاز در داخل پارکینگهای بسته یا محیطهای نامناسب
قرار دارد باید محل نصب کنتورها تغییر یابد.
 -6از آن جا که عالوه بر موارد فوق ،تفکیک کنتور واحدهای مسکونی یا تجاری حسب موقعیت مکانی واحدها تابع شرایط خاص همان واحد است ،لذا به موارد
مذکور نمیتوان بسنده کرد و تنها از طریق بازدید حضوری مجری لوله کشی گاز و تایید مهندس ناظر امکان پذیر است.
تفکیک کنتور یک یا چند واحد مسکونی در طبقات و کنار درب ورودی واحدهای مسکونی
چنانچه مالکان واحدهای مسکونی متقاضی نصب کنتور گاز در پاگرد (راه پله) و کنار درب ورودی هر واحد باشند ،غیر از شرایط مذکور در بند الف ،شرایط خاص
دیگری بایستی وجود داشته باشد که از طریق بازدید اولیه توسط مهندس ناظر متخصص این کار مورد بررسی و پاسخگویی قرار میگیرد لذا این دسته از متقاضیان
باید قبل از هرگونه اقدام براي تفکیک کنتور به دفتر نظارت و بازرسی گاز سازمان نظام مهندسی مراجعه کنند که اهم این موارد خاص به شرح زیر است:
 -1مسیر راه پلهها از پایین تا آخرین طبقه باز باشد( .ورودی راه پلهها بدون درب باشد و آخرین پله به هوای آزاد راه داشته باشد)
 -2نصب کنتور در پاگرد پلهها ،مانع رفت و آمد و حمل و نقل وسایل و لوازم منزل نباشد.
 -3اجرای خط اصلی روکار باشد ،در معرض دید باشد و از فضای خصوصی ساير واحدهاعبور نکند.
 -4راه پلهها پنجره بازشو به خارج ساختمان داشته باشند.
 -5تمام ساکنین توافق داشته باشند.
 -6تعداد واحدها تغییرات نداشته باشد(.تعداد واحد نوشته شده روي قبض گاز با تعداد واحد موجود برابر باشد)
 -7به تعداد واحدها 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 واحدها جز در موارد خاص اين روش توصيه نميشود.

فلوچارت مراحل تفکیک کنتور گاز
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گزارش

در دومین همایش ملی فناوریهای نوین صنعت ساختمان مطرح شد:

صنعتیس��ازی راه��کار برونرفت از بحران سنتیس��ازی اس��ت
مهندس محمدتقی خسروی

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
رئیس س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان در افتتاحیه مراسم دومین همایش
ملی فناوریهای نوین صنعت ساختمان اظهار داشت :صنعتیسازی و استفاده
از فناوریهای نوین به عنوان یک ضرورت ملی و اجتماعی مطرح اس��ت که
میتواند با توجه به ش��ان ملت ایران در ارتباط با ارتقای س��طح رفاه ،ایمنی،
آسایش و بهداشت بهبود ایجاد کند.
س��ید مهدی هاشمی صنعتیس��ازی را به عنوان راهکار برونرفت از بحران
سنتیس��ازی مطرح کرد و اظهار داشت :صنعتیسازی بحث کیفیت ساخت و
سازها را در زمینههای مختلف از جمله پیشرفت در طراحی ،اجرا ،ارتقای سطح
ایمنی ،افزایش سرعت ،افزایش عمر مفید بهبود میبخشد.
وي ادامه داد :صنعتیس��ازی س��اختمانها همچنین در بحث سبکسازی و
جلوگیری از تخریبهای زودرس ،حفظ محیط زیست و کاهش آلودگیهای
محیط زیست در حد قابل توجهی مؤثر واقع میشود.
*صنعتیسازیارزانسازینیست
هاشمی بر بومیسازی فناوریهای صنعت ساختمان تأکید کرد و افزود :در کنار
ارتقای کیفیت باید به مبانی نظری و علمی متناس��ب با اقلیم کشور نیز توجه
شود و تقاضاها در این مسیر ساماندهی شود.
وی به تولید مواد اولیه برای صنعت ساختمان در عرصه استفاده از فناوریهای
نوین اش��اره کرد و اظهار داشت :بر این اساس نیازمند سرمایهگذاری و عزمی
ملی برای کمک به صنعتیسازی هستیم تا با هدایت مردم و ایجاد جاذبه زمینه
برای بهرهبرداری حداکثری فراهم شود.
وی ادامه داد :صنعتیسازی به معنای ارزانسازی نیست و نباید این اشتباه در
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عرصه صنعتیسازی به وجود آید چرا که ما به دنبال افزایش کیفیت ساختمانها
هستیم و نباید برای اینکه کاهشی نسبی و یا درصدی کاهش در هزینههای
ساختمان ایجاد کنیم رضایت به کاهش کیفیت ساخت و ساز ،کاهش عمر مفید
و ایمنی ساختمانها و همچنین نبود اجرای دقیق قانون بدهیم.
رئیس س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان افزود :به تعبیری دیگر نباید برای
کاهش حداکثر  30درصدی هزینهها ،کیفیت ساختمانها ،منابع و سرمایههای
عظیم ملی خود را تا یک سوم کاهش دهیم.
هاشمی ضمن اشاره به برگزاری دومین همایش ملی فناوریهای نوین صنعت

س��اختمان اظهار داشت :انتظاری که از برگزاری چنین همایشهای علمی و فناوریهای نوین صنعت ساختمان گفت :در شهرهای زیر  25هزار نفر 96هزار
کاربردی وجود دارد شناسایی نقاط قوت و ضعف روند صنعتیسازی در کشور واحد مسکن مهر در کشور به بهرهبرداری رسیده همچنین در شهرهای زیر 25
و همچنین فرهنگسازی و ترغیب عموم افراد جامعه در مشارکت و استفاده از هزار نفر نیز 60هزار واحد مسکن مهر به بهرهبرداری رسیده است.
ابوالفضل صومعلو افزود :بر این اس��اس آمار در ش��هرهای جدید کش��ور و در
فناوریهای نوین صنعت ساختمان است.
وی با اعالم آمادگی و حمایت سازمان نظام مهندسی کشور از هرگونه اقدامی بخش مسکن مهر 9هزار واحد مسکونی و در بخشهای بافتهای فرسوده نیز
در جهت نیل به صنعتیس��ازی تصریح کرد :مجموعه سازمان نظام مهندسی 21هزار واحد مسکونی به بهرهبرداری رسیده که در مجموع و در مسکن مهر
کشور ضمن اعالم آمادگی برای همکاری و مشارکت ،آمادگی خود را در رابطه تاکنون 165هزار واحد مسکونی به بهرهبرداری رسیده است.
با خریداری پیشنهادات ،انتقادات و طرح و برنامههایی که میتوانند در ارتقا و وی در ادامه به برنامه وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن مهر در استان
خراس��ان رضوی اش��اره کرد و افزود:
بهبود حوزه ساخت و ساز کشور مؤثر
توج��ه ب��ه معم��اری ایران��ی و اس�لامی بای��د در کن��ار س��اختو ایجاد مس��کن مهر به عنوان یکی از
باشند را اعالم میکند.
س��ازهای کنونی کش��ور م��ورد توجه ق��رار گیرد که بر این اس��اس رویکردهای اساس��ی دول��ت در حوزه
س��اخت و ساز اس��ت که در این راستا
* مسکن ؛ نشان دهنده هویت ملی میت��وان در راه ایج��اد واحدهای مس��کونی با هویت گام برداش��ت
و در برنامه  91استان خراسان رضوی
استاندار خراس��ان رضوی در حاشیه
س��اخت  79هزار واحد مس��کونی در
نمایشگاه س��اختمان گفت :توجه به
معماری ایرانی و اس�لامی باید در کنار س��اختو سازهای کنونی کشور مورد برنامه در نظر گرفته شده است.
توجه قرار گیرد که بر این اس��اس میتوان در راه ایجاد واحدهای مسکونی با مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی خاطرنش��ان کرد :صنعت س��اختمان از جمله
صنعتهای مهم در عرصه اقتصادی اس��ت که بر این اساس باالترین سهم
هویت گام برداشت.
محمود صالحی در ادامه و خطاب به مسووالن نظام مهندسی و متولیان حوزه اشتغال و ایجاد کار در این حوزه وجود دارد.
ساخت و ساز کش��ور اظهار داشت :باید در طراحیهای ساختمانی به گونهای وی صنعتیس��ازی را یک راهبرد اساس��ی عنوان کرد و افزود :در آغاز برنامه
چهارم توسعه حرکت به سمت صنعتیسازی شکل گرفت که بر این اساس و
اقدام کرد که ساخت و سازها با معماری ایرانی اسالمی پیوند برقرار کند.
استاندار خراسان رضوی مسکن را از مهمترین نیازهای بشری از ابتدای عنوان در این چند س��ال اخیر این امر اکنون به عنوان یک راهبرد در صنعت ساخت
کرد و خاطرنشان کرد :بر این اساس توجه به کیفیت در حوزه صنعت ساخت قرار گرفته است.
و س��از در کشور با توجه به تامین این نیاز اساسی از اهمیت ویژهای برخوردار
است.
صالحی در ادامه به داللیهایی که در بازار مسکن وجود دارد اشاره کرد و اظهار
داش��ت :وجود این گونه داللیها در بازار مسکن سبب شده است که نه تولید
کننده و نه کسی که خریدار خانه و مسکن است از قیمت مسکن راضی باشد و
در این میان سودهای کالن و بادآوردهای نصیب عدهای دالل میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به عمر و کیفیت ساختمانها اشاره کرد و
اظهار داشت :باید در ساخت و ساز به کیفیت ساختمان و سازه آن توجه ویژهای
شود تا عمر ساختمانهای موجود افزایش یابد.

* صنعتیسازی یک راهبرد اساسی
معاون وزیر راه و شهرس��ازی نيز در مراس��م افتتاحی��ه دومین همایش ملی

*صنعتیسازی يعنيسرعتتحققمقرراتملی
مدیرکل امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در حاشیه دومین
همایش ملی فناوریهای نوین صنعت س��اختمان اظهار داش��ت :با توجه به
میزان باالی ساخت و سازهای سنتی در کشور و نبود به کارگیری فناوریهای
نوین در س��اخت و س��ازها ،س��عی در به کارگیری و فراگیر کردن روشهای
صنعتیسازی ساختمان در تحقق مقررات ملی ساخت و ساز کشور اثرگذاری
مستقیم دارد.
غالمرضا هوایی افزود :برای گذر از سنتیسازی و رسیدن به شعارهای در نظر
گرفته شده توسط مقررات ملی ساختمان و همچنین براي گذشتن از روشهای
س��خت سنتیسازی باید در راستاي صنعتیسازی و به کارگیری فناوریهای
نوین صنعت س��اختمان و اقدامات مناسب در راستای آموزش و اطالع رسانی
در این زمینه گام برداشت.
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وی سنتیس��ازی را در کشور بس��یار رایج ارزیابی کرد و اظهار داشت :در حال دومین نمایشگاه فناوریهای نوین صنعت ساختمان است.
حاضر میزان نزدیک به  85درصد از کل س��اخت و س��ازهای کشور به شیوه مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی مشهد در ادامه به تعداد شرکتهای
سنتیسازی انجام میشود که باید در روند برونرفت از این شیوه ساخت و ساز حاضر در نمایشگاه صنعت ساختمان اشاره کرد و افزود :بیش از  340شرکت
سرعت بیشتری ایجاد شود.
توانمند داخلی و خارجی در این دوره از نمایشگاه شرکت کردهاند که در مقایسه
هوایی با اش��اره به برگ��زاری دومین
با سال گذشته رشد  40درصدی در این
همای��ش مل��ی فناوریه��ای نوین
عرصه شاهد بودهایم.
صنع��ت س��اختمان اظهار داش��ت :سید مهدی هاشمی صنعتیسازی را به عنوان راهکار برونرفت از بحران
وی با بیان این که نمایش��گاه صنعت
برگزاری چنین همایشهایی فرصت سنتیسازیمطرحکردواظهارداشت :صنعتیسازیبحثکیفیتساخت ساختمان این دوره در فضای  20هزار
مناسبی برای تبیین ،بررسی و ارزیابی و س��ازها را در زمینههای مختلف از جمله پیش��رفت در طراحی ،اجرا ،متر مربعی برگزار ش��ده اس��ت ،اظهار
روشه��ای مختلف سنتیس��ازی و ارتقای سطح ایمنی ،افزایش سرعت ،افزایش عمر مفید بهبود میبخشد داشت :در مدت پنج روز برگزاری این
ضرورت استفاده از فناوریهای نوین
نمایشگاه عالوه بر شرکتهای داخلی،
صنعت س��اختمان در ساخت و س��ازها است که میتواند از جهات مختلف در نمایندگیهایی از کش��ورهای آلمان ،ایتالیا ،ترکیه ،کویت ،کره جنوبی ،امارات
ارتقای به کارگیری صنعتیسازی مؤثر واقع شود.
متحده عربی و ژاپن نیز حضور دارند.
وی از اهداف مقررات ملی ساختمان به عنوان رسیدن به آرامش و صرفهجویی س��یدی در ارتباط با زمینههای فعالیتهای این شرکتها افزود :انبوهسازی و
اقتصادی در ساخت و سازها یاد کرد و اظهار داشت :نیل به آرامش ،صرفهجویی شرکتهای سرمایهگذاری ،تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان ،لوازم و
اقتصادی ،تغیر نگرش در ساخت و ساز از اهداف مقررات ملی ساختمان است تجهیزات خدمات فنی و مهندسی ،انواع عایقهای صوتی و حرارتی ،سیستمهای
که در همین راستا این نهاد اقدام به تدوین قوانین جدید در حوزه ساخت و ساز سرمایشی و گرمایشی ،قالببندی ساخت خانههای چوبی ،تجهیزات خورشیدی
و صنعتیسازی کرده است.
و نمونههایی از این دس��ت از عمدهترین زمینههای فعالیت عای شرکتهای
حاضر در این نمایشگاه هستند.

* رونق موتور اقتصاد کشور در سایه توسعه صنعت ساختمان
*استفادهازاندیشههایمهندسیبرایمقابلهباتهدیدات
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی مشهد نيز در حاشیه دومین همایش رئیس سازمان پدافند غیر عامل نيز در حاشیه مراسم افتتاحیه دومین همایش
ملی فناوریهای نوین صنعت ساختمان در مشهد اظهار داشت :در حال حاضر ملی فناوریهای نوین صنعت س��اختمان اظهارداشت :در عرصه تخریبها و
بیش از صدها حرفه و شغل جانبی در کنار صنعت ساختمان ایجاد میشود که تهدیداتی که ممکن اس��ت که در آس��یب وارد کردن به افراد و یا واحدهای
این خود عاملی برای رونق اقتصاد کشور است.
مسکونی نقش بسزایی داشته باشد استفاده از ادبیات مهندسیسازی است.
س��ید محمد سیدی افزود :با توجه به اهمیت این صنعت و مشاغل جانبی آن غالمرضا جاللی افزود :در پدافند دو س��طح در نظر گرفته ش��ده که یکی از
نمایش��گاههای تخصصی مرتبط با
این س��طوح به عنوان سطح اقدامات
این موضوع هر س��ال در نمایشگاه با توجه به میزان باالی س��اخت و س��ازهای س��نتی در کش��ور و نبود راهبردی اس��ت که در آن برنامههای
بینالمللی مشهد برگزار میشود.
ب��ه کارگی��ری فناوریهای نوین در س��اخت و س��ازها ،س��عی در به بلندمدت در این عرصه مورد بررس��ی
وی در ادام��ه به برگ��زاری  22دوره کارگی��ری و فراگی��ر کردن روشهای صنعتیس��ازی س��اختمان در قرار میگیرد.
نمایشگاه صنعت ساختمان اشاره کرد تحقق مقررات ملی س��اخت و س��از کشور اثرگذاری مس��تقیم دارد جالل��ی خاطر نش��ان کرد :در س��طح
و اظهار داشت :این نمایشگاه همزمان
راهب��ردی و تدوین برنامهه��ا باید به
در
گذاری
ه
سرمای
های
ت
فرص
و
س��ازان
ه
با هش��تمین نمایشگاه مسکن و انبو
گونهای اقدام کرد که سطح آسیبپذیری در این عرصه مورد بررسی قرار گیرد
مسکن و اولین نمایشگاه بینالمللی صنعتیسازی و فناوریهای نوین صنعت و در این راستا اقدامات الزم برای کاهش آسیبپذیری در نظر گرفته شود.
ساختمان برگزار میشود.
رئیس سازمان پدافند غیر عامل سطح دوم برنامههای پدافند را به عنوان سطح
سیدی خاطرنشان کرد :از نکات بارز و قابل توجه این دوره برگزاری همزمان زیرس��اختها عنوان کرد و اظهارداش��ت :آنچه که مسلم است در این سطح
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نقش مهندس��ی و توجه به آن مورد بررس��ی قرار میگیرد که بر این اساس و * رونمايي از تمبر ویژه همایش فناوریهای نوین صنعت ساختمان
در این س��طح نگاه مهندسی برای اجرایی شدن باید به عنوان یک تکلیف در تمبر ویژه همایش فناوریهای نوین صنعت ساختمان مراسم افتتاحیه دومین
نظر گرفته شود.
همایش ملی فناوریهای نوین صنعت ساختمان رونمایی شد.
وی در ادامه به برنامه پنجم توس��عه
این تمبر ویژه در راستای فرهنگسازی
اش��اره کرد و گف��ت :در برنامه پنجم ب��رای گ��ذر از سنتیس��ازی و رس��یدن به ش��عارهای در نظ��ر گرفته و اطالعرس��انی عموم��ی جهت این
توس��عه مهندس��ی پدافند ب��ه همراه ش��ده توس��ط مقررات مل��ی س��اختمان و همچنین براي گذش��تن از همایش طراحی ش��ده بود در حاشیه
سیاستهای اساسی نظام مورد توجه
همای��ش فناوریه��ای نوین صنعت
قرار گرفته که در این راستا این امر به روشه��ای س��خت سنتیس��ازی باید در راس��تاي صنعتیس��ازی و به
ساختمان رونمایی شد.
عنوان مهندسی پدافند در برنامه پنجم کارگی��ری فناوریه��ای نوین صنعت س��اختمان و اقدامات مناس��ب تمبر ویژه همایش فناوریهای نوین
توسعه منظور شده است.
در راس��تای آم��وزش و اطالع رس��انی در ای��ن زمینه گام برداش��ت صنعت س��اختمان پ��س از رونمایی
به
عامل
غیر
پدافن��د
رئیس س��ازمان
به دست اس��تاندار خراسان رضوی و
اهمیت پدافند غیر عامل اشاره کرد و افزود :خوشبختانه به این موضوع توجه معاون وزیر مسکن و شهرسازی ممهور شده و توسط نماینده مردم تربتجام
ویژه ش��ده و در حال حاضر در شش رشته مقطع کارشناسیارشد و یک رشته و تایباد در مجلس شورای اسالمی ،مدیر کل اداره مسکن و شهرسازی استان
دکترا موضوع پدافند غیر عامل دانشجو پذیرش شده است.
خراس��ان ،و رئیس سازمان پدافند غیر عامل کش��ور و همچنین معاون وزیر
مسکن و شهرسازی به امضا رسید.
در مراسم افتتاحیه دومین همایش ملی فناوریهای نوین صنعت ساختمان از
فعاالن و مدیران حوزه س��اخت و ساز و صنعتیسازی کشور تقدیر و تشکر به
عمل آمد.

* گامهاي بلند خراسان رضوي
مدیر کل مسکن و شهرسازی خراسان رضوی در این همایش اظهار داشت :در
استان خراسان رضوی از 108هزار واحد مسکونی مسکن مهر بیش از 43هزار
واحد به صورت صنعتی و نیمهصنعتی ایجاد شده است.
محمدرضا قاس��می افزود :بر این اس��اس در حال حاضر  40درصد واحدهای
مسکن مهر استان با استفاده از روشها و فناوریهای نوین صنعت ساختمان
استفاده شده است.
قاسمی با اشاره به نقش استفاده از فناوریهای نوین صنعت ساختمان در ایجاد
س��اختمانهایی با استحکام باال اظهار داشت :در حال حاضر رویکرد ساخت و
ساز در کشور به سمت استفاده از اینگونه روشها در ساختمانسازی است.
وی در ادامه به صنعتیس��ازی در استان اش��اره کرد و افزود :خراسان رضوی
در اجرای صنعتیسازی از میانگین کشوری باالتر بوده و در این زمینه پیشتاز
است.
مدیر کل مسکن و شهرسازی خراسان رضوی اظهار داشت :خراسان رضوی
در حوزه صنعتیسازی و استفاده از فناوریهای صنعت ساختمان و همچنین
صرفهجویی در مصرف انرژی و ذخیرهس��ازی آن به نس��بت سایر استانهای
کشور موفقتر بوده و در این مسیر گامهای خوبی برداشتهاست.
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گزارش

در نشست روز جهانی شهرسازی عنوان شد:

جواد صبوحی | مهندس محمدتقی خسروی

برنام��ه ري��زي ش��هري وشهرس��ازی ی��ک فضیل��ت اس��ت

اشاره:

شهرها کوچک یا بزرگ ،شلوغ یا خلوت ،زشت یا
زیبا و خالصه با تم��ام ویژگیهای خود و با تمام
اش��تراکات و اختالفات ش��ان در ی��ک موضوع با
یکدیگر مش��ترکند و آن اینکه برای رشد و توسعه
روز افزون خود به تفک��ر خالق و نگاه هنرمندانه
شهرس��ازان و تمامی دس��ت اندرکاران این حوزه
نیازمندند.خانهها ،خیابان ها ،محیطهای رفاهی و
خدماتی و ...با درک واالی مهندسان و شهرسازان
به رشد و توسعه صحیح خود می رسند.این مفاهیم
و البته گرامیداشت روز جهانی شهرسازی بهانه ای
شد تا مس��ووالن سازمان نظام مهندسی خراسان
رضوی در نشس��تی با مس��ووالن مرتب��ط با این
موضوع به تبیین دیدگاههای مشترک خود در این
خصوص بپردازند.
بخشی از گزارش این نشست را به دلیل اهمیت آن
تقدیم حضورتان می کنیم:

نیازبهطرحجامعشهرسازيوهمچنينمدیریت
یکپارچهشهری
در مراس��م گرامیداش��ت روز جهانی شهرس��ازی
ک��ه مهن��دس قاس��می؛ مدی��ر کل مس��کن و
شهرسازی،؛ مهندس احمديان معاون شهرسازي
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و معماري دفترفنی اس��تانداري خراسان رضوي،
مهندس مسعودي مسئول طرحهاي توسعه شهري
ش��هرداري مشهد و اعضای هیات رئیسه و هیات
مدیره سازمان نظام مهندسی حضور داشتند.
رئیس س��ازمان نظام مهندسی خراسان رضوی با
تبریک روز جهانی شهرس��ازی هدف از برگزاری
این روز را پیشبرد اهداف و توجه بیشتر به مباحث
شهرس��ازی دانس��ت و با توجه به اينكه کالنشهر
مش��هد هر سال ش��اهد حضور زائران و مسافران
بی ش��ماری اس��ت ،همین موضوع وجود محیط
زیست سا لم ،پایدار،کارامد ،داشتن مسکن و روابط
اجتماعی مطلوب و فضای شهری مناسبی را میان
س��اکنان آن ضروری س��اخته اس��ت .در حقيقت
فضای شهرسازی نقش ارتباط را بین زندگی مردم
و محیط بیرونی ایفا میکند و نقش مهمی در بحث
هویتبخشی و آسایش و امنیت و ......دارد.
وي گف��ت :این توضیحات این س��وال را در ذهن
ایج��اد خواهدکرد که آیا این مطلوبیت ،آس��ایش،
امنیت ،پایداری محیط زیس��ت در شهر و استان و
کشور ما وجود دارد یا نه؟! هر چیزی در جای خود
هست یا نیست؟ آیا حرکت سیستمی آنطوری که
جامعیت داشته باشد ،وجود دارد؟
مهندس اخوان در ادامه اشاره كرد :شاید یک دلیل
آن این باش��د که مشارکت همه مردم را در بحث
تصمیم گیریها و تصمیم س��ازیهایمان آنچنان
که حق یک ش��هروند اس��ت به طور کامل به جا
نمی آوریم.
دلی��ل دیگر آن اس��ت که مس��ووالن در تصمیم
س��ازیها و تصمی��م گیریه��ا از تخصص مهم
شهرسازی بهره کافی نمیگیرند .ضمن آنکه باید
تعامل بسیار مناس��بی بین نهادهای مرتبط وجود
داش��ته باشد و توجه ویژه ای به انجمنهای مردم
نهاد و نهادهای مدنی مبذول گردد.
وی گف��ت :ما به ط��رح جامع شهرس��ازی و نیز
مدیریت یکپارچه شهری ویژه نیاز داریم.
رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی خراسان رضوی
خاطر نش��ان کرد :يكي از مهمتری��ن اركاني که
هيات مدي��ره پنجم توجه ويژه ب��ه آن دارد گروه
تخصصی شهرسازی سازمان است تا برای هیات
مدیره سازمان و مسووالن در مباحث شهرسازي و

شهري تصمیم سازی کنند.
از همان ابتدا از این گروه خواسته شد که بر اساس
یک برنامه هدفمند موضوعات را پیش ببرند .یکی
از مه��م ترین اقداماتی که این گروه انجام داد ،آن
بود که برنامه ریزی مناسبی ارائه دادند تا آیندگان
هم که می خواهند این جایگاه را تقبل مسئو ليت
بتوانند بر اس��اس آن برنامه پیش بروند .گام مهم
ديگر این گروه تدوین و امضای تفاهم نامه ای بود
که تمام مباحث شهرسازی همچون تفکیک اراضی،
تغییر کارب��ری ،انطباق كار بريها بحث نظارت و
مباحث اجرا نشده در قانون را مد نظر قرار می داد.
وی گفت شرایط اجرایی  4 -3ماهه فرصت خوبی
است برای آنکه بتوان فرآیند اجرایی آن را در تمامی
استان با همكاري دستگاههاي ذيربط تدوین کرد و
می توان این نوید را به تمامی شهرسازان داد که در
آینده بتوان در تمام عرصههای کاری و خدماتی از
خدمات مهندسان شهرساز استفاده کرد.
در ح��ال حاضر نیز تمامی نماین��دگان در تمامی
کمیتهها و کمیس��یونهای تصمیم ساز و تصمیم
گی��ری ک��ه در اس��تان و در اداره كل مس��کن و
شهرس��ازی تشکیل می ش��ود حضور دارند و این
واقعی��ت را بايد پذيرفت ب��دون توجه به اينكه چه
مسوولیتی داريم همه عضو سازمان نظام مهندسی
هستیم و همین موضوع کافی است که بتوانیم با
تعصب مهندس��ی و حرفه اي خود به موضوعات
شهری و حرفه اي کمک کنیم.
وی افزود :با انعقاد این تفاهم نامه گروه تخصصی
شهرس��ازی به کمک ،پشتیبانی شما و تعامل بین
مسووالن شهری نیاز دارد تا در مدت زمانی کوتاه
بتوان موضوعات مرتبط با قانون نظام مهندس��ی
را در تمام نقاط اس��تان پیاده کرد و قشر فرهیخته
رشته شهرس��ازي را در تمامي عرصههاي قانوني
خود فراهم نمود.
وی خاطر نش��ان کرد :یکی از موضوعات مهم در
این تفاهم نامه تشکیل انجمن صنفی شهرسازی
است که اميد است تا پايان سال جاري این انجمن
تشکیل شود و در حقیقت اين انجمن بازوي اجرائي
مناس��بي براي اجراي این تفاهم نامه با محوریت
گ��روه تخصص��ی شهرس��ازی و نظ��ارت دیگر
دستگاهها ميباشد.

نظاممهندسیپردهنشینبودهاست
مهندس میرفندرس��کی نیز در این نشست با بیان
اینکه یکی از ویژگیه��ای همکاران ما در جامعه
شهرسازی این اس��ت که مواجه با محيطي فعال
و فراگیر ،پر انرژی و با مس��وولیت در اقصی نقاط
کشور هس��تند گفت :در این جامعه از شهرسازان،
كار شناس��ان فني و استادان دانشگاه تا مسووالن
اداری ،نمایندگان مجلس ،اعضای ش��ورای شهر،
ش��هرداران و اعض��ا هيئت مديره س��ازمان نظام
مهندس��ی ،مديران و مسئو لين سازمان مسکن و
شهرسازی ،سازمان گردشگری و گرفته تا مدیران
تصمیم گیری سطح کالن کشورراشامل ميشوند
كه اساس ًا در بحثهای كالن مملكتي و سیاسی-
مديريتي نیز ش��رکت دارندو همگ��ی آنها نیز به
نوعي شهرساز هستند.
وی گفت :می توان به جرات ادعا کرد ،پتانسیلهایی
كه در گروههای تخصصي شهرسازی در استانها
ي كشور نهفته است که اگر روزي بالفعل شوند در
تمام شهرهای می توانند شاهد نوعي ارتقاء و نمونه
بالندگی از یک نمو نه شهر امن و ايمن باشند .اساس ًا
سازمان نظام مهندسی بر اساس قانون وظیفه دارد
مو ضوع کنترل و نظارت بر مس��ایل شهرسازی و
ضوابط برساختمانها را بر عهده گیرد .متاسفانه این
وظیفه مندي درکنترل و نظارت امروزه بسیار کم
مورد توجه و نا محسوس است و مصداق این شعر
حافظ است:
در کار گالب و گل حکم ازلی این بود /کاین شاهد
بازاری و آن پرده نشین باشد.
اگر چه شهرسازي و سازمان نظام مهندسی پرده
نش��ین بودهاس��ت ولي در مقابل هر جا هر اتفاقی
رخ می داده اس��ت س��ازمان نظام مهندسی مورد
خط��اب و گاه مس��وولیت آن را ب��ه گ��ردن نظام
مهندسی میانداختهاند .البته امروزه اینگونه نیست
و این س��ازمان اكنون به نوعی بالندگی و به جائي
رس��یده است که ميخواهند در کنار یک قاضی يا
یک 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 کمیسیونهای ماده  ،5نقش کمک دهنده را ایفا
کرده و فکر اساسی را رقم میزند.
وی ب��ا بیان اینکه در حال حاضر در ش��ورای فنی
استان سه تشکل فني و حرفه اي نظام مهندسی،
انجمن مهندس��ان مش��اور و انجمن شرکتهای
س��اختمانی حضور دارند كه حائز اهميت و ازنقش
تاثیرگذار برخوردارند .خاطر نشان کرد:ما معتقدیم
س��ازمان نظام مهندسی از این پس خود می تواند
س��وال کننده باشد نه پاس��خ دهنده و میتواند در
کنترلها و نظارتها مش��ارکت کند .این فرآیند از
چند سال پیش آغاز شده ،امامغفول مانده و اكنون
در بحث شهرس��ازي س��ازمان نظام مهندسی در
وضعیتی قرار دارد که گروه تخصصی شهرس��ازی
آن نطفه برنامه ریزی اس��تراتژیک را پايه گذاري
کرده است.
میرفندرس��کی افزود :امروز می توان با افتخار ادعا
نمود که سازمان نظام مهندس��ي استان خراسان
رضوی تنها سازمان استانی است که برنامه مصوب
راهبردي و س��يا ستهاي اجرائي در این زمینه دارد
امروز ما در جلسات هیات مدیره می دانیم چه باید
بکنیم و چه نياز داريم و براي انجام آن از چه کسی
س��وال کنیم و این ايده و تفکر را نیز به ش��ورای
مرکزی و تهران بتدريج انتقال داده ایم .وی گفت:
طبق قانون نظام مهندسی ،شورای مرکزی متنخبان
هیات مدیره استانها هستند که گرد هم می آیند
و از بین خود در اولین جلس��ه مجمع عمومی 25
نفر را به عنوان نمایندگان انتخاب میکنند .امروزه
جلس��ه هيات عمومي پر ظرفیت و شلوغ  25نفره
تصمیماتی که گرفته می شود بسیار منظم ،متقن
و اجرایی است.
به جرات می توان گفت که تمامی مصوبات شورای
مرک��زی تحت تاثیر برنامههای کوتاه مدت ،میان
مدت و بلند مدت است و در هر جلسه یکی از این
دستور کارها ي اجرائي به تصویب می رسد.
وی افزود :ش��ورای مرکزی حتی در سطح کالن
کشور با ورود  250هزار نفر عضو خود عامل تعیین
کننده ای نه تنها برای تو سعه صنعت ساختمان و
شهرسازي است بلکه بين دو نظام – اجرایی کشور
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 اینکه رویکرد اساس��ی راهبردی
شورای مرکزی ايجاد تعامل با نهادهای دولتی به
ویژه با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها
و نیز پاس��خگویی به نیاز صنعتي ،رفاهی و مساله
اش��تغال  250ه��زار نف��ر مهندس در  7رش��ته و
حدود  300هزار کاردان فني اس��ت اظهار داش��ت
طبق دس��تور العملهاي جديد :اینگونه نیست که
تنه��ا موضوع طراحی ،نظ��ارت و اجرا جز وظايف
مهندسين مد نظر قرار گیرد بلکه بخش مطالعات
و برنامه ريزي قبل از طراحي و بهره برداری پس
از اجرا و نظارت و بخش مدیریت پروژه نیز به این

موضوعات و حوزه فعاليتهاي مهندسين افزوده شده
است.
وی گفت :یکی از موضوعاتی که در سازمان نظام
مهندس��ی و ش��ورای مرکزی مطرح است ،بحث
توانمندی حقوقي و تصميم سازي و ارتباط ارگانیک
و س��ازمانیافته با مجلس محترم شورای اسالمی
است .در مجلس شورای اسالمی تاکنون سازمان
نظام مهندسی جایگاه تعریف شده ای نداشتهاست.
ام��ا در حال حاضر ،این س��ازمان ع�لاوه بر آنکه
نماینده پارلمانی دارد در شورای تشكلهاي مردم
نهادها عضویت داش��ته و اخیرا در جلساتی که در
مجلس شورای اسالمی تشکیل شده است رویکرد
جدیدی برای وظايف س��ازمان نظام مهندسی در
نظرگرفته شده است امروزبا تعامل مناسب و فعالي
كه رئیس محترم سازمان نظام مهندسی با رئیس
جمهور محت��رم و وزیر محترم راه و شهرس��ازی
برقراري ساخته ،هرگونه مصوبه ای در قالب یک
فرآیند اجرايي به تصویب می رسد و دستورالعمل و
ابالغ رئیس جمهور محترم زودتر از هر ابالغیه ای
در همه استانها در دستور کار قرار می گیرد.
وی گفت :یکی دیگر از موضوعات مطرح و بسيار
مهم در ش��ورای مرکزی ،مساله گروه تخصصی
شهرس��ازی اس��ت .در دورهه��اي قبل��ي گ��روه
تخصصی شهرس��ازی در شورای مرکزی سازمان
نظام مهندسی كشور  3تا  4نفر عضو داشتهاست،
در اي��ن دوره فقط  2نفر عضو اند ،در مقابل حدود
 25نفر عضو کمیته تخصصی شهرسازی دارد.
خوش��بختانه ،برخی از اعض��ای گروه تخصصی
شهرس��ازی در ش��ورای مرکزی س��ازمان نظام
مهندس��ی كش��ور ،قبال نماینده مجلس شوراي
اسالمي ،ش��هردار و عضو شورای اسالمي شهر و
تعداد از آنها نیز مديران مقامات اجرایی و معاونان
استانداریهاهستند.
شهر سازی یک فضیلت است
وی با اش��اره به اینکه در ابتدای سالجاری 1390
سیاس��تهای ارزشمند مقام معظم رهبری،حجت
را بر همه تمام کرد اس��ت ،از مهندسان شهرساز،
خواست این دستورالعملها را که بخش عمده آن
مربوط به شهرس��ازی و معماری است مدنظر قرار
دهند.وی در ادامه افزود :این سیاس��تهای کالن
مش��خص کرد ،که جایگاه شهرسازی نه تنها به
عنوان يك علم و یک فن بلکه به عنوان يك خرد،
بينش و یک فضیلت مطرح است.وی اضافه کرد:
امروزه موضوع ساختمان را تنها در بستر شهرسازی
می توان بی��ان و توجيه کرد بلکه هر پروژه ای با
شهرسازی شروع و با شهرسازي تمام می شود.
وی به تغییر نام وزارت شهرس��ازی اش��اره کرد و
گفت :یکی از افتخارات شهرسازي است هنگامی
که قرار بوده نام وزارت مسکن و شهرسازی سابق
به وزارت امور زیر بنایی تبدیل شود .كه خوشبختانه
پيگيريه��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 هیچ گونه مشکلی نداریم و بلكه آنان از ما
مطالبه پيشنهاد ارائه طريق دارند .بگونه ای که در
مالقاتهای دوره اي خود با شهردار محترم مشهد،
بارها ایشان از ما خوا ستند که شما ابتکار عمل را در
دست بگیرید و پیشنهادات خود را ارایه دهید .وی
افزود :بعضی از استانها در این خصوص در بعضي
از كارها از ما جلوترن��د و مثال در تفکیک اراضی،
بعضی در حوزه انطباق کاربریها کار را تمام کرده
اند .خو ش��بختانه امروز در حوزه انطباق و شهري
الزامات مبحث دوم کار به پایان رس��یده و استان
خراسان در تفکیک اراضی خوب پیش رفته است.
وی گفت :با تالش و كوششي كه دریکماه گذشته
گروه تخصصی شهرسازي سازمان انجام داده است
در اس��تان خراسان تفاهم نامه يا شیوه نامهاي سه
جانبه جهت اجرایی کردن ابال غیههای شهر سازی
منعقد گردید که جای دارد از زحمات آقاي مهندس
همایی فر ،آقاي دکترس��ید الحسینی ،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.
میرفندرسکی اضافه کرد :چارچوب و شاکله اصلی
ای��ن تفاهم نامه به مس��تندات قانونی و دس��تور
العملهاي ابالغي بر می گردد و مهم ترین مستند
قانونی آن خود قانون نظام مهندس��ی و آییننامه
اجرایی آن است اين که ما مجبور به حسن اجرای
آن هستیم.
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 پروژههاي توسعه ش��هري حضور داشته باشند
مش��روط بر آنکه معلوم ش��ود چه كساني و با چه
صالحيتي چگونه باید این کار را انجام دهند.
وی اف��زود :مهم ترین بخ��ش تفاهم نامه پس از
مس��تند سازی قانوني ،بحث فرآیند سازی آن بود،
فرآیند سازی را کس��ی نمیتوانست پیش از خود
تدوین کند .هر دس��تگاهی برای خ��ود راهکاری
متف��اوت دارد .نهادهای اجرایی مثل ش��هرداری،
استانداری و مس��کن و شهرسازی ،نقاط ایست و
حرکت را به ما معرفی کرده اند ،این که کجاها باید
ورود پیدا کنیم؟ و كي مداخله كنيم ؟
از نظر قانون اش��خاص حقوقی م��ی توانند دفاتر
و ش��رکتهای مهندسان مش��اوری باشند که به
عضویت س��ازمان نظام مهندس��ی در آمده اند و
قبال برای آنها نیز تعیین ظرفيتها و صالحيتها و
جایگاه آنها مشخص است.
وی گفت :یکی دیگر از ویژگیهای این تفاهم نامه،
آزمایشی و دوره ای بودن آن است .بگونه ای پس
از مدت  6ماه بتوان مشكالت و چالشهای احتمالی
آنرا رفع کرد.بس��ترها باید فراهم باشد و مهندسان
م��ا به ویژه در شهرس��تانها باید توانمند باش��ند.
وی گفت :مشکل شهرداری مشهد در حوزه سیما
ومنظر شهری بوده و این مساله یکی از خالهایی
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بوده که شهرس��ازی تاکنون کمتر به آن وارد شده
اس��ت .خوش��بختانه در این تفاه��م نامه به بحث
سیمای شهری به عنوان یک وظیفه پرداخته شده
اس��ت و مهندسان شهرساز بویژه طراحان شهری
باید خود را آماده این بحثها کنند .مشکل اساسی
ما در شهرستانهاست؛ در بسیاری از شهرستانها
که بحث تفکیک اراضی در آن جا مطرح میشود
اما هنوز کار انجام نشده است.
قرار ش��ده است بر اس��اس تشخيص صالحيت و
انتخاب اصلح و در بعضی از شهرس��تانهایی که
آمادگی دارند به تدریج مهندسان شهرساز در آنجا
مشغول ش��وند و بر این اس��اس بتوانیم به نوعی
بالندگی و توانمندي دست یافته و ظرفیت سازی
کنیم.
وی ب��ا بیان اینکه این تفاهم نامه برای هر یک از
نهادها شرح وظایف مشخص و قانونی دارد گفت:
پس از برگزاری چندين جلسه هماهنگی میان سه
ارگان اجرای��ی مرتبط با ای��ن موضوع به تفویض
اختیاراتی رسیده ایم که پیشتر سابقه نداشتهاست.
وی گفت :خوشبختانه از سوي وزارت کشور از ما
خواسته شده است که پس از طی دوره آزمایشی در
صورت صالحدید این تفاهم نامه به استانداريهای
کل کش��ور ابالغ ش��ود و ما می توانی��م با افتخار
بگوییم که در روز عید غدیر ،استان خراسان رضوی
اولین عیدی را برای مهندسان شهر ساز خود اهداء
کرده است.
وی در ادامه افزود :این کار کار ساده ای نبودهاست؛
چندین جلس��ه پركار برای این تفاهم نامه برگزار
شده است .حتی زمانی که پیشنهاد افزایش دستمزد
را برای مهندسان شهر ساز مطرح کردیم برخی از
مسئولين ميپرسيدند مگر مهندسان شهر ساز چه
کاری انجام میدهند و هم اکنون ما با افتخار می
توانیم بگوییم که مهندسان شهر ساز قرار است این
اقدامات مهم را انجام دهند.
وی اضافه کرد :ما از مهندس��ان ش��هر ساز جوان
میخواهیم ،قدر این کار را بدانند ،زیرا به راحتی این
توافق نامه به دست نیامده است .این تفاهم نامه به
این نیاز دارد که با احس��اس مسئوليت و مشارکت
فعال ،سطح دانش علمي و فني بینش و درایت خود
را افزایش دهند.
وی گفت :امروزه در جلس��ات کمیسیون ماده 5؛ و
كارگروهها نمایندگانی که از سوي نظام مهندسی
حضور مییابند جایگاه خاصی دارند و مهندس��ان
شهرساز ما باید از مقررات ملی ساختمان و مقررات
این شیوه نامه يعني از حیثیت مهندسی خود دفاع
كنند .ما باید به دور از اشتباهات استان خراسان را
روسفید کنیم.
یک بی انصافی
مهندس قاس��می مدير كل س��ازمان مس��کن و
شهرسازی نیز در این نشست گفت :عموم ًا رخدادها
و مس��ایل مهم بر پایه دو محور استوار است؛ یا به
صورت علمی اس��ت یا هنری و نمی توان این دو

را با یکدیگر ممزوج کرد.نمی توان رتبه فردی که
مث ً
ال در المپیاد فیزیک یا کامپیوتر رتبه آورده است
را با فردی که یک اثر هنری خلق می کند مقایسه
کرد .بنابر این صحبت کردن از طراحی یک شهر،
تهی��ه طرحی در خصوص یک خیاب��ان ،ترافیک
آن،حوزه اقتصادی و یا سیما و منظر شهری آن،

هم بحث علمی اس��ت و هم بحث مهندسی .لذا
یک سیس��تم و یک نفر م��ی تواند بهترین نتیجه
گیری از این موضوع داشته باشد و آن کار شهرساز
است؛ کار بسیار بزرگی و خالق اثرهای ماندگار.
مهن��دس قاس��می خاطر نش��ان کرد :کار ش��ما
عزیزان،آنقدر بزرگ اس��ت که شاید یک نفر را از
هزاران کیلومتر به یک شهر بکشاند و ساکن کند
تنه��ا به دلیل این که به آرامش برس��د یا یک نفر
را با تمام عالیق و خواس��تههای قلبی و گذش��ته
خ��ودش وادار به کوچ کردن کند .ش��ما در نتیجه
هر دو مورد این مثال شریکید؛ یعنی هم در شادی
گ��روه اول و ه��م در زحمات گ��روه دوم .در عین
حال کام ً
ال بی انصافی اس��ت که تمامی تقصیرها
و همه مشکالت متوجه شهرسازان ما باشد در این
خصوص همه ما مقصریم؛ همه گذشتگان که ما
هم میراث دار آنها هستیم و چنانچه کاری برای
آینده انجام ندهیم آیندگان نیز همین قضاوت را در
خصوص ما خواهند کرد .در این خصوص همه ما
چه سیستم دولتی و چه سیستم مدیریت شهری و
چه شهرسازان همه با هم مقصریم.
وی گفت:مشکلی که وجود دارد نبود درک متقابل
در حوزههای شهرسازی است.
اگر بخواهیم کاری را نقد کنیم باید آن کار را ارزش
گذاری کنیم .یعنی وزنه ای داشته باشیم که آن کار
را نسبت به آن بسنجیم .ارزش گذاری هم از دیدگاه
گروههای مختلف متفاوت است .مث ً
ال در خصوص
یک منزل قدیمی در بافت فرس��وده شهر ،نکات
خوبی از دید و منظر ش��ما شهرس��ازها مطرح می
شود و گاهی برای حفظ موقعیت آن چنان دفاعی
می کنید که طرحهای مقابل مغلوب می شود.این
موضوع در جای خود ارزش اس��ت ،اما حاال بیایید
جای خودمان را عوض کنیم .ما می شویم مالک.
به مالک اجازه بهس��ازی و استفاده بهینه از ملک
خودش و مجوز تخریب در محدوده ميراثي عقب
نشینی هم نمی دهیم .از سویی میراث فرهنگی و
دول��ت نیز پولی برای تملک آن ندارد .اما یک روز

صبح که از خواب بیدار می شوید می بینید که شب
گذشته آن خانه بر اثر وقوع حادثه ای مثل طوفان
تخریب و صورت مساله هم کام ً
ال پاک شده است.
این هم ارزش دیگری اس��ت از دیدگاه آن مالک.
اما ما به برنامه ریزی مان نرس��یده ایم .این مساله
همان اش��کالی است که کمتر به آن توجه شده و
زمینه ساز عقد این تفاهم نامه شده است.
آیا می توان گفت از دیدگاه آن مالک شهرس��ازها
اف��رادی ای��ده آلیس��ت هس��تند که هی��چ وقت
طرحهایش��ان به نتیجه نمی رس��د .ی��ا در حوزه
شهرسازی بگوییم از دیدگاه ما به عنوان مسووالن
ش��هر آن فرد به گذشته خود و به میراث فرهنگی
گذشته خودش احترام نمی گذارد .هر کدام از این
احتماالت می تواند مطرح ش��ود؛ اما باید در جایی
کنار هم بشینیم و در فضایی واقع بینانه و مشترک
این مشکالت را بررسی کنیم و به نظر من بهترین
مامن سازمان نظام مهندسی است.
باید از این فرصت استفاده کرد .ما وارث سیستمی
هس��تیم که سالیان سال به این شکل حرکت می
کند.وی گفت :شاید گفتن این موضوع از زبان یک
مسوول دولتی کار بس��یار سختی باشد اما من به
حوزه نظام مهندس��ی بس��یار اعتقاد دارم و با تمام
دل و جان از این سیستم حمایت می کنم .ما وارث
یک سیستمی هستیم که از گذشته به ارث رسیده
و باید آن راتغییر بدهیم .باید قوانین و دیدگاههایمان
را تغییر دهیم.
باید م��ردم را در حوزههای تصمیم گیری دخالت
دهیم .راه حل و اساس این کار همین تفاهم نامه
است و من قول می دهم بنده و تمامی همکارانم
در حوزه مس��کن و شهرس��ازی به ویژه در حوزه
معاونت شهرسازی در خدمت شما عزیزان باشیم.
مهندس قاس��می گف��ت :نکته دیگ��ری که باید
همزم��ان با اج��رای این تفاهم نام��ه پیش برود،
تشکیل کارگروه ویژه ای برای جمع آوری نظریات
است؛ اینکه ما به عنوان نهاد دولتی ،مدیریت شهر
و سیس��تم نظام مهندسی به عنوان تشکل بزرگ
غیر دولتی و ملی در کنار هم به فضای مفاهمه و
درکی مشترک ازاجرای طرحهایمان برسیم .کشور
ما ایران به ش��دت و با س��رعت در حال پیشرفت
است ،به ویژه شهر مقدس مشهد در چند سال اخیر
شاهد تحوالت خیلی بزرگی بودهاست اگر نتوانیم
آنرا مدیریت و س��اختارهای جدیدی را ایجاد کنیم
و اگر نتوانیم بهره برداری مناس��بتری از این فضا
داشته باشیم قطع ًا عقب خواهیم افتاد و نمی توانیم
پاسخ مناسبی برای آیندگانمان داشته باشيم.
بهتمامیتفکراتاحترامبگذاریم
مهندس همائی فر نیز در این نشس��ت با اشاره به
اینکه فرصت آن رس��یده اس��ت که یک بار دیگر
در خصوص نظام مهندس��ی بویژه در عرصههای
تصمیم گیری یک بازبینی مجدد داش��ته باش��یم
گفت :خوش��بختانه نگاه جدید این دوره س��ازمان
نظام مهندسی ،و این دوباره نگریستن به این

موضوع موجب اعتالی شهرسازی شده است .در
روز جهانی شهرسازی باید به تمام تفکراتی که می
تواند شهرس��ازی را حمایت کند احترام گذاش��ت.
مهم نیست که فرد شهرساز باشد .همین که تفکر
شهرسازی داشته باشد کافی و قابل احترام است و
به همین منظور باید از هیات رئیسه ،هیات مدیره
سازمان نظام مهندسی تشکر کرد.
وی گفت :اولین مطالبه ای که می توانس��تیم در
خصوص این موضوع داش��ته باش��یم این بود که
شهرس��ازی به وسیله خود نظام مهندسی پذیرفته
ش��ود و خوش��بختانه این اتفاق افتاد و الزم است
نظام مهندسی پلههای ترقی را با سرعت بیشتری
طی کند .ما نهاد غیر دولتی و مس��تقل هستیم و
این موضوع باید مورد توجه کسانی که سمتهای
دولتی دارند قرار گیرد تا هر جا که ما و اعضای ما
اهداف��ی غیر از منافع م��ردم را دنبال کردیم به ما
گوشزد کنند .ش��عار ما و هدف ما این است که از
منافع مردم دفاع کنیم و این ذات نظام مهندس��ی
است.
وی اضافه کرد :ما افتخار می کنیم که در جلسات
تصمیم گیری استان عموما رای نداریم زیرا منافع
س��ازمانی نداریم .گاهی اوقات این رای نداشتن بر
علیه ما استفاده می شود اما هر چند با این دیدگاه
افقهای تازه ای پیش روی ماست و بویژه صاحبان
این حرفه اعضایی هستند که به این مسأله وابستگی
جدی دارند و ما به این پشتوانه افتخار می کنیم.
وی در ادام��ه به ارایه گزارش��ی از فعالیتهای گروه
شهرسازی پرداخت و گفت :از لحاظ کمی در این
دوره حدود  60جلسه و  185مصوبه داشته ایم که
تقریبا  105مصوبه اجرایی ش��ده و به اتمام رسیده
است 46 .مصوبه در حال پیگیری است و شاید بقیه
مصوبات با اهداف و اس��تراتژی ما هماهنگ نبوده
و مغفول مانده اس��ت .در خصوص بحث کیفی به
یک سری اهداف و استراتژیها رسیدیم .بر اساس
همین استراتژیها و راهبردها ،تالش کردیم برون
داد سازمانی را در جلسات تصمیم سازی و تصمیم
گیری به نحوی غنی تر داشته باشیم .عالوه بر این

سعی کرده ایم در جلسات تصمیم گیری و تصمیم
سازی از نمایندگان مجرب و جوان و مطلع به حوزه
خود استفاده کنیم.
وی ادامه داد :برای رس��یدن ب��ه این اهداف چند
ابالغیه موجود مدنظر قرار گرفت .هدف نیز آن بود
که حداقل توقعات مصوب شهرسازان را به مرحله
بلوغ برسانیم 4 .حوزه فعالیت ابالغ شده عبارتند از
انطباق شهری ساختمانها ،انطباق کاربری اراضی
ش��هری ،نظارت شهرس��ازی و تفکی��ک اراضی
شهری.
وی خاطر نشان کرد :نظام مهندسی تا این دوره به
حوزه انطباق شهری ساختمانها وارد نشده بود ،و
کمیسیون فنی ما برای اولین بار ضوابط و مقررات
شهرسازی را کنترل می کند و بر این اساس سعی
می کنیم از این امتحان سربلند بیرون بیاییم.
وی در خصوص تفکیک اراضی شهری نیز گفت:
این کار نیز همچون گذش��ته در حال انجام است
اما نیاز به هماهنگی با ش��هرداری داریم .متاسفانه
انطباق کاربری اراضی ش��هری هنوز در استان ما
تحقق نیافته اس��ت .در جلس��ات گروه تخصصی
خود به این نتیجه رس��یده ایم که اجرایی ش��دن
این موارد در اس��تان نیاز به وفاق بین بخشی دارد
که خوشبختانه این هماهنگی با اداره کل مسکن
و شهرسازی و اس��تانداری خراسان رضوی شکل
گرفته اس��ت به این منظور تفاهم نامه ای منعقد
شد که در آن اجرای تمامی ابالغیههایی مربوط به
مهندسان شهرساز در دستور کار قرار دارد.
وی افزود :خوشبختانه تعرفهها نیز برای دومین بار
و برخی برای اولین بار در استان اصالح شد .مبلغی
که مهندس��ان ما دریافت می کردند بسیار اندک
بود و خوشبختانه با محاسباتی که از سوی کمیته
 4نفره صورت گرفت این موضوع بررسی و تصویب
شده است.
ع�لاوه بر این اولین دوره آزم��ون ارتقای پایه نیز
برگزار ش��د و بزودی دومی��ن دوره آن نیز برگزار
خواهد شد.
وی در خصوص انتخاب بنای برتر نیز اظهار داشت:
شاید بتوان گفت اولین باری بود که به معنی واقعی
موضوع ساختمان و قانون نظام مهندسی خود را در
بحث شهرسازی و معماری وارد کرد.
لذا برای اولین بار این موضوع عملیاتی شده است و
بناهای برتر با معیارهای گروه تخصصی شهرسازی
انتخاب و ارزیابی شدند.
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گ��زارش عملک��رد دفت��ر نمایندگی س��ازمان
نظام مهندسی س��اختمان درگز()1389-1390

در راس��تای اهداف سازمان نظام مهندسی ،دفتر نمایندگی شهرستان درگز در
س��ال  1380با حضور  18عضو تاس��یس گردید.طی  10سال اخیر چهار دوره
انتخابات برگزار گردید و هم اکنون با بیش از  40عضو در رشتههای مختلف
به فعالیت ادامه میدهد .با توجه به تعداد و متراژ پروانههای صادره در س��ال
 1389به میزان حدود  74000مترمربع نیاز به برنامه ریزی و نظارت دقیق تر
در سال جاری احساس میگردد.به همین منظور نمایندگی شهرستان درگز با
استفاده از بهره گیری نیروهای متخصص و همیاری نهادهای مختلف اقدامات
موثری در راستای بهبود کیفیت ساخت و ساز و رعایت قوانین و مقررات ملی
ساختمان نموده است.
•اهدافتشکیلدفترنمایندگیسازماننظاممهندسیساختماندرگز:
-1باال بردن کیفیت ساخت و ساز و صنعت ساختمان
-2ارائه خدمات مهندسی به شهروندان جامعه
-3الزام به رعایت مقررات ملی و ضوابط معماری و شهرسازی
-4اعتالی مهندس و دانش مهندسی در سطح جامعه
-5تربیت نیروی کار ماهر
•اقداماتیبدینمنظوردرگروههایتخصصیسازمانشکلگرفتهاست:
-1نظارت بر کار مهندسین با تشکیل گروه نظارت عالیه و بازدیدهای مستمر
-2کنترل کلیه نقشهها توسط مهندسین محاسب و باتجربه سازمان
-3توصیه موکد به مالکین به استفاده از مصالح مرغوب و با کیفیت
-4الزام به استفاده از بتن آماده برای کلیه ساختمانها
-5همکاری با س��ازمان فن��ی و حرفه ای جهت ص��دور کارت مهارت برای
کارگران ساختمانی
-6برگزاری کالسهای آموزشی جهت کارگران ساختمانی
-7هم��کاری تنگاتنگ ب��ا ادارات و نهادهای مرتبط (فرمانداری،ش��هرداری،
بنیاد مسکن،دادگستری و).. .
-8انجام آزمایشات تست بتن و تست جوش در سطح شهرستان
-9کنت��رل کارگاهه��ای تولید تیرچه بل��وک و تیرچه کرومی��ت با همکاری
بنیادمسکن
-10تشکیل دفاتر طراحی
•کنترلبرنظارتمهندسین
در راستای بهبود کیفیت نظارت در شهرستان و با توجه به محدودیتهای اجرایی،
سازمان برآن شد که طی مراحل چهار گانه (فونداسیون،اسکلت،سقف،پایانکار)
جهت بازدید از ساختمانها اقدام نماید.تجربه چهار ساله و آمار ،بهبود کیفیت
باالی  80درصد را نشان میدهد.

• استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد در پروژهها
به جهت اجرای صحیح و س��اخت و س��از بهینه ،کالسهای آموزشی جهت
تعلیم و تربیت کارگران س��اختمانی در محل س��اختمان اداری سازمان برگزار
گردید.همکاری سازمان فنی و حرفه ای در این راستا در خور تقدیر میباشد.

• اجرای مقررات ملی ساختمان (مبحث)19
تش��ویق و ترغیب مالکین و س��ازندگان ساختمان به استفاده از مصالح نوین
ساختمانی استاندارد.بدین منظور سازمان سعی در تشویق مالکین جهت اجرای
مبحث  19مقررات ملی س��اختمان را دارد و در سالهای آینده انتظار میرود
حدود  50درصد از ساختمانهای در حال ساخت به این سمت روی میآورند.
• هم��کاری با ش��هرداری در خصوص اج��رای مق��ررات معماری و
شهرسازی
این س��ازمان از سال  1388به جهت بهبود س��یمای شهری و اجرای دقیق
مقررات معماری و شهرسازی با همکاری شهرداری اقدام به تهیه فرمینموده
است که در این فرم کلیه مشخصات زمین اعم از تراکم،سطح اشغال،شمالی
و جنوبی بودن ملک،نوع کاربری و .. .لحاظ گردیده است و طراحان را در تهیه
نقشهها یاری میرساند.
• تقدیر و تشکر
در پایان از همکاری فرماندار ،شهردار و مدیریت بنیادمسکن شهرستان و کلیه
ارگانهای ذیربط که این سازمان را یاری میدهند تشکر مینمائیم.امید است
بتوانیم قدمیهر چند کوچک در راستای اعتالی اهداف عالیه نظام مهندسی
برداشته باشیم.
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انجمن صنـفي مديران مسئول
دفاتر مهندسي خراسان رضوي

انجمن صنفي مديران مسئول دفاتر مهندسي در سال  1382به 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  9آئين نامه اجرايي قانون سازمان نظام
مهندسي و كنترل ساختمان مصوب بهمن ماه  1375براي 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 عموميمورخ
 89/12/10و سپس به استناد جلسه هيئت مديره تركيب اعضاء هيئت مديره به شرح زير ميباشد.
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  5مبحث دوم نظامات اداري صادر و تركيب اعضاء هر دفتر در حد  20نفر در چهار رشته اصلي شامل عمران ،معماري،
تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي كه صالحيت نظارت ،طراحي و يا محاسبه دارند تشكيل ميگردد.
انجمن مديران دفاتر مهندسي همواره در طي ساليان گذشته پيگير اجراي قانون و آئين نامههاي مصوب در ارتباط با تعهدات دفاتر مهندسي و اعضاء دفتر بوده و
طي نامههاي متعدد ارسالي به سازمان نظام مهندسي و ديگر سازمانهاي ذيربط همچنين برگزاري جلسات فيمابين از منافع معنوي و مادي اعضاء حمايتهاي
الزم را به عمل آورده است .اخيراً نيز انجمن مديران دفاتر مهندسي بعد از  3سال 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 شهرداريهاي
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  1و در مراحل ثبت درخواست و در آينده نزديك مابقي مراحل طي خواهد شد.
الزم به ذكر است كه كليه انجمنهاي صنفي به استناد ماده يك قانون سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختمان جزء الينفك سازمان بوده و ميبايست همواره
اين انجمنها 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.
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گفتوگو گفت وگو با مهندس سعید جهانشیری نویسنده کتاب الفبای سالمت و تغذیه برای بچه ها

از ح��رف تـــــــــــــــــــــــــــــــــــ��ا عمـل

هنوز مدت زیادی از چاپ اولین کتاب یکی از همکاران نمیگذرد که ایش��ان
ب��ا ابتکار جالبی دومین کتاب خود را روانه بازار کرده که این بار به بهانه چاپ
کتاب «الفبای تغذیه و سالمت برای بچهها از زبان بچهها» گفتگویی کوتاه با
ایشان انجام دادهایم که تقدیم حضورتان میکنیم .
-1لطفا خودتان را براي خوانندگان ماهنامه طاق معرفي كنيد :
بهنامخدابندهسعيدجهانشيريعضوسازماننظاممهندسيخراسانرضويهستم.
-2چطور شد که این قدر زود تصمیم به نوشتن کتاب دوم گرفتید؟
بعد از استقبال خوب و پایشهای انجام شده متوجه شدم که خوانندگان ارتباط
الزم را با موضوعات کتاب «بابای چاق» برقرار کردهاند و مطالب آن را کاربردی
و قابل اجرا میدانند ،بعد از آن مش��غول اصالحات و ویرایش برای چاپ دوم
کتاب بودم که چند اعتراض از طرف بچهها به دس��تم رسید که مجبور شدم
ویرایش را به دوستان واگذار کرده و نوشتن کتاب دوم در اولوییت قرار بدهم.
-3میتوانید در مورد اعتراض بچهها بیش��تر توضیح بدهید ،البته اگر
اشکالیندارد؟
بلی.کتاب اول در چند فصل متفاوت برای آقایان ،خانمها با گفتمانهای جدید
و کاربردی نوش��ته ش��ده بود  ،در ضمن کتاب حاوی  15نکته طالیی برای
جلوگیری از اضافه وزن در بچهها بود که دوستان کوچک من به علت کامل
نبودن ابراز نارضایتی کردند .بچهها گفتند :برای باباهای ما  280صفحه مطلب
نوشتهاید و برای بچهها فقط  5صفحه و این یعنی کم کاری برای بچهها ،بنده
هم بدون توجیه کردن حرفشان را پذیرفتم و دوباره دست به قلم شدم.
-4چرا این نام را انتخاب کردید؟
شاید باورتان نشود نام این کتاب را خود بچهها با تماسهایی که با انتشارات
داشتند عنوان کرده بودند  .و من با کمیتغییرات به خواسته آنها جواب مثبت
دادم.
-5راجعبهمطالبکتابمیتوانیدمختصریتوضیحبدهید؟
کتاب در قالب داس��تانهای کودکانه به اشکاالت تغذیه بچهها میپردازد یعنی
بیان علم تغذیه به زبان بس��یار ساده در قالبهای ساده و آموزشهای الزم با
تصاویر گویا در مورد آن چیزهایی که میخورند .به عنوان مثال در قالب یک
داس��تان تفاوت نوشابه دوغ و آب گفته شده به همراه انرژی که هر یک برای
بدن تولید میکنند میزان قندی که هر کدام از این نوش��یدنیها دارند و نکته
جالب این است که با یک یا دو بار مطالعه داستان آن قسمتی که مد نظر است
در حافظه دراز مدت بچهها ذخیره میشود .
-6دانستن این مطالب چقدر برای بچهها مهم است ؟
اگر به سالمتیشان اهمیت بدهند خیلی زیاد و اگر اهمیت ندهند قطعا هیچ .این
نظر من است به اندازهای که یادگیری درس علوم و ریاضی الزم است دانش
تغذیه هم الزم است ،دقت کنید بچههای ما توان یادگیری بسیار باالیی دارند
به گونهای که میتوانند پایتخت کش��ورها ،واحد پول آنها ،نام فوتبالیستهای
معروف و....را حفظ کنند .ذهن انس��ان مانند یک ماهیچه است هر قدر بیشتر
از آن کار بکش��ی قویتر میشود نه تنها دانستن دانش تغذیه به این موضوع
کمک شایانی میکند بلکه شما خواهید دید همین داستانهای آموزنده و کوتاه
باعث تغییر رفتارهای مثبتی نیز در بچهها خواهد شد ،چون داستانها به گونهای
خاص طراحی شده است.
-7آیا با کمبود وقت مواجه نمیشوید ؟
خیر .جالب اس��ت عن��وان کنم من از زما نی که توفیق پی��دا کردهام و گاهی
مینویسم کنترل زمان را یاد گرفتهام و تقریبا با کمبود وقت مواجه نمیشوم
حتی در برنامه ریزی سایر کارهایم نیز موفق تر شدهام .
 -8نوشتن برای بچهها کار راحتی است؟
با این ذهنیت ش��روع کردم که باید کار س��ادهای باش��د ولی وقتی شروع به
ش��خصیت پردازی برای داستانهای کتاب کردم و قرار شد که در داستانها به
پرورش خالقیت بپردازم و از طرفی میبایست نکات علمینیز در قالب داستان
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جای بگیرد تازه آن وقت متوجه شدم که این کار چقدر سخت است ،باور کنید
از کتاب اول خیلی مش��کلتر بود ولی من فقط به هدفم فکر میکردم اینکه
بنویسم.باالخره کتابی شد که در دو رده سنی کودک و نوجوان مجوز گرفت.
-9نحوه ارتباط این کتاب با بچهها چگونه است؟
ما بزرگترها بر این باوریم که بچههای ما از زیاد غذا خوردن دچار اضافه وزن
میش��وند ولی حقیقت قدری متفاوت اس��ت این مطلب شایان ذکر است که
عمده اضافه وزن بچهها مربوط به خوردن تنقالت مصنوعی و نداشتن تحرک
کافی است و اگر چه در همین دو مطلب خالصه نمیشود ولی معتقدم این دو،
بزرگترین معضل اس��ت .امروزه این تنقالت در شکلها ورنگهای مختلف و
بوفور پیدا میشود و بچههای ما به راحتی با طعم و مزه آنها آشنا هستند و از
خوردن آنها لذت میبرند اگر خوردن تنقالت را ممنوع کنیم حتما راه اشتباهی
را در پیش گرفته ایم پس بهترین راه آموزش و کنترل اس��ت ،که این کتاب
به همین مطالب به زبان گفتاری پرداخته و از ادبیات س��خت نگارشی در آن
خودداری شده است.
-10مطالب کتاب بچهها را به زحمت نمیاندازد؟
در ابتدای این کتاب عنوان ش��ده که قرار نیس��ت لذت غذا خوردن از بچهها
گرفته ش��ود .من قبل از چاپ کتاب آخرین ویرایش آن را در اختیار تعدادی از
بچهها قرار دادم و آنها به من اطمینان دادند که مطالب قابل فهم اجرایی و
مناسب است .فقط یک مطلب باقی میماند و آن این است که اگر والدین قبل
از فرزندانشان کتاب را مطالعه نکنندمطمئن باشید بچهها بعد از خواندن کتاب
سواالتی از آنان خواهند پرسید که ممکن است در پاسخ دادن به زحمت بیفتند.
-11آیا دوباره قصد نوشتن دارید؟
بله ،من هنوز در ابتدای راه هستم ،کار دیگری در دست دارم به نام «سکوهای
موفقیت منتظر شماس��ت» که برای نوجوانان در دست تهیه است و موضوع
داستان خلق آینده از همین امروز است .آن کتاب داستان واقعی مردان و زنانی
است که از نوجوانی میدانستهاند که در آینده چه شغلی خواهند داشت .آنها
همیشه خود را در آینده دیدهاند .و فرصتهای برتر را برای خود خلق کردهاند.
-12چگونه وقت اضافه میآورید تا بنویسید ؟
من هم مثل دیگ��ران وقت اضافه نمیآورم ،فقط زمان را مدیریت میکنم تا
بتوانم بدون تداخل با سایر کارهایم فرصت نوشتن را نیز پیدا کنم شب فکرم را
روی کاغذ میآورم و صبح مینویسم آن هم در زمانی که نشود کاری بیشتر از
نوشتن انجام داد ،چون شغل اصلی من نوشتن نیست.
-13چرا قالب کارتان داستانی است ؟
داستان در حافظه دراز مدت انسان به راحتی جای میگیرد ،فراموش نمیشود،
به راحتی قابلیت مرور در ذهن را دارد ،خستگی مطالب علمیرا ندارد .
-14این کتاب را چگونه میتوان تهیه کرد؟
جه��ت رفاه حال همکاران تعداد مح��دودي از اين كتاب را در اختيار كتابخانه
سازمان قرار دادهام تا به راحتی بتوانند آن را تهيه كنند.
-15آیا با خواندن این کتاب تحولی در بچهها ایجاد خواهد شد؟
باز هم سوال سخت پرسیدید من توان معجزه ندارم من در این کتاب در قالب
ی��ک راهنما به توضیح رفتارهای نامتعارف بچهها در یک قالب بس��یار جدید
پرداختهام و این قدر مطمئن هستم که ارتباط الزم را با بچهها برقرار میکند و
به آنها نکات بسیار خوبی میآموزد.ولی یادمان باشد اگر بخواهند میتوانند.
سخن آخر ،با تشکر از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید دوباره تاکید میکنم
این کتاب را ابتدا والدین بخوانند تا مطمئن باش��ند که با افراط و تفریط هیچ
کاری درس��ت انجام نمیشود .اگر فرزند شما بعد از اولین مطالعه کتاب از آن
رضایت داشت و گاهی اوقات دوباره کتاب را به دست گرفت و مرور کرد بدانید
که کتاب کار خود را انجام خواهد داد در غیر این صورت فقط گذش��ت زمان
است که راهنمای انسان میشود و تقریبا کاری از دست شما ساخته نیست.

نظرسنجی

ما را در ارتقای کیفیت ماهنامه طاق یاری دهید

امام صادق (ع) :بهترین دوست من آن کسی است که عیبهای مرا به من هدیه کند.
مخاطبان هر نشریه ارزشمند ترین سرمایه فکری و اساسی ترین محور توسعه آن مجموعه به شمار میروند .از این روی آگاهی
از سطح نیازها و عالیق آنها میتواند برنامه ریزان و دست اندرکاران را در ترسیم اهداف و افقهای پیش روی یاری دهد.
" طاق " نیز در نظر دارد با تاکید بر این مهم از نقطه نظرات سازنده خوانندگان و مخاطبان فهیم خویش در این راستا بهره مند
گردد .شما خوانندگان گرامیمیتوانید ضمن پاسخ به پرسشهای ذیل و ارایه و ارسال آن به دفتر نشریه ما را در تحقق این مهم
یاری فرمایید.
 -1چه میزان از مجله طاق را مطالعه میکنید؟
اکثر قسمتها را میخوانم
بعضی قسمتها را میخوانم
فقط ورق میزنم
اص ً
ال مطالعه نمیکنم

با سپاس از همکاری شما
مدیر اجرایی ماهنامه طاق

 -2کدام قسمت مجله برای شما جذابیت بیشتری برای مطالعه دارد؟
مقاالت
گزارشها و گفتگوها
اخبار
سرمقاله
تلنگر
دل نوشته
سایر قسمتها (لطفا نام مطلب را ذکر نمایید)
 -3ویژگیهای مقاالت ماهنامه به نظر شما چه باید باشد؟
نوآوری
کاربردی
دارای سطح باالی علمی
سایر (با ذکرمورد)
 -4کیفیت کلی مطالب را چگونه ارزیابی میکنید؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
 -5وضعیت شکلی مجله را از نظر صفحه آرایی و چاپ تعداد صفحات و...چگونه ارزیابی میکنید؟
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
 -6در پایان هرگونه پیشنهاد اصالحی برای ارتقاء کیفیت مجله دارید بیان فرمائید.
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خبرها
رييس سازمان نظام مهندسي كشور:
نظام مهندسي بايد جايگاه خود را در سطح كشور و بين المللي پيدا كند
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 مهديهاشمي در جمع اعضاي هيات مديره نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي افزود :ايران
اس�لامي 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 گامهاي خوبي برداشته شده
تا نظام مهندسي كشور بتواند در سطح بين المللي تعيين كننده و تاثير گذار بوده و حرفي براي گفتن داشته باشد.
مهندسهاش��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 دورههاي 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  10كشور 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.
مهندسهاش��مي به تعامالت خوب نظام مهندس��ي با قوه مجريه اش��اره كرد وگفت :بدنبال جلسات و اقدامات
انجام شده ،تاكنون حدود  15دستور مستقيم رييس جمهور در حمايت از سازمان نظام مهندسي نظير راه اندازي
پژوهشكده ،ماده  ،37نظارت بر پروژههاي عمراني و صادرات فني و مهندسي صادر شده است.
وي خاطر نشان كرد :اگرچه در قوانين و آئين نامهها 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 رشتههاي 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
برنامههاي راهبردي انجام مي ش��ود و اين اقدامات با مش��اركت نظام مهندس��ي اس��تانها 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 تواناييهاي 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 ظرفيتهاي 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  13هزار مهندس مستقر در مشهد و ساير شهرستانهاي 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.

86

مهندسان از پروژههاي عمراني شهرداري مشهد بازديد كردند
 75تن از مهندس��ان رشتههاي ساختماني از پروژههاي عمراني شهرداري مشهد از جمله پروژه پل كابلي ميدان
امام حس��ين(ع) و پروژه تقاطع غير همسطح ميدان شهيد عباسپور در بولوار كمربندي  100متري 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  250ميليارد 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 ،شمدانهاي قوسي و عرشه فوالدي آن به وزن  1800تن
مي باشد ،اتصاالت كابلها بصورت پيچ و مهره اي است و ارتفاع پايه پل  40متر و داراي تيرهاي عرضي است،
اين كابلها  18هزار كيلوگرم بر سانتي متر مربع و از جنس گالوانيزه مي باشد .به گفته دكتر كمك پناه داخل هر
كابل  18رشته 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  100متري شرقي مشهد بازديد كردند.
اين پروژه بطول  4كيلومتر و به عرض  800متر از ميدان غدير تا تقاطع بولوار شهيد عباسپور احداث مي شود كه
ش��امل چهار روگذر مي باش��د ،اين پل شامل  10دهنه  24متري 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  150ميليارد ريال آغاز شده در يوم اهلل  22بهمن 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 پروژههاي عظيم و
ماندگار كالنشهر مذهبي و پايتخت معنوي ايران تقدير و تشكر كردند.
استاد دانشگاه كوبه ژاپن خواستار تهيه سناريوي زلزله مشهد شد
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 گسلهاي زلزله و گسترش پروژههاي
كالن ساختمان در قالب مسكن مهر در اين استان طي سالهاي اخير ،نياز به تهيه و تجهيز زير ساختها در اين
مناطق و شريانهاي حياتي آن نظير شبكههاي 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 شركتهاي 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��ازههاي هوشمند مهندسي زلزله در كالن شهر
مشهد شد.
وي اظهار داش��ت :چندي پيش مدير آژانس همكاريهاي بين المللي جايكاي ژاپن كه پروژههاي 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  10نفر دانشجوي ايراني در دانشگاه كوبه ژاپن زير نظر من موفق به اخذ
دكتراي زلزله شده اند و آنان هم اينك در دانشگاههاي 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  16هزار 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 :همكاريهاي خوبي كه اين سازمان با دستگاههاي اجرايي استان از
جمله استانداري ،اداره كل راه و شهرسازي و شهرداري مشهد دارد ،مي تواند مشترك ًا طرحهاي 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 شهركهاي اقماري مشهد
در ارائه خدمات فني و مهندسي ،پژوهش و تحقيقات ساختمان و مسكن با همكاري سازمانها و نهادهاي دولتي
و غير دولتي ارائه كرد.
وي همچنين در ادامه به اهميت حمايت دفتر فني استانداري از پروژههاي 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 سازمانها 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 پروژههاي ساختماني از نظر
مقاوم سازي و بهينه سازي انرژي انجام مي شود.
تفاهم نامه بيمه جامع مهندسان با بيمه ايران به امضاء رسيد
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 پروژههاي 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 پروژههاي ساختماني از سوي نمايندگيهاي شركت بيمه ايران در
كشور به اجرا در خواهد آمد .وي هدف از اجراي اين بيمه را پيشگيري از سردرگميها 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.
شهرداري مشهد جایزه ملی مدیریت سالمت اداری در کشور را كسب كرد
شهرداری مشهد جایزه ملی مدیریت سالمت را در همایش سالمت اداری که در تهران برگزارشد ،کسب کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی شهرداری مشهد ،شهردار مشهد در اين خصوص با بیان اینکه امروز هر دستگاهی
به تناسب شرایط و میزان احساس مسوولیت خود ،برای تامین سالمت اداری وارد اقدامات اصالحی شده است،
خاطرنشان کرد :این اقدامات بسیار پرهزینه و ک م بازده است و نميتوان نسخه واحدی را با تمام خصوصیات کاری
و ارايه خدمات متفاوت ،ابالغ و اجرا کرد.
س��ید محمد پژمان با اعالم اینکه 70درصد مراودات مردم با شهرداری ،در حوزه شهرسازی است ،گفت :بهترین
سیستم یکپارچهسازی شهرس��ازی در کشور ،در مشهد طراحی شده است که همه اقدامات بدون دخالت نیروی
انسانی توسط آن انجام ميشود و این امر باید در سایر شهرداریها نیز برای کاهش فساد اداری گسترش پیدا کند.
پژمان ادامه داد :با یکپارچهس��ازی خدمات شهرس��ازی ،امروز ما در شهرداری مشهد کار تخصصی شهرسازی را
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تبدیل به کار اپراتوری کردهایم که باعث کاهش حجم رفتوآمدها و یکسان بودن مقررات برای افراد شده است.
وی با انتقاد از قوانین و مقررات شهری اظهار داشت :قوانین و مقررات ما مربوط به 70سال قبل است ،در حالي كه
خیلی از مشکالت امروز ،آن زمان وجود نداشتهاست که قوانینی برای آن شکل بگیرد.
شهردار مشهد با بیان اینکه آیا حجم جدید فعالیتهای شهرداری متناسب با قوانین ،ساختار و نیروی انسانی است،
گفت :اگر مدیری خود دارای اندیشه بوده و از سالمت اداری نیز برخوردار باشد ،باالی 95درصد ،فساد اداری در آن
اداره بهوجود نميآید ،اما وقتی مدیر چند شغل داشته باشد ،وقت نميکند به سمتهای خود رسیدگی کند و این
امر باعث شکلگیری مشکالتی خواهد شد.
پژمان خاطرنشان کرد :توسعه روند تصدیگری دستگاههای عموميو دولتی ،اشتباه بزرگی است که فساد اداری
را بهدنبال دارد و بسیاری از اقداماتی که دولت به انجام آنها ميپردازد ،از سوی خود مردم قابل انجام است و اگر
سازوکار مناسب آن پیدا شود ،این همه فساد و گرفتاری در سیستم اداری پیش نخواهد آمد.
وی با اشاره به اهمیت آسیبشناسی سیستم اداری و یافتن راهحل مناسب برای آنها ،گفت :اصالح نظام اداری با
وجود نیروهای توانمند به عزم ملی نیاز دارد.
شهردار مشهد تصریح کرد :یکسوم جمعیت مشهد حاشیهنشین هستند که خارج از طرح تفصیلی و مجوز ،به
ساختوساز در زمینهای کشاورزی حاشیه شهر پرداختهاند.
پژمان افزود :ما امروز در تنگناهای جدی قرار گرفتهایم و هر روز بر مشکالت شهری نیز افزوده ميشود ،اما باید
پاسخگوی مردم باشیم و به آنان خدمتگزاری کنیم.
ارايه خدمات پروانه و پایان کار در  70دفتر مهندسی مورد تایید شهرداری مشهد
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد از تایید صالحیت  70دفتر مهندسی سطح شهر مشهد به منظور ارايه
خدمات پروانه و پایان کار ساختمان به متقاضیان و شهروندان مشهدی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد؛ محمدهادی جاوید با بیان این مطلب گفت :شهروندان و متقاضیان
دریافت خدمات پروانه و پایان کار س��اختمانی میتوانند با مراجعه به دفاتر مهندسی مورد تایید شهرداری مشهد
نسبت به تشکیل پرونده ،ثبت ،درخواست و کارشناسی ملک یا زمین خود اقدام کنند.
وی در ادامه افزود :خدماتی از قبیل اعالم ضابطه ملک؛ پیشنویس و تعیین خالف ملک نیز در آینده نزدیک به دفاتر
مهندسی واگذار میشود و شهروندان میتوانند بدون مراجعه به شهرداریهای مناطق و تنها با مراجعه به نزدیک
ترین دفتر مهندسی محل خود از این خدمات استفاده کنند.
وي در خصوص مناطق ارايه دهنده این سرویس گفت :در حال حاضر شهروندان مناطق یک 11 ،10 ،9 ،و 12
به خدمات یاد شده دسترسی دارند و در تالش هستیم با رفع مشکل سخت افزاری برخی مناطق ،به زودی امکان
دسترسی شهروندان تمامیمناطق شهرداری را به این خدمات میسر کنیم.
وی در خصوص دیگر سرویسهای قابل ارايه از سوی دفاتر مهندسی عنوان کرد :دیگر خدمات این دفاتر شامل
خدمات پرداخت اینترنتی قبوض ،نوسازی ،اعالم ضابطه خودکار میباشد.
جاوید در خصوص تعرفههای دریافتی از شهروندان در دفاتر مهندسی بیان کرد :دریافت خدمات بازدید کارشناسی
برابر مصوبههای شورای شهر صورت میگیرد و دریافت خدمات اداری نیز بر اساس تعرفه کارگروه آی.تی .استان
انجام میشود.
وی تصریح کرد :با توجه به دریافت بهای خدمات از سوی دفاتر مهندسی ،شهرداری هزینه اضافی در این خصوص
از شهروندان دریافت نمیکند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد ،ابراز امیدواری کرد :با توجه به اینکه خدمات ارايه شده شهرداریهای
مناطق از سوی دفاتر مهندسی نیز ارايه میشود ،انتظار میرود شهروندان به دفاتر مهندسی مراجعه کنند تا کار خود
را با سرعت و دقت بیشتری دنبال کنند.
جاوید افزود :ارايه این خدمات از سوی دفاتر مهندسی منجر به ارتقای کیفیت خدمات شهرسازی شده و در نهایت
تکریم و احترام به ارباب رجوع را با دنبال خواهد داشت.
ارتفاع گنبد حرم مطهر امام رضا(ع) باالتر برود
با توجه به افزایش طبقات ساختمانهای اطراف حرم مطهر امام رضا (ع) که به نوعی بستر را برای از بین رفتن دید
و منظر بصری حرم مطهر رضوی فراهم کرده است چارهای نداریم ارتفاع گنبد را باال ببریم.
عضو شورای اسالمیشهر مشهد در ارتباط با افزایش طبقات ساختمانهای اطراف حرم مطهر امام رضا (ع) که
به نوعی بستر را برای از بین رفتن دید و منظر بصری حرم مطهر رضوی فراهم کرده است ،گفت :چارهای نداریم
ارتفاع گنبد را باال ببریم .حجتاالسالم محمدرضا مهرورز در ارتباط با تراکمفروشیها در محدوده و اطراف حرم
مطهر رضوی (ع) اظهار داشت :قطعا سیاست شورا این نبودهاست که در اطراف حرم مطهر امام رضا (ع) با افزایش
طبقات ساختمانها دید و منظر بصری حرم مطهر (ع) از بین برود.
عضو شورای اسالمیشهر مشهد با تایید از بین رفتن دید بصری بارگاه منور امام رضا (ع) با توجه به ساختمانهای
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مرتفع نزدیک به حرم مطهر رضوی گفت :قطعا افزایش ارتفاع س��اختمانهای محدوده و اطراف حرم س��بب از
میانرفتن دید بصری بارگاه منور رضوی میشود .وی در خصوص اينكه چرا برای ساختمانهای مجاور و محدوده
حرم مطهر رضوی پروانه س��اخت و ساز داده میشود ،اظهار داش��ت :ارايه مجوزهای ساخت و ساز و پروانههای
ساختمان در محدوده بارگاه منور رضوی بر اساس ضابطههای تعریف شده صورت میگیرد و در این میان مطمئن
باش��ید که ارايه پروانههای س��اخت و ساز و افزایش تراکم در ذهن هیچ کسی نبودهاست که این امر و اتفاق بروز
کند.
مهرورز ادامه داد :در حال حاضر و در خیابان طبرس��ی مش��هد نیز با توجه به ساخت و سازهایی که صورت گرفته
است اندکی دید بصری حرم مطهر رضوی کور شده است.
وی به بازدید خود از شهر نجف و اقدامات مسووالن شهری این شهر در راستای توسعه حریم بارگاه نجف اشرف
اشاره کرد و گفت :در این بازدید مسووالن شهر نجف به نکته قابل توجهی اشاره کرد و آن هم اینکه آنان حرم
مطهر نجف اشرف و بارگاه امیرالمومنین علی (ع) را همانند حرم مطهر رضوی توسعه دادهاند.
عضو شورای اسالمیشهر مشهد افزود :آنان این گونه عنوان کردند که ما اطراف حرم مطهر را توسعه میدهیم تا
حرم دیده شود اما شما اطراف حرم مطهر را به گونهای توسعه دادهاید که باید به دنبال حرم مطهر امام رضا (ع)
باشیم تا بتوانیم آن را پیدا کنیم.
مهرورز در ارتباط با اینکه چه راهکاری میتواند از ادامه روند کاهش دید بارگاه منور رضوی جلوگیری کند ،گفت:
در این راستا باید به دنبال ارايه راهکارهای موثر در این حوزه باشیم که یکی از این موارد بررسی راهکار افزایش
ارتفاع گنبد حرم مطهر رضوی است .عضو شورای اسالمیشهر مشهد خاطرنشان کرد :در آیندهای نه چندان دور
این مساله از سوی مسووالن و مدیران شهری مشهد به عنوان یک نیاز مطرح میشود.
وی اظهار داشت :براساس ضابطههای تعریف شده تا محدوده یکهزار متری فضای برای دید بصری وجود داشته
باشد و همه نیز عالقه دارند که تا مساحت یک کیلومتری نیز حرم مطهر امام رضا (ع) دید بصری داده باشد که در
این راستا مسووالن نیز اقداماتی را انجام دادهاند.
وي افزود :اما در این میان از واقعیتهای جامعه ما با این موضوع فاصله بسیاری وجود دارد و بر این اساس باید
بررس��ی شود که تا چه حد امکانات مالی جوابگوی نیازهاست .مهرورز تاکید کرد :کم بودن ارتفاع ساختمانهای
اطراف حرم مطهر خواسته همگان است اما باید نیازهای مالی جامعه در این حوزه نیز لحاظ شود.
تقدیر از تحوالت چشمگیر در نظام مهندسی استان
مدیرکل مسکن و شهرسازی خراسان رضوی از تالشهای تحوالت چشمگیر سازمان نظام مهندسی استان در
راستای ارتقای سطح کیفی و کمی این سازمان تقدیر کرد.
مهندس محمد رضا قاس��می در نامه ای به رئیس س��ازمان نظام مهندسی خراسان رضوی با اشاره به تالشهای
ریاست و اعضای هیئت مدیره این سازمان در سالهای اخیر بر نقش موثر سازمان نظام مهندسی بویژه در طرح
عظیم مس��کن مهر و س��ازماندهی قانونمند فعالیت نمایندگیهای آن سازمان در شهرستانها تاکید کرد.در نامه
مدیرکل مس��کن و شهرسازی خراسان رضوی به مهندس اخوان عبدالهیان آمده است " :حسب بررسیهای به
عمل آمده در ارتباط با عملکرد آن س��ازمان محترم و برابر گزارش اداره نظام مهندس��ی و مقررات ملی ساختمان
و توسعه فناوریهای نوین صنعت ساخت تحوالت چشمگیری در راستای ارتقای سطح کیفی و کمی آن سازمان
محترم حاصل گردیده که نشان از درایت و کاردانی ریاست محترم سازمان و اعضاء محترم هیئت مدیره سازمان
در سالهای اخیر دارد.
مدیرکل مسکن و شهرسازی خراسان رضوی همچنین تاکید کرده است " :عضویت سازمان در نهادهای تصمیم
گیر اس��تان ،حضور پررنگ در شورای مرکزی ،تدوین چش��م انداز و استراتژی سازمان برای فعالیت جدی تر در
عرصههای تخصصی ،نقش پررنگ و موثر س��ازمان در طرح عظیم مس��کن مهر و سازماندهی قانونمند فعالیت
نمایندگیهای آن س��ازمان در شهرس��تانها را می توان از جمله فعالیتهای مهمی دانست که با تالش اعضای
محترم هیئت مدیره و پرس��نل خدوم آن س��ازمان به دست آمده است لذا بر خود واجب می دانم مراتب سپاس و
قدردانی صمیمانه این اداره کل را به جنابعالی و همه اعضاء محترم هیئت مدیره و پرسنل آن سازمان محترم اعالم
و توفیق روز افزون جنابعالی و همه همکاران را از درگاه ایزد منان مسئلت می نمایم".

مجسمه سالم در میدان شهدا رونمایی شد
اثر هنری مجسمه سالم در میدان شهدا با حضور مردم و مسووالن شهری رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطالع رسانی مشهد ،شهردار مشهد با اشاره به تالش شهرداری اين شهر در استفاده
90

از بناها و آثار هنری با محوریت فرهنگ رضوی در سطح شهر گفت :با توجه به وجود بارگاه مطهر امام رضا(ع)
در مش��هد ،تالش شهرداری بر این است آثار هنری و حجمیدر شهر نصب شود که متناسب با فرهنگ رضوی
باشد.
س��یدمحمدپژمان با بیان اینکه موضوع سالم در دین اسالم از اهمیت باالیی برخوردار است افزود :در دین مبین
اسالم تاکید فراوانی به بحث سالم کردن شده است ،از همین رو با توجه به اهمیت واالی سالم به امام رضا(ع)
مجسمه سالم در میدان شهدا طراحی و نصب شده تا نمادی ماندگار باشد.
مدیر امور هنری شهرداری مشهد نیز در خصوص مشخصات این مجسمه گفت :طراحی و نصب این اثر از سال
 87تاکنون به طول انجامیده که شش ماه ساخت اولیه اثر ,سه ماه قالب گیری و انتقال آن به تهران و شش ماه نیز
برنز ریزی بدنه اثر به طول انجامیده است.هادی مظفری وزن این  5مجسمه را حدود 2/5تن اعالم کرد و افزود:
برای احداث این اثر هنری اعتباری بالغ بر  170میلیون تومان هزینه شده است.
مدير كميسيونهاي ماده صد و نظارت بر ساخت و سازها:
طی یکسال گذشته  300مورد قلع بنا در مشهد اجرا شد
رش��د س��ريع ساخت و سازهاي ش��هري به ويژه در مناطق حاشيه ش��هر همواره جزو يكي از دغدغههاي اصلي
مسووالن شهري است.
به گزارش پایگاه 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��يونهاي 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 ميشود و برخورد جدي با تخلف
صورت گرفته انجام ميشود.
محمود برهاني در ادامه افزود :اولويت شهرداري در برخورد با ساخت وسازهاي غيرمجاز و مغاير با پروانه يا پايان
كار ،به ويژه براي ساختمانهاي تجاري ،بر قلع بناست.در غير اين صورت ،شهرداري اقدام به اخذ جريمه يا خالفي
ساختمان ميكند.
وي با اشاره به فعاليت  70اكيپ عملياتي در سطح مناطق  13گانه شهر مشهد ،خاطر نشان كرد :اين اكيپها در
مناطق مختلف به ويژه مناطق  7 ،6 ،2و  10كه گزارش تخلف بيشتري دارند ،فعال ميباشند.
مدير كميس��يونهاي ماده صد و نظارت بر ساخت و سازهاي شهرداري مشهد در خصوص آراي اين كميسيون
اظهار كرد :در سال  89با فعاليت مستمر نيروهاي گشت شهرداري ،از  54هزار مرتبه تخلف ساختماني جلوگيري
به عمل آمد.
برهاني افزود :این در حالی است که نزديك به  15هزار و  850نوبت پلمپ در سال گذشته گزارش شد و در 10
هزار و  700نوبت نيز متخلفان به دستگاه قضايي ارجاع داده شدند.
وي خاطر نشان كرد :در حاشيه شهر نيز ،دو هزار و  700ساعت دستگاه كاركرد ماشين آالت از جمله لودر و كاميون
براي جمع آوري ابزار و پي و شفته ثبت شد.
مدير كميسيونهاي ماده صد و نظارت بر ساخت وسازهاي شهرداري مشهد تصريح كرد :در سال گذشته بالغ بر
 300مورد 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 ميتواند 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 این 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
ميگيرد.
شهروندان قبل ازخرید زمین و مسکن از شهرداری استعالم بگیرند
شهردار منطقه شش مشهد با اشاره به ساخت و سازهای غیرمجاز و بروز مشکالتی برای شهروندان از آنان خواست
قبل ازخرید هرگونه زمین و مسکن از شهرداری استعالم بگیرند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی شهرداری مش��هد ،احمد محبی در جلسه هم اندیشی با نیروی انتظامیبا اشاره
به فعالیت و همکاری مس��تمر نیروی انتظامیبا اجرايیات منطقه در رفع مشکالت این محدوده گفت :بزرگترین
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مشکالت سطح این منطقه حاشیه نشینی ،ساخت و سازهای غیر مجاز و معضالت اجتماعی است که همکاری و
همت همه مسووالن را برای رفع این معضالت میطلبد.
وی در ادامه از س��اخت و س��ازهای غیر مجاز در سطح شهر به ویژه در منطقه ابراز نگرانی کرد و گفت :بیشترین
دغدغه ما خطرات احتمالی است که ممکن است دامنگیر برخی از شهروندان متخلف در ساخت و سازهای غیر
مجاز شود.
محبی اظهارداشت :متأسفانه برخی از شهروندان نه تنها ساخت و ساز غیر مجاز را تخلف ندانسته ،بلکه حق طبیعی
خود نیز تلقی میکنند؛ از همین رو متوجه تبعات منفی آن از جمله خطرات جانی و مالی نیستند.
شهردار منطقه شش با اشاره به اجرای رأی قلع بناهای غیر مجاز در ماه گذشته در سطح منطقه گفت :ما موظف
به اجرای رای قلع هستیم؛ چرا که در نظر قانون تخلف ،تخلف است.
محبی همچنین از آمادگی شهرداری براي هرگونه همکاری با شهروندان خبر داد و گفت :از شهروندان انتظار داریم
قبل از هرگونه اقدامیدر خصوص خرید زمین ،مسکن و یا ساخت و ساز به شهرداری مراجعه نمایند.
وی با اش��اره به بیانات مقام معظم رهبری اش��اره کرد و گفت :به واقع خدمت به مش��هد خدمت به ایران است و
بزرگترین افتخار برای ما خدمت در چنین شهری است.
تهرانجدیدیساختهنمیشود!
معاون شهرسازی و معماری با تاکید بر این که با اجرای طرح تفصیلی قرار نیست تهرانی جدید ساخته شود ،گفت:
ساماندهی شهر از اهداف طرح تفصیلی است و توجه ویژه به دامنه جنوبی البرز از مهمترین ویژگیهایی است که
با اجرای این طرح دنبال میشود.
هیرب��د معصومیبا بیان این که در طرح تفصیلی جدید ،تهران س��اماندهی میش��ود ،گف��ت :در این طرح ،برای
پهنههایی که بیش از  60درصد آنها نوسازی شده است بگونه اي برنامه ریزی شده که سایر پهنه نیز به همان
شکل ساخت و ساز شود و قرار نیست تا روند جدیدی از ساخت و ساز در آن انجام شود .وی افزود :تهران دارای
 740کیلومتر مربع مساحت است که برابر با چهار کالنشهر است ،این در حالی است که در طرح جامع گذشته ،طرح
تفصیلی منسجم برای محدوده  5و  25ساله تهران تهیه نشده بود و شهرداری طرحهایی موردی تهیه میکرد به
گونه اي که هماکنون بسیاری از اراضی شهری در اسناد ،هیچ مشخصه فنی ندارد.
وي خاطرنشان کرد :شهرهای بسیار دور کشور طرحهای تفصیلی و جامع دارند و حتی تراز مالی و فیزیکی آن نیز
تهیه شده است ،اما تهران فاقد این طرحها بودهاست .معصومیخاطرنشان کرد :طرح تفصیلی جدید اولین طرح
جامعی است که عالوه بر جمعیت پذیری ،سکونت پذیری را به طور جداگانه در نظر گرفته است و در افق ،1405
جمعیت  9میلیون و  100هزار نفر برای تهران پیش بینی شده است .وی افزود :عالوه بر میزان جمعیت پذیری،
سکونت پذیری 10میلیون و نیم برای تهران در نظر گرفته شده و این نشان دهنده آن است که وضعیت مسکن
در پایتخت با اجرای طرح تفصیلی نه تنها گران نمیشود بلکه متعادل نیز خواهد شد.
معاون ش��هردار تهران با بیان این که طرح تفصیلی تهران در مدت زمان بس��یار کوتاهی بعد از طرح جامع تهیه
ش��د که نوعی رکورد در این حوزه اس��ت ،گفت :طرح تفصیلی جدید تهران با  406شیت نقشه در محیط جی آی
اس تهیه شده و دارای  14الیه اطالعاتی مختلف با  180زیر مجموعه اطالعاتی است که با تالش شبانه روزی
بهترین کارشناسان و متخصصان تهیه شده است .به گفته معصومی ،توجه به میراث طبیعی شهر و به ویژه دامنه
جنوبی البرز که از توصیههای مقام معظم رهبری بوده از مهم ترین ویژگیهایی اس��ت که در این طرح در نظر
گرفته شده است.
انتخاب و عضویت شهردار مشهد در هيات مديره انجمن كالنشهرهاي جهان
دهمين كنگره جهاني انجمن كالنش��هرهاي 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 این خبر خاطر نشان کرد :دستور كار اين كنگره ارایه گزارش
اقدامات س��ه ساله كميس��يونها،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 فعاليتهاي شهرداري مشهد با اين انجمن،سيد محمد پژمان شهردار مشهد به اتفاق آرا به عضويت هيات مديره
و يكي از هشت نماينده انجمن متروپليس در هيات مديره سازمان"شهرها متحد و دولتهاي محلي"UCLG
انتخاب شد.
وي خاطر نشان كرد:انجمن كالنشهرهاي جهان در حال حاضر داراي 129عضو بوده و هيات مديره آن از 22تن
از شهرداران شهرهاي 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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ميگردد.
برادران با اشاره به اینکه شهرداری مشهد در دو ماه گذشته با برگزاری کارگاه آموزشی شهر الکترونیک و حکمرانی
ش��هری به عنوان فعالترین مرکز آموزشی جهان شناخته ش��ده است افزود :از آنجا که مشهد یکی از سه مرکز
آموزش متروپلیس محسوب میشود ،دفتر منطقه ای بانوان متروپلیس را نیز به خود اختصاص داده است .وی افزود:
شهردار مشهد ،نخستین شهردار در کشور است که به این جایگاه رسیده 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  1984به ابتكار شهردار پاريس و با حضور  14شهر مهم از سراسر جهان تاسيس شد و در سال  1985در شهر
مونترال كانادا رسم ًا آغاز به كار كرد .متروپليس تشكلي مابين كالن شهرهاي مهم جهان است كه در حال حاضر
حدود  126عضو 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��ازمانهاي بين المللي سازمانهاي 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
ماموريتهاي اجرايي اين انجمن محسوب مي شوند.
به منظور بررسي و ارزيابي اقدامات كالن شهرها در راستای تحقق اهداف متروپليس ،شش كميسيون دایمی در
اين انجمن تشكيل شده است كه موضوعات خاصي را دنبال مي كند .اين كميسيونها با عنوان مناطق زيست
بومي ،تامين منابع مالي و خدمات زيرساختهاي 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 گيريهاي كلي متروپليس
تغيير مي كند.

س��ازمان نظام مهندسي ساختمان خراس��ان رضوي عضويت شايسته مهندس
سيد محمد پژمان در هيات مديره انجمن كالنشهرهاي جهان را صميمانه تبريك
گفته و موفقيت وس��ربلندي ايش��ان را در خدمت به شهر خدا ،مشهد مقدس
آرزومنداست.
كمك به ساخت نمازخانههاي مدارس استان
سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی آمادگی خود را برای دریافت کمکهای نقدی عالقه مندان كمك به احداث
نمازخانههاي مدارس استان اعالم کرد .این خبر حاکیست اين سازمان در نظر دارد در راستاي مصوبه ستاد كمك
به احداث نمازخانههاي مدارس در استانداري خراسان رضوي و اهميت دادن به پيوست فرهنگي پروژهها از جمله
نمازخانهها با همت خيرين عضو سازمان در خصوص كمك به ساخت تعدادي از نمازخانههاي 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 کرده است مبالغ اهدايي خود را به شماره حساب  5407243333نزد بانك تجارت
احمدآباد واريز و تصوير فيش واريزي را به روابط عمومي سازمان تحويل نمايند.
احداث نخستین پل عابر پیاده معلق تهران
شهردار منطقه دو تهران از احداث نخستین پل عابر پیاده معلق تهران در فاز دوم بوستان نهجالبالغه خبر داد و
گفت :این پل معلق به یکی از جاذب ه گردشگری شهر تبدیل میشود.
اسد فاضل اظهار داشت :این پل معلق به طول  ۲۵۰متر و ارتفاع  ۷۰متر در فاز دوم بوستان نهجالبالغه در حال
احداث است که بخشهای شرقی و غربی این بوستان رابه یکدیگر متصل میکند .وی افزود :این پل جاذبههای
تفریحی و گردش��ی بس��یاری دارد و نخستین پل معلقی اس��ت که صرف ًا برای گذر عابران پیاده در شهر احداث
میشود.
شهردار منطقه دو تهران در ادامه با اشاره به انجام مطالعات ژئوتکینک و زمینشناسی در احداث فاز دوم بوستان
نهجالبالغه گفت :وجود خاک دس��تی در بخشهایی در محل احداث بوس��تان ،ش��هرداری را بر آن داشت برای
جلوگیری از هرگونه تغییرات خاکی در آینده ،نسبت به تحکیم بستر بوستان اقدام کند که قدری زمان احداث فاز
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خبرها
دوم بوستان نهجالبالغه را طوالنی کرد.
فاضل افزود :اکنون فعالیتهای زیرسازی و تحکیم بستر در بوستان نهجالبالغه بیش از  ۷۰درصد رشد پیشرفت
داشته و طی هفتههای آینده تکمیل میشود .به گفته وی ،با بهرهبرداری فاز دوم بوستان نهجالبالغه گستره طولی
این بوس��تان حدفاصل فرحزاد تا بلوار مرزداران به طول تقریبی س��ه کیلومتر خواهد رسید که مجموع ًا  ۱۰۰هزار
هکتار مساحت را در برخواهد داشت.
شهردار منطقه دو تهران با بیان اینکه بوستان نهجالبالغه مجموعه در چهار فاز احداث خواهد شد و اکنون مراحل
احداث فاز دوم در حال انجام اس��ت تأکید کرد :مطالعه فازهای س��وم و چهارم این بوس��تان آغاز ش��ده و پس از
بهرهبرداری فاز دوم در سال  ،۹۱اجرای آن آغاز خواهد شد.
دستیابیایرانبهنانوفناوریهایساختمانی
پژوهش��گران کشور با توسعه فناوری نانو موفق به عرضه  8فناوری شامل الیاف و گچ آب گریز ،رنگهای عایق،
یخچالها و سرامیکهای آنتی باکتریال و دستگاهی برای حذف آالیندههای آلی هوا در منازل شدند.
ی نانو واژه کلی اس��ت که به تمام فناوریهای پیش��رفته در عرصه کار با مقیاس نانو اطالق میشود .معموال
فناور 
منظور از مقیاس نانو ابعادی در حدود یک تا  100نانومتر است .استفاده از نانو ذرات موجب ایجاد خواص منحصر به
فرد در محصوالت نهایی میشود .از آن جمله میتوان به دارورسانی هدفمند و ساده ،بانداژهای بینیاز از تجدید،
شناسایی زود هنگام و بیضرر سلولهای سرطانی و تجزیه آالیندههای محیط زیست اشاره کرد .همین قابلیتها
باعث شد تا محققان کشور مطالعاتی را در این حوزه انجام دهند و این فناوری را به زندگی مردم وارد کنند.
فناوریهایی که محققان کش��ور به وسیله نانو توانس��ته اند در ساخت وسایل کاربردی و استفاده در منازل از آنها
استفاده کنند ،شامل کاشی و سرامیک آنتی باکتریال ،رنگهای عایق و ضدقارچ ،شیشههایی برای کاهش اثرات
اشعه ماورا بنفش ،سطل زباله آنتی باکتریال ،دستگاه تصفیه هوا برای تجزیه آالیندههای آلی ،یخچال آنتی باکتریال
و الیاف و گچ آب گریز میشود.
کاشی و سرامیک آنتیباکتریال
پایه اصلی این نوع کاشی و سرامیک کامپوزیت است .به این ترتیب که مواد اولیه معدنی این کاشی و سرامیک به
فرم نانو تبدیل و سپس در کوره قرار داده میشود و در نهایت محصولی با خاصیت ضد باکتری عرضه میشود.
رنگهای عایق و ضد قارچ
با استفاده از نانو ذرات نقره نوعی پوششهای خاص دارای رزین آکریلیک برپایه آب عرضه شده است که این رنگها
عالوه بر سازگاری با محیط زیست میتوانند به عنوان عایق حرارتی به کار روند همچنین رنگهای تولید شده در
برابر خوردگی و رطوبت مقاوم است ضمن آنکه مانع رشد قارچها میشوند.
شیشههایی برای کاهش اثرات اشعه ماورا بنفش
نوعی شیشههای رفلکسی با استفاده از اکسیدهای فلزی تولید شده است که قابلیت انعکاس نور خورشید را دارد.
کنترل نور و حرارت خورشید و کاهش اشعه ماورا بنفش از مهمترین ویژگیهای این نوع شیشه است.
سطلزبالهآنتیباکتریال
در تولید این سطل زباله نانو ذرات نقره به عنوان عاملی برای مبارزه با عوامل بیماری زا استفاده شده است.
دستگاه تصفیه هوا برای تجزیه آالیندههای آلی
در این دس��تگاه از سرامیکهای متخلخل س��رامیک آلومینا که با نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم پوشش داده شده
استفاده گرديده است .این امر باعث میشود هنگامیکه هوا از میان این سرامیک عبور میکند ،مولکولهای آالینده
و میکروارگانیزمها در مجاورت با نانو ذرات تجزیه شوند .این دستگاه همچنین بو و گازهای سمیرا از بین میبرد.
یخچالآنتیباکتریال
نانو نقره یکی از پرکاربردی ترین ذرات در حوزه فناوری نانو است که در بیشتر حوزههای این فناوری کاربرد دارد.
با به کاربردن این نانو ذرات محققان موفق به عرضه یخچالهای ضد باکتری شدند که قابلیت از بین بردن ویرسها
و باکتریها را دارد.
عرضه لولههای بی صدا برای انتقال فاضالب
یکی از مکانیزمهای جذب صوت ،باال بردن چگالی اجسام است و بر این اساس پژوهشگران کشور با ساختارهای
نانو نوعی لولههای بی صدا برای انتقال فاضالب عرضه کردند.
الیاف و گچ آب گریز
فناوری نانو به کمک صنعت نساجی آمده است و به محققان کمک کرد تا الیاف آب گریز عرضه کنند .این فناوری
همچنین منجر به عرضه نوعی گچ آب گریز شد.
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نظاممهندسی،مجموعهتخصصیغیردولتی
رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور گفت :نظام مهندسی بزرگترین مجموعه تخصصی غیر دولتی در کشور است
که هدایت بخشهای مختلف را برعهده دارد.
مهدیهاشمیافزود :این سازمان محوری ترین تشکل اجرای مقررات ساختمان متولی ساخت و ساز در کشور است .وی
اظهار داشت :فعالیتهای این سازمان باید بر اساس قانون و اهداف مشخص که در  10بند تعریف شده است انجام شود.
هاشمیبا بیان اینکه عمل نکردن به قوانین از مشکالت سازمان نظام مهندسی است ،ادامه داد :این امر موجب
عملی نشدن معماری و شهرسازی در شان ایرانیان و بهره برداری نکردن از سرمایههای ملی در بخش ساختمان که
از اصلی ترین سرمایههای مادی بشمار میآید ،شده است .وی اذعان داشت :اصالح فرهنگ ساخت و ساز در سطح
کشور نیاز به ایجاد چشم انداز جدید نظام مهندسی ساختمان ،تدوین و به تصویب رساندن آن در سطح کشور دارد.
هاشمیبا بیان این که در ساخت مسکن مهر نقاط ضعف و قوت وجود دارد گفت 85 :درصد از این ساختمانها از نظر
مهندسی قابل قبول هستند .وی با انتقاد از استفاده نکردن از بافتهای فرسوده شهرها برای ساخت مسکنهای
مهر ادامه داد :بیشتر بافتهای فرسوده در نقاط مرکزی شهرها قرار دارد و با نوسازی کردن در این مناطق پرداخت
تسهیالت نیز راحت تر انجام میشود.
هاشمیاضافه کرد :نظام مهندسی ساختمان نقش عمده ایدر رسیدگی به سه مشکل اصلی کشور مانند اشتغال،مسکن
و هدفمند کردن یارانهها دارد زیرا بخش قابل توجهی از این موارد به این نظام مربوط است .وی گفت :استفاده از
معماری و شهرسازی ایرانی -اسالمینیز به ادارات مختلف ابالغ شده است تا در ساخت و سازها مورد توجه قرار گیرد.
ایران جزو  10کشور زلزله خیز جهان است
رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن گفت :ایران از نظر خطر زلزله بین  10کشور اول جهان جای دارد و بر
روی کمربند زلزله آلپ هیمالیا واقع شده است.
فاطمیعقدا با بیان اینکه بافتهای فرسوده شهری از مهمترین مسایل مدیران شهری کشور است گفت :دولت
برای برطرف کردن مشکالت این بخش ،برنامههای وسیعی طراحی کرده است و در برنامه پنجم ساالنه  10درصد
از اراضی بافت فرسوده شهری نوسازی و بهسازی میشود.
فاطمیعقدا در ارزیابی ایمنی خانههای مسکن مهر در بعد کیفی گفت :ساخت وسازها در این بخش مطابق آيین
نامه  2800انجام میش��ود .وی با اش��اره به اینکه مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن به عنوان ناظر عالی مسکن
مهر است ،افزود :اجرای دقیق سازههای مسکونی عامل اصلی از نظر مقاومت و پایداری است و ستونها چنانچه
مطابق با اصول فنی و استاندارد نباشند؛ تضمینی برای ایمنی بنا در برابر زلزله ندارد .وی گفت :بر اساس مطالعات
پژوهشگران چنانچه سازههای ساختمان به خوبی طراحی شوند ،ممکن است براثر زلزله تخریب شوند؛ اما منهدم
نمیشوند و موجب تلفات انسانی نخواهند شد.
فاطمیعقدا گفت :براساس طرح مسکن مهر ساخت حدود  400هزار واحد مسکونی به روش صنعتی با فناوریهای
نوین که به تایید مرکز تحقیقات س��اختمان و مس��کن رسیده در حال ساخت اس��ت .وی افزود :مرکز تحقیقات
ساختمان و مسکن تا پایان شهریور امسال 100نوع فناوری نوین ساخت صنعتی واحدهای مسکونی را مورد تایید
قرار داده که بالغ بر  70درصد آنها از بتن و فرآوردههای بتنی بهره میگیرند.
افزایشصدورخدماتفنیومهندسیبرق
وزیر نیرو با بیان اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی از  1.5میلیارد دالر گذشته است ،گفت :آمارها نشان میدهد
صادرات خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو از صنعت ساختمان جلو افتاده است.
مجید نامجو در یازدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق افزود ۳ :شرکت مپنا ،صانیر و فراز از مجموعه  5شرکت
فعال در بحث صدور خدمات فنی و مهندسی کشور هستند .وی گفت :در حضور معاون اول رئیس جمهوری از
همه تشکر میکنم ،چرا که با همکاری آنان در اجرای طرح هدفمندی یارانهها به خوبی اقدام کردیم .نامجو افزود:
به غیر از بحث هزینه برق چاههای کشاورزی که بزودی برای رفع آن اقدام خواهد شد حرکت وزارت نیرو در سایر
بخشها در راستاي رضایت مردم بودهاست.
وزیر نیرو تصریح کرد :استفاده از ظرفیتهای قانون برنامه پنجم با احداث  12هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی
و احداث  25هزار مگاوات نیروگاه تا پایان برنامه پنجم برخی از این اقدامات به ش��مار میرود .وی در خصوص
راهاندازی بانک انرژی اظهار داشت :برای کمک به ظرفیت آب و برق طبق قانون باید بانک انرژی را تاسیس کنیم.
وزی��ر نیرو با اش��اره به پرداخت بدهیهای وزارت نیرو گفت :ب��ا توجه به ظرفیتهای خوبی که در ماده  ۳۳و 35
پیشبینی شده است بزودی بخش دیگری از بدهیهای وزارت نیرو را پرداخت میکنیم.
نامجو با اشاره به سایر سیاستهای وزارت نیرو مبنی بر توسعه نیروگاه تولید پراکنده  DGو  CHPو نیروگاههای
تجدیدپذیر گفت :متاسفانه در این بخش عقب هستیم .وی ادامه داد :مصوبهای نیست که ما به دولت ببریم و از
آن حمایت نشود.
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خبرها
تغییرنمایساختمان هاممنوعشد
میرمحمد غراوی معاون وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت معماری ساختمانها در کالن شهرها به ويژه تهران،
اظهار داشت :متاسفانه در معماری ساختمانها اصول و بنیانهای اصلی معماری ایرانی اسالمیرعایت نمیشود
که این موضوع بارها هم مورد اعتراض کارشناسان قرار گرفته است .وی دلیل این موضوع را قوانینی دانست که
اجازه تغییرات به مالک بخش خصوصی را میدهد و عنوان کرد :قوانین به مالک اجازه میدهد که براساس سلیقه
و ذائقه خود ساختمان را طراحی کند و حتی بدون تمام شدن نمای ساختمان در آن ساکن شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ،تصریح کرد :در طرح جامع شهرها یک سری محدودیتها برای برخی موارد مرتبط
با معماری وجود دارد اما تبعیت کامل از تمامیاین قوانین بسیار دشوار است که عموما هم به اجرا نمیرسند .غراوی
افزود :بنابراین ریشه برخی از مشکالت به این بر میگردد که در قوانین موضوع مالکیت به درستی تعیین نشده
است تا مالک اجازه هرنوع تغییری را در نمای ساختمان نداشته باشد .وی با بیان اینکه اگر این محدودیتها در
قوانین اعمال شود ،سخت تر خواهد شد ،اظهار داشت :شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به عنوان مرجع
سیاست گذاری شهرسازی و معماری در کشور مصوبات خوبی در این زمینه داشتهاست.
وي با بیان اینکه مصوباتی در ش��ورای عالی معماری و شهرس��ازی به تصویب رس��یده است ،بیان کرد :باید به
سمتی برویم که از فرهنگ غربی کمتر در ساختمان سازی استفاده شود و ساخت وسازها براساس الگوی ایرانی
اسالمیانجام گیرد .غراوی با اشاره به تشکیل کارگروهی در شورای عالی شهرسازی و معماری دراین باره ،اظهار
داشت :این کارگروه از متخصصان معماری کشور تشکیل شده است که به ترویج الگوهای ایرانی اسالمیمیپردازند
و مصوبات این کارگروه برای همه ارکان دولت الزم االجراست.
چرا مقررات ملی ساختمان اجرا نمیشود؟
رئیس س��ازمان نظام مهندسی کشور با انتقاد از رعایت نشدن قانون و مقررات در بخش ساختمان گفت :رعایت
نشدن قانون از مهمترین مشکالت سازمان نظام مهندسی کشور است.
س��ید مهدیهاشمیافزود :صنعت ساختمان به عنوان یک س��رمایه ملی و مادی است که بهرهگیری نادرست از
این صنعت در کشور موجب شده تا عمر ساختمانها در کشور با وجود پیشرفتهای بسیار ،نزدیک به یک سوم
ساخت در کشورهای دیگر باشد .وی تصریح کرد :سازمان نظام مهندسی به عنوان محوري ترین تشکل تخصصی
غیردولتی در بحث ساختمان عهده دار نظارت بر اجرای مقررات ساختمان در کشور است که در  10بند فعالیتهای
خود را دنبال میکند.
هاشمیهمچنین از تدوین سند چشمانداز سازمان نظام مهندسی کشور در دور مدیریتی جدید خبر داد و گفت :بعد
از گذشت  16سال شاهد حرکتی با برنامه و منظم برای رشد و اعتالی مهندسی در کشور هستیم که امیدواریم
در برنامههای میان مدت و بلند مدت نتیجه بخش باش��د .وی با انتقاد از رعایت نش��دن قانون در دس��تگاههای
ذیربط در برخی استانها اظهار کرد :در سازمان نظام مهندسی به عنوان مدعی العموم پیگیری اجرای این قانون
از دس��تگاههای اجرایی خواهد بود.هاشمیوضعیت سازمان نظام مهندسی همدان را در مقایسه با سایر استانها
مطلوب ارزیابی کرد و گفت :امیدواریم با تعامل و توجه بیشتر مسؤوالن به این مجموعه شاهد تسریع در بهبود و
اصالحات عمرانی در سطح استان باشیم.
هاش��میاز اشتغال ،مسکن و هدفمندسازی یارانهها به عنوان سه مش��کل موجود در کشور یاد کرد و گفت :این
سه اصل اولویتهای مهم و در ارتباط با سازمان نظام مهندسی هستند که تأثیر مستقیمیبر نحوه عملکرد نظام
مهندسی خواهند داشت.
وي خاطرنشان کرد :سازمان نظام مهندسی بخش قابل توجهی از اشتغال را به خود اختصاص داده که در این راستا
میتواند در توسعه و روند رو به رشد اشتغال تأثیرگذار باشد.
بیمهتأمیناجتماعیکارگرانساختمانی
مسوول دفتر فنی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان گفت :کارگران ساختمانی با شرکت در آزمونهای
صنعت ساختمان مراکز فنی و حرفهای شناسایی میشوند.
مجید مهدیان اظهار داشت :بر اساس تعهدات دولت کارگران ساختمانی باید زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار
بگیرند .وی با بیان اینکه کارگران س��اختمانی موجود در س��طح کشور باید شناسایی شوند ،اضافه کرد :به منظور
تحقق این موضوع کارگران ساختمانی باید براي شرکت در آزمونهای صنعت ساختمان به مراکز آموزش فنی و
حرفهای موجود در سطح کشور مراجعه کنند.
وي به وظیفه مراکز آموزش فنی و حرفهای در این زمینه اش��اره کرد و بیان داش��ت :برگزاری آزمونهای صنعت
ساختمان برای این افراد از وظایف این مراکز محسوب میشود و مراکز آموزش فنی و حرفهای باید پس از صدور
کارت برای پذیرفتهش��دگان این آزمون آنها را به بیمه تأمین اجتماعی معرفی کنند .وی تصریح کرد :کارگران
س��اختمانی با شرکت در آزمونهای صنعت س��اختمان مراکز فنی و حرفهای شناسایی میشوند و با تحقق این
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موضوع این قشر از جامعه مشمول بیمه تأمین اجتماعی قرار میگیرند.
مهدیان با اش��اره به اینکه این آزمونها در دو بخش کتبی و عملی برگزار میش��ود ،تاکید کرد :پذیرفتهش��دگان
آزمونهای کتبی به آزمونهای عملی راه پیدا میکنند و این افراد پس از قبولی در این آزمونها کارت مهارت خود
را در آزمونهای صنعت ساختمان دریافت میکنند .وی به برنامهریزیهای صورت گرفته در مراکز فنی و حرفهای
اصفهان به منظور صرفهجویی در بودجههای عمرانی اشاره کرد و ادامه داد :بخشی از ساختمانهای فنی و حرفهای
اصفهان از قدمت بسیار طوالنی برخوردار هستند و این ساختمانها به مرمت و بازسازی نیاز دارند.
وي با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیتهای نیروهای صنعت ساختمان در زمینه اقدامات عمرانی بیان داشت :در
حال حاضر برنامهریزیهای الزم در این زمینه در سطح استان صورت گرفته و مصالح مورد نیاز برای اجرای این
اقدامات نیز از اعتبارات جاری و تملکی این اداره استفاده شده است.
مهدیان اظهار داشت :طی شش ماهه نخست سال جاری با استفاده از نیروهای آزمون عملی در رشتههای مختلف
صنعت ساختمان حدود یک میلیارد ریال در اجرای تعمیرات عمرانی مراکز فنی و حرفهای موجود در سطح استان
صرفهجویی شده است.
اگر تنها برای قشر مستضعف مسکن تولید کنیم ،به مرور جابهجایی طبقاتی رخ میدهد
توجه به کمبود یک میلیون و  250هزار واحد مسکونی در ابتدای سال  89و همچنین حدود یک میلیون ازدواج در
سال  89و همین تعداد در سال  90نشان میدهد که تا پایان سال جاری به حداقل سه میلیون و  250هزار واحد
مسکونی نیاز داریم.
بنا به اعالم علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی در ابتدای سال  18.5 ،89واحد مسکونی و  19میلیون و  750هزار
خانوار در کشور شناسایی شدند و اکنون بنا به اعالم مسووالن وزارت راه و شهرسازی دو میلیون و  600هزار واحد
مسکونی در کل کشور در دست ساخت است که تا پایان سال  91به بهرهبرداری میرسد.
ی است که اگر این وعده عملی شود بازهم درپایان سال  91با کمبود حداقل یک میلیون و  650هزار
ابن در حال 
واحد مسکونی روبهرو خواهیم بود .البته باید توجه کرد که مسووالن برنامه ساخت واحدهای مسکونی در سال 91
توسازهایی توسط بخش خصوصی
و  92را نیز در دست بررسی دارند و عالوه بر ساخت مسکن توسط دولت ،ساخ 
نیز در حال انجام است.
اما بیتاهلل ستاریان عضو هیئت علمیدانشگاه تهران با اشاره به اینکه طی مدتی که رکود بر بخش مسکن حاکم
بوده ،میزان کمبود مسکن به  4میلیون واحد رسیده و ساالنه حدود یک میلیون واحد به این کمبودها اضافه میشود،
معتقد است از نظر مسکن ،کشور در حال حرکت به سمت فقر است .وی همچنین اضافه کرد :اگر بدون برنامهریزی
و در نظر گرفتن سایر اقشار ،تنها برای قشر مستضعف مسکن تولید کنیم ،به مرور جابهجایی طبقاتی رخ میدهد.
در این راستا ابوالفضل صومعلو معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به اینکه آیا نباید طرحهایی عالوه بر طرح
مس��کن مهر برای حل مشکل مسکن در کشور در دس��تور کار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد؟ تصریح کرد:
دولت باید برای حل مشکل اقشار کم درآمد وارد بازار شود .وی با اشاره به اینکه کلیه دولتهای متعهد به دنبال
حل مشکل مسکن و کمک به اقشار کم درآمد جامعه هستند ،اظهار کرد :افرادی که درآمد باالیی دارند یا تعدادی
از مستاجرانی که دارای خانه هستند و در جایی دیگر اقدام به اجاره واحد مسکونی کردهاند ،گروه هدف ما نیستند،
اما معتقدیم اگر تولیدی بیشتری در بخش مسکن داشته باشیم مشکل مسکن حل میشود ،بهعنوان مثال نوسازی
بافتهای فرسوده با توجه به تسهیالتی که دولت اختصاص داده و تخفیف شهرداری در صدور پروانه ساخت برای
اقش��ار میان درآمدی مناسب است .سیاست وزارت راه و شهرسازی هم از بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده
عالوه بر مقاوم سازی ،افزایش تولید است که میتواند باعث کمک به اقشار میان درآمدی شود .معاون وزیر راه و
شهرسازی تاکید کرد :سیاست تولید برای همه گروهها میتواند موثر باشد.
بر اساس این گزارش ،اگرچه ساخت و ساز در بافتهای فرسوده و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی عالوه
بر ساخت مسکن مهر در کشور توسط مسووالن مطرح میشود اما بهنظر میرسد حل مشکل کمبود مسکن در
کشور نیاز به عزم و توجه جدیتر مسووالن دارد.
البته این امر نافی نقش مسکن مهر در بخش مسکن نیست اما مسووالن باید به حل مشکل مسکن کلیه اقشار
جامعه توجه داشته باشند و در راستای ساخت و ساز در بافتهای فرسوده عالوه بر تسهیالت فعلی ،نسبت به ایجاد
مشوقهای بیشتر و ضمانتهای الزم برای مالکان و انبوهسازان اقدام کنند چه بسا ورود انبوهسازان ،البته با شیوه
مسکن مهر و قیمت مقطوع به این مناطق بتواند این بمب ساعتی را خنثی کند.
از س��وی دیگر اگرچه بنا به اعالم برخی کارشناس��ان افزایش سقف تسهیالت مسکن منجر به تورم میشود ،اما
به نظر میرس��د دولت میتواند با اتخاذ سیاس��تهای مناسب ،تسهیالت بیشتر با سود مناسب را پرداخت کند تا
مس��تاجران از پرداخت اجارههای سنگین معاف و به جای آن اقساط بانکی پرداخت کنند که این امر میتواند در
کنترل بازار اجاره نیز موثر باشد.
بر این اساس به نظر میرسد در صورتی که اقدامات اساسی در این راستا انجام نشود کلیه اقشار با مشکل روبرو
شوند و از سوی دیگر به دلیل نبود تعادل بین عرضه و تقاضا با سونامیافزایش قیمت مسکن رو بهرو شویم.
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خانههایامروزیبامعمارياسالميسنخیتندارد
یک استاد دانشگاه گفت :خانههای ساخته شده امروزی سنخیتی با معماری اسالمیندارد.
علی کبیری سامانی در نشست مؤلفهها و شاخصههای شناخت معماری اسالمیایران ،ارتباط طبیعت و معماری در
معماری اسالمیایران با بیان اینکه وقتی یک معمار یک بنای تاریخی را میتواند به وجود آورد که در برابر قوانین
طبیعت تسلیم باشد ،اظهار داشت :در این حالت حتی یک خانه روستایی نیز میتواند معماری اسالمیداشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه چنین معماری وصف شدهای محدود به یک مکان خاص نیست ،ادامه داد :در واقع معماری
اسالمیهمان رجوع به عقل و عمل است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه البته همان گونه که امروزه ما معماری اسالمینداریم خانهها و بناهای تاریخی ما
نیز معماری اسالمیندارد ،تصریح کرد :موضوع فوقالذکر از منظر طبیعی و طبیعت نیز قابل بیان است .وی افزود:
از جمله دالیلی که در حال حاضر عمر بناهای تاریخی ما کاهش یافته نیز همین موضوع است و نباید فراموش
کرد که در صورتی که بناهای تاریخی ما با طبیعت سازگار باشد طبیعت نیز به دلیل همین سازگاری این بناها را
نگه میدارد.
کبیری با بیان این واقعیت که بناها و فضاهای موجود با طبیعت در حال جنگ است ،اضافه کرد :طبیعت وظیفه
حفظ اعتدال را بر عهده دارد و در واقع هدف طبیعت به نیکی و کمال رساندن وجودات عالم است و در واقع قوانین
آن قوانین خداوند عالم بر مخلوقش محس��وب میش��ود .وی گفت :معمار با دل سپردن به پرتو طبیعت وجودش
بزرگ میشود و این موضوع بزرگ شدن نفس معمار را نیز به همراه دارد.
این استاد با اشاره به اینکه در صورتی که هر کاری را که طبیعت انجام میدهد معمار نیز همان کار را انجام دهد
میتوان یک اثر زیبا را خلق کرد ،بیان داشت :میتوان از طبیعت به عنوان یک قوه کیمیایی یاد کرد و تسلیم شدن
در برابر طبیعت نه به معنای اس��یر ش��دن بلکه به معنای بزرگ شدن است .در بخش دیگری از این نشست یک
استاد کار قدیمیدر مورد مرمت بناهای تاریخی بیان داشت :بناهای سنتی هماهنگی خاصی با طبیعت خود دارند
چنانچه به طور مثال خانههای قدیمیدر چهار سمت حیاط دارای اتاق بودند و در هر فصل هر یک از این اتاقها
کاربری خاصی داشتهاند.
بهرام اولیکی با اشاره به اینکه هدف و انگیزه از چنین ساختهایی هماهنگی نسبی با طبیعت بودهاست ،افزود :در
برخی دیگر از بناهای تاریخی چون سر در مساجد همانگونه که مشاهده میشود چنین بناهایی بسیار مرتفع بوده
و در واقع هدف از انجام چنین اقدامیاستفاده از زیبایی و نور طبیعت بودهاست.
کمبودامکانات،مشکلرشتهمعماری
یک کارشناس ارشد معماری گفت :به دلیل پذیرش بیحد دانشجو و کمبود امکانات کارگاهی ،دانشجویان معماری
قادر به تهیه پایاننامه و کارهای عملی خود نیستند و کارهای خود را به شرکتهای فنی مهندسی میسپارند.
وحیدنیا اظهار کرد :آموزش معماری در سراس��ر دنیا دارای س��ه حوزه آموزش معماری ،تحقیق و طراحی پژوهی
معماری و کار حرفهای معماری است و هر دوره دارای شرایط ویژهای بوده و امکانات خاص خود را میطلبد .وی
از این تخصص به عنوان ،تخصصی بین رشتهای نام برد و تصریح کرد :ماهیت این تخصص سخت و قابل تعریف
نیست و با توجه به اینکه معماری تخصصی بین رشتههای مهندسی و علوم انسانی است ،پس پرداختن به آن و
متخصص شدن در این رشته مستلزم داشتن برخی عالئق و برخی تخصصهاست.
این مدرس آموزشکدههای معماری ،درباره ورود این رشته به دانشگاههای ایالم ،تصریح کرد :دانشگاه ایالم در
این رشته در مقطع کاردانی ،کار خود را آغاز کرد و دانشجویان فعال این مقطع توانستند کارهایی را در این زمینه
انجام دهند اما از س��ال 84دانش��گاه آزاد ایالم بدون در نظر گرفتن شرایط و سنجیدن امکانات ،اقدام به پذیرش
دانشجوی کارشناسی کرد.
وحیدنیا در مورد امکانات این رشته در دانشگاه آزاد ایالم خاطرنشان کرد :کارگاههای تخصصی که الزمه آموزش
این رشته است ،در دانشگاه وجود ندارد ،اما با وجود این کمبود جدی ،میزان شهریههایی که از دانشجویان این رشته
اخذ میشود؛ با دانشگاههای برخوردار برابر است .وی افزود :متاسفانه دید اقتصادی و تجاری بر برخی از رشتههای
فنی به دلیل باال بودن هزینههای شهریه حاکم است ،به گونهای که دانشجویان برای اخذ مدرک کارشناسی در
این رشته باید مبلغ زیادی را پرداخت کنند که به هیچ وجه در خور کیفیت آموزش این رشته نیست.
مدرس آموزشکدههای ایالم با بیان اینکه امسال دانشگاه آزاد اسالمیواحد ایالم در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو
پذیرفته است ،گفت :کیفیت آموزشی دانشگاه ایجاب نمیکرد که این مقطع در این رشته تحصیلی در دانشگاه ایالم
ایجاد شود ،چون دانشگاه از نیروی متخصص کافی که دارای مدرک دکتری در این رشته باشند ،محروم است و
هنوز فاقد کارگاههای ساده برای مقاطع پایین بوده و تحصیالت تکمیلی شرایط خاص خود را میطلبد.
وحیدنیا ،نبود امکانات و مواجه شدن مدرسان با کالسهایی که هر ساله جمعیت آنها بیشتر میشود .وي همچنین
کمبود امکانات کارگاهی را مشکل اساسی این رشته دانست و گفت :این شرایط انگیزه الزم را از استاد و دانشجو
میگیرد و باعث میشود دانشجو تنها به دنبال پاس کردن واحد بوده و استاد بدون انگیزه کافی به تدریس بپردازد.
وی با اظهار تاسف از اینکه دفاتر فنی و مهندسی به کارگاههای پایاننامه نویسی استاندارد تبدیل شدهاند ،خاطر
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نش��ان کرد :دانشجویان به راحتی در آزمونهای ورودی پذیرفته میش��وند و دانشگاه محل پذیرش از امکانات و
کارگاههای ساده محروم است ،نتیجه آن دانش آموختگانی است که قادر به تولید علم نبوده و نمیتوانند برای تهیه
پایاننامههای خود اقدامیعملی انجام دهند.
تغییرمتوندانشگاهیرشتهمعماری
س��خنگوی کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اس�لامیاز تغییر متون دانش��گاهی رشته معماری
دانشگاههای ایران به منظور ترویج و تدریس معماری اسالمی ،خبر داد.
سعداهلل نصیری قیداری افزود :در متون فعلی دانشگاهی رشته معماری دانشگاههای ایران ،معماری غرب تدریس
میشود برای تغییر این رویه تصمیم گرفته شد متون دانشگاهی رشته معماری تغییر کند.
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسالمیگفت :در جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای
اسالمیبا حضور معاون آموزشی وزارت علوم ،بحثهای مختلفی در این خصوص انجام شد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد :در این جلسه مقرر شد این کمیسیون در بودجه سال
آینده کش��ور بودجه الزم را برای تحقیق و پژوهش در خصوص تغییر محتوی متون رش��ته معماری دانشگاهها،
اختصاص دهد.
نصیری قیداری با تاکید بر اینکه برای استفاده از هنر معماری اسالمیدر ساخت و سازهای کشور نیاز به همکاری
همه نهادها اس��ت؛ گفت :اگر همه نهادها برای اس��تفاده از هنر معماری اسالمیدر کشور بسیج نشوند به جایی
نمیرسیم.
نماینده زنجان در مجلس هشتم افزود :در جلسه امروز کمیسیون تصمیم گرفته شد منشوری تدوین و بر اساس آن
مجوز ساخت به ساختمانهای داده شود تا بر اساس آن معماری اسالمیرونق گیرد.
نصیری قیداری این تصمیم کمیس��یون را تصمیمیکوتاه مدت دانست و خاطرنشان کرد :برای بلند مدت باید از
آموزش و پرورش و دانشگاهها شروع کنیم تا برای  20سال آینده در همه نهادها و ساخت و سازهای کشور تفکر
معماری اسالمینهادینه شود.
وی بازنگری متون معماری فعلی را یکی از این راهکارهای در نظر گرفته ش��ده اعالم کرد و گفت :وزارت علوم
مکلف شده است با همکاری وزارت راه و شهرسازی در این خصوص اقدام کند.
س��خنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمیدر عین حال با انتقاد از استفاده نکردن از هنر
معماری اسالمیدر ساخت و سازهای مدارس؛ دانشگاهها و مسکن مهر در کشور ،گفت :در جلسه دیگری با حضور
نماینده وزارتخانههای فرهنگ و ارش��اد اس�لامی؛ وزارت علوم؛ وزارت راه و شهرسازی؛ شهردار تهران و اعضای
کمیسیون آموزش و تحقیقات این موضوع پیگیری خواهد شد.
آوردگاه ملی هنر و معماری ایران در شیراز
با همت انجمن معماران ایران (طرح و شرح) ،تور چهار روزه در بافت تاریخی شیراز با عنوان آوردگاه ملی هنر و
معماری ایران آبان ماه سال جاری در شیراز برگزار میشود.
مدیر انجمن معماران ایران اظهار کرد :تور آوردگاه ملی هنر و معماری ایران با محوریت بافت تاریخی شیراز در
چهار شاخه عکاسی ،گرافیک ،مرمت و معماری اسکیس برگزار میشود.
علیرضا گلگلی ضمن تشریح اهداف برگزاری تور چهار روزه در بافت تاریخی شیراز بیان کرد :هدف از برگزاری این
تور چهار روزه ضمن آشنایی هنرمندان با ارزشهای بافت تاریخی شیراز ،خلق اثاری از تخصص و تجربیات شرکت
کنندگان است تا با عنوان یک مرجع قابل بهره برداری در راستاي احداث تفکراتی در راستای بازنگری ،حفاظت و
احیای بافتهای تاریخی مورد استفاده قرار گیرد .وی افزود :ازجمله اهداف دیگر مهم تور چهار روزه بافت تاریخی
شیراز این است تا مسووالن را توجیه سازیم که تخریب بافتهای تاریخی ،هیچگاه راه حل مناسبی برای بر طرف
کردن مشکالت بافتهای تاریخی نخواهد بود.
مدیر طرح ملی مستند سازی خانههای تاریخی ایران ضمن تشریح مباحث مختلف تور آوردگاه ملی هنر و معماری
ایران گفت :مباحث مختلف این تور از قبیل آشنایی با شیوههای معماری دورههای صفویه ،زندیه ،قاجاریه و پهلوی،
آش��نایی با بافت تاریخی و احیای گذرگاهها و برس��ی بین الحرمین و طرح  57هکتار و فرصتها و چالشهای آن
است.
احداث ساختمانی استثنایی و بی نظیر در تهران
س��ایت  ArchDailyبه معرفی پروژه ای پرداخت که معماران آن ایرانی هس��تند و محل اجرای آن در تهران
است .دفتر معماری  CAATکه عهده دار طراحی این مجتمع بوده ،اطالعات و تصاویر این مجموعه را در اختیار
رسانهها قرار داده و در قدم اول بسیاری از نگاهها را معطوف به خود کرده است.
به گزارش گروه خواندنیهای مشرق ،مجتمع رسانهها یا  Media Complexهمانگونه که از نامش پیداست
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خبرها
مجموعه ای است در ارتباط با مدیا .پس استودیو موسیقی ،دپارتمان رسانه ،استودیو عکاسی ،گالری عکس ،محلی
برای ورک شاپهای آموزشی ،دفاتر اداری ،رستوران و کافی شاپ مجموعه ای از فضاهایی است میتوانید در این
ساختمان پیدا کنید .بر روی سقف هم یک آمفی تئاتر قرار گرفته است.
«مهدی کامبوزیا» و «هلنا قنبری» به عنوان معماران این مجتمع ،آن را در زمینی به مساحت  ۳۲,۴۰۰متر و با
زیربنایی در حدود  ۴هزار متر مربع طراحی کرده اند .البته اگر به شناس��نامه این پروژه مراجعه کنید نام معماران
دیگری را هم که در طراحی این پروژه به همکاری پرداخته اند خواهید یافت.
هنوز شرکت یا مجموعه ای به عنوان کارفرما یا به زبان ساده تر سفارش دهنده این پروژه معرفی نشده و بنابراین
نمیتوان از اجرایی شدن نهایی آن اطمینان داشت اما محل اجرای آن در بلوار آفریقا یا همان جردن سابق است .در
سایت پالن میتوانید شاهد آن باشید که این مجموعه در تپهها یا اراضی عباس آباد واقع شده ،پس اگر قرار باشد
چنین مجتمعی در عمل ساخته شود احتماال شهرداری تهران کارفرمایی اش را به عهده خواهد داشت.
پیش از این هم شهرداری تهران به ساخت مجموعه ای سینمایی با معماری خاص اقدام کرده است .پروژه قبلی در
کنار بوستان ملت است و به نام پردیس سینمایی ملت نام گرفته .معماران آن مجموعه «رضا دانشمیر» و «کاترین
اس��پریدونف» هس��تند و پیش از آن ساخت سینما آزادی با طراحی «بابک شکوفی» در محل سابق سینما شهر
فرنگ .و حاال مجتمع مدیا که در جنوب پارک آب و آتش واقع شده است.
اما هدف معماران از طراحی مجموعه ای با چنین س��ازه و حجمی ،نش��ان دادن خود انسان و اعمال و ُکنشها و
واکنشهای آن به عنوان یک رسانه است .در تصویر زیر میتوانید ایده اولیه را در روند طراحی شاهد باشید.
الحاق تهران به شبکه جهانی جوامع ایمن
مناطق یک 16 ،15 ،14 ،13 ،3 ،2 ،و  18شهرداری تهران ،به شبکه جهانی جوامع ایمن پیوستند.
مؤذن رئیس شورای سیاستگذاری جامعه ایمن با بیان اینکه طرح الحاق به شبکه جهانی جوامع ایمن از سال 1388
به صورت آزمایشی در منطقه  22آغاز شد ،افزود :توسعه ایمنی به صورت یک تفکر الزم است و این موضوع باید
جزو مطالبات مردم باشد که ما درصدد افزایش آن در جامعه هستیم .وی گفت :طرح جامع ایمن باید در اندیشه
مردم شکل بگیرد و در تمام ابعاد زندگی جاری شود.
رئیس شورای سیاستگذاری جامعه ایمن ادامه داد :باید بحث ایمنی در رفتار مردم نمایان شود که این موضوع به
یک پروسه زمانی نیاز دارد .وی گفت :شهرداری تهران در بخشهای مختلف از جمله مسايل ترافیکی ،تابلوها و
عاليم رانندگی ،مکانهای تفریحی و ورزشی ،پیاده راهها ،مدارس و سالمت خانواده درصدد است تا استانداردهای
الزم را رعایت کند تا کمترین آسیب به شهروندان برسد .مؤذن افزود :این توسعه نیاز به یک حرکت بین بخش بین
نهادها و سازمانها از جمله اورژانس ،راهنمایی و رانندگی ،آتش نشانی و ادارات دولتی دارد.
رئیس شورای سیاستگذاری جامعه ایمن اضافه کرد :رتبه جهانی کشورمان به لحاظ الحاق به جوامع ایمن در جایگاه
دوم پس از کشور چین است .وی گفت :رتبه کشور سوئد در این بخش  ،7آمریکا  11و انگلیس  30است.
حق بیمه کارگران ساختمانی 30برابر شد
رئیس شورای عالی استانهابا اشاره به  30برابر شدن حق بیم ه کارگران ساختمانی ،این موضوع را موجب رکود در
نوسازی بافتهای فرسوده دانست و خواستار تجدید نظر مجلس شورای اسالمیدرباره این مصوبه شد.
مهدی چمران در نطق پیش از دس��تور خود در پنجاهمین اجالس عمومیش��ورای عالی اس��تانها به نامههای
متعددی که از س��وی اعضای ش��وراهای شهر و استان در خصوص  30برابر شدن حق بیم ه کارگران ساختمانی
دریافت کرده است اشاره کرد و گفت :بسیاری از اعضای شوراها اعتقاد دارند که  30برابر شدن حق بیمه کارگران
س��اختمانی معضلی برای صنعت س��اخت و ساز محسوب میشود و ضرب ه سنگین و محکمیبه آبادانی کشور در
صنعت ساختمان سازی وارد میکند .وی با بیان اینکه تنها  9درصد کارگران ساختمانی کارت مهارت فنی دارند،
اظهار کرد :شمار قابل توجهی از کارگران ساختمانی به صورت فصلی فعالیت میکنند.
چمران با اش��اره به اینکه این موضوع را با نمایندگان کمیس��یونهای مختلف مجلس ش��ورای اسالمیدر میان
گذاش��تهایم ،اظهارکرد :علیرغم این که کمیس��یون اقتصادی نظر ش��ورای اس��تانها را پذیرفته است ،اما دیگر
کمیسیونها همچنان بر موضع خود پافشاری میکنند .رئیس شورای عالی استانها در عین حال ابراز امیدواری
کرد که مجلسیها با مصوب ه کاهش حق بیمه کارگران ساختمانی در شورای عالی استانها موافقت کنند .به گفته
وی ،در حال حاضر نمایندگان این موضوع را برای ساختمانهای کمتر از صد متر پذیرفت ه و حتی امکان تقسیط حق
بیم ه کارگران را نیز پیشبینی کردهاند و امیدواریم در صحن علنی مجلس نیز این موضوع به تصویب برسد.
چمران خاطرنش��ان کرد :با وجود پرداخت حق بیم ه کارگران س��اختمانی ،شماری از این کارگران همچنان بیمه
نمیشوند .بنابراین اگر هدف این است که برای صندوق تامین اجتماعی درآمدزایی کنیم باید راه دیگری را در پیش
بگیریم و حتی میتوان برای این هدف هم ه مردم ایران را بیمه کرد! نه این که بار را بر دوش صنعت ساختمان
سازی گذاشته واین صنعت را دچار رکود کنیم.
چمران همچنین با اشاره به اینکه برخی افراد علیرغم این که کارگر ساختمانی نیستند کارت مهارت فنی دریافت
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کردهاند ،عنوان کرد :این افراد از مزایای بیمه برخوردار میشوند که این رویه صحیح نیست .وی همچنین به اهمیت
موضوع نوسازی بافتهای فرسوده اشاره کرد و گفت :باید به دنبال رونق بخشیدن به احیای بافتهای فرسوده
باشیم ،نه اینکه این موضوع را دچار رکود کنیم.
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به مصوب ه این شورا مبنی بر برداشت  2درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده
و تخصیص آن به شوراها ،خاطرنشان کرد :هدف شورای عالی استانها از تصویب این طرح این بود که برای حل
مشکالت خود به دنبال بودجه نباشیم .به گفت ه وی ،کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی رسیدگی به این
طرح در مجلس شورای اسالمیاست و به احتمال زیاد طرح یاد شده به تصویب مجلس خواهد رسید .وی با بیان
این که مخالفان این طرح معتقد بودند که شهرداریها ساختار فشلی دارند ،عنوان کرد :در عین حال شوراها نباید
به دنبال زکات برای حل مشکالت خود باشند و از سوی دیگر کمکهای دولتی هم بسیار اندک است و شوراها
را در حد بخور و نمیر سر پا نگاه میدارد.
کشف حصار دوم ارگ تخت جمشید
در کاوشهای باستان شناسی شهر پارسه ،حصار دوم ارگ تخت جمشید به عنوان یکی از باروهای دفاعی نخستین
نظام شهری کهن کشف و شناسایی شد.
استادیار بخش تاریخ و باستان شناسی دانشگاه شیراز گفت :طی کاوشهای باستانی به عمل آمده در شهر پارسه
تخت جمشید بقایای حصار دوم ارگ تخت جمشید به طول  600متر و ضخامت  2متر شناسایی شد .این کاوش
از سوی پژوهشگاه میراث فرهنگی و دانشگاه بولونیای ایتالیا انجام شده است.
دکتر علیرضا عس��کری افزود :طی این کاوشها که با هدف ش��ناخت شهرس��ازی هخامنشی انجام شده است
بیش از  100هکتار از زمینهای اطراف تخت گاه ِتخت جمش��ید کاوش و بررس��ی شده است .آجرهای لعاب دار
هخامنش��ی ،کورههای فلزی ،اشیاء الجوردی و بخشی از سازههای حیوانات اسطوره ای از دیگر آثار کشف شده
در این کاوشهاست.
استادیار بخش تاریخ و باستان شناسی دانشگاه شیراز گفت :اشیاء تاریخی کشف شده به موزه تخت جمشید انتقال
یافته و در آنجا نگهداری میشود .تخت جمشید و مجموعه ارگها و دژهای حکومتی در شهریور  1310در فهرست
آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
لزوم نظارت بر کار پیمانکاران شهرداری
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه ش��ورای اسالمیشهر تهران بابیان اینکه یکی از مشکالت پیش روی وضعیت
عمرانی ش��هر نبود نظارت بر عملکرد پیمانکاران است ،گفت :اگر در بخش نظارت روی کار پیمانکاران جدیتر
برخورد شود جلوی بسیاری از دوباره کاریها گرفته میشود.
در چهارصد و دوازدهمین جلس��ه شورای اسالمیشهر تهران گزارش عملکرد سازمان عمرانی مناطق شهرداری
تهران ارايه شد .عیسی شریفی معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران طی ارايه گزارشی به چگونگی
ش��کلگیری سازمان عمرانی امور مناطق شهرداری تهران اشاره کرد و افزود :قبل از شکلگیری این سازمان 9
شرکت در  18ساختمان ،فعالیتهای عمرانی در مناطق را انجام میدادند که با اجرای مصوبه شورای شهر درباره
ادغام س��ازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران ،این شرکتها در سازمان عمرانی مناطق ادغام شدهاند و
ساختمانهای در اختیار آنها نیز تخلیه و به یک ساختمان منتقل شده است .وی خاطر نشان کرد :اقدامات صورت
گرفته در راستای باالبردن کیفیت و رعایت استاندارد فعالیتهای عمرانی در مناطق است که البته تا رسیدن به
کمال مطلوب و وضعیت عالی فاصله داریم.
کاظمینیا ،قائم مقام معاونت هماهنگی و امور مناطق ش��هرداری تهران در تشریح رویکردهای سازمان عمرانی
مناطق ،گفت :رویکردهای این س��ازمان در دو بخش گس��ترش نظارت و اصالح و بهبود فرایندهای انجام کار،
نهفته اس��ت .وی در ادامه افزود :توس��عه زیر ساختهای اطالعاتی و گسترش نظارت بر فعالیتهای عمرانی در
مناطق ،یکسان سازی قیمت انجام پروژههای عمرانی و رفع مسايل موجود درباره قراردادها و پیمان کاران از دیگر
برنامههای سازمان عمرانی مناطق است.
کاظمینیا با اشاره به تاکید اساسنامه سازمان بر نظارت عالیه ،گفت :در اساسنامه سازمان بر نظارت عالیه تأکید شده
است که به همین منظور شهر تهران در  5پهنه تحت نظارت عالیه سازمان عمرانی مناطق قرار دارد .وی کاهش
زمان صدور صورت وضعیت را از دیگر مزایای رویکرد توسعه زیرساختهای اطالعاتی در سازمان عنوان کرد و
افزود :در گذشته صدور صورت وضعیت از پروژهها بیش از  20روز به طول میانجامید که در حال حاضر این زمان
به  10روز کاهش یافته است.
قائم مقام معاونت هماهنگی و امور مناطق ش��هرداری تهران از س��ازمان عمران مناطق به عنوان مرکز و بورس
فعالیتهای عمرانی در سطح شهر یاد کرد و افزود :در گسترش نظارت بر فعالیتهای عمرانی مناطق نیز تمرکز
بر توسعه کیفی خدمات مرتبط با قراردادها به جای تمرکز بر تعداد انعقاد توافق نامههای کلی با مناطق است که با
این روند شاهد کاهش قمیت تمام شده در اجرای پروژهها هستیم.
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خبرها
خس��رو دانشجو سخنگوی شورای شهر در جریان ارايه گزارش مذکور ،اظهار داشت :کاهش قیمت تمام شده در
اجرای پروژهها زمانی مطلوب است که در راستای ارتقاي کیفیت به دليل کار علمیصورت گرفته باشد .وی افزود:
در حال حاضر بیم آن میرود که برای کاهش قیمتها از کیفیت مصالح و اس��تاندارد کار در پروژههای عمرانی
کاس��ته ش��ود .کاهش قیمت اجرای پروژهها زمانی معنی پیدا میکند که از همان مصالح با کیفیت و با استاندارد
استفاده شود.
کاظمینی��ا در ای��ن خصوص گفت :کاهش قیمته��ا از محل تجمیع قراردادها اتفاق میافت��د .وی ایجاد بانک
اطالعاتی پیمانکاران و تامین کنندگان مصالح را از دیگر ثمرههای ایجاد سازمان عمرانی مناطق دانست و افزود :در
این بانک اطالعاتی پیمانکاران و تامین کنندگان با توجه به سابقهکاری و حسن انجام کار رتبهبندی شدهاند که در
حال حاضر بیش از  95درصد پیمان کاران طرف قرارداد با سازمان دارای رتبه و صالحیت هستند.
قائم مقام معاونت هماهنگی و امور مناطق ش��هرداری تهران افزود :ایجاد فهرست سیاه با شناسایی و شناسنامه
دار ش��دن پیمانکاران به راحتی صورت میگیرد که در حال حاضر از  2700پیمان کار طرف قرارداد با س��ازمان 3
درصد آنها در فهرس��ت سیاه قرار گرفتهاند و با تذکرات و پیگیری مناطق ،سایر پیمان کاران متخلف از گردونه
خارج میشوند .وی افزود :برگزاری مناقصه عمومیو واگذاری پروژهها در مناقصههای عمومیاز دیگر رویکردهای
سازمان است که درهمین راستا بیش از  90درصد پروژهها از طریق مناقصه عمومیوگذار میشود و تنها  10درصد
فعالیتها که باید در شرایط فوری (مانند آب گرفتگی و غیره) انجام شود بدون برگزاری مناقصه واگذار میشوند.
کاظمینیا بکارگیری مصالح شکسته کوهی بجای مصالح رودخانهای در تهیه آسفالت را از دیگر برنامههای سازمان
برش��مرد و افزود :تفکر سنتی حاکم بر آسفالت شهری از بدو اجرای آسفالت توسط شهرداری تهران براستفاده از
مصالح رودخانهای تمرکز داشتهاست که این امر عالوه بر مصرف باالی قیر در زمان تولید آسفالت باعث کاهش
عمر و دوام آسفالت و باال رفتن هزینههای ساالنه اجرای آسفالت شده است.
دانش��جو در این خصوص گفت :آسفالت کردن خیابانها و معابر و تعویض جداول گویا یک تکلیف رقابتی برای
شهرداریهای مناطق شده است بنابراین در برخی مواقع نیز شاهد تخریب آسفالت و جدولهای سالم هستیم.
پروین احمدی نژاد دیگر عضو شورای شهر نیز تاکید کرد :یکی از مشکالت پیش روی وضعیت عمرانی شهر نبود
نظارت بر عملکرد پیمان کاران اس��ت .وی افزود :اگر در بخش نظارت روی کار پیمانکاران جدیتر برخورد شود
جلوی بسیاری از دوباره کاریها گرفته میشود.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز یادآور شد :شیب بسیاری از بزرگراههای شهر در هنگام باز سازی و
مرمت اصالح نمیشود که این امر در زمان بارندگی موجب آب گرفتگی در بزرگراه میشود .وی از معاونت فنی
و عمران شهرداری تهران که در جلسه حضور داشت خواست تا در مرمت و بازسازی بزرگراهها و آسفالت مجدد
آنها این موضوعات در نظر گرفته شود.
در ادامه شکیب رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسالمیشهر تهران خطاب به سازمان عمران مناطق،
گفت :آیا شما به عنوان متولیان اجرای کار ،مشکل یا انتقادی نسبت به این سازمان دارید که شورای شهر بتواند
در رفع آن به شما کمک کند.
کاظم نیا در پاس��خ به این پرسش اظهار داش��ت :یکی از مشکالت کلیدی سازمان عمران مناطق این است که
ظرفیتی که در اساسنامه برای این سازمان دیده شده فراتر از نگاهی است که در حال حاضر نسبت به سازمان داریم.
وی ادامه داد :اگر خواهان این هستید که  9وظیفه سازمان طبق اساسنامه محقق شود باید پشتوانه و امکانات الزم
نیز در اساسنامه دیده شود .وی همچنین با اشاره به اینکه این سازمان یک سازمان کام ً
ال حرفهای است ،افزود:
این سازمان یک سازمان اداری نیست بلکه نیاز به کادر حرفهای دارد و این عده موجود با وظایف خواسته شده از
سازمان همخوانی ندارد.
در ادامه جلسه الیحه « اصالحیه مصوبه الزام شهرداری تهران به تمرکز درآمد کمیسیون ماده صد» مورد بحث و
بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب اعضای شورای شهر رسید .براساس این مصوبه همه مناطق شهرداری
تهران مکلفند وجوه حاصل از جرایم تخلفات ساختمانی (کمیسیون ماده صد) را به حساب درآمدی متمرکز در هر
منطقه واریز و نسبت به ثبت و ضبط وصولی مذکور در کد درآمدی جرایم ماده صد بر مبنای کد شناسه درآمدی
مربوطه و نیز کد شناسه فرعی به تفکیک نوع جرایم به نحوه شفاف و قابل اتکاء اقدام کند.
در پایان الیحه پیشنهاد و معرفی  ۲نفر از کارکنان شهرداری تهران به عنوان قائم مقام ذیحساب در مناطق  6و
 16مطرح شد که به تصویب اعضای شورای شهر رسید.
مصالحغیراستانداردعاملکوتاهیعمربنا
یک آپارتمان نوساز در کشورهای پیشرفته حداقل تا  90سال به عنوان یک خانه مستحکم و ایمن به شمار میرود
و پس از آن نیز فقط به تعمیرات جزئی نیاز دارد اما متوسط عمر ساختمان در ایران حداکثر یک چهارم تا یک سوم
این کشورهاست.
باوجود اینکه در کشورهای پیشرفته یک خانه  90ساله به عنوان نوساز محسوب میشود ،در کشور ما استفاده از
مصالح غیر اس��تاندارد و نبود نظارت درست بر اجرا ،عمر ساختمانها را به حدود  20سال رسانده است .کیفیت و
رعایت استاندارد در ساختمان سازی از موضوعات مهمیاست که با توجه به شرایط شهرهای بزرگی مانند تهران و
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زلزله خیز بودن آنها بسیار مورد توجه قرار گرفته است بگونه اي كه بخشی از سازندگان کوچک که عمدتا صاحبان
یک ساختمان به شمار میروند سعی دارند تا با رعایت اصول ایمنی به ساخت و ساز بپردازند.
اما در این میان بخش زیادی از سازندگان هم وجود دارند که نه تنها اصول ایمنی را در ساختمان سازی رعایت
نمیکنند بلکه با نبود نظارت درست بر ساختمان سازی مشکالت زیادی را برای ساکنان یک ساختمان به وجود
میآورند بگونه اي كه پس از مدتی که س��اخت یک آپارتمان میگذرد مش��کالتی مانند ترکیدگی لوله و خرابی
دیوارها منجر به تحمیل هزینههای بسیاری به خریدار میشود.
در کنار س��اخت و س��از نامناس��ب ،بی کیفیتی مصالح ساختمانی هم از جمله مواردی اس��ت که برای ساکنان و
سازندگان مشکالتی را بوجود میآورد و نبود نظارت بر تولید مصالح ساختمانی بیشتر به ایمنی ساختمانها ضربه
میزند .براساس اعالم مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن  35درصد از مصالح ساختمانی غیراستاندارد هستند اما
باید به این آمار ،واردات محصوالت بی کیفیت از کش��ور چین را هم اضافه کرد که  40درصد از س��هم بازار را در
اختیار دارند.
در این باره رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اعالم کرد که مصالحی مانند شن و ماسه و بلوکهای سیمانی
رکوردار تولید مصالح غیر استاندارد هستند و چندین بار به آنها مهلت داده شده که کیفیت تولید این محصوالت
را افزایش دهند.
در این خصوص رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان با تایید اینکه در ساختمانهای استاندارد جایگاه الزم
را درس��طح بین المللی و منطقه نداریم گفت :طراحی و اجرا و اس��تفاده از مجریان ذی صالح یکی از مهمترین
بخشهایی است که باید برای رعایت استاندارد در ساختمانها به آن توجه شود.
سید مهدیهاشمیبا بیان اینکه مصالح استاندارد در کشور بسیار کم است ،اظهار داشت :عالوه بر اینکه مصالح
استاندارد درکشور خیلی کم تولید میشوند ،برخی از مصالح الزم در ساختمان سازی درکشور تولید نشده و به اجبار
باید وارد ش��ود .وی با انتقاد از تولید مصالح س��اختمانی بی کیفیت ،افزود :بکارگیری افراد خبره و ماهر در بخش
ساختمان سازی هم از سوی مردم مطالبه نشده است البته با راه اندازی طرح مجریان ذی صالح این موضوع تا
حدی بهبود یافته است اما باز هم در مورد ساختمانهای بزرگ و مهم اجرایی میشود و ساختمانهای کوچک
همچنان به شیوههای غیراستاندارد به ساخت و ساز میپردازند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه امیدواریم مردم ساخت و ساز استاندارد را از سازنده مطالبه
کنند ،اظهار داشت :هزینه ای که برای ساخت مسکن با کیفیت پرداخت میشود در کنار افزایش کیفیت رقم زیادی
نیست زیرا متوسط عمر ساختمان را افزایش میدهد.هاشمیافزود :حداکثر با افزایش  30درصد در هزینه ساخت
و ساز میتوان عمر ساختمانها را  3تا برابر افزایش داد و در واقع با کمیدقت و حداقل سرمایه گذاری میتوان
سرمایههای موجود را به خوبی حفظ کرد و افزایش داد.
نظر برادر رئیس جمهور درباره مسکن مهر
رئیس س��ابق بازرسى نهاد ریاست جمهورى که براى بازدید از روند مسکن مهر به یکى از شهرستانهاى اطراف
تهران رفته بود با ارایه این استدالل که با توجه به اینکه آب ،برق و گاز واحدهاى مسکونى مهر آماده نیست گفت:
بین قول و قرارهایى که مس��ووالن با مردم در زمینه مس��کن مهر گذاشته اند اختالف وجود دارد و با این اوصاف
مسکن مهر فقط مى تواند بین  ۳۰الى  ۳۵درصد ایرانیان را صاحبخانه کند.
داود احمدى نژاد گفت :تجربه پروژه مسکن مهر اولین تجربه دولت براى خانه دار کردن اقشار ضعیف و بى خانه
اس��ت و همین امر باعث ش��ده اس��ت تا نقصهایى در این پروژه وجود داشته باشد به عنوان مثال ضعف خدمات
زیربنایى از جمله بارزترین مشکالت مسکن مهر است که رفع آن زمان بر اما عملى خواهد بود.
رئیس س��ابق بازرسى نهاد ریاست جمهورى ادامه داد :کمبود خدمات زیربنایى و امکانات رفاهى در مسکن مهر
ممکن است در آینده سبب بروز مشکالتى شود که براى پیشگیرى از وقوع آنها الزم است که دولت حتما یک
طرح جامع تدوین کند.وى خاطرنش��ان ساخت :اگر مشکالت اقتصادى ،کار و یکسرى بى برنامه گىهاى دیگر
وجود نداشت ،ضرورتى نبود که دولت به پروژه مسکن مهر ورود کند ،در واقع دولت با ورود به این پروژه و تمرکز
توان خود بر آن به دنبال آن اس��ت که عقب ماندگىهایى که در تولید مس��کن در دولت قبلى وجود داشتهاس��ت
جبران کند.
برادر رئیس جمهور با اشاره به اینکه  ۳۰سال است که نتوانسته ایم مشکل مسکن را در کشور حل کنیم ادامه داد:
با توجه به اینکه خدمات زیربنایى و امکانات رفاهى از برنامه ساخت مسکن عقب است بنابراین قول وقرارهایى که
مسووالن در زمینه مسکن با مردم گذاشته اند جور در نمى آید و با این اوصاف فقط  ۳۰الى  ۳۵درصد از مردم از
طریق مسکن مهر صاحبخانه خواهند شد.
احمدی نژاد در ادامه خاطرنشان ساخت :بضاعت دولت در زمینه مسکن همین قدر است اما در عین حال من با
زندگى کردن مردم در متراژهاى کوچک  ۷۵مترى در قالب طرح مس��کن مهر موافق نیس��تم و براین باورم که
با توجه به اینکه مش��کل زمین در کشور ما وجود ندارد اگر برنامه ریزىهاى دقیقى وجود داشت مى توانسیتم از
ظرفیت موجود در این زمینه به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم.
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خبرها
خطر سقوط شهر به داخل دره
شهری در شمال پایتخت ایتالیا که بر فراز یک تپه ساخته شده ،با خطر نابودی مواجه است.
شهر سیویتا دی باگنوریگیو ایتالیا بر فراز صخرههایی از جنس سنگهای آتشفشانی واقع شده است که خود آنها
روی الیه نرمیاز خاک قرار دارند .خاک زیر صخرهها نیز در حال نشست کردن است .اکنون خانههای مسکونی
سیویتا با خطر سقوط به داخل دره مواجه هستند .سیویتا و صخرههای دره کاالنچی در اطراف آن به واسطه عوامل
طبیعی مانند باد و باران به س��رعت در حال فرس��ایش هستند و ساالنه بین شش تا هفت سانتی متر از ضخامت
صخرهها کاسته میشود.
در طول سه قرن گذشته ،یک پنجم سطح این شهر ایتالیایی به همراه شمار زیادی از خانههای مسکونی ،کلیساها
و حتی بازداشتگاه محلی بر اثر رانش زمین نابود شده اند .کلودیو مارگوتینی سرپرست گروهی از متخصصان زمین
شناسی را بر عهده دارد که پدیده فرسایش صخرههای منطقه را بررسی میکنند .او میگوید :محدوده باالی شهر
سیویتا با خانههایی که امروز میبینیم در واقع نسبت به سال  1705تاکنون بیست درصد کاهش یافته است .طول
صخره ای نیز که اکنون روی آن ایستاده ایم نسبت به سال  1744حدود چهل متر کاهش یافته است.
ش��هر س��یویتا تا قرن هجدهم میالدی با نواری از خشکی به شهر همسایه باگنورگیو متصل بود اما این باریکه
خشکی به تدریج از میان رفته است .اکنون ساکنان شهر و گردشگران برای ورود به شهر باید از مسیر شیب دار پل
عابر پیاده به طول سیصد متر که در سال  1967ساخته شده است ،باال بروند .در اینجا اثری از خودرو نیست و مردم
فقط با استفاده از موتورسیلکت یا تراکتورهای کوچکی که دولت محلی مالکیت آنها را دارد از پل عبور میکنند.
افراد سالخورده از تراکتورها برای انتقال خوار و بار و گاه نیز مقادیر زیاد کاال و سوخت بهره میگیرند .قرار است
در ماه اکتبر امسال ،نخستین موزه ویژه رانش زمین در اروپا داخل شهر سیویتا گشایش یابد .گرچه شهر سیویتا
دی باگنورگیو در حال نابودی اس��ت اما بس��یاری از معماران هنوز از آن دل نبریده اند و برخی از آنها ما آلساندرا
بخشهایی از شهر را مرمت و بازسازی کرده اند.
ضرر المپهای فلورسنت برای چشم
متخصصان چشم پزشکی در یک مطالعه جدید هشدار دادند که اگر شما هم ترجیح میدهید به خاطر مقابله با
تغییرات جوی از المپهای فلورسنت استفاده کنید ،باید بدانید که این المپها احتمال بروز بیماریهای چشمیرا
افزایش میدهند.
هلن والز ،متخصص ارشد این مطالعه در دانشگاه ملی استرالیا خاطرنشان کرد :بسیاری از مردم در سراسر جهان در
منزل و محل کار شبانه روز در معرض منابع نور مصنوعی هستند.
والز تاکید کرد :نور حاصل از المپهای فلورسنت میتواند تماس چشم با امواج فرابنفش را  12درصد افزایش دهد
و خطر بروز بیماریهای چشمیمرتبط با این امواج را تشدید کند.
والز تاکید کرد :استفاده از المپهای فلورسنت اگرچه منجر به کاهش تولید گازهای گلخانهای میشود اما از سوی
دیگر تعداد مبتالیان به بیماریهای چشمیرا به تدریج افزایش خواهد داد.
همه چیز درباره خانه خدا
کعبه بنایی در میان مسجد الحرام در شهر مکه در کشور عربستان سعودی است و مقدسترین مکان در دین اسالم
به شمار میرود .نام کعبه اشاره به چهارگوشبودن این سازه دارد.
* البیت العتیق و البیت اهلل الحرام از نامهای دیگر کعبهاند.
* کعبه ارتباط مستقیم به ارکان اسالم دارد؛ بويژه فریضه حج که زیارت و طواف کعبه از ارکان حج است .همچنین
در برپایی نماز نیز کعبه قبلهگاه مسلمانان است.
* بنابر روایتها ،هنگامیکه چشمه زمزم زیر پای اسماعیل از دل زمین جوشید ،مردم در این منطقه و به سبب آب
این چشمه جمع شدند و شهر مکه را تشکیل دادند و ابراهیم به فرمان خدا ساختمان کعبه را که در اثر طوفان نوح
تخریب شدهبود و در آن هنگام اثری از آن نبود ،بازسازی کند.
ین» (آل عمران).
* در قرآن در مورد کعبه گفته شده است« :ا َِن أَ َول بَ ٍ
یت ُوضِ َع ل ِل َن ِ
اس لَلَذی ب ِ َب َّک َة ُم َب َارک ًا َو ُهداً ل ٍَلعالَ َم َ
براس��اس برخی روایتها ،س��اختمان کعبه  ۱۰بار بنیان شدهاست .به این ترتیب :بنیان المالئکه ،بنیان آدم ،بنیان
شیث ،بنیان ابراهیم وپسرش اسماعیل ،بنیان العمالقه ،بنیان جرهم ،بنیان مضر ،بنیان قریش ،بنیان عبداهلل ابن زبیر
و بنیان حجاج ابن یوسف الثقفی.
س��اختمان کنونی کعبه از زمان حجاج بن یوس��ف ثقفی و بازسازی همان س��اختمان در دوران خالفت سلطان
مراد چهارم از پادش��اهان عثمانی اس��ت که در سال ( ۱۰۴۰قمری) در اثر سیل در مسجد الحرام و تخریب آن ،از
نو بازس��ازی شد .این ساختمان استحکام کامل دارد ،به گونه اي که تاکنون بههمین شکل پابرجا و استوار مانده
است.
* ارکان کعبه :به هریک از چهار گوش��ه کعبه ،رکن ميگویند و کعبه بر چهار رکن حجراالس��ود ،عراقی ،شامیو
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یمانی بنا شده است.
* رکن حجر االس��ود :س��نگ سیاه آسمانی است .هنگام بنای کعبه توسط آدم ،این سنگ را فرشتگان از بهشت
آوردند و آدم آن را در گوش��های از خانه نصب کرد .پس از بازس��ازی کعبه توس��ط قریش ،این س��نگ به دست
محمد(ص) قبل از در کعبه در رکن حجر اسود نصب شد و محل شروع طواف حجاج است.
* رکن یمانی :قبل از رکن حجر اسود قرار دارد .در اعتقاد مسلمانان (به ویژه شیعیان) محلی است که به اذن خدا
شکافته شد تا فاطمه (س) از آن داخل کعبه شود و علی (ع) داخل کعبه متولد شود.
هرگاه واژه رکن بدون پس��وند به کار رود ،مقصود از آن رکنی اس��ت که حجراالسود در آن است .مسیر طواف ،از
رکن حجراالسود آغاز شده ،سپس به رکن عراقی میرسد و پس از آن به رکن شامیو سپس به رکن یمانی و آنگاه
باز به رکن حجراالسود میرسد و همین جا یک شوط پایان مییابد .برای مطاف حدی وجود ندارد و تا هر جای
مسجد الحرام که طواف در آن طواف کعبه صدق کند ،طواف مجزی است ،ولی مستحب است که اگر اضطرار و
ازدحام نباشد در میان کعبه و مقام ابراهیم انجام شود.
* بلندی خانه کعبه حدود  ۱۵متر و محیط آن  ۴۴مترمربع است.
* جزيیات اضالع کعبه :طول ضلع در کعبه؛ یعنی از رکن حجر اسود تا رکن عراقی۱۱ :در ۶۸متر
طول رکن عراقی تا شامی ،سمتی که حجر اسماعیل در آن قرار دارد۹ :در ۹۰متر
طول رکن شامیتا رکن یمانی۱۲ :در ۴متر
طول رکن یمانی تا رکن اسود۱۰ :در ۱۸متر
* سنگ بنای کعبه :دیوار کعبه بنای کعبه از سنگهای سیاه و سختی ساخته شده که با کنار زدن پرده از روی
آن ،آشکار است .این سنگها که از زمان بنای کعبه از سال ( ۱۰۴۰قمری) تاکنون بر جای مانده ،از کوههای مکه
به ویژه جبل الکعبه (در محله شُ َبیکه مکه) ،و جبل مزدلفه گرفته شدهاست .سنگها اندازههای گوناگون دارند،
به گونهای که بزرگترین آنان با طول و عرض و بلندی  ۵۰ ،۱۹۰و  ۲۸سانتیمتر و کوچکترین آنان با طول و
عرض  ۵۰و  ۴۰سانتیمتر است .پایههای آن از سرب مذاب ساخته شده و بدین ترتیب بنایی نسبت ًا استوار است.
وروی دیوار آن آثار شکافتهشدن دیوار که بنا به اعتقاد شیعیان هنگام وارد شدن فاطمه بنت اسد مادر امام علی(ع)
به کعبه به وجود آمده است که بارها با سرب پرکردهاند ولی سربهاباز شدند.
* در کعبه :دروازه کعبه در دوران ابراهیم دو درگاه بدون در همسطح زمین برای کعبه گشوده شد .در دوران جوانی
محمد(ص) ،قریش در هنگام بازسازی کعبه برای نخستین بار از در چوبی در محل فعلی که باالتر از زمین قرار
دارد استفاده کردند.
آخرین در کعبه که از چوب ساج و نقره خالص است و با طال و جواهرات مزین شده ،در سالیان گذشته تعویض
شده است.
* حجراالس��ود یا سنگ سیاه ،از اجزای بس��یار مقدس مسجد الحرام است و در رکن اسود کعبه در بلندی ۵در۱
متری قرار دارد .این س��نگ مقدس ،پیش از اس�لام و پس از آن همواره مورد توجه بودهاس��ت و در شمار عناصر
اصلی کعبه است.
* قسمتی از دیوار و پایین دیوار کعبه را که در یک سوی آن حجراالسود و در سوی دیگرش در کعبه قرار دارد،
"ملتزم" مینامند .این محل را از آن روی ملتزم مینامند که مردم در آن قسمت میایستند و به دیوار ملتزم شده،
میچس��بند و دعا میخوانند .در روایتی آمدهاس��ت که محمد (ص) صورت و دستهای خود را روی این قسمت
از دیوار قرار میداد .همچنین ،از ايش��ان نقل شدهاس��ت که گفت" :ملتزم ،محلی اس��ت که دعا در آنجا پذیرفته
میشود".
* مستجار :محلی در پشت در کعبه ،کمیمانده به رکن یمانی ،مقابل ملتزم و در سوی دیگر کعبه ،دیوار کنار رکن
یمانی را "مستجار" مینامند" .جار" به معنای همسایه و "مستجار" به معنای پناهبردن به همجوار و به صورت
کلیتر "پناه بردن" است .این مکان نیز از مکانهای پذیرفتهشدن دعا است .زمانی که خانه کعبه دو در داشت ،در
دیگر آن در کنار مستجار بود که بسته شد.
* شاذروان همان برآمدگیهایی است که در اطراف کعبه قرار دارد و آن بخشی از کعبهاست که توسط قریش از
شاذروان کنونی از ساختههای
ساختمان کعبه کاسته شد و اکنون همانند پوششی اطراف خانه را در برگرفتهاست.
ِ
سلطان مراد چهارم در هنگام ساختمان کعبه در سال ( ۱۰۴۰قمری) است .زمانی که در بازسازیهای کعبه ،ابعاد
خانه قدری کوچکتر از بنای ابراهیمیآن شد ،برای حفظ ابعاد اصلی ،فضای عقبنشینیشده را با ساخت سکویی
کمارتفاع عالمتگذاری کردند که "شا َذروان" نامیده شد و چون مالک در طواف ،ح ّد اصلی کعبه است ،فقها برای
حصول شرط خروج طوافگزار از کعبه ،طواف بر روی شاذروان را صحیح نمیدانند.
بنابراین ،شاذروان همان سنگ مایلی است که بخش پایینی دیوار کعبه را تا روی زمین پوشانیدهاست ،و همین
طور بخشی که در مقابل حجر اسماعیل به صورت پلّه ای ساخته شده که بلندی آن از سطح زمین  ۲۰سانتیمتر
و عرض آن  ۴۰سانتیمتر است.
این پله جایگاه مردمیاست که برای نیایش و تضرع به درگاه الهی بر روی آن میایستند و سینه و شکم خود را بر
کعبه قرار میدهند و دستان را بر باالی سر خود و بر دیوار کعبه میگذارند .علت آنکه در این قسمت شاذروان قرار
داده نشده این است که در بنای ابراهیم ،حجر اسماعیل جزو خانه کعبه بودهاست که در ساختمان قریش به علّت
کمبود مال حالل از خانه کاستند و بر حجر افزودند.
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همچنین در پایین د ِر کعبه ،شاذروان قرار داده نشده و به صورت پلهای صاف به طول  ۳۴۵سانتیمتر ساخته شده
است که مردم در ملتزم بر آن میایستند و دعا و نیایش میکنند .در باالی شاذروان حلقههای از مس قرار دارد که
در هنگام پایین آوردن جامه کعبه (کسوة الکعبه) لب جامه به این حلقهها میبندند تا جامه استوار باشد.
* حطیم :مساحت میان حجراالسود و زمزم و مقام ابراهیم و قسمتی از حجر اسماعیل را "حطیم" میگویند .از
مکانهای محترم در مسجدالحرام است و مردم در این قسمت برای دعا جمع میشوند و به یکدیگر فشار میآورند.
این که آیا حطیم تنها همان محدوده کنار حجراالسود و باب کعبه را شامل میشود یا وسعت بیشتری دارد ،اختالف
است .در روایتی از امام صادق (ع) ،تنها همین موضع را حطیم مینامند .چنان که شیخ صدوق نیز آوردهاست که
حطیم فاصله میان در کعبه و حجراالسود را گویند ،جایی که خداوند توبه آدم را پذیرفت.
* حجر اس��ماعیل فضایی اس��ت میان کعبه و دیواری نیمدایره به عرض حدود  ۱۰متر که از رکن عراقی تا رکن
شامیرا شامل میشود .دیواری است با بلندی  ۱/۳۰متر که قوسیشکل است .حجر اسماعیل یادگار زمان ابراهیم
و اس��ماعیل و مدت زمانی پس از بنای کعبه اس��ت و قدمت و پیش��ینه آن به زمان بنای کعبه به دست ابراهیم
میرسد.
نقلهای تاریخی تاریخنگاران حکایت از آن دارد که اسماعیل و مادرشهاجر در همین بخش زندگی میکردند .از
سماع َ
سماع َ
ِیل» (" )۱۶حجر ،خانه اسماعیل و
جر بَ ُ
امام صادق نقل شدهاست« :الحِ ُ
ِیل َو فِی ِه َق ُبر َه َاج َر َو َق ُبر إِ َ
یت إِ َ
محل دفنهاجر و اسماعیل است".
از آنجا که حجر اسماعیل داخل در مطاف است ،میتواند نشانهای بر بزرگی آن باشد .در اصل ،حجراسماعیل جزيی
از کعبه است .هرگاه باران بر بام کعبه ببارد ،از ناودان رحمت در این فضا میریزد.
گویا برای نخستین بار ،منصور عباسی ،حجراسماعیل را با سنگهای سفید پوشانید .پس از آن در دوره مهدی و
نیزهارون الرشید عباسی این سنگها تعویض و نو شد.
* ناودان رحمت (به عربی :میزاب الرحمة) یا «ناودان طال» ،ناودانی از طالس��ت که بر بام کعبه نصب ش��ده و به
س��مت حجر اسماعیل اس��ت .هرگاه باران بر بام کعبه ببارد ،آب از ناودان در این فضای حجر اسماعیل میریزد.
به اعتقاد مسلمانان ،اینجا مدفن اسماعیل و مادرشهاجر و بسیاری از پیامبران است .گویند آن را نخست حجاج
بن یوسف ثقفی نهاد تا آب باران بر بام خانه جمع نشود .در روایت آمدهاست که دعا در زیر ناودان کعبه پذیرفته
است.
* مقام ابراهیم :به محل ایستادن ابراهیم میگویند و سنگی است به طول و عرض  ۴۰سانتیمتر و بلندی تقریبی
 ۵۰سانتیمتر که جای پای ابراهیم روی آن است و مقابل در کعبه قرار دارد .رنگ آن میان زرد و قرمز متمایل به
سفید است .طبق اعتقادات مسلمانان این مکان مربوط به زمانی است که ابراهیم دیوارهای کعبه را باال میبرد؛
آنگاه که دیوار باال رفت ،به اندازهای که دست بدان نمیرسید ،سنگی آوردند و ابراهیم بر روی آن ایستاد و سنگها
را از دست اسماعیل گرفت و دیوار کعبه را باال برد.
بر روی این سنگ ،اثر پای ابراهیم مشخص است اما اثری از انگشتان او نیست .از زمان مهدی عباسی بدین سو،
این سنگ با طال پوشانده شد و در محفظهای قرار گرفت تا آسیب نبیند .حجگزاران پس از طواف واجب ،باید در
پشت مقام ابراهیم ۲ ،رکعت نماز طواف به جای آورند .نماز طواف نساء نیز پشت مقام ابراهیم خوانده میشود.
ِیم ُم َصلَّی» (بقره)۱۲۵/
طبق آیات قرآن این مقام یکی از شعائر الهی استَ « :و اتَّخِ ُذوا مِن َمقا ِم إِبراه َ
* پرده کعبه بر روی کعبه پوششی سیاه رنگ وجود دارد که به آن "پرده کعبه" یا "جامه کعبه" (به عربی :کسوة
الکعبه) گویند .نخس��تین کس��ی که خانه کعبه را پرده پوشانید تُبع حمیری پادشاه یمن بود .علی نیز همه ساله از
عراق برای کعبه پردهای میفرستاد .چون مهدی عباسی به خالفت رسید خادمان کعبه از انبوهی پردهها بر روی
کعبه شکایت کردند و گفتند بیم آن میرود که خانه صدمه ببیند .مهدی عباسی خلیفه مسلمین دستور داد پردهها
را بردارند و تنها یک پرده بر آن بگذارند و سالی یک بار آن را عوض کنند این سنت تا به امروز ادامه دارد .و بر آن
آیههایی از قرآن قالب دوزی شدهاست.
طرح جنجالی ترکیه برای کاهش تلفات زلزله
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت :طرح جدید دولت ترکیه برای از بین بردن حلبی آبادها و ساختمانهای
بدون مجوز را که در مقابل زلزله مقاوم نیستند ،حتی در صورتی که به بهای از دست دادن آرای مردم باشد ،اجرا
خواهیم کرد.
نخست وزیر ترکیه با اشاره به وقوع زمین لرزه ای به قدرت  7/2ریشتر در شرق این کشور و تخریب و واردن شدن
خس��ارت به بیش از دو هزار واحد مس��کونی ،اداری و تجاری گفت :به هر بهایی حتی از دست دادن رای مردم و
حکومت طرح تخریب حلبی آبادها و ساختمانهای بدون مجوز و غیرمقاوم در برابر زلزله را اجرا خواهیم کرد .وی
افزود :بیش از این تحمل کشته شدن مردم بی گناه در اثر تخریب منازل غیر مقاوم در برابر زلزله را نداریم و به هر
نحوی که شده این وضعیت را تصحیح خواهیم کرد.
اردوغان در تشریح این طرح اظهار داشت :وزارت مسکن و شهرسازی برنامه ای را تدوین خواهد کرد و در راستای
این برنامه تمامیحلبی آبادها و ساختمانهای بدون مجوز در ترکیه را تخریب کرده و در صورت لزوم این ساختمانها
سلب مالکیت خواهد شد.
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نخست وزیر ترکیه گفت :در راستای این برنامه ،از صاحبان منازل خواستار تعمیر و یا تخریب اماکنی که در برابر
زلزله مقاوم نیستند ،خواهیم شد .به گفته نخست وزیر ترکیه در صورتی که مالکان استطاعت مالی برای تخریب و
بازسازی منازل خود را نداشته باشند با سلب مالکیت از آنان و یا اعطای وام به آنان یاری خواهیم رساند .موضوع
حلبی آبادها و بناهای فرسوده و غیر مقاوم در برابر زلزله در ترکیه یک معضل جدی بشمار میرود.
ترکیه بر روی خطوط مختلف گسلهای زلزله قرار دارد و پس از وقوع زلزله مهیب شمال غرب این کشور در سال
 1999میالدی که به کشته شدن بیش از  17هزار نفر منجر شد موضوع مقاوم سازی اماکن در مقابل زلزله بطور
جدی در سطح این کشور مطرح شد ولی تاکنون اقدام عملی در این زمینه انجام نشده است.
طرح ساخت نیم میلیون مسکن در عراق
نخس��ت وزیر عراق اعالم کرد ش��رکتهای خارجی برای ساخت پانصد هزار واحد مسکونی در این کشور اعالم
آمادگی کردند.
نوری مالکی با اعالم این خبر گفت :شمار افرادی که برای خرید واحدهای مسکونی طرح موسوم به بسمایا ثبت
نام کردند نیز افزایش ملموس��ی نشان میدهد .شرکتهای کره جنوبی مجری ساخت واحدهای مسکونی طرح
بسمایا در عراق هستند.
مشکل مسکن یکی از شاخص ترین مشکالتی است که عراقیها به خصوص ساکنان بغداد از آن رنج میبرند.
خانهرایگانبرایبیخانمانهایمالزی
بیخانمانهای مالزی میتوانند به مدت  10سال در خانههای رایگان دولتی زندگی کنند.
داتوک سری مهد شفیعی وزیر توسعه منطقهای و روستایی مالزی گفت :این وزارتخانه در حال احداث خانههایی
در سراسر مالزی است که قرار است به طور رایگان در اختیار افراد بیخانمان قرار گیرد تا بدون پرداخت هیچ پولی
به مدت  10سال در آنها زندگی کنند.
وی تصریح کرد :این خانهها با هزینهای بالغ بر  33هزار رینگیت (بیش از  10هزار دالر) ساخته خواهند شد و مدت
اقامت رایگان در آنها  10سال تعیین شده است .شفیعی افزود :این افراد میتوانند پس از  10سال و هنگامیکه
درآمدشان افزایش یافت ،خانهای را که در آن زندگیکردهاند ،خریداری کنند.
ساختخانهبابطریهایپالستیکی
یک مرد آرژانتینی موفق شد خانه خود و لوازم آن را با بطریهای پالستیکی بسازد.
این مرد که افریدو سانتا کروز نام دارد به حدی در این زمینه پیشرفت کرده است که شیوه استفاده از بطریها را به
دیگران آموزش میدهد .خانه او به طور کامل از بطریهای پالستیکی ساخته شده است.
وی گفت :میتوانم بگویم حدود بیست هزار نفر نحوه ساخت چنین خانه ای را یاد گرفته اند .این مرد زمانی که
خانه کوچکی برای کودکان خود ساخت ،شیوه خاصی را برای به هم چسباندن بطریها ابداع کرد سپس بطریها
را با خاک و آب پر کرد .این مرد عالوه بر این ،با بطری تخت و صندلی نیز ساخته است.
وی همچنین از قاب سی دی برای تزیین پنجرهها استفاده کرده است .اما خانواده سانتا کروز اکنون قصد دارند از
مواد دور ریز دیگری برای ساخت لوازم مفید استفاده کنند.
راهاندازی هتل توپی در کانادا
یک کانادایی برای جذب جهانگرد ،هتلی را به شکل توپهای آویزان در داخل جنگلهای ونکوور راهاندازی کرده
است.
س��ازه این هتل غیرمعمولی که در  30کیلومتری جزیره ونکوور در داخل جنگلهای کانادا راهاندازی ش��ده،از سه
توپ چوبی با قطر  3.2متر به وزن  500کیلوگرم ساخته شده که به صورت معلق در میان درختان جنگل نصب
شده است.
این توپها هر کدام با نامهای آدم،حوا و ملودی دارای امکاناتی همچون تخت دونفره ،آشپزخانه ،سرویس بهداشتی،
س��ونا و کمدهای لباس هس��تند که قیمت یک ش��ب اقامت در آن بین 135دالر تا  205دالر هزینه دربر خواهد
داشت .این هتل توپی در تمامیفصول سال پذیرای میهمانی است که به دنبال تجربه زندگی معلق بر روی درختان
هستند.
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ترکیب معماری شهری و بافت گیاهی
شرکت معماری ایتالیایی "استفانو بوئری" در تالشی برای ترکیب معماری شهری و بافت گیاهی ،پروژه ای برای
ایجاد جنگلهای عمودی ارايه کرده است.
این ش��رکت مدلی را ارايه کرده اس��ت که به واس��طه آن و با ایجاد جنگلهایی که به سوی آسمان رشد میکنند،
میتوان به احیای جنگلها و طبیعت محیطهای شهری پرداخت .به گفته این شرکت معماری ،جنگلهای عمودی
ابزارهایی برای احیای زیس��ت محیطی ش��هرهای کنونی اروپا به شمار میروند .شهر میالن اولین شهر در ایتالیا
خواهد بود که چنین جنگلهایی در آن احداث خواهد شد.
این جنگلها به همراه دو برج مسکونی که در حال حاضر نقشه ساخت آنها ارايه شده به وجود خواهند آمد .این
برجها به ارتفاع  110و  76متر زیستگاه بیش از  900درخت خواهد بود و همچنین تعداد زیادی از انواع گلها و بوتهها
نیز در این برجها کاشته خواهند شد .ایده اصلی این است که در صورت حذف شدن ساختمان برجها و به جا ماندن
درختان ،تعداد درختها با تعدادی که برای خلق یک جنگل کامل بر روی زمین به آن نیاز است برابری کند .به این
شکل مهندسان در نظر دارند جنگلی به وسعت  10هزار متر مربع را به صورت عمودی و در میان شهر بنا کنند.
این پروژه در عین حال میتواند در پاکس��ازی هوای شهرها نیز تاثیرگذار باشد ،زیرا گیاهان عامل ایجاد رطوبت،
جاذب  CO2و ذرات غبار و تولید اکسیژن هستند ،ویژگیهایی که میتواند شرایط زندگی را برای ساکنان شهرها
و برجها بهبود ببخش��د ،همچنین درختها مانند یک چتر میتوانند از ورود تشعش��عات مضر نور خورشید به داخل
جلوگیری کنند .در این برجها سیستم آبیاری و تصفیه کار گذاشته خواهند شد تا آب آلوده را تصفیه کرده و مقادیر
مناسبی از آن را به پای درختان جنگل بریزد .همچنین در این برجها از سلولهای خورشیدی برای تامین انرژی پاک
و خودکفا شدن برجها از نظر انرژی استفاده خواهد شد.
بر اساس گزارش گیزمگ ،ساخت این برجها  87.5میلیون دالر هزینه در بر خواهد داشت و تکمیل آنها مرحله اول
از پروژه ای خواهد بود که در پایان آن باید کمربندی سبز از پوشش گیاهی به دور شهر میالن ایجاد شده باشد.
ساختبزرگترینبرجمعکوسجهان
در ابتکاری جالب قرار است در مکزیک برج معکوس در  300متری زمین ساخته شود.
سطح این هرم وارونه ،از شیشه ساخته خواهد شد تا ورود اشعه خورشید به داخل بخشهای مختلف برج معکوس،
راحت تر شود .مهندسان معماری ،یک برج معکوس  65طبقه را در عمق  300متری زیر زمین طراحی کرده اند.
ایده طراحی برج معکوس در مرکز شهر مکزیکو پایتخت مکزیک برای مقابله با قوانین ساخت برجهاست .براساس
قوانین پایتخت ،حداکثر طبقات برجها میبایست هشت طبقه باشد وتخریب ساختمانهای قدیمینیز ممنوع است.
 10طبق��ه از این برج معکوس برای واحدهای مس��کونی ،تجاری و م��وزه و  35طبقه هم برای واحدهای اداری
اختصاص خواهد یافت .اس��تیبان س��واریز طراح برج معکوس گفته است که این برج شامل یک مرکز فرهنگی
نیز خواهد بود .وی اضافه کرد :سطح این هرم وارونه ،از شیشه ساخته خواهد شد تا ورود اشعه خورشید به داخل
بخشهای مختلف برج معکوس ،راحت تر شود.
هزینهتعمیرآپارتماننخستوزیرانگلیس!
کمیسیونر کمیسیون آزادی اطالعات انگلیس از دیوید کامرون خواست جزییات هزینهها و نحوه تعمیرات انجام
شده در آپارتمان مسکونی نخست وزیری واقع در خیابان داونینگ استریت را برای اطالع عموم منتشر کند.
پس از انتشار گزارشهایی درباره هزینههای کالن مصرف شده برای تعمیرات و دکوراسیون آپارتمان مسکونی
نخست وزیر انگلیس در سال گذشته ،تام واتسون از نمایندگان حزب کارگر انگلیس در پارلمان بر اساس قانون
آزادی اطالعات خواستار انتشار جزییات این تعمیرات و هزینههای آن شد .گفته میشود دیوید کامرون حدود 30
هزار پوند برای تعمیر و دکوراسیون این آپارتمان چهار خوابه به ویژه حمام آن هزینه کرده است.
کریس��توفر گراهام کمیسیونر کمیس��یون آزادی اطالعات پس از خودداری وزیر مسوول کابینه از انتشار جزییات
هزینه تعمیرات آپارتمان مسکونی نخست وزیر ،اکنون دستور داده است که این اطالعات باید منتشر شود .آقای
واتسون در درخواست خود برای انتشار اطالعات گفته بود که دیوید کامرون باید جزییات مربوط به این تعمیرات
را بطور کامل منتشر کند و به شایعات مختلف موجود در این زمینه پایان دهد .وی افزوده بود :مالیات دهندگان
انگلیسی حق دارند بدانند که مستاجران موقت این آپارتمان تاریخی چه تغییراتی در آن داده اند و چقدر برای این
کار هزینه کرده اند.
در حالی که مردم عادی ساکن در خانههای سازمانی در نقاط مختلف کشور با قطع و کاهش هزینههای تعمیرات
مواجه هستند ،دیوید کامرون تالش میکند هزینههای نوسازی این آپارتمان لوکس را مخفی نگه دارد .کامرون
باید با انتشار جزییات این تعمیرات به مالیات دهندگان بگوید که چه مبلغی را برای نوسازی حمام خود هزینه کرده
است .آپارتمان مسکونی نخست وزیر انگلیس در جوار خانه شماره  10داونینگ استریت که دفتر رسمینخست
وزیری به شما میرود ،واقع شده است.
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شهرهای هرات و مشهد ایران روابط خود را گسترده تر می کنند
الحاج محمد سلیم تره کی شاروال هرات در دیدار با سید محمد پژمان شهردار مشهد ایران بر لزوم همکاری بین
دو شهر هرات و مشهد تاکید کرد.
این دیدار که در حاشیه سفر سه روزه داکتر داوود صبا والی هرات و هئیت همراه به استان خراسان ایران صورت
گرفت ،دو طرف بر گسترش همکاریها و انتقال تجریبات تاکید ورزیدند.
ش��اروال هرات با بیان ویژگیهای هرات از جمله ثبت این ش��هر در لیس��ت هزار ش��هر پاک و زیبای جهان و
برخورداری از آبدههای تاریخی بی نظیر و دیگر جاذبههای توریستی و با توجه به گسترش روز افزون شهرنشنیی
خواهان انتقال تجریبات و همکاریهای تخنیکی شاروالی مشهد با شاروالی هرات شد.
در این دیدار شهردار مشهد با بیان تعهدات صورت گرفته شده قبلی بین دو شاروالی مشهد و شاروالی هرات ،از
روند رو به رشد بازسازی در هرات به نکویی یاد کرد و از آمادگی شهرداری مشهد برای آموزش و کمک تخنیکی
با شاروالی هرات خبر داد.
دیدار سه روزه والی هرات و هیئت همراه که توأم با دید و بازدیدها از ساحات مختلف ،دیدار با مهاجرین افغان و
دیدار با مسئولین بلند پایه مشهد ایران بودهاست با امضا تفاهم نامه همکاری بین دو والیت به پایان رسید که در
این تفاهم نامه بر لزوم همکاری تخنیکی دو شاروالی هرات و شاروالی مشهد تاکید شده است.
يک کارخانه توليد نوشابه در شهرک صنعتی هرات
يک مجتمع فرهنگی ،با گنجايش پنج هزار نفر در ش��هر هرات .برای اين مجتمع ،افزون بر لژ دو طبقه ،س��الن
کنفرانسها و مرکز مطبوعاتی نيز در نظر گرفته شده است .اين مجتمع در صورت بهره برداری ،بزرگترين سالن در
سراسر افغانستان خواهد بود .هم اکنون بسياری از مراسم ملی و رسمی افغانستان که شمار شرکت کنندگان آن،
حتی به هزار تن هم نمی رسد ،در خيمه اهدايی کشور آلمان برای برگزاری لويه جرگه در کابل برگزار می شود.
برگزارینشستمجمععموميعاديساالنهانجمنصنفيمهندسانمكانيكخراسان
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 این نشست که با حضور نماینده
اداره کار برگزار ش��د پس از ارایه گزارش هيئت مديره ،گزارش بازرس��ان و نیز گزارش مالي به مجمع عمومی،
بودجه پیش��نهادی  320میلیون ریالی این انجمن براي س��ال آتي با اتفاق آراء به تصويب رس��ید .این گزارش
همچنین حاکیست هيئت رئيسه این مجمع با توجه به اينكه يكي از مهمترين منابع تامين هزينههاي انجمن حق
عضويتهاي اعضاء مي باشد مقرر شد با تصويب مجمع ،هيئت مديره علي رغم وجود تسهيالت پرداخت نظير
سيستم  POSو پرداختهاي 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 عضويتها اقدام نمايد.
بر پایه این 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 تقدیم آنها نمود.
خدمات شرکت تعاونی نظام مهندسی ساختمان استان اعالم شد
روابطعمومیشرکتتعاونینظاممهندسیساختمانخراسانرضوینحوهارایهخدماترفاهیویژهاعضارااعالمکرد.
این مجموعه در اطالعیه ای اعالم نمود در راستای پاسخگویی به نیازهای رفاهی اعضای سازمان نظام مهندسی
س��اختمان و خانوادهه��ای آنان ،اعضاي محترم می توانند با ارایه مهن��دس کارت از خدمات رفاهی ،تخفیفات و
تسهیالت ویژه شرکت تعاونی بهره مند شوند.
واحد رفاهی شرکت تعاونی نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی این خدمات راشامل خدمات ورزشی ،تفریحی،
آموزشی ،اقامتی ،بهداشت و سالمت ،تهیه بلیط و اقامت در خارج و داخل کشور و گردشگری اعالم نمود.
این مجموعه همچنین اعالم کرد تعاونی نظام مهندس��ی س��اختمان خراس��ان رضوی به منظور تامین مسکن
مهندسان عضو پس از پذیره نویسی در فاز یک مسکن اقدام به ثبت نام فاز دو مسکن در نیمه اول دی ماه سال
جاری خواهد کرد.
روابط عمومی شرکت تعاونی نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در این اطالعیه تصریح کرده است عالقمندان
می توانند بمنظور کسب اطالعات بیشتر در این خصوص به نشانی اینترنتی  www.tnmsco.comمراجعه
و یا با روابط عمومی ش��رکت تعاونی و نیز تلفن های  8411922و ( 8416060داخلی  ) 5تماس حاصل نمایند
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