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سرمقاله

انتخابات مجلس ،روزمهندسي و ضرورت حضور

در آستانه روز مهندس و بزرگداشت مقام و جايگاه واالي مهندس در كشور قرار داريم.
اينكه روزي درتقويم ساليانه كشوربراي ارج نهادن به مقام مهندس تعيين شده نه تنها نشان
ازنقش بي بديل مهندس��ان دررشد وترقي كشور دارد  -واين قولي است كه جملگي
برآنند -بلكه شايد بيش از آن بايستگي حضور مستمر مهندسان را در صحنه و عرصههاي
تصميم سازي و تعيين سر نوشت جامعه ميرساند .آري هيچ عقل سليمي نميتواند منكر
جايگاهانديشهونبوغمهندسانبهعنواننخستينعاملپيشرفتوترقيتمدنبشريگردد
ودر حقيقت اگر اين جايگاه را از تمدن حذف كنيم چيزي جز زندگي ابتدايي انسان هاي
نخستين بجاي نخواهند ماند ،بنابراین نكته اي كه بايد به آن توجه كرد ضرورت حضور
مهندسان در سطوح مختلف مديريتي و تصميم سازي هاي كالن جامعه است ،نكته اي
كه با ارزيابي وضعيت فعلي سطوح مديريتي جامعه ،در مييابيم عملكردها در اين زمينه
آن چنان كه شايسته جايگاه مهندسي كشور است نبوده و خصوصا در بعضي زمينهها
ضعف هاي اساسي به چشم ميخورد بعنوان مثال بسياري ازصنوف اصلي جامعه همچون
معلمان ،پزشكان ،روحانيان و  ...در مجلس فراكسيون دارند واز حقوق و جايگاه صنفي
خود در واالترين مرجع تقنيني كشور دفاع ميكنند اما براي مهندسان و عليرغم قدر
و منزلت بي بديلشان ،خبري از اين فراكسيون نيست يا به عنوان مثالي ديگر ،عليرغم
نقش حساس شوراهاي شهري در تصميم گيري هاي كالن شهري و شهرسازي ،حضور
مهندسان به عنوان نخبگان تصميم سازيهاي اين چنيني بسيار كمرنگ تر از آنيست كه
بايد باشد .همه اين ها با وجود صراحت بند  1از ماده  15قانون نظام مهندسي مصوب
مجلس محترم شوراي اسالمياست كه بر ضرورت اين حضور در مجامع تصميم سازي
تاكيدميكند.
امسال روز مهندس با نهمين دوره انتخابا ت مجلس شوراي اسالمي همزمان شده است.
اميد كه مهندسان با درك ضرورت حضور پر شور خود در صحنه انتخابات و فارغ از
تمام قيلها و قالها ،انتخاب اصلح را در نظر بگيرند و راهنماي ديگران نيز ش��ده تا از
رهگذر اين حضور ،مجلس و قوه مقننه دوره نهم كشورمان ،قوي تر و مقتدرتر از هر
زمان ديگري تش��كيل و اداره ی كشور را اعم ازتقنين و نظارت بر حسن عملكرد قوه
مجريه برعهدهگيرند.انشاءاهلل
مدیرمسوول
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سروشاندیشه
برادران و خواهران عزيز! ملت عزيز ايران! انتخابات مصونيتبخش به كشور است .آن چيزى كه هيبت اين ملت را حفظ ميكند ،قدرت معنوى او را
به رخ دشمنان ميكشاند و آنها را از تعرض منع ميكند و ميترساند ،حضور مردمى است؛ كه يكى از مظاهرش همين انتخابات است ،يكى از مظاهرش
هم همين بيست و دوى بهمنى است كه شما در مقابل داريد .هرچه حضور پررنگتر باشد ،اعتبار و ارزش ملى باالتر خواهد رفت .انتخابات هم همين
جور است .هرچه صندوقهاى رأى شلوغتر باشد ،گسترش شركت مردم بيشتر باشد ،اعتبار كشور باال خواهد رفت ،مصونيت كشور بيشتر خواهد شد.
مشاركت مردم ميتواند آيندهى كشور را تأمين و تضمين كند .يك مجلس صالح و سالم و قوى ميتواند بر عملكرد همهى دستگاههاى كشور اثر بگذارد؛
بر عملكرد دولت ،بر عملكرد قوهى قضائيه ،ح ّتى بر عملكرد نيروهاى مسلح ميتواند اثر بگذارد .مجلس قوى ،مجلس صالح ،مجلس سالم ،يك چنين
وضعى دارد .خب ،اين مجلس را كى ميتواند تشكيل بدهد ،جز مردم؟ دشمن اين را نميخواهد .االن دو سه ماه است بوقهاى تبليغاتى دشمن دارند تالش
ميكنند كه مردم را نااميد و مأيوس كنند تا در انتخابات شركت نكنند؛ بعضى هم در داخل بدون اينكه بفهمند چه كار دارند ميكنند ،متأسفانه با آنها
همصداميشوند!آنهامغرضند،اينهاغافلند.
مسائل كوچك را نبايد بزرگ كرد .نبايد القاء بحران كرد .سعى ميكنند با هزار وسيله اثبات كنند كه در ايران بحران هست .چه بحرانى؟ كدام بحران؟
كشو ِر آرامِ ،
ملت قوى ،بانشاط؛ اين همه كار از سوى دستگاههاى گوناگون ،از سوى آحاد مردم در اين كشور دارد انجام ميگيرد .به توفيق پروردگار،
امنيت كامل برقرار است .دستگاهها با همديگر همكارى داشته باشند .اگر همكارى بكنند ،كارها خيلى بهتر هم خواهد شد .دشمن اين را نميخواهد.
ِ
رقابت بدون تهمتزنى و بدگوئى به يكديگر است .فضاى انتخابات بايد سالم باشد .مردم اگر خودشان
آنچه در انتخابات الزم است ،رقابت سالم است؛
نامزدهاى انتخاباتى را ميشناسند ،طبق تشخيص خودشان حتم ًا عمل كنند؛ اگر نميشناسند ،از افراد بصير و متدين در گزينشهاى انتخاباتى استفاده كنند.
مجريان انتخابات در اجراى درست انتخابات ،دقت كامل را به كار ببرند .اينها چيزهائى است كه ميتواند يك انتخابات خوب را براى كشور به ارمغان
بياورد .اين سى و دو سه انتخاباتى كه از اول انقالب تا امروز داشتيم ،خوشبختانه همهى اينها سالم بوده .البته در همهى اينها كسانى معترض بودهاند،
اعتراضها رسيدگى هم شده ،احيان ًا تخلفات بوده است ،اما هرگز عدم سالمت در انتخابات وجود نداشته است .بعد از اين هم بايد همين جور باشد.
بيانات مقام معظم رهبري درخطبههای نماز جمعه تهران ( چهارم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود )
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تلنگر

کم گـوی وگزیده گـوی
لقمان حکیم رضى اهلل عنه پسر را گفت :امروز طعام مخور و روزه دار ،و هر
چه بر زبان راندى ،بنویس  .شبانگاه همه آنچه را که نوشتى ،بر من بخوان؛
آنگاه روزهات را بگشا و طعام خور .
شبانگاه ،پسر هر چه نوشته بود ،خواند .دیروقت شد و طعام نتوانست خورد.
روز دوم نیز چنین شد و پسر هیچ طعام نخورد.
روز س��وم باز هر چه گفته بود ،نوشت و تا نوشته را بر خواند،آفتاب روز
چهارم طلوع کرد و او هیچ طعام نخورد .
روز چهارم ،هیچ نگفت  .ش��ب ،پدر از او خواس��ت که کاغذها بیاورد و
نوشتههابخواند.
پسرگفت:
امروزهیچنگفتهامتابرخوانم.
لقمان گفت(( :پس بیا و از این نان که بر سفره است بخور و بدان که روز
قیامت ،آنان که کم گفتهاند ،چنان حال خوشى دارندکه اکنون تو دارى)).
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گفتوگو مهندس سیدهاشم بنی هاشمی رییس انجمن اسالمی مهندسین خراسان در گفت و گو با طاق

نظـاممهنـدسیخــودیکحکومـتاست

مهندسمحمدتقیخسروی

ب��ه نظر م��ن نظام مهندس��ی با

انديش��ه و امکاناتی مثل نیروی

انسانی،سرمایه و قانون و ساختار
که در اختيار دارد یک حکومت
است.شما از یک حکومت چه
چیزی را میخواهید .یک ملت

دارید یک قانون اساسی و یک

منابع مالي داری��د .این کار در
نظام مهندس��ی وجود دارد پس
شما یک حکومت داريد..شما
حکومتی هستید كه اختیارات،
نیروی انس��انی و پ��ول دارید.

نیروهایی که انگیزه كار با شما
دارند ح��ق عضویت میدهند.
شمایکحکومتهستیدبایدهم
قیافه حکومت را بگیرید و کار
حکومت را انجام بدهید.
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اشاره:
از سرتیپ کاشف الملک كه نامش به
عنوان اولين شهردار مشهد ثبت شده
تا مهندس سید محمد پژمان تاكنون
 60شهردار بر كرسي اين شهر تكيه
زده اند.ب��دون ترديد در بين نامهايي
كه در ذهن بس��ياري از ش��هروندان
اي��ن ش��هر مان��ده اس��ت ميتوان
از سيدهاش��م بنيهاش��مي پنج��اه
ونهمين ش��هردار مش��هد (از خرداد
 1382تاارديبهش��ت )1386ياد كرد.
نام مهندس سيدهاش م بنی هاشمي
غير از ش��هر و ش��هرداري با س��ازه
عظيم " بعثت"؛ پلي كه بعداز عملیات
والفجر هشت بر روي رودخانه اروند
با عرض(900متر) حد فاصل بين دو
كش��ور ايران و ع��راق در منطقه فاو
ساخته ش��د نيز پيوند خورده است.از
آلبوم افتخ��ارات فعاليتهاي فرهنگي
و پژوهشي مهندس بنيهاشمي نيز
ميت��وان به كتاب " «پل بعثت» كه
توانس��ت عنوان برگزيده يازدهمين
دوره جايزه كتاب س��ال دفاع مقدس
را به خود اختصاص دهد و نيز اختراع
اولين «گلخانهقابلانتقال» يادكرد.
رزمن��ده و جهادگ��ر دي��روز عرصه
هش��ت س��ال دفاع مقدس ،شهردار
س��ابق اولین كالنشهر جهان ،اولین

استاندارقم ،نماینده دورههای سوم وچهارم مجلس ميهمان اين شماره نشريه
طاق است تا از زاويه اي ديگر به موضوعاتي همچون سرمايه گذاري در شهري
چون مشهد ،تشكلهاي سياسي مهندسي و نيز افت و خيزهاي جامعه مهندسي
بپردازد.آنچه پيش روي داريد گفت و گويي است كه با حضور رییس سازمان
نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی ،محمدرضا اخوان عبداللهیان با ايشان
صورت گرفته است.
آقاي مهندس مايليم در ابتداي گفت و گو كمي بيشتر از خودتان بشنويم
من در منطقه "ميدان شهدا"ي مشهد متولد شدم.پدر و پدربزرگم هم در مشهد
بودند 12 .سال در بازار کار کردم و شاگرد مغازه پدرم بودم -دوره دبستان را در
دبستان فرخی تحصيل ميكردم و همزمان در مغازه خرازی پدرم مشغول به
كار بودم و حقوق هم میگرفتم
ششم دبستان که تمام شد پدرم گفت دیگر نمیخواهد مدرسه بروی و از فرداي
آن روز مرا به مغازه خودش برد 4-3 .س��الی در مغازه کار کردم و باالخره به
مدرس��ه شبانه رفتم؛ یعنی هم کار میکردم هم درس میخواندم .آن موقع 4
سال اول دبیرستان را ظرف  2سال خواندم .سال پنجم رادر دبیرستان فیوضات
و سال ششم به دبیرستان علوی رفتم و دیپلم گرفتم .همان سال در دانشگاه
علم و صنعت كه آن موقع هنر سرای عالی بود قبول شدم .سال دوم دانشگاه
با فضاهای سیاسی شاهنشاهی و تفکرات مذهبی مصادف شده بود.جمعی از
فعاالن مذهبی کتابفروشی راه انداخته و نماز جماعت برگزار میکردند .در آن
فضای دانش��جویی به همراه  6-5نفر دیگر در رابطه با مس��ايل دانشجویی و
سیاسی دستگیر و به شش ماه حبس در اوين وقزل قلعه محکوم شدم همزمان
با اين محكوميت ترم دانش��گاه تعطیل شد.پس از آزادي از زندان تحصيل در
دانش��گاه را ادامه دادم و در هنرستان کاراموز شروع به تدریس کردم هفته ای
حدود  20ساعت .در سال  55پس از فارغ التحصیلی به همراه جمعي از دوستان
دفتر فنی و س��پس شرکتی را تأس��یس کردم .البته بعد از آن در یک شرکت
مشاور در تهران کار میکردم .در آستانه انقالب از شرکت مشاور خارج شدم و
جزو گروه استقبال كننده امام بودم .باالخره به مشهد آمدم و آماده شدم تا به

سربازی اعزام شوم .آن موقع  300نفر مهندس بیشتر احتیاج نداشتند.بنابراين
قرعه کش��ی کردند و من معاف ش��دم .پس از چندي در  27خرداد به همراه
جمعي از دوستان جهاد سازندگی خراسان را تاسيس كرديم.
نظام مهندس��ی در کنار شهرداری قوانین تصويب شده از سوي مجلس
را اجرا میکند؛ قوانیني كه در آن نقايص بسياري وجود دارد.عالوه بر
اين رویکرد دولت نيز باید تغيير كند كه مهمترين آن موضوع واگذاری
بس��ياري از امور به انجمنها ،س��ازمانها و بويژه بخش خصوصی است
تا بتوانیم از علم و حضور  15هزار مهندس توانمند در کمیس��یونهای
تصویب س��ازی استفاده کنیم .در حال حاضر قوانین مربوط به سال 74
به بازنگری اساس��ی و آنهم با ی��ک رویکرد جدید نياز دارد ،مثال اينكه
بايد جایگاه حاکمیت و دولت در تصمیم گیریها و تصمیم سازی تنها
نقش ستادی باشد تا همه امور .در حال حاضر این موضوعات کمیسيون
مربوطه در حال پیگیری است چون قرار است قوانین تغيير كند ضمن
آنكه رویکرد شما باید تغيير كند .باالخره در بين 15هزار نفر فكرهايي را
میتوان بدست آورد که میتوانند تأثیر خوبی در سرنوشت ساخت و ساز
کشور داشته باشد .امروز با توجه به ادغام دو وزارتخانه راه و شهرسازی با
يكديگر بايد بستر مهندسی تنها در حوزههایی مثل راه و پل و سد و......
فراهم شود و ما خود را از مهندس خیابانی به بیابانی تبدیل کنیم .شما یکی
ازموسسانانجمناسالمیمهندسینهستيد.مايليمازفعاليتاينمجموعهو
تاثيرآندرفرآيندفعاليتهايمهندسيبشنويم.
ببيني��د آنچه در حال حاضر اهميت دارد این اس��ت ک��ه بتوانيم از ظرفیتها و
توانمندیهایی که در اختیار داریم بخوبي استفاده کنیم؛ يكي از ظرفیتهایي که
جامعه مهندسی در اختیار دارد نیروی انسانی است؛ نیروی انسانی تربیت شده
اي که در ردههای مختلف هستند؛ یعنی نيروهاي جوان و با تجربه كه در كنار
هم فعاليت ميكنند .ظرفيت ديگر ،منابع مالي و بودجه اس��ت چرا كه همواره
بیش از  70-60درصد از منابع مالي كشور در بخش ساختمان هزینه میشود.
موضوع ساختمان بخشهايي همچون بنادر ،راهها و سدها را هم شامل ميشود
و از نظر تعریف نه تنها بخش س��اختمان و مس��کن بلکه تمام آن چیزی که
مرتبط با س��ازه باش��د را نيز در بر ميگيرد .مث ً
ال در بخش کشاورزی بسیاری
از بودجهها در بخش س��اختمان هزینه میش��ود مثل سالنها و سایتهایی که
بای��د احداث گردد .ما منابع و نیروی انس��انی را در اختيار داريم؛ عالوه بر اين
برنامه هم برای هزینه اینها در ساختار بودجه بندی کشور وجود دارد یعنی اين
بودجهها تقسیم میشود و به بخشهای مختلف و دستگاههای دولتی اختصاص
مييابد در عين حال این نیاز هنوز در جامعه و در بخش س��اختمان فروکش
نکرده است .به همين دليل است كه میبینید مث ً
ال در راه سازی هنوز کار زيادي
براي انجام دادن داریم .مسايل حمل و نقل نيز یکی از اولویتهای ماست .در
بحث مسکن فضای دولتی در قالب مسكن مهر فراهم شده است ولی این به
آن معنا نیست که ديگر نيازي به مسکن نداشته باشيم؛ در واقع ارتقاي مسکن
یک نیاز جدی است.امروز اين پرسش مطرح است كه چرا در زمینه ارز و طال
و س��که دچار مشکل شده ايم؛ یکی از دالیل عمده اين مساله خروج سرمایه
از بخش مس��کن است .شما اگر تاریخ احداث مسکن و مسايل مربوط به آنرا
در کش��ور مطالعه کنید ميتوانيد فراز و نش��یبهای آنرا ببينيد و منحنی آن را
ترسيم کنید .این سرمایه گذاری در بحث مسکن در رقابت با بخشهای دیگر
مزیتها و غیر مزیتهایی دارد .یعنی گاهي مردم این س��رمایه گذاری را انتخاب
و گاهي انتخاب نمیکنند پس معلوم میش��ود که ای��ن رقابت وجود دارد اما
مساله اساسي چگونگي ايجاد اين رقابت و مديريت آن است .وقتی بازاری را
در بخش ساختمان بوجود آوردیم باید بتوانیم با سایر بخشها رقابت کنیم .اينكه
ميبينيد فقط بانکها وارد جمع آوری پول میشوند دلیلش این است که هنوز
نتوانستیم س��اختار مطمئنی را برای سرمایه گذاری مردم بوجود آوریم؛ نمونه
مش��خص آن را ميتوان در همين مش��هد ذكر كرد .وقتي من شهردار شدم
سیاست جذب منابع خصوصی برای ساخت وساز شهر را در پيش گرفتم.قوانین

و مقرراتی که در حیطه اختیار ش��هر بود را در راس��تاي سرمایه گذاری بخش
خصوصی هدایت کردیم هر چند هنوز دس��تگاههای نظارتی و دستگاههای
کلی کش��ور آمادگی برای این کار را نداش��تند .آنها در عين آنكه میگفتند
س��رمایه گذار ی بخش خصوصی خوب اس��ت ولی مکانیزم آن را در قوانین
و مقررات تعریف نکرده بودند؛ ریس��ک سرمایه گذاری را محاسبه نمیکردند
حال آنكه در سرمایه گذاری باید ریسک را در آن موقعیت معلوم و در موقعیت
داخلی ،در موقعیت رقابت با مس��ايل جهانی مدنظر قرار دهید .این ریسک تا
حدی امکان پذیر است يعني کسانی که بستر سرمایه گذاری را فراهم میکنند
باید آنرا بپذيرند تا فرصت رقابت بوجود آید .ما تا حدي توانستيم با مشکالت
زیاد اين موضوع را با امکاناتی که در اختیار داشتیم پیش ببریم .همان زمان من
بر اساس محاسبههایم میگفتم که در رقابت با دیگران
مزیت سرمایه گذاری در مشهد بسیار باالست .به دليل يك��ي از ظرفیتهایي که جامعه
اینکه كساني كه پولی داشتند راهي دبی ميشدند چون
میگفتند آنجا برای ما سود آور است .ولی ما معتقد بوديم مهندسی در اختیار دارد نیروی
مشهد برای سرمايه گذاري سود آورتر است دلیلش این انس��انی اس��ت؛ نیروی انسانی
است که اين شهر دارای فرهنگ و مسايل اجتماعی پایدار
اس��ت در حالی که در دبی مسايل اجتماعی پایدار وجود تربیت ش��ده اي که در ردههای
ندارد؛ دبي یک ترمینال و محل عبور و مرور ،فرودگاهها مختلف هستند؛ یعنی نيروهاي
و انباره��ای وس��یع و منطقه آزاد اس��ت و اجتماعی که
دارای فرهن��گ و هویت فرهنگی و به دنبال ان ریش��ه جوان و با تجربه كه در كنار هم
فرهنگی باشد در آنجا وجود ندارد ،بنابراین در آنجا عوامل فعاليت ميكنند .ظرفيت ديگر،
خارجی حاکمیت دارند ولی در مش��هد و در ایران عوامل
تاریخی و عمومیو محلی حاکمیت دارند بنابر اين مشهد منابع مالي و بودجه است چرا كه
میتواند وضعیتي پایدار داشته باشد .اینجا غیر از مسايل همواره بیش از  70-60درصد
اجتماعی -فرهنگی یک بازار اقتصادی است .افرادی که
در مشهد رفت و آمد میکنند و عالوه بر آن جمعیت این از منابع مالي كش��ور در بخش
شهر و جمعیت شرق کشور و جمعیتی که برای زیارت و ساختمانهزینهمیشود.
سیاحت به اين شهر میآیند یک بازار محسوب ميشود.
اینجا یک موقعیت مرزی است ،مرزی با آسیای میانه و موضوع س��اختمان بخش��هايي
عالوه بر اين مش��هد ،در مس��یرجاده ابریشم قرار دارد و همچون بنادر ،راهها و سدها را هم
اینها خودش مزیت اس��ت .پ��س از اينكه اين مزيتها را
به عنوان مزاياي س��رمایه گذاری براي سرمايه گذاران شامل ميشود و از نظر تعریف نه
مط��رح کردیم برخی از آنها اظهار عالقه مندي كردند
تا به عمران و آبادی و س��اخت وساز شهر حتی در بافت تنهابخشساختمانومسکنبلکه
فرس��وده بپردازند پس معلوم میشود که امنیت سرمایه تمام آن چیزی که مرتبط با سازه
گذاری حتي برای بافتهای فرسوده وجود دارد .ما مجریان
بسیار الیقي را در اختيار داریم .من زماني که قانون نظام باشد را نيز در بر ميگيرد .مث ً
ال
مهندس��ي تصویب شد در کمیسیون راه و مسکن بودم .در بخش کش��اورزی بسیاری از
آقای آخوندی كه آن زمان وزیر مسکن بود الیحه نظام
مهندسی را به كميسيون آورد .تغییراتی که در کمیسیون بودجههادربخشساختمانهزینه
برای اين اليحه داده شد در راستاي بهتر کردن ،ارتقاء و میشود مثل سالنها و سایتهایی
کامل کردن آن بود چون قبل از قانون نظام مهندس��ی،
قان��ون نظام پزش��کی در مجلس تصویب ش��ده بود و که باید احداث گردد.
مجلسیها با یک نظام آشنا شده بودند و قانون را اصالح
کردند.ما قب ً
ال قانون نظام معماری داش��تیم این قانون نظام معماری در قانون
جدید به نظام ساختمان تبدیل شد..
پس در زمان شما این قانون تصويب شد؟
بل��ه ،وقتي اي��ن موضوع در مجلس مطرح ش��د من مخبر کمیس��یون راه و
مس��كن بودم و بعد هم در راس��تای همین قانون نظام مهندسی ما در برنامه
دوم توس��عه ماده ای را گنجانديم که اهميت زي��ادي دارد.وان صدور خدمات
فنی مهندسی است .اتفاق ًا این پیشنهادها توسط کمیسیون مسکن مطرح شد.
درخصوص برنامه دوم و صدور خدمات فنی مهندس��ی دولتیها حتي انگیزه
ای براي پیش��نهاد دادن نداش��تند .ولی مجلس اين پیشنهاد را مطرح نمود و
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این بند براس��اس پیشنهاد مجلس تصویب شد .یکی از مشکل ترین مواردی
که میشود در قانون تصویب کرد این است که شما بتوانید در صحن مجلس
رأی نمایندهها را از طریق مجلس بدست آورید .گاهي دولت پیشنهاد و حمایت
میکن��د نماینده اي هم اطمینان پیدا میکند و رأی مثبت میدهد ولی اینکه
شما پیشنهاد دهنده باشید کار مشکلی است .با اينحال موضوع صدور خدمات
فنی مهندسی تصویب شد .دامنه صدور خدمات فنی مهندسی؛ یعنی آن چیزی
که میتواند شرایط کشور ما را تغییر دهد بسیار وسیع است.در حال حاضر همه
تمرکز ما بر روي انرژی هسته ای است یعنی یک قدم که در انرژی هسته ای
برداریم اینهمه میتواند تأثیرگذار باش��د که اگر ما بتوانیم در رقابتهای جهانی
در رابطه با مسايل مهندسی شرکت کنیم .در یکی از دانشكدههاي مهندسي
و در گفتگوبا دانش��جویان یکی از من پرس��ید این همه دانشجو اینجا تربیت
میشود اینها بیکارند .من در پاسخ گفتم ما باید دانشجو ،مهندس و تحصیل
کردههایمان را بر اساس پروژهها و نیازهای کشورمان سازمان دهی کنیم قب ً
ال
اگ��ر یک کارگر از ایران براي كار راهي كش��وري ديگر
اگ��ر در فرآیند س��ازمان نظام ميش��د االن یک مهندس میرود و بعد مهندس ما بر
روی پروژه ای كار ميكند که ما از آن پش��تیبانی مالی
مهندسیوسازماندهیمهندسي میکنیم .پس این یکی از راهکارهای حل مشکل اشتغال
برای امور مهندس��ی مشکالتی است یعنی دلیل ندارد فقط در مرزهای خودمان کار کنیم
ميتوانيم به خارج از مرزه��ای خودمان هم برویم .اين
وج��ود دارد این مش��کالت در یکی از نقاط ضعفی است که دانشجویان ما با آن مواجه
رابطه با قانون کمتر است .البته اند .پیشنهاد من به مهندسان این است که سازمان نظام
مهندس��ی کالسهای زبان کاربردی و مبتنی بر صدور
قانونباالخرهبایدبازنگریشود .خدمات فنی و مهندس��ی را داير كند و این کار میتواند
نقص قانون وجود ندارد؛ آنچه خیلی از مس��ايل را حل کند .من در يكي از س��الها به
عنوان مس��وول به الهور رفته ب��ودم .در آنجا قراردادی
ديده ميش��ود نقص اجراست .با پاکستان در خصوص احداث خط قطار شهری امضاء
ال در قانون به موضوع استفاده كرديم در شرایطی این قرارداد امضا ميشد که در مشهد
مث ً
مردم اعتراض ميكردند که چرا قطار شهری راه نیفتاده
از مصالح پیش ساخته و فناوری اس��ت .باالخره در احداث قطار شهری هم ثابت شد که
هیچ کدام از شهرهای کشور غیر از تهران دارای مترو و
نوین اش��اره ش��ده است و هیچ
قطار شهری نیستند؛ یعنی با این که آن را شروع کرده اند
مشکلی وجود ندارد ولی هنوز ولی نتوانستند تمامش کنند اما ما درمشهد توانستیم این
تکنیک را به دست آوریم و سازماندهی کنیم .توانستیم
بخشتحقیقاتمسکننمیتواند از پیمانکاران محلی استفاده کنیم و خط قطار شهری را
از آن حمايت و پش��تیبانی کند احداث كنيم .درست است که خط بعدی را شروع کردیم
ولی در عین حال ظرفیتهايی اضافی در اختيار داریم که
بگون��ه اي ك��ه اگ��ر بخواهيد میتوانیم در پاکستان و در کشورهای دیگر قطار شهری
یک پیشنهاد فنی به عنوان یک و مترو بسازیم و از دانش وظرفیتهای اجرایی خودمان
به درستی استفاده کنیم .اين مساله را باید نظام مهندسی
نوآوری ارايه كنيد به سختی اين فعال كند .بايد یک کارگروه سازمان نظام مهندسی این
پروژه را دنبال کند.
كار ميسر است.
البتهمادرحقیقتهمعضوکارگروهصدورخدمات
فنی مهندسی استان شدیم و هم خود کمیته اي كارآمد تشکیل دادیم تا
کار را در کشورهای اطراف شروع کند نمونه آن تیمي است كه اخيراً
به هرات افغانستان اعزام شد و چند روز دیگر نيز تيمي راهي قرقیزستان
و سپس تاجکستان و پاکستان ميشود .ما قوانین و راهکارهای الزم را در
اختيارداریم ولی متأسفانه وزارتخانهها راهکار مناسبی که بتوانند از این
قانون خوب استفاده کنند را تبيين نکرده اند.
اجازهبدهيدبهموضوعانجمناسالمیمهندسینبپردازيم.اينتشكلازچه
زمانيتاسیسشده.استآنطورکهشنيدهايمگوياقبلازاینکهجامهاسالمی
مهندسیندرتهرانتاسیسشودجنابعالیدرمشهدآنراتاسیسکردهبودید...
اوایل انقالب نیازهایی که در جامعه وجود داشت افراد روی آن فکر میکردند
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و هستههای مناسب آن را تشکیل میدادند.مث ً
ال تاسیس جهاد سازندگی توسط
فرمان امام خمینی شکل گرفت و زمان جنگ ستادهای پشتیبانی شکل گرفتند
در همین زمينه الزم بود مهندسان بتوانند در هستههای فکری و سیاسی متشکل
شوند .عده اي در مشهد از استانداری ،آموزش و پرورش ،جهاد سازندگی تصمیم
گرفتند که با كمك يكديگر انجمن اسالمی مهندسین خراسان را تشکیل دهند.
البته سابقه انجمن اسالمی قبل از انقالب در قالب انجمن اسالمی دانشجویان
وجود دارد ولی انجمنی که پس از انقالب با محتوای انقالب اس�لامی شکل
بگیرد را نداشتیم .برای تحقق این کار به عنوان هيئت موسس با دوستان همراه
شدم و پس از آن اساسنامه اي تهیه شد.برای تهيه اساسنامه و مرامنامه انجمن
اسالمی مهندسین تالش زیادی صورت گرفت .با توجه به تجربیاتی که در دو
سال ابتدايي انقالب وجود داشت اين مباحث در سال  61تحقق يافت .مرامنامه
ا نجمن مهندس��ین ساختاری ش��بیه مرام نامه حزب جمهوری اسالمی دارد؛
البته انجمن اسالمی مهندسین خراسان شاخه حزب جمهوری اسالمی نیست
ولی شباهتهایی از نظر مرام نامه دارد در فرایندی که جلسات منظمي در جهاد
سازندگی ،آموزش و پرورش و استانداری تشکیل میشد اين اساسنامه شكل
گرفت و موفق گرديد به عنوان اولین گروههای سیاسی از کمیسیون ماده 10
احزاب مجوز فعالیت بگیرد زمانی که این مجوز گرفته شد تا زمانی که جامعه
اسالمی مهندسین شکل گرفت  6-5سال طول كشيد بعد از یکسری جریاناتی
جامعه اسالمی مهندسین ،جامعه اسالمی دانشجویان تشكيل شد ولی دامنه
فعاليت انجمن اسالمی خراسان بزرگ در کل کشور و در حيطه مسايل جهانی
است .نگاه مرام نامه بايد بر اساس موضعگیری ولی فقيه باشد .اين موضعگيري
از طریق نماینده ولي فقيه در استان محقق میشود ضمن آنكه خود ما بطور
مستقيم چند بار با مقام معظم رهبری جلسه داشته ایم.
از نظر مالی این تش��کیالت امکاناتی در اختیار دارد که البته امکانات زیادی
نیست ولی در اساس نامه آن آمده است كه در زمان انحالل این اموال متعلق
ب��ه والیت فقیه اس��ت .انجمن برای اینکه منابع مالی خ��ودش را تامین کند
ش��رکتی را به ثبت رساند.اعضاي این ش��رکت از اعضای انجمن بودند و این
شرکت بتدريج رشد کرد .در حال حاضر  60درصد از سهام این شرکت متعلق
به انجمن اسالمی و بقیه متعلق به اعضا است .معمو ًال به تشکلهای سیاسی
بودجه اي تعلق ميگيرد ولی انجمن اسالمی مهندسین هیچ گونه كمك مالی
دريافت نكرده و از منابع مالی خود و یا از شهریههاي اعضاء استفاده ميكند.
چند نفر عضو دارید؟
مهن��دس بنیهاش��می :انجم��ن ب��ا اعض��ای وابس��ته اش ح��دود
 400نف��ر ول��ی اعض��ای پیوس��ته اش ح��دود  90-85نف��ر هس��تند.
هی��چ وقت ت�لاش ك��رده اي��د تع��داد اعض��اء را افزای��ش دهید؟
روش عضو گیری انجمن از طریق پرس��ش نامههایی اس��ت که خود اعضا
معرف میش��وند یعنی عضوی که آنجاس��ت میتواند معرف افرادی ش��ود و
عضويت آنها در "کمیته تحقیق" بررس��ی و به تصویب میرسد .این فرمها
در اختیار تمامي اعضا قرار میگیرد .مث ً
ال اعضای نظام مهندس��ی میتوانند از
یک تا  100فرم را پر کنند ولی ویژگی این معرفی این است که يك فرد ،فرد
دیگر را کام ً
ال بشناس��د و ما به عضومان اعتماد میکنیم .افرادي كه ديگر به
دليل باال رفتن سنش��ان به انجمن نمیآیند هن��وز ارتباطات معنوی خود را با
این تشکیالت حفظ کرده اند .یکی دیگر از کارهای انجام شده تشكيل شاخه
جوانان ودانشجویان که البته بخش خواهران درهمین شاخه شکل گرفته است
بوده  .اين مجموعه بسرعت رشد میكند.دراستان خراسان شمالی و جنوبی نيز
جامعه اسالمی مهندسین را تشکیل داده ایم.
در ارتباط با کار اجرایی انجمن فعالیتی دارد یا نه؟شرکتی که هزینههای
انجمنراتأمینمیکندفعالیتشچيست؟
مهندس بنیهاشمی:شرکت مهاب ثامن .که جزو شرکتهای مهندسین مشاور
است که در زمینههای تأسیسات آبرسانی و گاز و......فعاليت دارد.
اگر بخواهید خودتان شاخص ترین فعالیت انجمن اسالمی در این مدت
تأسیس اشاره کنید به چه شاخصی اشاره میکنید؟

ش��اخصترین فعاليت این است که این تش��کل ارتباطي بین بخشی را بين
مهندس��ان ایجاد کرده است تا بیشتر با هم آشنا ش��وند .در ارتباطات آنها با
يكديگر و در جلسات مستمر مباحث عقیدتی ،سیاسی و فرهنگی بصورت پياپي
مطرح میش��ود و اعضاء با مسايل روز آشنا میشوند و اين موضوع به تربیت
مهندسان در راستاي اهداف اخالق حرفه ای آنها منجر ميشود .انجمن یکی
از اعضای تشکل پیروان خط امام رهبری است که  15تشکل را در بر ميگيرد
و یکی از آنها انجمن اسالمی مهندسین است که معمو ًال انجمن فرهنگیان و
مهندسین جزو قوی ترین تشکلها هستند.
شماعضوکمیسیونمرتبطباتدوینقانوننظاممهندسیکنترلساختمان
و مخبر کمیسیون مسکن و راه بودید و از این قانون دفاع کردید.اگر قرار
باشد به سال 74برگردید نگاهتان به قانون چگونه خواهد بود؟ به نظر شما
نقاط ضعف و قوت آن دركجاست آيا پس از 16سال نیاز به یک بازنگری
در اين قانون نداريم؟
اگر در فرآیند س��ازمان نظام مهندس��ی و س��ازمان دهی مهندسي برای امور
مهندسی مشکالتی وجود دارد این مشکالت در رابطه با قانون کمتر است .البته
قانون باالخره باید بازنگری شود .نقص قانون وجود ندارد؛ آنچه ديده ميشود
نقص اجراست .مث ً
ال در قانون به موضوع استفاده از مصالح پیش ساخته و فناوری
نوین اش��اره شده است و هیچ مشکلی وجود ندارد ولی هنوز بخش تحقیقات
مسکن نمیتواند از آن حمايت و پشتیبانی کند بگونه اي كه اگر بخواهيد یک
پیشنهاد فنی به عنوان یک نوآوری ارايه كنيد به سختی اين كار ميسر است.
مشکل بزرگ نظام مهندسی در تمام کشور بحث مسايل فرهنگی است
عليرغم اينكه در چندين بند از قانون نظام مهندس��ی اين موضوع مورد
تاكيد قرار گرفته است اما متاسفانه کمتر به آن توجه شده است...
دقيق�� ًا؛ مث ً
ال مقوله مجری ذیصالح که هنوز ه��م جا نیفتاده در قانون به آن
تصریح نش��ده است .من فکر میکنم راهکار بسيار س��اده تری در خصوص
مجری ذیصالح وجود دارد .شما به عنوان یک مهندس به تنهایی دارای یک
ش��خصیت حقیقی و حقوقی هستید؛ یعنی گاهي میگویید مهندس و آنرا به
عنوان شخصیتي حقيقي تعریف میکنید؛ مث ً
ال میگویید دارای سابقه کار و علم
ودانش مش��خص هستيد عالوه بر اين شما داراي یک شخصیت حقوقی نيز
هستيد .اين شخصيت به تبعیت از نظام مهندسی بدست میآید این شخصیت
حقیقی و حقوقی دارای توانمندی باالیی است اما ما این شخصیت حقیقی و
حقوقی که در قانون به آن اش��اره ش��ده است را تحقیر میکنیم و به جای آن
موضوع دیگری مث ً
ال یک ش��رکت را جايگزين ميكني��م .در ابتداي پيروزي
انقالب اس�لامي شرکتهاي متعددي تشکیل شد که تنها ده درصد آن موفق
بودند و  90درصد آن شکس��ت خوردند .شاید بهترین شرکتهایی که در بحث
س��اختمان تشکیل شده اس��ت همان دفاتر هس��تند .این دفاتر بر مبنای این
شخصیتها شکل گرفته اند .بنابر اين شما شخص حقیقی هم دارید و بنابر اين
ضرورت ندارد که موضوع سومی جایگزین شود.
شما به عنوان انجمن اسالمی مهندسین خراسان این نقطه نظر انجمن در
خصوص موضوع مجريان را به مسووالن نظام مهندسی یا وزارت مسکن
و شهر سازی منتقل كرده ايد؟
البته من این مطلب را که میگویم نظر کارشناس��ی خودم اس��ت و نظر یک
تشکیالت نیست.
اگر ممكن است كميهم در مورد طرح پژوهشی خودتان توضيح بدهيد.
من این فکر را از همین کارهای مهندس��ی گرفتم مهندس سازه و ساختمان
وعم��ران و باالخره تجربه اینها در بخش س��اختمان وقتی که ما با مس��ايل
جهاني آشنا شدیم و یک دوره از مجلس هم در کمیسیون کشاورزی و عمران
روستایی بودم و شرایطی که در این بخش میبینیم متاسفانه بیش از نفت؛ ما
در این بخش کش��اورزی سرمایه داریم ولی این بخش همیشه دچار یکسری
مشکالت خاصی ش��ده من احساس کردم برای اینکه کشاورزی را مردمی و
عمومی کنیم و عالوه بر اين سرمایه گذاری برای آن آسان و ارزان و اقتصادی
کنیم این دو تا مطلب را چگونه میتوان انجام داد یکی از کارهایی که امكان

انجام دادن آن وجود داش��ت اين بود كه کشت و صنعت پیشرفته گلخانه ای
را تعریف کنیم؛ در حال حاضر گلخانههايي در ایران داریم که کشت و صنعت
داخلی آنها پیشرفته نیست .بايد بتوانیم تکنیک پیشرفته را در داخل سازههای
ارزان قیمت وارد كنيم تا عموم مردم بتوانند از آن استفاده كنند .من بر روی دو
سازه کار کردم؛ یکی خود گلخانه به عنوان گلخانه قابل انتقال و ارزان قیمت
بود که آنرا طراحی کردم و یک سازه جدید است .این سازه كه به عنوان یک
اختراع به ثبت رس��ید منحصر به فرد است؛ سازه اي پیچ و مهره ای است که
کامال میتوانید آنرا باز کنید و ببندید و روی پشت بام نصب کنید همیشه آن
کسی که میخواهد گلخانه داشته باشد اول فکر میکند چه کاری انجام دهد و
چه احتیاج دارد .میتوانید یک گلخانه داشته باشید و آنرا روی پشت بام ،حیاط
منزلتان و یا هر جای دیگر نصب کنید.
با توجه به اس��تفاده ازتكنولوژي«هيدروپونيك» ،توليد ش��ما ب��ا حکوم��ت مرک��زی
گياهان و محصوالت كش��اورزي در اين گلخانه نيازي میتوانید همکاری کنید چون
به خاك ندارد و افراد ميتوانند با نصب آن در فضاهايي
همچون پش��تبام ،حياط منزل و...به توليد محصوالت خودت��ان را زیر مجموعه آنها
كشاورزي بپردازند؛ درحالي كه يكي از مزيتهاي استفاده
از تكنول��وژي هيدروپونيك ،عدم نياز به خاك و كاهش نباید بدانید .قدتان را بلند کنید
چشمگير مصرف آب ميباشد.
و در ی��ک ان��دازه ق��رار دهید
تاسيس مديريت كشت و صنعت گلخانهاي يا ()FAM
يكي ديگر از موضوعاتي است كه در كنار ثبت اين اختراع و بع��د با حکومته��ای مختلف
دنبال شده است بذر مورد نياز به همراه آموزشهاي الزم مذاکره کنید؛ ب��ا حکومتهای
براي آغاز به كار در اين گلخانهها از س��وي اين مديريت
عرضه ميشود و متقاضيان ميتوانند با هزينهاي معادل محلی و مرکزی و با وزارتخانهها
يك ميليون توم��ان ،توليد انواع گياه��ان گلخانهاي را مذاکرهکنید؛شماازوزارتخانهها
آغاز كنند كه پس از آن ،محصوالت توليدي نيز توس��ط
مهم ترید.وزارتخانهدریکامور
مديريت كشت وصنعت گلخانهاي خريداري ميشود.
توصيه شما با توجه به وضعیتی که االن برای کشور ،بخشی و شما در یک امور جامع
برای جامعه مهندس��ی و نیاز مردم به ساخت و ساز
وج��ود دارد برای همکاران ما در نظام مهندس��ی به کار میکنید .ش��ما میتوانید با
نظام پزش��کی و با ساختارهای
عنوانیکپیشکسوتسازمانچیست؟
به نظر من نظام مهندس��ی با انديش��ه و امکاناتی مثل
نیروی انسانی،سرمایه و قانون و ساختار که در اختيار دارد ش��بیه خودتان پروت��کل امضا
یک حکومت است.ش��ما از ی��ک حکومت چه چیزی را کنید .اگر شما بتوانيد با ساختار
میخواهی��د .یک ملت دارید یک قانون اساس��ی و یک
منابع مالي دارید .این کار در نظام مهندس��ی وجود دارد حکومتهای محل��ی  10قرارداد
پس ش��ما یک حکومت داريد..ش��ما حکومتی هستید امضا کنید ميتوانيد توانمندی
كه اختیارات ،نیروی انس��انی و پول دارید .نیروهایی که
انگیزه كار با شما دارند حق عضویت میدهند .شما یک سایر حکومتها را نيز در اختیار
حکومت هستید باید هم قیافه حکومت را بگیرید و کار خود بگیرید .این پروتکلها شما
حکومت را انج��ام بدهید .در اینجا حکومتها با همدیگر
همکاری میکنند و با يكديگر در تعامل هستند .شما با را صاح��ب قدرتی ميكند که
حکومت مرکزی میتوانید همکاری کنید چون خودتان حکومتمرکزیندارد.
را زیر مجموعه آنها نباید بدانید .قدتان را بلند کنید و در
یک اندازه قرار دهید و بعد با حکومتهای مختلف مذاکره
کنی��د؛ با حکومتهای محلی و مرکزی و با وزارتخانهها مذاکره کنید؛ ش��ما از
وزارتخانهها مهم ترید .وزارتخانه در یک امور بخشی و شما در یک امور جامع
کار میکنید .ش��ما میتوانید با نظام پزش��کی و با ساختارهای شبیه خودتان
پروتکل امضا کنید .اگر ش��ما بتوانيد با ساختار حکومتهای محلی  10قرارداد
امضا کنید ميتوانيد توانمندی سایر حکومتها را نيز در اختیار خود بگیرید .این
پروتکلها شما را صاحب قدرتی ميكند که حکومت مرکزی ندارد .در چنین
قدرتی حکومت مرکزی از شما واهمه پیدا میکند ،به جنگ شما میآید شما را
منحل میکند و از بین میبرد و شما برای اینکه قدرتمند باشید باید ساختارهای
قدرتمند خود را بوجود آورید .
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گفتوگو مهندس احمد اسدي ،دبير هيات مديره در گفت و گو با طاق

عملكردهياتمديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي

قطع ًا یکی از رس��التهای ماهنامه طاق در مس��یر اطالع رسانی و اخبار ،نشر
فعالیتهای س��ازمان اس��ت تا اعضای محترم آگاهی بی��ش از پیش در این
خصوص داشته باشند.
لذا بر آن شدیم تا به منظور دریافت بخشی از فعالیتهای سازمان نظام مهندسی
ساختمان به سراغ دبیر سازمان،آقای مهندس احمد اسدی برویم .امید است این
نشست و گفتگو برای خوانندگان فهیم و گرامی مفید باشد.
سالم ،بهتر است ابتدا مانند بسیاری از گفتگوهای مرسوم در این نشریه،
اولین پرسش در خصوص بیوگرافی شما باشد ،لطف ًا خود را معرفی نمایید
و برای ما بگویید از چه زمانی در سازمان فعالیت دارید:
بنام خدا.در ابتدا بهتر اس��ت رس��م ادب را بجا آوریم و از جنابعالی و دس��تاندرکاران محترم ماهنامه طاق سپاسگزاری نماییم که موجب انتشار این نشریه
وزین و در خور اعضای گرانمایه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان شده
اید.
اینجانب احمد اس��دی متولد س��ال  1350در ش��هر اصفهان ،دارای دانشنامه
مهندس��ی نقشه برداری در س��ال  1376-1372از دانش��گاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوس��ی هس��تم .پس از فراغت از تحصیل در سازمان ثبت اسناد
و امالک کش��ور و بمنظور اجرای طرح کاداستر()Cadastreکشور ،بعنوان
کارشناس بخش فتوگرامتری ()photogrammetryمشغول به کار شدم.
ابتدای خدمت من در ش��هر تهران بود و از س��ال  78جهت ادامه این فعالیت
به ش��هر مشهد مقدس منتقل ش��دم از همان ابتدا با آشنایی به سازمان نظام
مهندسی ساختمان عضو این سازمان شدم .و در جلسات گروه تخصصی نقشه
برداری شرکت نمودم .از سال  80با همکاری برخی همکاران همچون آقایان
مهندس��ین مجید بیجاری-جواد محس��نی-مجید رئوفیان و البته آقای دکتر
ماش��اءاهلل سعیدیان که عضو هیأت رئیسه وقت سازمان بودند ،اقدام به انتشار
خبرنامه ژئوماتیک ()Geomaticنمودیم و به عنوان سردبیر این نشریه اقدام
به اطالع رسانی در زمینه رشته نقشه برداری شد.این فعالیتها مثمر ثمر بود
تا اینکه در یکی دو سال بعد با همت آقای دکتر بهار وحدت و عزیزانی چون
مهندس مهران قوامی و مصطفی آتش افزون به انتشار خبرنامه نظام مهندسی
ساختمان استان پرداخته شد تا اطالعات و اخبار سازمان و گروههای تخصصی
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منتشر شود .دیری نپایید که به پیشنهاد آقای دکتر بهار وحدت به عنوان رابط
گروههای تخصصی س��ازمان با هیأت رئیسه به صورت پاره وقت در سازمان
مش��غول به فعالیت گردیدم تجربه بسیار مناسبی کسب شد ،ضمن آشنایی با
فعالیت گروههای تخصصی ،پیگیری امور مربوطه نیز انجام میشد .در همین
اثنا و به منظور انتش��ار مجدد مجله طاق-که چند سال بدون فعالیت بود -با
همکاری آقای مهندس روشن نژاد –مهندس پیمان – مهندس کرفی و تنی
چند از اعضای محترم ،انتشار مجله از سر گرفته شد و بنده هم به عنوان دبیر
اجرایی فعالیت داشتم .از ابتدای دوره سوم انتشار مجله طاق با رونق بیشتری
صورت پذیرفت که به شکر خدا تا کنون و بطور پیاپی این امکان وجود داشته
تا از مطالب این نشریه بهره مند باشیم.
عضو گروه تخصصی نقش��ه برداری -عضو هیأت مدیره جامعه نقشه برداران
خراسان – عضو علی البدل هیأت مدیره در دوره چهارم و عضو کمیته تخصصی
نقش��ه برداری شورای مرکزی در ادامه فعالیتهای اینجانب در سازمان باعث
آشنایی بیشتر من با فعالیتهای سازمانی و صنفی شد که در دوره پنجم نیز به
عنوان عضو هیأت مدیره و دبیر سازمان در خدمت اعضای محترم میباشم.
بجز دبیری سازمان فعالیت دیگری نیز دارید؟
کارشناس امور سیستمهای اطالعات جغرافیایی اداره کل ثبت اسناد و امالکاس��تان بودم که به لحاظ اتمام تعهدم به این فعالیت خاتمه دادم و االن بجز
فعالیتهای سازمان بعنوان کارشناس رسمی دادگستری فعالیت دارم.
اعضای سازمان مایلند از برگزاری جلسات هیأت مدیره و هیأت رئیسه
بدانندجنابعالیاینفعالیتراچگونهتوصیفمیکنید؟
هیأت مدیره یکی از ارکان اصلی س��ازمان نظام مهندسی ساختمان استاناست که بر اساس قانون اهدافی دارد .جلسات هیأت مدیره در روزهای شنبه و
بصورت هفته ای برگزار میگردد و مطابق بخشنامههای صادره کشوری در هر
ماه حداقل سه جلسه باید برگزار شود .در این جلسات بجز اعضای هیأت مدیره،
بازرسین سازمان -رئیس دفتر نظام مهندسی در اداره کل مسکن و شهرسازی
و نماینده دفاتر نمایندگی شهرستانها حضور دارند .تصوير هيأت مديره
در ابتدای دوره پنجم اعضای محترم با همدلی وحمیت و تالش وافری سعی

در پیگیری مواردی داش��تند تا ارتقاء همه جانبه س��ازمان را رقم زنند از نظر
اینجانب این حمیت و تالش با درصد قابل قبولی به نتیجه نشست و االن که
در سال آخر دوره پنجم هستیم میتوان این نتایج را بین اعضای محترم در بوته
نظرخواهی گذارد ،قطع ًا رأی اعضای محترم ،دیدگاه درست و مناسبی است و
باید به آن احترام گذاشت.
هیأت رئیسه سازمان نیز در جلسات هفته ای که گاه ًا بر اثر حجم کارها به هفته
ای دو جلس��ه نیز منجر شده است ،مجری تصمیمات هیأت مدیره و بررسی
موارد جاری سازمان بودهاست
ما گاهاًدر س��ایت سازمان گوشه ای از فعالیتهای هیأت مدیره را رصد
کرده ایم و در خبرنامه داخلی سازمان هم مالحظه شده است ،بهتر است
از جانب شما اهم فعالیتهای دوره سوم برای خوانندگان محترم ارائه شود
تا اعضای محترم بتوانند تحلیل مناسبی از گفتار شما برای فعالیت هیأت
مدیرهداشتهباشند.
قطع ًا این مهم از حقوق اعضای محترم است که نسبت به نوع فعالیتهایهیأت مدیره منتخب خودآشنایی پیدا کنند .تالش شده که این اطالع رسانی
در س��ایت ،نشریات ،اخبار ،همایشها ،سمینارها ،دیدارهای نوروزی ،مراسم 5
اسفند و حتی از طریق هیأت رئیسه گروههای تخصصی و دورههای آموزشی
عنوان شود و اگر کوتاهی هم در این خصوص رخ داده از عموم اعضای محترم
پوزش میخواهیم .ولی گذرگاه نش��ریه ،جایگاهی است که این اطالع رسانی
به نحو مناسبی قابل ارائه است .چنانچه تصمیمات و فعالیتهای هیأت مدیره
را به بخشهای تصمیم سازی ،تصمیم گیری ،تعامل و هدف گذاری تقسیم
نمائیم در هر بخش میتوان فعالیتهای این رکن سازمان از ابتدای دوره پنجم
را به شرح ذیل گزارش داد:
الف)تصمیم سازی ،در این بخش به مطالبی اشاره میشود که شالوده تصمیم
س��ازی س��ازمان بوده و هیأت مدیره آن را در مصدر تصمیم گیریها در نظر
داشته و بر اساس آن تصمیم سازی و تصمیم گیری نموده اند.
 محور قرار دادن قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در متن مسائل قابلبررسی در هیأت مدیره
 محور قرار دادن سیاس��تهاو رویکردهای مقام معظم رهبری در خصوصسازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
 پذیرش صددرصدی اعضای بازرسین و همچنین نماینده دفاتر شهرستانهابه عنوان ناظر و همراه با تصمیمات هیأت مدیره در انطباق با قانون و شمولیت
این تصمیم گیریها به سطح استان و دربرگیرنده دیدگاه منطقی و مثمر ثمر
اعضای سازمان
 محور قرار دادن شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور در مسائلی ومواردی که قانون به آن اشاره نداشته و یا استنباط متفاوتی از آن ایفاد میگردد.

 تدوین رویکرد فعالیتهای دوره در ابتدا و نظر خواهی از اعضای هیأت مدیرهبه منظور شناخت اولویتهای کاری هیأت مدیره
 -دخالت دادن و نظر گیری از تمام اعضای هیأت مدیره و حاضر در جلسات

برای رسیدن به تصمیم قابل قبول به نحوی که در اغلب موارد ،اکثریت اعضا
به اظهار نظر پرداخته و سطح جلسات به نحوی لحاظ شده که دیدگاه ایشان
میتواند تأثیرگذاری الزم را داش��ته باش��د ودر این مسیر حتی اظهار نظر فرد
مخالف برای یک تصمیم از سوی اکثریت موافق درخواست شده و مورد بحث
و بررسی قرار گرفته است.
 تدوین اس��تراتژی راهبردی سازمان که بعنوان بهترین سند تصمیم سازیمیتواند قلمدادشود به نحویکه در تولید این سند ،برگزاری جلسات مصاحبه با
بسیاری از افراد مؤثر و فعال صورت گرفته و عملکرد سازمان بصورت علمی در
بوته کنش و واکنش گذارده شده و نتایج مناسبی در اختیار قرار داده است.
 بهره گیری از دانش و دیدگاه مس��ئوالن مرتبط با حوزه ساختمان در جهتتصمیم گیریها مانند شهردار -رئیس شورای شهر -استاندار ومعاونین ایشان-
مدیر کل مسکن و...

 ارجاع برخی موارد طرح شده به گروهها و کمیسیونها و کمیتههای تخصصیجهت دریافت اظهار نظر کارشناسی ایشان
 برگزاری جلسات ادواری هیأت مدیره در شهرستانهاب)تصمیم گیری؛ این بخش ش��امل خالص��ه کاملی از تصمیمات صورت
گرفته و به نوعی مصوبات هیأت مدیره اس��ت که برای اجرا به هیأت رئیس��ه
محول گردیده است.
ب)1-انتخاب��ات انجام ش��ده در طول دوره که بیش��ترین آن در ابتدای دوره
بودهاست:
 اعضای هیأت رئیسه سازمان در هر سال اعضای شورای انتظامی اعضای بازرسین سازمان اعضای کمیته آموزش هیأت رئیسه گروهها و کمیسیونهای تخصصی نمایندگان برون سازمانی انتخاب اعضای شورای حل اختالف سازمان کمیتههای مقطع��ی مانند کمیته بودجه ،کمیته راهبردی تدوین طرحهایاستراتژی و کمیته راهبردی اجرای طرحها
 انتخاب مدیریتهای سازمان انتخاب هیأت مشورتی سازمان انتخاب مشاور اجرای طرح تدوین استراتژی سازمان هیأت رئیسه دفاتر نمایندگی شهرستانهاب)2-تصویب و ابالغ آیین نامهها و بخشنامهها
 آیین نامه مالی و معامالتی نظامنامه گروهها ،کمیسیونهای تخصصی(اصالحی) نظامنامه اداره جلسات هیأت مدیره نظامنامه دفاتر نمایندگی شهرستانها -نظامنامه شورای حل اختالف سازمان
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 آیین نامه طرحهای پژوهشی آیین نامه جمع داری موال نظامنامه کمیسیون استاندارد مصالح آیین نامه نظام پیشنهادات آیین نامه انضباطی سازمان -منشور اخالقی سازمان

ب)3-برگزاری سمینارها و همایشها و دورههای آموزشی
 همایش بزرگداشت روز مهندس در  5اسفند(دو مورد) همای��ش دیدار ن��وروزی اعضاء و خانوادهه��ا(دو مورد)تصوير همايشهايمذكور 5اسفند وديدار نوروزي
 همایش اشتغال و کارورزی همایش فن آوریهای نوین ساختمان(چند مورد و با حضور اعضای مختلفحقیقی – حقوقی-ناظرین و)..
 همایش مصالح استاندارد و ساخت و ساز ایمن همایش اتیان سوگند و تحلیف اعضای ورود به حرفه سمینار محاسبات دودکشها و خطرات مرتبط با آن -همایش کارشناسان رسمی سازمان موضوع ماده 27قانون و اتیان سوگند ایشان

ص
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 همایش حمل و نقل و مطالب مرتبط با ترافیک در دو مورد مراسم تودیع و معارفه اعضای شورای مرکزی دوره پنجم در مشهد دومین همایش ملی فناوریهای نوین ساختمان که درهمکاری با اداره کلمحترم مسکن و شهرسازی بودهاست
 همایش ملیGIS/SDIبا همکاری سازمان نقشه برداری کشور و استانداریخراسان رضوی
 همایش بانوان کشور -اجالس گروههای تخصصی عمران کشور

 همکاری در برگزاری همایشها و س��مینارهای مختلف دانشگاهها،سازمانبسیج ،استانداری و ارگانهای مرتبط
 برگزاری دورههای ارتقاء پایه -دوره صنعتی سازی ساختمان سمینار گودبرداری همایش ملی انرژیب)4-سایر موارد:
 برگزاری مجامع عمومی و پیگیری تصویب تراز مالی ساالنه و بودجه سال بعد انعقاد تفاهم نامه همکاری در بستر قانونی با:• مرکز تحقیقات مسکن وساختمان کشور با موضوع آموزشی و تحقیقاتی
اداره کل تعاون کار و امور اجتماعی با موضوع اشتغال مهندسین
بیمه مرکزی ایران با موضوع بیمه جامع خدمات مهندسی اعضای سازمان که
دارای صالحیت میباشند برای زمان ساخت و دوره بهره برداری (به مدت 10
سال پس از ساخت)در کل استان که مبالغ حق بیمه آن در ابتدا توسط سازمان
پرداخت شده است.
• تفاهم نامه چند جانبه با اداره کل مسکن و استانداری و شهردار مشهد در خصوص
استفاده از خدمات مهندسین شهرساز در انطباق طرحهای شهری و شهرسازی
• با ش��هرداری محترم ثامن با موضوع اس��تفاده از خدمات مهندس��ین عضو
سازمان در محدوده شهرداری مذکور
• با شهرداری مشهد با موضوع استفاده از خدمات مهندسین مکانیک سازمان
در خصوص مسائل آتش نشانی
• با اداره کل امور مالیاتی استان و موضوع خدمات الزم برای اعضا
• با سازمان ثبت اسناد و مدارک کشور(اجرای تفاهم نامه کشوری)برای استفاده
از خدمات مهندسین نقشه بردار در تهیه نقشه تفکیک آپارتمانها
• با ش��هرداری طرقبه و با شهرداری ش��اندیز در خصوص استفاده از خدمات
مهندسی در پروژههای ساخت و ساز
• با اداره کل فنی حرفه ای با موضوع آموزش کارگران ماهر
• با آزمایشگاه فنی مکانیک خاک موضوع استفاده از خدمات فنی این آزمایشگاه
• تهیه و توزیع اولین بسته نرم افزاری آموزشی خدمات مهندسین و آشنایی با
سازمان بصورت فیلم و انیمیشن
 تهیه و توزیع سررسید هر ساله سازمان اجرای دو پروژه بهبود ساختار سازمانی و داشبورد مدیریتی ،موضوع تصویبپروژههای استراتژیک سازمان که در حال اقدام است
 برگزاری آزمون کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان تأسیس آموزشگاه فنی حرفه ای سازمان ش��رکت در المپیاد ورزشی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور دراصفهان و برگزاری مسابقات مختلف ورزشی استان
 ش��رکت در جلسات مختلف استانی و کش��وری که مرتبط با موضوع نظاممهندسی ساختمان است
 انعقاد قرارداد با بانک قرض الحسنه ایران برای امکان پرداخت وام به اعضایسازمان با شرایط و اولویتهای مناسب
 خريد محل دفاتر نمايندگي شهرستا نها ودواير نمايندگي برون س��پاري انجام تعهد نظارت اعضاي سازمان به انجمنهاي صنفي دررشتههاي عمران ،معماري ،برق ،مكانيك و نقشه برداري
تدوين شرح خدمات برخي از مسئوليتهاي سازماني
• صدور شناس��نامه فني ملكي س��اختمان و برگزاري مراس��م اعطاي اولين

شناسنامه باحضور استاندار محترم استان جناب آقاي دكتر صالحي در مراسم
 5اسفند 89
• خريد زمين مجاور سازمان درخصوص تامین پاركينگ سازمان و تغييركاربري
ساختمان مركزي سازمان به كاربري اداري
• تصويب تعرفه خدمات مهندس��ان درهفت رشته اصلي و اخذ تاييد شوراي
 4نفره اس��تان و انتظام بخش��يدن به رويكرد كلي و تناسب تعرفه در خدمات
مهندسيهفتگانه
•همكاريوكمكبهشركتتعاونينظاممهندسيدرانجامخدماترفاهيبهاعضا
• تقويت نظارت كار گروهي خصو صا در مس��كن مهر ويژه شهرهاي جديد
گلبهار – بينالود و مهرگان
• تاسيس دواير نمايندگي بينالود و مهرگان و دفاتر سرخس و خواف و مه والت
و طرقبه و شانديز
• استفاده از خدمات مهندسان ساختمان در پروژههاي طرقبه و شانديز
• هم��كاري و هماهنگي در معرفي س��ه نفر از اعض��اي هيات مديره بعنوان
اعضاي اصلي ش��وراي مركزي نظام مهندسي ساختمان كشور در دوره پنجم
که با رأی باالی هیأت عمومی مواجه شد.
• تش��كيل بخش ترافيك و شهرسازي در كميس��يون فني سازمان و انجام
كارشناسی فني در پروژههايي كه موضوعات مرتبط دارند
• برگزاري مراسم شبی با قرآن درايام ماه مبارك رمضان و استفاده از مدحان
و سخنوران مذهبي
• تشكيل هيات مذهبي فرهنگي با همكاري سازمان بسيج مهندسان – نظام
مهندسي معدن و نظام مهندسي كشاورزي
• استرداد چكهاي مربوط به مبالغ دو در هزار مجريان مسكن مهر
• معرفي يك نفر به عنوان مدعي العموم به دستگاه قضايي استان و استفاده از
خدمات مشاور قضايي در سازمان
انجام امور دبير خانه ش��وراي  4نفره استان بعنوان دبير اين شورا كه جلسات
مربوطه از ابتداي سال  90در محل سازمان تشكيلميگردد.
• انتصاب مشاورین مختلف مالی-فنی-حقوقی و نرم افزاری سازمان
• انج��ام بازدیدهای علمی و فنی از گاز خانگیران ،برج میالد ،ش��رکت ایران
خودرو،قطار شهری مشهد(خط ،)2مسکن مهر بینالود
•زمینهسازیاستفادههیأترئیسهدفاترنمایندگیازنمایشگاههایداخلیوبینالمللی
• اجرایی کردن موضوع ارجاع کار برابر  20درصد سهم مهندسان ناظر عمران
• اجاره سالنهای ورزشی فوتبال ،شنا ،بسکتبال ،والیبال ،پینگ پنگ ،تیراندازی،
شطرنج ،برای آقایان و خانمهای عضو سازمان
• تهیه و تولید ماهانه ماهنامه طاق سازمان
• ایجاد سرویس ایاب و ذهاب برای کارکنان ساختمان مرکزی
• ایجاد اتوماسیون اداری بین تمام بخشهای سازمانی و همچنین تمام دفاتر
نمایندگیشهرستانها
• تهیه تمبر یادبود سازمان در مراسم  5اسفند 1390
پ)تعامل :هيأت مديره در دوره پنجم س��ازمان و در ادامه روند دوره چهارم،
تعامل فزاينده و تاثير گذاري با ارگانها و نهادهاي مرتبط با فعاليت س��ازمان
داشتهاست كه به برخي ازآنها اشاره ميشود:
• انعقاد تفاهم نامههای متفاوت با همکاری و تعامل با سایر ارگانهای مرتبط
استانی که در بخش قبلی به آن اشاره شد.
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• برگزاری جلسه با:
•نمایندگانمحترممجلس(حجهاالسالموالمسلمینرضایی،آقایدکترقاضینژاد)
• دکتر فاطمی عقدا ریاست مرکز تحقیقات ساختمان کشور به منظور تاسيس
دفتر منطقهای دراستان و درمحل سازمان

• مهندسهاشمی ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
• دکتر هوایی ،مدیریت مقررات ملی س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی به
منظ��ور دريافت راهنمايي جهت پيگيري موارد آموزش��ي و م��وارد مربوط به
مقررات ملي
• حجه الس�لام والمسلمین ش��ریعتی رئیس کل محترم دادگستری استان و
معاونتهایآموزشیوپیشگیریازجرماینادارهکلبهمنظورهمكاريفيمابين

• جناب آقای ذوقی دادس��تان محترم مش��هد مقدس و معاونتهای محترم
ایشان به منظور همكاريهاي في مابين
• حجه االسالم و المسلمین عابدینی نیا دادستان شهرستان چناران
• جناب آقای مبرقعی مدیر ش��رکت بیمه ایران به منظور اس��تفاده از خدمات
بيمهای براي مهندسان عضو سازمان
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•استاندارمحترمخراساندربدودورهپنجمبهمنظوردريافتراهنماييورويكرداستاني
• جناب آقای حسین پور معاونت محترم امور عمرانی استانداری
• آقای مهندس شیر محمدی ریاست شورای اسالمی شهر مشهد مقدس
• آقای مهندس واحدی مدیر کل فنی استانداری درجلسات مختلف به منظور
همكاريهاي في مابين
•مهندسقاسمیمدیرکلمسکنوشهرسازیاستانبهمنظورهمكاريهايفيمابين
• آقای مهندس پژمان شهردار محترم مشهد -آقای رفیعی مدیر کل تعاون،کار
و امور اجتماعی استان
• دکتر میرزایی ریاس��ت محترم دانش��گاه بین المللی امام رضا(ع)در راستای
انعقاد تفاهم نامهها و انجام فعالیتهای مرتبط و استفاده از خدمات فنی-علمی
و آموزشی سازمان
• معرفی بیش از  35نفر از کارشناسان و متخصصین سازمان جهت عضویت
در کارگروهها و کمیسیونهای تخصصی س��ایر ارگانهاو ادارات مانند :تمام
کارگروهها و کمیس��ونهای فنی اداره کل مس��کن و شهرسازی ،کمیسیون
ماده  ،5کارگروه مناسب سازی محیط برای معلوالن ،کمیسیونهای مختلف
استانداری شامل اشتغال ،صدور خدمات فنی و مهندسی و....
• عضویت سازمان در شورای اداری استان ،شورای فنی استان و کمیسیون ماده 5
• شركت در نمايشگاههاي داخلي و بين المللي همچون نمايشگاه جمهوري
اسالميايراندرهراتومالقاتباواليوشهردارمحترمهراتوهمچنينسرپرست
وزارتانرژيافغانستانجنابآقاياسماعيلخاندرتعاملبااستانداريمحترماستان

• ش��ركت در نمايشگاه كشور قرقيزستان (بيشكك)به منظور پيگيري صدور
خدمات فني مهندس��ي و شركت فعال در جلس��ات مرتبط با نمايشگاه هاي
مربوطه در استانداري
• همكاري در برگزاري سمينارها و همايشهاي مرتبط با سازمان كه توسط
ساير موسسات و ارگانها برگزار ميگردد
• برگزار جلس��ه در محل دفتر امام جمعه مش��هد ،حجه االسالم و المسلمين
علم الهدي
• تصويب همراهي رياست سازمان در سفرهاي بين المللي استاندار محترم
ت)هدف گذاري :منظوراين است كه مطالب عنوان شده ذیل ،در حال برنامهريزي
براي اجراست و يا اينكه برخي فعاليتهاي اجرا شده زمينه ساز ارتقاء سازمان
در آينده خواهد بود كه تاثيرآن در دورههاي بعدي نيز ملموسميباشد این موارد

عبارتست از:
• بر نامه ريزي مدون در تهيه بودجه س��االنه و تفكيك بودجه هر شهرستان
بصورت جداگانه
• تدوين اس��تراتژي س��ازمان و اج��رای دو پروژه مرتبط با اين اس��تراتژي و
برنامهریزی برای اجرای پروژههای دیگر
• برون سياري برخي فعاليتهاي سازمان به تشكلهاي حرفهای و ا نجمنهاي
صنفي
• تدوين شرح خدمات تخصصهاي هفتگانه پيرو تصويب تعرفه جداگانه براي
هر هفت رشته اصلي
• تهيه و تنظيم سند تخصصي طرح جامع ترافيكي شهر مشهد با هماهنگي
گرو ههاي تخصصي شهرسازي و ترافيك سازمان
• تاس��يس موسسه انتش��اراتي با هماهنگي اداره كل محترم ارشاد و فرهنگ
اسالمياستان
• برگزاري مس��ابقات جامع قرآني بين نظام مهندس��ي ساختمان استانها در
مشهد و همچنين بين اعضاي سازمان و خانواده ايشان
• خريد زمين مجاور سازمان
• تصويب نظارت مضاعف در پروژههاي مسكن و ساير پروژهها
• تهيه نرم افزار نظام پيشنهادات و راه اندازي آن
• تهيه نرم افزار جامع مالي سازمان و ماده 33
• تهيه نرم افزار جامع اشتغال و تاسيس مو سسه كاريابي سازمان
• حل و فصل مبالغ مربوط به ماليات در آمدهاي سازمان در سالهاي گذشته
به نحويكه اكنون سازمان هيچگونه بدهي مالياتي ندارد.
• ش��ركت فعاالنه اعض��اي هيات مديره و گروههاي تخصصي در جلس��ات
كميتههاي مختلف شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان كشور
• ساخت مجتمع رفاهي فرهنگي قاسم آباد
• همياري در خريد هتل طرقبه مشهد توسط شوراي مركزي نظام مهندسي
ساختمان كشور
• استفاده از طرح جامع بيمه تامين اجتماعي پيرو تفاهم نامه شوراي مركزي
با سازمان مربوطه
• برنامه نمادين رو نمايي از تمبر يادبود سازمان
• تهيه و توليد بستههاي نرم افزاري آمو زشي مقررات ملي ساختمان
• تشكيل بخش سمعي بصري روابط عموميو آرشيو سازي مناسب فيلمهاو
تصاوير سازماني
• برگزاري سمينارها و همايشهاي آمو زشي تخصصي
• تهيه تقويم آموزش سال  1391سازمان
• شركت در اجالس پانزدهم هيات عمومينظام مهندسي ساختمان
• صدور پروانههاي س��اختماني توس��ط دفاتر نظام مهندس��ی سازمان دفاتر
الكترونيك شهرسازي در تعامل با شهرداري محترم مشهد
يادآوري مينمايم كه انجام فعاليتهاي فوق باعث نتايج مناسبي همچون احراز
رتبه نخست اجراي مقررات ملی ساختمان در کشور ،احراز رتبه نخست نشریه
طاق در بین س��ایر نشریات سازمانی استانها ،پاسخ مثبت و فزاينده ارگانها،
سازمانها و نهادهاي عموميو دولتي و خصوصي در تعامل با سازمان ،تدوين و
اخذ تصويب بودجه هر سازمان در پايان سال قبل شده است.

در بخش فعاليتهاي هيأت ريسه سازمان نيز همانطور كه قبال ذكر شد جلسات
مداوم و مستمري در خصوصي همفكري و كمك به رياست محترم سازمان در
اجراي مصوبات هيات مديره و تصميم گيري در امور جاري سازمان و همچنين
بررس��ي پيشنهادات رسيده در بسترهاي مختلف و عندالزوم ارائه آن به هيأت
مديره صورت گرفته كه اين جلسات بالغ بر  120جلسه تا كنون بودهاست.
در ص��ورت امكان خالصهای از فعاليتهاي هيات رئيس��ه رانيز عنوان
فرماييد:
چنانچه به خالصه فعاليتهاي انجام ش��ده هيأت رئيسه كه  99درصد آن با
حضور صدرصد اعضاي بودهاست اشاره نمایم،ميتوان بندهاي ذيل را تقديم
جنابعالي و خوانندگان محترم نمود:
• پيگيري اجراي مصو بات هيات مديره بصورت كلي و به عبارت ديگر اجراي
تمام موارد مشروح قبلي بر عهده هيات رئيسه و رياست محترم سازمان بودهاست.
• تصويب ساعات كار سازمان در ابتداي دوره پنجم
• تعيين فردی براي جمع داری اموال سازمان
• برگزاري جلسات متفاوت با كاركنان و مديران سازمان
• بررس��ي و اقدام پرداختها و دريافتهاي مالي بر اس��اس آيين نامه مالي و
معامالتی سازمان
• بررسي تمام آيين نامهها بخشنامهها و تفاهم نامههاي سازمان بصورت اوليه
و ارجاع به هيات مديره محترم براي اخذ تصويب
• پااليش و بررسي شرح خدمات پرسنل و تنظيم مفاد حقوقي ايشان
• پاسخ به مكاتبات سازمان كه توسط رياست محترم سازمان در جلسات مطرح
ش��ده است اتصال الكترونيك گردش كار سازمان در بخش مدير يت فني به
امور مهندسان ناظر
• همكاري با برخي اعضاي سازمان در خصوص چاپ كتب فني ايشان
• برگزاري جلسات با مسئولين و مديران سازمانها ،نهادها ،ارگانها ،دانشگاهها
و انجمنهاي صنفي و تشكلهاي حرفهای پيرامون مسائل في مابين كه منجر
به تهيه تفاهم نامهها و تعامالت في مابين شده است.
 خريد برخي تجهيزات الزم براي سازمان از قبيل سيستمهاي رايانه ،دوربينعكاسي و....
 استفاده از نظرات مشاور حقوقي در تنظيم قراردادها و مبايعه نامههاي خريدمحل دفاتر نمايندگي
 برگزاري دوره ICDLبراي كاركنان و پرسنل سازمان برگزاري مراسم اعياد والدت امام علي (ع)و حضرت فاطمه (س)با عناوينروز پدر و روز زن در سازمان
 دعوت از مسئولين ،مديران و كارشناساني كه تمايل به حضور در جلسه هيئترئيسه داشته اند
 بررسي و پاسخ به درخواستهاي حقوقي اعضا و پرسنل سازمانبررسيوتصويبمواردبيمهایكاركنان،ناظرانمضاعفواشخاصثالثدرسازمان س��اير فعاليتهاي مرتبط ك��ه همگي در اجراي تصميم��ات هيات مديرهس��ازمان اس��ت كه به علت تكرار مطالب بيان آن بصورت مجددضروري به
نظر نميرسد.
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به عبارت ديگرميتوان تمام فعاليتهاي هي��أت مديره را نيز در زمره
فعاليتهايهيأترئيسهعنواننمود.
 مطلب درس��تي را ارائه فرمودي��د ،در حقيقت عامل اجرايي مصوبات هياتمديره محترم ،هيأت رئيس��ه ودر رأس آن ش��خص رياست سازمان است كه
مديريت كاملي بر روند اجرائي و مسائل مرتبط دارند.
جنابعالي به عنوان مديرگروهها و كميس��يونهاي تخصصي و همچنين
مسئولآماروبرنامهريزيسازماننيزفعاليتداريد،دراينحوزههاسازمان
چهفعاليتهاييداشتهاست:
 يكي از پيشنهاداتي كه در ابتداي دوره ارائه گرديد تشكيل مديريت گروههاوكميس��يونهاي تخصصي س��ازمان بوده تابا اين مديريت،فعاليت گروهها و
كميس��يونهاي تخصصي سيستماتيك ش��ده و امكان دريافت نقطه نظرات
اعضاي آن بعنوان بازوهاي مش��ورتي و كارشناس��ي س��ازمان بيش از پيش
فراهم آيد.در ضمن با ايجاد ساختار مناسب تر ،هيأت رئيسه گروههاي مذكور
موضوعات تخصصي را بصورت ويژه پيگيري و اجرائي نمايند.
در ابتداي دوره پنجم س��ركار خانم مهندس معدنيان مس��ئوليت اين واحد را
برعهده داشتند و در ادامه اين وظيفه برعهده اينجانب سپرده شد.
 تدوين بودجه خاص گروههاي تخصصي ارائه نظرات مشورتي و كارشناسي به هيات رئيسه و هيات مديره حضور نشستهاي تخصصی مش��ترك با اركان اجرائي شهرداري مركز وشهرداري مناطق در خصوص مسائل ساخت و ساز استان
 برگزاري همايشهاو س��مينارهاي علميتخصصي و دورههاي آموزش��يمرتبط
 معرفي نمايندگاني جهت حضور در كارگروهها وكميس��يونهاي تخصصياستان(ادارات و ارگانها)
 فعاليت مستمر با ماهنامه طاق و معرفي دبير سرويس تخصصي به ماهنامهمذكور
 حضور نمايندگاني درجلس��ات كميتههاي تخصصي شوراي مركزي كه دراين رابطه حضور مناسب استان خراسان رضوي در كميتهها و كميسيونهاي
شوراي مركزي قابل توجه ميباشد.
 برگزاري جلسات عموميتخصصي و تبيين اهداف تخصصي حضور كارشناسان واحد درجلسات گروهها و ارتباط كامل اداري براي پيگيريفعاليتها و اجراي مصوبات گروهها و كميسيونها
 تشكيل مداوم جلسات هيأت رئيسه تشكيل جلسات مشترك بين گروهي پاسخ مكاتبات انجام شده از سوي هيأت رئيسه و هيأت مديرهو...
از جمله فعاليتهاي اين گروهها و كميسيونها است كه ميتوان به آن اشاره
نمود.
در خصوص بخش آمار و برنامهريزي س��ازمان نيز باید گفت در اثرتصميمات
رياست محترم سازمان و تاكيد هيات رئيسه و هيات مديره پيرامون ايجاد پايگاه
دادههاي مكاني و اطالعاتي سازمان و همچنين ايجاد رويكرد مناسب براي اخذ
آمار فعاليت بخشها ،واحد مذكور تشكيل گرديد.
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 بررسي روند موجود جمع آوري اطالعات و گزارشات عملكردهاي بخشهاو مديريتهاي مختلف
تهيه فرمت مناسب ارائه آمار و عملكرد قابل جانمايي در نرم افزار خاص و تهيه
بانك اطالعاتي مناسب قابل جستجو و پرسش و پاسخ در زمانهای مورد نظر
و براي موضوعات مدنظر
 مذاكره و مشاوره با كارشناسان متخصص آمار براي بهبود روندجاری برگزاري نشستها و جلس��ات اختصاصي با مديران و بخشهاي مختلفبراي نهايي كردن فرمت آماري
 ارائه عملكرد واحد به رياست محترم سازمان تهيه و ابالغ فرمت ارائه آمار و عملكرد مديريتها تهي��ه و ارائ��ه آمار فصل��ي فعاليتهاي س��ازمان به وزارت محت��رم راه وشهرسازي
 تهيه و ارائه آمار و عملكرد س��ازمان در زمانهاي مورد نظر رياست ،هيأترئيسه و هيات مديره محترم
 همكاري با مديريتها در تهيه فرمتهاي آماري خاص و مدنظر ايشان ارائه عملكرد واحد در جلسه هيات مديره سازماناز جمله فعاليتهاي اين بخش بوده كه در حال پیگیری ساير خدمات اين واحد
هستيم تا بتوان به شرح خدمات ارائه شده ازسوي رياست محترم سازمان پاسخ
مناسب ارائه داد.
ضمن تشكر از جنابعالي چنانچه مطلب ديگري مد نظر است ارائه فرمائيد.
 بي شك تمام فعاليتهاي ارائه شده به ويژه در بخش هيات مديره و هياترئيسه س��ازمان براثر همكاري ،تداوم پيگيري و هم انديشي اعضاي محترم
هيات مديره و كمك و ياري رساني پرسنل محترم سازمان بوده كه به وقوع
پيوسته است و اميدواريم اين فعاليتها به اعتماد اعضاي محترم سازمان پاسخ
مناسب بدهد.
 ه��ر مديريت و بخش نيز داراي فعاليتهاي متف��اوت و متناوبي در جريانمصوبات اصلي هيات مديره اس��ت ك��ه براي دريافت نقطه نظرات ايش��ان
پيش��نهادمينمايم در هر ش��ماره اطالعاتي از ايشان اخذ و چاپ گردد.به نظر
اينجانب مديریتهاي مختلف همچون فني -آموزش -تشكلهاي حرفهای
– دفاتر مهندس��ي -ماده -33گاز و...فعاليتهاي مثمر ثمر داشته اند كه بهتر
است هركدام خود گوياي فعاليت بخش مديريتي خود باشند.
 همكاران اينجانب در مديريت گروهها و كميس��يونهاي تخصصي و آمار وبرنامهريزي نيز سعه صدر داشته اند و فعاليتهاي مناسبي انجام داده اند كه از
ايشان به لحاظ همكاري مناسب تشكرمينمايم.
 ازجنابعالي و ساير دست اندركاران ماهنامه طاق نيز قدراني و تشكرميكنمو اميدوارم در ايجاد سازماني پيشرو و هميشه فعال بيش از بيش موفق و مويد
باشيم.

یادداشت یادداشتی بر تمبر یادبود روز مهندسی

تمبر؛ ثبت تاریخ ،فرهنگ و هنر

مهندس محمدتقی خسروی

نخستین تمبر ایران

در سال  1865میالدی (1244هجری خورشیدی) ناصرالدین شاه قاجار پس از بازگشت از اروپا جمعی را برای ساخت و طراحی تمبر به فرانسه
اعزام کرد تا با وزارت پست و تلگراف فرانسه مذاکره کنند .نخست ،کلیشه هایی توسط شخصی به نام ریستر ،برای ساخت تمبر تهیه شد و
حتی نمونه هایی نیز به چاپ رسید .سپس آلبرت بار نمونه دیگری تهیه کردکه آن را برای تایید به ایران آوردکه این طرح او تصویب شد و
نمونه هایی از آن تمبر در چهار رنگ بنفش ،سبز ،آبی و قرمز به ترتیب به بهای  4 ،2 ،1و  8شاهی چاپ شدند .طرح این تمبرها نشان رسمی
دولت وقت ایران که همان شیر و شمشیر و خورشید که درون دایره ای جاگرفته اند می باشد که گرداگرد آن با زنجیره ای با هشتاد و هشت
دانه مروارید پوشیده شده و قیمت هر تمبر با حروف فارسی در چهار دایره کوچک در چهار گوشه آن نوشته شده است .این نخستین مجموعه
از تمبرهای ناصرالدین شاهی است.

کوفی بنایی

با گسترس اسالم و کشورگشایی مسلمانان ،خط کوفی به عنوان خط عمومی اسالم به شرق و غرب سرزمین های اسالمی راه یافت و با ورود
به هر سرزمینی ،این خط تحت تاثیر فرهنگ و تمدن آن جا تغییراتی پذیرفت و به خط محلی آن سرزمین و یا شهر مشهور شد .آمیختگی این
خط با تزیینات گیاهی و اسلیمی به ویژه در دوران سلجوقی و همچنین ترکیب با معماری و شیوه های آجرچینی ،ترکیب های بسیار متنوعی را
به وجود آورد .از این رو تنوع در خط کوفی در بین تمام خطوط جهان بی نظیر است.
خط بنایی یا َمعقِلی نوعی خط کوفی زاویه دار به شمار می رود که بر اساس خانه های شطرنجی طراحی می شود و از ترسیم اشکال هندسی
مانند مربع ،لوزی ،مس��تطیل و خطوط موازی و متقاطع حاصل می ش��ود .این خط دارای زوایای عمود است که به طور کلی یک طرح کامل
هندسی را ایجاد می کند .به نظر می رسد این خط در پی تکامل شیوه های آجرچینی و در پی تکامل آجرکاری و کاشی کاری پدید آمده است.
انواع خط کوفی معقلی در کتیبه بناها در دوران های مختلف بویژه در دوران سلجوقی ،تیموری و صفوی به کار برده شده و نمونه های بسیار از
این دست در بناهای شهرهای مختلف وجود دارد.

تمبر یادبود روز مهندسی

ویژگی های حرفه مهندسی از یک سو و نیز نظم ،زیبایی ،دقت ،خوانایی ،مهندسی پنهان در چیدمان حروف و نوستالژی وافر این خط ،امکانی
را فراهم آورد تا تمبری ماندگار و هماهنگ با موضوع مهندسی خلق شود ،خطی ایرانی اسالمی که یادآور تعالی ،تاریخ ،معماری و هنر این مرز
و بوم است و بهترین نمونه های آن را می توان در بناهای زیبایی همچون مسجد گوهرشاد مشهد مشاهده نمود.
این تمبر به مناسبت سالروز تولد ابوجعفر محمد ابن محمد ابن حسن طوسی مشهور به خواجه نصیرالدین طوسی (زاده پنج اسفند  579در توس)
فیلسوف ،متکلم ،فقیه ،مهندس ،ریاضی دان و منجم ایرانی ،شیعه سده هفتم که در تقویم رسمی جمهوری اسالمی ایران به نام روز مهندسی
نامگذاری شده به سفارش سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در زمستان یک هزار و سیصد و نود در استودیو چپ چین توسط
داوود مرگان طراحی شده است.
* شایسته است از راهنمایی های ارزنده ی جناب آقای مهندس دیشیدی که در اصالح خط کوفی روی تمبر ،بی دریغ یاریمان کرد ،سپاسگزاری کنیم.
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گزارش در همايش تخصصي مهندسان عمران مطرح شد:

تحقق توسعه پایدار بدون مهندسی آنالين ممكن نيست
مهندس محمدتقی خسروی | جواد صبوحی

تخصص گرايي و تعيين فرصت هاي مناس��ب
براي س��پردن امور به متخصصان ضمن آنكه
منجر به كاهش هزينهها در توليد كاال و خدمات
خواهد شد ضريب ايمني را در انجام فعاليت هاي
شغلي افزايش ميدهد .اين مهم گرچه در جوامع
توسعه يافته صنعتي به يك باور تبديل شده است
اما هنوز در برخي از كش��ورهاي در حال توسعه
و حتي در حرفهایترین رش��تههاي تخصصي
مغفول مانده است .نبود ارتباط مناسب دانشگاه
و صنعت ،فعاليت بخشه��اي غير حرفهای در
غياب و ي��ا كمرنگ بودن فعاليت تش��كلهاي
حرف��های مردم نهاد از جمله عواملي اس��ت كه
باعث گرديده اين مهم آنگونه كه شايسته است
جدي گرفته نشود.
نوزده��م آذر ماه س��الجاري س��الن زيباي بنياد
پزوهش��هاي آس��تان قدس رض��وي و در جوار
بارگاه ملكوتي ثام��ن الحجج حضرت علي ابن
موسي الرضا عليه السالم سازمان نظام مهندسي
س��اختمان خراس��ان رضوي ميزبان نمايندگان
گروههاي تخصصي مهندسي عمران از سراسر
كش��ور بود تا ضمن واكاوي مشكالت حرفهای
پي��ش روي اين بخ��ش ،انگيزه تعامل س��اير
گروههاي تخصصي مهندسي نيز تقويت گردد.
آنچ��ه پيش روي داريد گزارش��ي اس��ت از اين
نشست كه تقديم حضورتان ميشود:
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بدون مهندسی آنالين نمیتوان توسعه پایدار داشت
رئيس ش��وراي مركزي سازمان نظام مهندسي در این نشست با بيان اهميت
گروههای تخصصی ،برنامههای تخصصی ،علمی و پژوهشی و آموزش گفت:
اعضای ش��ورای مرکزی و رؤسای نظام مهندسی استانها همواره این توجه و

اهتمام را داشته و دارند که این نشستها را تقویت کنند و به این وسیله زمینه هر
چه بیشتر برای همبستگی و ارتقاي کارآمدی نظام مهندسی ساختمان در سطح
کشور فراهم شود و از این طریق ایمنی ،رفاه ،بهداشت ،بهره وری و فرهنگ و
مدیریت ظهور و بروز یابد و بتوانیم بيش از گذشته زمینه رشد ،ارتقاء و اعتالي
بشری را در میهن اسالمی فراهم کنیم.
مهندسهاشمي اضافه كرد :توسعه پایدار مستلزم تأمین نیازها و استفاده از زیر
ساختها و متناسب با آن دستیابی به تکنولوژیهای روز است و امیدواریم نشست
حاضر فرصت مغتنمی را فراهم آورد تا بتوانیم بار دیگر قوانین ،دستورالعملها
و خط مش��یهای فعلی را بازبینی كنيم و با اس��تفاده از تجربیات و روشهای
موجود و با بهره گیری از تجارب روز دنیا و روشهای نوین آخرین دستاوردهای
مهندسی را در کشور ارتقاء دهیم تا در کنار ایمنی ،رفاه و بهره وری ،مدیریت،
فرهنگ و اقتصاد که موضوع ترویج اصول معماری و شهرسازی را آنگونه که
شایسته و بایسته ایران اسالمی است ارتقاء ببخشیم.
وي افزود :در مهندس��ی عمران بايد بعنوان محوری ترین و اصلی ترین رشته
مهندسی توجه ویژهای به ترويج مقررات ملی ساختمان و بومی سازی استفاده
از این قوانین و مقررات و تجربیات داش��ته باش��یم و بتوانیم به انتقاداتي كه
متوجه مهندس��ان ناظر در س��اخت و س��ازها و نظارت بر آنها ميشود پاسخ
دهيم .فرافكنيها و جوسازی موجود و اقناع نشدن افکار عمومی این شبهه را
بوجود میآورد که اتفاقات رخ داده ناشی از عملكرد مهندسان نظام مهندسی
ساختمان است .مهندسهاشمی در عین حال گفت :البته ما منکر وجود چنین
اشکاالتی نیستیم؛ متأسفانه اینها واقعیتهایی است که وجود دارد و دلیل اصلی
آن بی توجهی به اجراي مقررات ملی و نظام فنی مهندسی ساختمان در کشور
است .اما چگونه باید این فرهنگ سازی را ايجاد و آنرا ارتقاء داد تا آنکه مطالبه
عمومی مردم در ابتدای كار موضوع کیفیت باشد .اين موضوع به فرهنگ سازی
نياز دارد و اينكه ما نيز تالش کنیم بتوانیم هر یک به سهم خود آموزش عام
و همگانی را به مردم ارایه دهیم و عالوه بر ارتقاي سطح مهندسان اطالعات
آنها را بروز کرده با استفاده از تکنولوژیهای روز که نیازها و ضرورتهای مورد
انتظار جامعه را طلب میکند تأمین کننده این نیازها باشیم.
مهندسهاش��مي در ادامه گف��ت :امروزه بدون مهندس��ی آنالين نمیتوانیم
توس��عه پایدار داش��ته باشیم و به موضوع مقاوم س��ازی و كاستن از صدمات
ناش��ي از بالیای طبیعی بپردازيم .این کار وظیفه مهندسان سازه و عمران را
بس��یار سخت تر و سنگین تر میکند و بنابر این باید تالش کنیم پیش بینی،
پیشگیری ،مقاوم سازی و آگاه سازی مردم را که از اصلی ترین وظایف نظام
مهندس��ی است دنبال کنیم و در شرايطي كه علم در حال گسترش و توسعه
است ما نيز باید در عین تعامل با افکار و اندیشههای جمعی تالش كنيم تا در
کشورمان عالوه بر استفاده از تجربیات دیگران؛ به بومیسازی و تولید علم که
همواره یکی از مطالبات اصلی مقام معظم رهبری بودهاست توجه کنیم
وي با اشاره به انعقاد تفاهم نامه سازمان نظام مهندسي با دانشگاه بین المللی
ام��ام رضا (ع) اظهار اميدواري كرد با انعق��اد اين تفاهم نامه بتوان فعالیتهای
مهندس��ی کشور را ارتقا داد و ضمن افزایش سطح کارامدی نظام مهندسی و
همچنین کاربردی کردن فعالیتهای پژوهشی و علمی این فعالیتها را با سرعت
بیش��تری پیگیری نمود .وي گفت :با برگزاری دورههای آموزشی ،نشستهای
تخصص��ی و بازدیدهای علمی تالش ميکنیم در جه��ت تولید علوم فنی و
مهندس��ی گام مؤثرتری برداریم .به هر حال ش��ما باید با خالقیت و نوآوری
تالش کنید آثار ماندگاری را ایجاد کنید و برای آیندگان به یادگار بگذارید و در
این میان مهندسان عمران در توسعه ،عمران و آبادی کشور نقشی محوری و
اساسی بر عهده دارند.
وي اظه��ار اميدواري نمود با رعايت بحث ایمنی و توجه به موضوع زیبایی و
دوام ساختمان و معماری و شهرسازی اسالمی ایرانی روز به روز شاهد ارتقاي
استحکام ساختمانهای خود باشيم چرا که باید این سرمایه عظیم و ملی را حفظ
کنیم تا بتوانیم در نوسازیهای خود بویژه با اولویت دادن به بافتهای فرسوده،
ایمنی ،بهداشت و همین طور استفاده از مصالح استاندارد را که سهم بسزایی در
حفظ محیط زیست و ارتقاي سطح بهداشتی و رفاه شهروندان دارد تامین کنیم.

ازظرفیتهااستفادهنمیکنیم
شهردار مشهد در اين نشست گفت :انتظار جامعه از مهندسان و نظام مهندسی
اين است که در تمامي مراحل یک فعالیت عمرانی ،سازوکارهایی را مديريت
کنند تا او ًال این خدمات اندازه کافی در دسترس کسانی که میخواهند از این
خدمات اس��تفاده کنند قرار بگیرد و کیفیت کام ً
ال مناس��ب و رضایت بخشی
داش��ته باشد و مطمئن باش��ند که یک بنا با کیفیت چه در معماری درست و
چه اس��تحکام و چه کارکردهای بعدی به ش��رایط مطلوبی برس��د .آنها بايد
کام ً
ال مطمئن باشند که آخرین قوانین و مقررات در ساخت و سازها و آخرین
پیشرفتهای علمی در طراحیها و اجرا رعایت میشود و این خدمات زمينهای
را فراهم میکند که وقتي از سرمایههای ملی استفاده میکنیم بخوبی آنها را
حفظ و مورد بهره برداری قرار دهيم تا بنایی با کیفیت ،مناسب ،با کارکرد خوب،
عمرطوالنی و شرایط اقتصادی فراهم شود.
مهندس پژمان در ادامه گفت :ما در حال حاضر و با امكانات موجود از تمامی
ظرفیتهایی که متناسب با انتظار جامعه مهندسی است استفاده نمیکنیم از
سویی نمیتوانيم ادعا كنيم که در استفاده از مواد و مصالح بخوبی عمل كرده
و از فناوریهای جدید بهره گرفته و کارکردهای کام ً
ال مناسبی عرضه كرده ايم.
واقعيت آن اس��ت كه در بس��ياري موارد از این ظرفیتها به خوبی بهره برداری
نمیش��ود .بعضی از طراحیها ضعیف اس��ت .بايد مواد و مصالح استاندارد در
بازار به وفور و با قیمت مناس��ب عرضه ش��ود .بايد روشهای سنتی احداث را
كنار بگذاريم و به سمت تولیدات انبوه با استاندارهای مناسب و متنوع حركت
كنيم.
وي خاطر نشان كرد :اگر بتوانیم جاي پاي تکنولوژیهای نوین را در ساخت و
سازهای موردی و انفرادی باز کنیم ،اين مساله عالوه بر آنكه میتواند کیفیت را
ارتقاء دهد باعث ميشود دغدغههایی همچون كمبود نیروی کار ماهر ،رضايت
بخش نبودن نظارتها و مس��ايلی از این قبیل برطرف شود .مفهوم استفاده از
تکنولوژیهای نوین این است که در عين رعایت ضوابط و مقررات به شکل
تمام عیار ميتوانيد در زمان و در قیمت و کیفیت ش��رایط خیلی بهتری را در
اختیار کارفرمایان و مصرف کنندگان قرار دهید .گرچه در بعضی از فعاليتهاي
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انبوه سازی شاهد تغییراتی هستيم ولی آن هم چندان چشمگير نیست و اين
مساله را هنوز جدی نگرفته ایم.
وي در ادامه گفت :ش��ما مهندسان نمایندگان تام االختیار در مدیریت شهری
هس��تید و انتظار ما از شما مهندس��ان اعمال تمامي ضوابط و مقررات ،اعم از
شهرسازی ،معماری ،مقررات ملی ساختمان و . . .است .طبع ًا وقتی مهندسان در
فعالیتی حضور دارند بایستی با اطمینان خاطر مطمئن باشیم که اتفاقات دیگری
رخ نميدهد و الاقل در زمانی که میخواهد این اتفاق واقع ش��ود مس��ووالن
ذیربط از آن مطلع شوند .در بحث تولید مصالح ساختمانی مرغوب ضرورت دارد
همکاری بیشتری بین نظام مهندسي و واحدهای تولید کننده بويژه مدیریت این
بخش و بويژه بخش صنایع و استاندارد توسعه یابد و به نحوی به توليدكنندگاني
ک��ه م��واد و مصالح مرغ��وب تر و اس��تاندارد تر تولید میکنند کمک ش��ود.
وي گف��ت :با توجه به هدفمند ش��دن یارانهها امروز ديگر برای بس��یاری از
واحدهای سنتی مقرون به صرفه نیست که کاالهای سنتی قبلی را تولید کنند
و جاي دارد که استفاده از اینگونه مواد و مصالح پیشرفته ترویج شود.

اس��ت یکی از ارکان پروسه ساخت و ساز باشد و دالیل مختلفی ممکن است
در این اتفاق موثر باشد عواملی همچون نبودآموزش کارگران ،مجری ذیصالح
یا سازنده ذیصالح .گاهي عدهای ميپرسند چرا مهندس ناظر استاندارد بودن
و يا نبودن مصالح را در کارگاه نظارت نمیکند .اتفاق ًا باید بس��تر برای نظارت
فراهم ش��ود .مهندس اخوان پیشنهاد كرد با توجه به شرایط موجود در جامعه
و پیشرفت نظامهاي مهندسی در عرصههای مختلف ،نظام مهندسی استانها
تعامل بيش��تري را با قوه قضائیه داشته باش��ند .وي افزود :در این شرایط باید
وظایف و جایگاه خود نظام مهندس��ی برایشان کام ً
ال تفهیم شود و این مساله
خیلی هم تأثیر گذار خواهد بود .بطور مثال در س��ازمان نظام مهندسی استان
خراس��ان رضوي کارگروه رسانه دادگستری تش��کیل شده است و بسياري از
موضوعاتی که ما از طریق صدا وسیما نمیتوانیم آنها را برنامهریزی کنیم از
این کانال یا دادگاه ویژه خود مهندسان پيگيري ميشود .تا در صورت بروز يك
اتفاق ،مس��ایل مهندسي در بخشی که متناسب شأن آنهاست رعایت شده و
مسايلشان مورد بررسی قرار بگیرد.

به نظام یکپارچه شهری نياز داریم
رئيس سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي نيز در اين همايش خاطر نشان
كرد :مهمترین موضوعي که بويژه در رشته تخصصی عمران بايد مدنظر قرار گيرد
بحث تکنولوژیهای نوین در صنعت ساختمان است که بايد زمینههای آن بطور
كامل در تمامي استانها بويژه در بحث آموزش مهندسان فراهم شود .مهمترین
وظیفه ای که به عهده ش��ما در استانهاست تدبیر کردن در این بخش است.
اخوان عبدالهيان يادآور شد :ما در کشور به نظام یکپارچه شهری نياز داریم .اگر
ادعا میکنیم که به سوی مدیریت یکپارچه شهری حركت ميكنيم بايد يكي
از وظایف مهم ما این باشد که به سوي نگاههای موضوعات سیستمی ،نه تنها
در استان خودمان ،که در کشور برويم.
وي افزود :آنچه جامعه نظام مهندسی کشور به آن نیاز دارد همدلی ،صمیمیت،
وحدت و ظهور اخالق حرفه ای و مهندسی در تمام موضوعات است .در اين
صورت اس��ت كه ميتوانيم ادعا کنیم نظام مهندس��ی پویایی در پیش روي
داریم .االن شما هر جایی که میروید و اتفاقی میافتد مهندس ناظر را مقصر
ميدانند؛ مگر فقط مهندس ناظر س��اختمان را میسازد .مهندس ناظر ممکن

هنوزمصالحغیراستاندارداستفادهمیکنیم
رئيس گروه تخصصي عمران شوراي مركزي سازمان نظام مهندسی ساختمان
نیز در اين همايش پروژههای عمرانی و فعاليتهاي انجام گرفته توسط مهندسان
عمران در کشور را بی نظیر دانست و گفت :برای رسیدن به کار خوب و کیفی
رعايت حداقل  4اصل ضروري است ،اولين اصل آموزش نیروی انسانی است
و ض��رورت دارد آموزش فنی و حرفه ای با توجه به آنكه ما از فقدان و کمبود
نیروی ماهر رنج میبریم فعال تر از قبل وارد ميدان ش��ود .مهندس رئیس��ی
افزود :تا زمانی که نیروی ماهر نداش��ته باشیم چگونه میتوانیم ادعا كنيم به
ساختمانهای باکیفیت و با مقاومت خواهیم رسید و اين مساله دغدغه مهندس
جامعه را چندین برابر میکند .مس��اله دوم مصالح با کیفیت است متأسفانه ما
هنوز شاهد استفاده از مصالح غیر استانداردی هستیم که گاه استفاده از آنها
خطراتي را نيز در پي دارد .حضور اداره استاندارد در جامعه بويژه برای ساخت و
ساز و برای ارتقاي کیفیت و عمر ساختمان ضروری است .ما نمیتوانیم به همه

مهندسانمان بگوییم که چنانچه در ساختماني مصالح استاندارد وجود نداشت كار
را متوقف كنيد اگر اینگونه عمل کنیم در عرض یک روز كار همه ساختمانها
متوقف میش��ود .نكته ديگر اجرای س��اختمان است که یکی از وظایف نظام
مهندسی است .بايد بس��تر جایگاه مجریان صاحب صالحیت را فراهم کنیم
و در پايان اين ،مهندس��ان ناظر هس��تند که باید با دقت عمل و نظارت خود
به بحث کیفیت رسیدگی کنند .عالوه بر اين چهار عامل كه باعث کیفیت و
عمر س��اختمان خواهند شد اگر مدیریت زمان نداشته باشیم باز هم مهندسی
مان زیر سوال میرود عالوه بر اينها اگر به بهينه مصرف انرژي توجه نكنيم
عوامل پنجگانه قبل نيز با دچار مشكل خواهد شد .بنابراین امیدواریم در جامعه
مهندسی بتوانیم راهکارهای مناسبی را برای رسیدن به این اهداف پیدا کنیم.

گزارش کار گروه تخصصی عمران
رئيس گروه تخصصي عمران نظام مهندسي خراسان رضوي نیز در ادامه این
نشست گزارشی از عملکرد گروه تخصصی عمران سازمان ارايه داد .پیگیری
براي ایجاد کمیس��یون ژئوتکنیک در س��ازمان و بررسی و تصویب نظام نامه
این کمیس��یون و ارس��ال به هیئت مدیره براي تصویب ،تهیه دس��تورالعمل
شاخصهای فنی مهندسی سازه برای جشنواره بنای برتر در مشهد و بررسی
نهایی در مورد تعیین س��ازه برتر در اين شهر ،سازماندهی بخش کارشناسان
ارش��د سازه برای کنترل سازه س��اختمانهای در حال ساخت از جمله مواردي
بود كه مهندس برادران همتي به آنها اش��اره نم��ود .وي به همکاری گروه
عمران با نش��ریه طاق در چاپ مقاالت رش��ته عمران در این نشریه نيز اشاره
كرد .وي تشكيل گروههای بررسی سوانح و اتفاقاتی که در ساختمان های در
حال س��اخت در مشهد رخ میدهد و ارائه نظر کارشناسی بر روی موضوعات
مختلف نظیر آتش سوزی ،فروریزی ساختمان و ریزش دیوارههای گودبرداری
و همکاری در سایر امور مشابه با سازمان نظام مهندسي و شورای انتظامی را از
ديگر فعاليتهاي گروه عمران دانست.

حدود  5میلیون متر مربع ساخت و ساز در خراسان
دبير همايش و عضو هيئت رئيسه س��ازمان نظام مهندسی نيز اظهار داشت:
 15هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در 7
رشته فعاليت ميكنند كه بیش از  8هزار نفر از آنها را مهندسان رشته عمران
تشكيل ميدهند .مهندس پور حسینی خاطر نشان كرد :سازمان نظام مهندسي
خراس��ان رضوي پس از استان تهران دومین س��ازمان نظام مهندسی بزرگ
کش��ور محسوب میشود .سازمانهای نظام مهندسی با توجه به حجم ساخت
و س��از کش��ور و س��رمایه گذاری در این بخش بايد توجه ويژهای را به قانون
نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده  33که بحث مقررات ملی ساختمان
و مجموعه ای از ضوابط فنی اجرایی الزم االجرا در طراحی ،نظارت و اجرا را
مورد تاكيد قرار ميدهد مبذول دارند.
وی افزود :سالیانه در استان خراسان حدود  5میلیون متر مربع ساخت و ساز با
حجم سرمایه گذاری بیش از  2هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در
حال اجراست .عالوه بر اين در بخش مسکن مهر نيز در استان خراسان رضوي
حدود  110هزار واحد مسکونی در حال احداث است.
وي آنگاه به فعاليت هاي انجام ش��ده توسط سازمان نظام مهندسي خراسان
رضوي اش��اره كرد .تاس��یس مدیریت پژوهش و پش��تیبانی از پژوهشهای
کاربردی در حد کارشناس��ی ارشد و دکتری،برگزاری همایشها براي ارتقاي
سطح علمی و فنی ،انتشار مجله ماهنامه طاق با حدود  15هزار نسخه تیراژ،
برگزاری اولین جش��نواره بنای برتر در استان ،تأسیس دفتر منطقه ای شمال
شرق مرکز تحقیقات س��اختمان و پیگیری براي ایجاد شعبه جایگاه ژاپن در
خراسان ،شرکت در نمایشگاههای اختصاصی جمهوری اسالمی ایران بویژه
در کشورهای همسایه از جمله افغانستان و قرقیزستان در راستای بحث صدور
خدمات فنی و مهندس��ی ،تأسیس کمیس��یون مصالح استاندارد با هماهنگی
ارگانهای ذیربط از جمله اداره اس��تاندارد و تهیه کتابچه ای از اس��تانداردهای
صنعت س��اختمان که هنگام صدور پروانه در اختیار مالکان و مهندس��ان قرار
میگیرد از جمله فعاليتهايي است كه مهندس پور حسيني به آن اشاره كرد .وي
در ادامه افزود :دبیرخانه دايمی فناوریهای نوین صنعت ساختمان هم در استان
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خراسان قرار دارد که اخیراً دومین همایش کشوری آن برگزار شده است .وی
ادامه داد :در بحث نظارت مضاعفی که بر عهده س��ازمان نظام مهندسی قرار
گرفته اس��ت ،ساليانه  20هزار بازدید کارشناسی از ساختمانها در چهار رشته
معماری ،برق ،س��ازه ،تأسیس��ات انجام ميگيرد .در سازمان نظام مهندسي از
همکاری  20نفر از کارشناس��ان ارش��د و دکتری و استادان دانشگاه در بخش
کنترل محاسبات سازه استفاده میشود و همچنین حدود  80نفر کارشناس از
مهندسان كار بازدید از ساختمانهای سطح شهر را برعهده دارند .وي افزود :از
سال گذشته بحث صدور شناس��نامه فنی ملکی شروع شده و تعداد زیادی از
شناسنامهها تهیه و به مالکان اهدا شده است.
عضو هیئت رئیسه سازمان نظام مهندس��ی در ادامه خاطر نشان كرد :در این
دوره هیئت مدیره سازمان اهتمام ویژه ای به امور رفاهی داشتهاست بگونهای
كه در حال حاضر در حال پيگيري جدي بحث بیمه جامعه مسوولیت مهندسان
و بحث تسهیالت قرض الحسنه و مسايل ورزشی هستیم .وي تشکیل جلسات
فرهنگی ،مذهبی ،چاپ کتابهای فنی تاليف ش��ده توس��ط اعضای سازمان و
برگزاري برنامه جامعه قرآنی براي اعضای س��ازمان و خانوادههای آنها را از
جمله برنامههايي دانست كه توسط اين سازمان انجام گرفته است.
حضور دانشگاه بين المللي امام رضا (ع) در همايش
در اين همايش رئيس دانشگاه بين المللي امام رضا (ع) نيز ضمن ابراز خرسندي
از حضور در اين نشس��ت اظهار داش��ت :دانشگاه امام رضا(ع) دومین دانشگاه
بین المللی ایران پس از دانشگاه امام خمینی قزوین است که در ابتدای امسال
موفق به دريافت مجوز بین المللی خود از س��وي ش��وراي گسترش آموزش
عالی کش��ور گرديده و ميكوش��د با توجه به رسالت و مأموریتی که براي این
دانش��گاه تعريف ش��ده است در س��طوح ملی و بین المللی فعالیت کند .دكتر
ميرزائ��ي در ادامه افزود :در حال حاضر دانش��گاه بين الملل��ي امام رضا (ع) با
هفت دانش��گاه خارجي در رش��تههاي معماری و هنرهای زیبا توافقاتي را به
عمل آورده است که آخرین تفاهم نامه امضاء شده با دانشگاه (معمار سیلون)
ترکیه در زمینه اجرای مشترک برخی از دورهها بودهاست .وي همچنين گفت
برنامهري��زي براي برگزاري دورههای کوتاه مدت و همچنین دورههای مقطع
دار در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با دانشگاههای فلورانس و میالن ایتالیا،
دانشگاه معماري بیرمنگام و برخي از دانشگاههای هند جزو برنامههایی است
که مجوزهای آن از وزارت علوم ،دريافت شده است.
حاشيه:
پيشكسوتان سختكوش و مهندس��ان مجربي كه همواره زينت نام مهندسي
عمران اين مرز و بوم اند نيز به اين نشست آمده بودند تا از خدمات ارزشمندشان
تقدير شود؛ مهندساني كه پلهاي با قدمت اما ماندگار امروز كه ريشه در تاريخ
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پوياي مهندسي گسترانده اند ،يا سازههاي سترگ بر جاي ماندهای كه چونان
سرو بر سازههاي مستحكم اعتماد تكيه زده اند و سدهاي بلند قامتي كه شكوه
پايدار و مثال زدني شان خود گواهي از انديشه ناب و سند گوياي آنهاست.
مهندساحمدطهراني
متولد سال  1313در شهر اراك
ليسانس راه و ساختمان در سال 1342
مهندسعليبرادرانهمتي
متولد سال  1315شهر مشهد
ليسانس مهندسي راه و ساختمان از دانشكده فني دانشگاه تهران سال 1342
مهندسجمشيدمنصوريان
متولد سال  1315شهر مشهد
فوق ليسانس راه و ساختمان از دانشكده فني دانشگاه تهران در سال 1343
مهندسمسيحقاضياني
متولد سال  1316شهر مشهد
فوق ليسانس راه و ساختمان از دانشگاه تهران در سال 1341
مهندسمصطفيصابرطوسي
متولد سال  1316در شهر مشهد
فوق ليسانس راه و ساختمان از هنرسراي عالي فني در سال 1342
مهندسجوادبهراميان
متولد سال  1316در شهر تبريز
ليسانس راه و ساختمان از وزارت راه در سال 1342
مهندسرحيمرحماني
متولد سال  1317شهرستان قوچان
فوق ليسانس راه و ساختمان از دانشكده فني دانشگاه تهران در سال 1343
مهندس احمد ناظم زاده
متولد سال  1319در شهرستان نيشابور
ليسانس راه و ساختمان در سال 1352
مهندسمحمدجوادعاملراحتطلب
متولد سال  1319در شهر مشهد
فوق ليسانس راه و ساختمان از دانشكده فني تهران در سال 1343
مهندسمهديرئيسي
متولد سال 1323
فوق ليسانس راه و ساختمان ( 1345دانشكده فني دانشگاه تهران)
مهندس علي اصغر ساالري
متولد سال  1323در شهر مشهد
ليسانس مهندسي راه و ساختمان در سال 1349
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گزارش شهردار مشهد در پنجمین همایش حمل و نقل و ترافیک:

ضریبمالکیتخودرو درکشوردرمقایسه
با کشورهای پیشرفتـه بسیـار پایین است
مهندس محمدتقی خسروی | جواد صبوحی

اشاره:
امروزه با شتاب يافتن تحوالت تجاري در جهان ،نیاز به ایجاد و گسترش راهها،
ضرورت و نیازی اساس��ی برای پیوستن به قافله شتابان توسعه پایدار به شمار
میرود .حمل و نقل ،با ايفاي نقش رابط ميان بازار توليد و بازار مصرف ،به مثابه
پايههاي پلي است كه بخشهاي مختلف جوامع با عبور از روي آن ،به سمت
توسعه پايدار حركت ميكنند از این روی برنامهریزی برای آن ضمن آنکه در
پایان اهداف چنین توس��عه ای را به ارمغان خواهد آورد آثار اجتماعی متعددی
همچون کاس��تن از حوادث جاده ای ،تامین سالمت و بهداشت روانی ،ارتقای
فرهنگ عمومی و . . .را در پی خواهد داشت.
 26آذرماه هر سال که به پاس خدمات طاقت فرسای ناوگان خستگی ناپذیر
حمل و نقل کشور ،و برای آگاهی هرچه بیشتر جامعه با نقش و جایگاه اساسی
بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران زمین ،به عنوان «روز حمل و نقل» انتخاب
ش��ده است ،فرصت مناسبی اس��ت تا کارشناس��ان ،برنامه ریزان و مدیران و
دست اندرکاران حمل و نقل گرد هم آیند و با هم اندیشی خود ضمن بازبینی
مشکالت و مسایل گریبان گیر کشور در این خصوص ،برای حل آن نیز چاره
اندیشی کنند.
پنجمین همایش متخصصان و دست اندرکاران حمل و نقل و ترافیک با هدف
تحقق همین هدف  26آذرماه در مش��هد برگزار ش��د .در این نشست شرکت
کنندگان با بررسی اقدامات صورت گرفته در خصوص رونق شبکه حمل و نقل
در شهر و کشورمان به واکاوی مشکالت پیش روی این صنعت پرداختند .آنچه
پیش روی دارید گزارشی از این نشست است که تقدیم حضورتان میکنیم:
حوادثی که ناشی از خطای انسانی است
شهردار مشهد در این نشست با بیان اینکه زندگی انسان در گذشته دور مرهون
جابجایی و حمل و نقل بودهاست ،گفت :حمل و نقل در زندگی ماشینی امروز
عالوه بر آنکه نقش مهمی در جابجایی مسافر و بار ایفا میکند تبعات جدی
در زندگی انسان ایجاد کرده است؛ بگونه ای که ازدحام بیش از حد آن موجب
اتالف وقت و منابع ،بروز حوادث و خسارات مادی و انسانی شده است ،ضمن
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آنک��ه آالیندههای صوتی و تبعات دیگر آن آثار مخربی را بر زندگی گذاش��ته
اس��ت .این آثار مخرب ناشی از ابزار و وسیله ای است که در ابتدا برای رفاه و
آسایش فراهم گردیده بود اما اینک به دلیل استفاده نادرست شاهد آثار مخرب
آن هستیم.
مهندس پژمان در ادامه افزود :بخش عمده حوادث ،ناشی از خطاهای انسانی
و رعایت نکردن قوانین و مقررات است که اکنون بالی جان انسانها شده است
و اگر بتوانیم با همت همه دست اندرکاران تعداد تلفات این حوادث را کاهش
دهیم آثار منفی که در زندگی خودشان و در زندگی اجتماعی ایجاد میکنند و
نیز آثار مخرب اقتصادی را کاهش داده ایم.
مدیریتبابررسیتقاضا
بخشی از این مساله نیز به نحوه استفاده از این امکانات و بخشی نیز به مدیریت
خود انسان بر میگردد .در دوره ای که انسان از سوخت فسیلی استفاده میکرد
حجم آالیندههایی که در محیط منتش��ر میشد اندک بود .ضمن آنکه با خود
پاالیشی طبیعت ،این مشکل حل میشد ولی امروزه تجمع و تمرکز جمعیتی
در شهرها ضرورت چاره جویی انسان و یافتن راه حلهای متنوع و مختلف را
برای تامین زندگی بهتر وی اجتناب ناپذیر کرده است .نکته ای که امروز باید
مورد توجه قرار میگرفت این است که باید با بررسی تقاضا آن را مدیریت کرد.
در این راس��تا با ارایه خدمات متناسب و الکترونیکی شدن بسیاری از خدمات
میتوان از جابجاییها و سفرهای غیر ضروری جلوگیری کرد .توزیع خدمات
مناسب در بخشهای مختلف شهری میتواند به این مهم کمک کند .در این
راستا آنچه مهم تلقی میشود سامان دادن به ترافیک است که ما فکر میکنیم
با اضافه کردن ناوگان حمل ونقل این مس��اله قابل حل اس��ت ،اگر قرار باشد
سنجیده با این موضوع برخورد نکنیم و این تقاضا همین طور لجام گسیخته
ادامه پیدا کند که در اینصورت هیچگاه این مساله به سامان نخواهد رسید پس
بهتر آن اس��ت که زندگی انسانها را از فشار یک زندگی ماشینی خارج کنیم
و آنها را به فطرت و طبیعت خودش��ان برگردانی��م و همین مدهای ابتدایی
جابجایی و سفر را ترویج و تبلیغ کنیم.
وی اضافه کرد :اس��تفاده از دوچرخه عالوه بر آنکه میتواند تقاضای س��فر را

و به اصطالح عقب افتادگی خارج شده ایم و امروز شاهد تحوالت تازه ای در
شهر هستیم و این تحوالت به افزایش سرعت حرکت در شهر افزایش کمک
کرده است .عالوه بر این احداث تقاطعهای غیر هم سطح؛ ایمن سازی معابر،
میزان تالقی بین وس��ایل نقلیه را کاهش داده و شاهد بهبود وضعیت حمل و
نقل عمومی و نیز کاهش سالیانه متوسط سرعت وسایل نقلیه عمومی هستیم.
وی اظهار امیدواری کرد با برنامههای جامع ،دقیق و علمی ،همت شهروندان
و کمک آنها به شهرداری و تامین منابع شاهد انجام اتفاقات خوب بیشتری
در آینده باشیم.
قطار شهری؛ یک بارقه امید
وی با اش��اره به فعالیت سیس��تم حمل و نقل ریلی در مشهد قطار شهری را
بارقه امیدی برای کمک به حمل و نقل عمومی و کاهش ترافیک دانس��ت و
اظه��ار امیدواری نمود با راه اندازی خط دو و آغاز خط س��ه بتوان گام موثری
در کاهش مشکالت ترافیک شهری برداشت .شهردار مشهد میزان استفاده از
مسیر حرکت دوچرخه و ایمن سازی معابر و پیاده روهای شهری را متناسب با
ترویج سیاست بهینه سازی ترافیک ندانست اما در عین حال گفت :شهرداران
مناطق،امروز همس��ان با کارشناس ارشد ترافیک همه روزه مسایل ترافیک و
جابجایی را در منطقه خود رصد کرده و اطالعات مورد نیاز را به سازمان منتقل
میکنند و مسووالن مربوطه نیز با چاره جویی اقداماتی را برای اصالح وضعیت
موجود به کار میبندند.

تامین کند ،س�لامت ،نشاط و شادابی را نیز برای استفاده کننده آن به ارمغان
میآورد .گرچه در این خصوص قدمهایی را برداشته ایم ولی هنوز با نیازهایمان
فاصله بس��یاری داریم .برای نیل به این مقصود بایستی نگاه خودرو محور در
تفکرات شهرسازی و نیز جابجایی سفرهای انسان محور ،جدی گرفته شود.
مهن��دس پژمان تصریح کرد :توقع اینکه اف��راد ،صرف ًا پیاده قدم بزنند و یا به
وسیله دوچرخه رفت و آمد کنند توقع معقولی نیست اما در کنار این امر تقویت
ناوگان حمل و نقل عمومی میتواند به اس��تفاده صحیح و محدود از وس��ایل
نقلیه شخصی کمک کند عالوه بر این کیفیت و ظرفیت مناسب حمل و نقل
عمومی میتواند موضوع تعیین کننده ای در این خصوص باشد؛ به شرط آنکه
بتوانیم کیفیت مناس��ب و نیز زمانبندی صحیح و دقیق را برای وس��ایل نقلیه
عمومی فراهم کنیم.
تعداد خودروها زیاد نیست
ش��هردار مش��هد در ادامه گفت :عليرغم اینکه عده ای ،از تعداد خودرویی که
هرسال به تعداد خودروهای کشور اضافه میشود اظهار نگرانی میکنند اما در
عین حال هنوز هم ضریب مالکیت خودرو در کشور ما در مقایسه با کشورهای
پیشرفته بسیار پایین است ولی سایر کشورها با مشکالت فعلی کشور ما مواجه
نیس��تند؛این موضوع به معنای آن است که ما با مشکل استفاده از امکانات و
مدیری��ت در حمل و جابجایی مواجهیم .میت��وان با این موضوع کنار آمد که
مردم خودرو داشته باشند ولی باید در اوقات ضروری از آن استفاده کنند .وی
در ادامه افزود :یکی از اتفاقات مهم که هم در امر ترافیک و هم حمل و نقل
تاثیرگذار است مهیا ساختن زیرساختهای این مهم از طریق احداث شبکه معابر،
کامل کردن این حلقهها ،اصالحات هندسی ،تقاطعهای غیر همسطح تجهیز
این تقاطعها و مدیریت درست بر آنهاست .خوشبختانه زحمات همه فعاالن در
این عرصه در مشهد مقدس تا حدود زیادی نتیجه داده است و از روند معیوب

دو مشکل شهرهای بزرگ
مهندس رئیس��ی عضوهيات مديره شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان
كش��ور و هيات مديره س��ازمان نظام مهندسي س��اختمان خراسان رضوي با
یادآوری اینکه ترافیک یکی از رشتههای هفتگانه نظام مهندسی است گفت:
شهرهای بزرگ با دو مشکل شهرس��ازی و ترافیک ،مواجه اند؛ و اگر بتوانیم
مش��کل ترافیک را برای شهرنشینها حل کنیم میتوانیم اعا كنيم از شهری
ایمن ،توام با آرامش و آس��ایش براي شهروندان برخوردار هستيم .وي با بيان
اينكه طي چند س��ال اخير اقدامات كيفي مناس��بي در استان خراسان رضوی
و بويژه مش��هد در خصوص ترافيك انجام ش��ده اس��ت از مسووالن ترافیک
استان درخواست كرد در فرصتهای مناسب همچون تریبون نماز جمعه نیازها و
مشکالت خود را که درگرو پشتیبانی مردمی است برای آنان تبيين كنند.
وی در ادامه با اشاره به اينكه در شش ماهه نخست امسال  25میلیون اتومبيل
در س��ه محور ورودی و خروجی مش��هد تردد داشته اند خاطر نشان كرد :این
میزان جابجايي كه میزان آن 14درصد از ش��ش ماهه سال قبل بیشتر است،
قابل تامل بوده و بنابر اين باید روی آن کار كارشناسي صورت گيرد.
رئيسي خاطر نشان كرد :در بررسی امکانات استانی در مقایسه با استان اصفهان،
استان خراسان رضوی در حمل مسافر درون استانی رتبه دوم و اصفهان رتبه
پنجم را داراست .در آمار مربوط به حمل و نقل در آزادراه نیز خراسان رضوي
با 2/2درصد رتبه يازدهم و اصفهان با 20درصد مقام نخست را داراست ضمن
آنکه در بحث تصادفها و آمار فوت شدهها نيز رتبه دوم هستیم.
مشهد ،به همه تعلق دارد
وی گفت :ش��هر مشهد متعلق به همه کشور است .چرا باید در بحث مهمان
پذیری از همه اس��تانها وضعیت ایمنی جادهها به گونه ای باش��د که در بحث
تصادف و آمار فوت شده ما دومین استان پس از استان تهران باشیم؟
وی با بیان اینکه تامین ایمنی راهها منوط به ایجاد آزاد راههاست گفت :آزاد راه
 72کیلومتری شمالی مشهد با دو باند رفت و دو باند برگشت 200میلیارد تومان
هزینه داشتهاست ،از س��ویی دولت برای توسعه آزادراهها طبق بودجه برنامه
پنج��م بودجه ای محدود در اختیار دارد و از همی��ن روی قصد دارد از طریق
س��رمایه گذاریها و مشارکتها این مهم را تحقق بخشد .وی خاطر نشان کرد:
چگونه میشود طی پنج سال يكصد میلیارد( 100/000/000/000ريال)هزینه
کنید و بخواهید با این اعداد و ارقامی که برای عوارض میگیرید  20سال برای
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آن صبرکنید .اص ً
ال آیا این س��رمایه گذاری باعث میش��ود که افراد برای این
مهم سرمایه گذاری کنند؟ پس الزم است معاونت وزارت راه ،راهکاری را برای
ترغیب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری احداث آزادراهها بیابد .وی در ادامه
گفت :آیا اگر به شما بگویند باید از راه قدیم به مسیرتان ادامه بدهید حاضرید
 3000تومان هم بدهید که از راه جدید این مس��یر را ادامه بدهید چون ایمنی
را میخواهید؟ چرا نمیآیید راهکاری پیدا کنید و به مسووالن وزارت راه ارایه
کنید تا جایگاه استان در این بخش برای استانی که محور کشور است از رتبه
یازدهم تغییر کند .مهندس رئیس��ی با تقدیر از مدیریت شهری در راه اندازی
قطار ش��هری اظهار امیدواری کرد با راه اندازی خط دوم قطار ش��هری شاهد
حرکت روان ترافیکی و آرامش شهروندان باشیم.
بیانیهپایانی
پنجمین همایش متخصصان و دس��ت اندرکاران حم��ل و نقل و ترافیک در
مشهد با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد .در این بیانیه با اشاره به اینکه
تحوالت شگرف دنیای امروز با استفاده از دانش فنی ،تکنولوژی و فناوریهای
جدید و پیشرفته برای توسعه پایدار در تمام ابعاد و زمینههای زندگی بشری از
جمله صنعت حمل و نقل حرکتهای تازه ای را به ارمغان آورده و در این راستا
اقدامات نوینی قابل مشاهده است آمده است :یکی از شاخصهای اصلی توسعه
اقتصادی کشورها ،رش��د و توسعه صنعت حمل و نقل میباشد .امروزه نقش
حمل و نقل در توسعه پایدار بسیار روشن و انکار ناپذیر است .سهم چشمگیر
بخش حمل و نقل در تولید ناخالص داخلی کشورها حکایت از ارتباط تنگاتنگ
کلیه زیر بخشهای اقتصادی با بخش حمل و نقل دارد.
از س��وی دیگر در بررسی نقش حمل و نقل در توسعه پایدار عواملی همچون
رف��اه عمومی ،اقتصاد ملی ،محیط زیس��ت و تأثی��رات اجتماعی آن به لحاظ
کارکردهای اساسی در جامعه مد نظر میباشد .لذا انتخاب سیستمهای حمل و
نقلی که منطبق با مصرف بهینه سوخت و انرژیهای موجود و شرایط مطلوب
زیست محیطی باشد باید در اولویت اول قرار گیرد.
در این بیانیه همچنین تصریح ش��ده اس��ت :تغییرات سریع و فزاینده فناوری
صنعت حمل و نقل علیرغم فواید مطلوب آن حیطه ایمنی عمومی را در معرض
تهدیدهای جدی و جدیدی قرار داده اس��ت .انتخاب صحیح و اصولی سیستم
حمل و نقل یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در کاهش سوانح و تصادفات بشمار
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میآی��د ،که توجه به آن امری الزم و ضروری اس��ت .از طرف دیگر انتخاب
گزینه مناس��ب منوط به شناخت کافی از سیستمها و انجام درست کار جهت
اتخاذ تصمیم است.
همچنی��ن مدیریت حمل و نقل مقوله پیچیده ای اس��ت که با عوامل زیادی
س��روکاردارد .اقدام��ات ارگانهای مختلفی در ش��کل دهی وضعیت ترافیک
تاثیرگذار است .توجه همزمان به مدیریت عرضه و تقاضا و عدم غفلت از آنها،
نقش اساسی در رسیدن به ترافیک سالم دارد را ایفا مینماید.
در این بیانیه همچنین آمده است :این همایش با تاکید بر نقش اساسی مدیریت
حمل و نقل موارد زیر را برای بهبود سیس��تم حمل و نقل در شهرهای کشور
ضروری دانس��ته و برآنها تاکید مینماید و از مس��ووالن و دست اندرکاران
مدیریت ش��هری بویژه در حوزه حمل و نقل و ترافیک میخواهد نس��بت به
تحقق نکات اساسی بشرح زیر حداکثر تالش و جدیت را به عمل آورند.
 -1لزوم توجه بیشتر به حمل و نقل عمومی
توسعه حمل و نقل عمومی و بوجود آوردن شرایطی که مردم نسبت به استفاده
از سیس��تمهای حمل و نقل همگانی به جای خودرو شخصی ترغیب شوند،
از اقدامات اساس��ی و زیربنایی برای بهبود ش��رایط حمل و نقل و ترافیک در
شهرهای بزرگ است .در این راستا ایجاد،توسعه و تکمیل سیستم حمل و نقل
ریلی در کنار سایر سیستمهای حمل و نقل عمومی نقش کلیدی در تامین نیاز
جابجایی مردم و کاهش مشکالت ترافیکی دارد .همچنین توجه ویژه به تقویت
سیستم اتوبوسرانی ،توجه همزمان به افزایش و نوسازی ناوگان در کنار اولویت
دادن به حرکت اتوبوسها در ش��بکه معابر بویژه در مناطق شلوغ و پرازدحام
ش��هر امری الزم و ضروری اس��ت .باتوجه به انجام مطالعات ارزنده در زمینه
اصالح و تقویت سیستم اتوبوسرانی ،از جمله توسعه مسیرهای ویژه اتوبوس،
ایجاد پایانهها و پارک س��وارهای الزم و مخصوصا راه اندازی سیستم BRT
حداقل در س��ه مسیر در شهر مشهد ،همایش بر لزوم تسریع در تحقق هرچه
سریعتر برنامههای فوق تاکید مینماید.
این بیانیه در ادامه تاکید میکند :درکشورهای مختلف استفاده از سیستمهای
حمل و نقل ش��هری عمومی که عمدت ًا با نیروی برق کار میکنند رو به رشد
اس��ت .از آنجا که رش��د شهر نشینی در جهان به س��رعت روبه افزایش است
بکار گیری یک طرح حمل و نقل ش��هری مناس��ب و بدون ایجاد آلودگی و
افزایش ظرفیت جابجایی مسافری بدون تداخل بار ترافیک سنگین و آلوده زای
کنونی میتواند بسیاری از مشکالت بزرگ شهرنشینی را بویژه در کشورهای
پر جمعیت رفع نماید .استفاده از سیستمهای حمل و نقل عمومی با مسیر مجزا
و استفاده از انرژی برق (نظیر خط ویژه اتوبوس برقی BRT ،با اتوبوسهای
برقی ،قطارش��هری و مترو) بعن��وان یک ابزار حمل و نقل س��ریع ،مطمئن،
اقتصادی ،ایمن و پاک نتایج مثبتی را در جامعه بدنبال خواهد داشت.
 -2لزوم رعایت سلسله مراتب شبکه شهری
طبقه بندي معابر ش��هري به معابر شرياني درجه  ،1شرياني درجه  ،2جمع و
پخش كننده و محلي ،روشي براي تبيين نقش و عملكرد معابر و روشن ساختن
اين نقش براي كاربران معابر و يكي از نكات مهم ساماندهي ترافيك شهري
اس��ت .س��ه نقش مهم معابر كه عبارتند از نقشهاي جابجايي ،دسترس��ي و
اجتماعي ،معيارهاي اصلي طبقه بندي معابر شهري اند .در معابر شرياني درجه
 ،1جابجايي تنها نقش اصلي را داشته و نقشهاي دسترسي و اجتماعي به نفع
آن تنظيم ميشوند .در معابر شرياني درجه  ،2نقشهاي جابجايي و دسترسي
هر دو اصلي اس��ت و نقش اجتماعي به نفع آن تنظيم ميش��ود .با استفاده از
طبقه بندي فوق سلسله مراتب دسترسي معابر شهري تعريف ميشود .براين
اساس معابر ش��رياني درجه  1كه در واقع شريانهاي اصلي و پايههاي نظام
حمل و نقل و جابجایي ش��هر ميباشند بايد داراي كمترين نقش دسترسي و
بيشترين نقش حركتي باشند .بديهي است اگر اين اصل اوليه ناديده گرفته شود
و سطح دسترسي شريانهاي اصلي شهر افزايش يابد ،خصلت حركت خود را
(جابجايي حجم زياد ترافيك با سرعت باال) از دست داده و حتي ممكن است
تا حد معابر محلي تنزل پيدا كنند كه اين مساله خسارات جبران ناپذيري را بر
نظام حمل و نقل شهر وارد خواهد ساخت.

همایش معتقد اس��ت موضوع ناديده گرفته شدن نقش معابر شرياني و سطح
دسترس��ي آنها ريشه بسياري از گرهها و تنگناهاي ترافيكي موجود در شهر
مشهد است .دو اقدام نادرست تبدیل بدنه معابر شرياني شهر كه در طرحهاي
شهرسازي اغلب داراي كاربري مسكوني هستند به تجاري خطي و بازگشايي
كوچههاي فرعي به معابر شرياني که متاسفانه اخیرا شاهد افزایش و نهادینه
شدن هر دو اقدام هستیم ،آثار زیان بار و جبران ناپذیری به نظام حمل و نقل
ش��هر وارد نموده به گونه ای که خس��ارات وارده به شهر و هزینههایی که از
بابت نابس��امانی ترافیک ناشی از اینگونه اقدامات به شهر وارد میشود بسیار
بیشتر از منافع ناچیز و زودگذر چنین اقداماتی است .بنابراین همایش مصرانه
از مسووالن مدیریت شهری میخواهد با اتخاذ سیاستهای صحیح نسبت به
اصالح روند فوق اقدام نمایند.
همچنین از آنجا که مطالعات تطبيقي از جمله اصليترین ابزارهاي مطالعات
و برنامهريزي حمل و نقل ش��هري به شمار ميآيد و با توجه به اينکه سلسله
مراتب شبکه معابر شهري از اساسيترین شاخصههاي حمل و نقل و ترافيک
شهرهاس��ت ،از اين رو همایش درخواس��ت ميکند مراجع ذیربط ،نسبت به
مطالعه مباني و معيارهاي تعريف سلسله مراتب شبکه معابر شهرهاي کشور،
توس��ط مراجع فني ،کارشناسي ذي صالح و مجرب اقدام و نتايج مصوب آن
را به منظور تعريف مجدد سلس��له مراتب ش��بکه موجود معابر شهري ابالغ
نمايد تا تماميشهرها ضمن حل خيل عظيمياز مشکالت فني  -حقوقي روز
شهروندان خود ،با تعريف فني  -حقوقي شبکه معابر شهري شرايط و جايگاه
خود در شبکه معابر شهري را در مقايسه با شرايط شبکه معابر شهرهاي ديگر
و شهرهاي جهان ،به روشني تعريف کنند حرکتي که برنامهريزيهاي حمل
و نقلي شبکه معابر شهري و بویژه تکميل شبکه سلسله مراتبي معابر آنها را،
بر پايه معيارهاي روش��ن ،شفاف ،يکنواخت و غيرقابل تفسيري امکان پذير و
استوار ميسازد.
 -3لزوم مدیریت تردد وسایل نقلیه شخصی در مراکز شهرهای بزرگ
باتوجه به افزایش روزافزون تعداد وس��ایل نقلیه شخصی و محدودیت سطح

معابر به خصوص در مناطق مرکزی شهرها ،اتخاذ سیاستهایی برای مدیریت
تردد وسایل نقلیه شخصی در مراکز شهرهای بزرگ حیاتی است .خوشبختانه
در اغلب کالنشهرهای کشور از جمله شهر مشهد مطالعات الزم در این زمینه
انجام ش��ده و برنامههای مصوبی وجود دارد .همایش از مس��ووالن و دس��ت
اندرکاران مدیریت شهری انتظار دارد تالش بیشتری در جهت اجرایی نمودن
برنامههای مذکور به عمل آورند.
 -4اهمیت توسعه سیستمهای پیاده روی و دوچرخه سواری
امروزه دوچرخه نقش مهمی در حمل و نقل شهرهای پیشرفته دنیا دارد .چرا که
ارزان بودن ،دردسترس بودن ،بی نیاز بودن به سوخت ،تولیدنکردن آلودگیهای
زیس��ت محیطی از یک طرف و از طرف دیگر ایجاد نشاط و سالمت جسمی
و روحی برای سرنش��ین خود و جامعه ،به ارمغان میآورد .در سالهای اخیر با
ایجاد محدودیت در دسترس��ی خودروهای شخصی به هسته مرکزی شهرها
بویژه در کالنشهرهای کشور و به موازات آن افزایش قیمت سوخت باعث شده
ت افزایش یابد .از آنجا که موتور سیکلتها
که میزان اس��تفاده از موتور سیکل 
نسبت به خودروها از سهم تولید آالیندگی بیشتری برخوردارند این مسأله باعث
افزایش آلودگی هوا در کالنشهرهای کشور گردیده لذا برنامه طرح جایگزین
برای این وسیله آالینده شامل توسعه سیستمهای پیاده روی و نیز استفاده از
دوچرخه و موتور سیکلتهای برقی ضروری میباشد.
 -5توجه بیشتر به مدیریت تقاضا
ام��روزه مديريت تقاضا ب��ه عنوان يکي از اصليترین سياس��تها در ايجاد و
برقراري حداکثر تعادل بين عرضه و تقاضاي تسهيالت و خدمات حمل و نقلي،
به شدت مورد استفاده مديريتهاي شهري است .همایش انتظار دارد مراجع و
دستگاههاي ملي و محلی مسوول در حمل و نقل درون شهري از جمله شوراي
عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور ،نسبت به انجام پژوهشها و مطالعات
ج��دي و علمي در زمين��ه مديريت تقاضا از طري��ق مراجع فني -تخصصي
ذيصالح اقدام کرده و طيف گسترده دستاوردهاي مصوب چنين مطالعه اي را
براي سطوح مختلف تصميم گيري ،تصميم سازي ،اجرايي و مديريتي حمل و
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نقل کشور ابالغ نمايند .در راستاي اين سياست کلي دستيابي و اعمال روشهاي
نوين مديريت تقاضا (وعرضه) از قبيل دولت الکترونيک ( ،)E-stateمراجعه
الکترونيک ( ،)TCدورکاري ( ،)WAHتوسعه بر مبناي حمل و نقل همگاني
( ،)TODمديريت الکترونيکي ( )E-managementو دهها روش ديگر،
ياريگر مديريتهاي حمل و نقل شهري کشور خواهد شد.
 -6لزوم توجه بیشتر به ارتقای فرهنگ ترافیک
این بیانیه در ادامه با اشاره به اینکه سه رکن مهندسي ،آموزش و اعمال مقررات
ارکان اساسي الزم و ملزوم ،غيرقابل تفکيک و غيرقابل جايگزين يکديگر در
يک سيس��تم سالم حمل و نقلي ميباش��ند تاکید کرده است :همایش انتظار
دارد مسووالن ذيربط ضمن توجه همزمان به اين سه رکن مکمل از تاکيد بر
جايگزين��ي زيانبار هر يک از آنها به جاي دو رکن ديگر جداً خودداري کرده،
جريان رشد و ارتقاي همزمان و متعادل هر سه را پيگير باشند.
همایش معتقد است که آموزش و فرهنگ در مفهوم درست و در مدار کامل و
صحيح خود از جايگاه حساس و تعيين کننده اي در ميان سه رکن مهندسي،
آموزش و اعمال مقررات برخوردار اس��ت .همایش از مس��ووالن ذيربط بطور
جدی تقاضا دارد کمک نمایند دانش ترافيکي را در س��طوح آموزش رس��مي
کش��ور از مهد ک��ودک گرفته تا دانش��گاه و بویژه از طريق صدا و س��يما به
ش��هروندان منتقل نماییم ،همزمان توانهاي مالي ،قانوني واجتماعي الزم را
براي انتقال دانس��تهها به عمل فراهم سازيم؛ آنگاه و به موازات گسترش اين
توانها به تمام اقشار و اليههاي اجتماعي ،قابلیتهاي کل جامعه را به حد الزم
ارتقا دهيم؛ در همان حال با ارتقاي ظرفيت شخصيتي شهروندان ،منش آنها
را چنان غنا و اس��تحکام بخشيم که به هنگام فراموشي آن دانستههاي اوليه
ترافيکي ،با بهره گيري از فرهنگ ريشه دار وعميق ترافيکي خود ،مناسبترین
و درستترین رفتارهاي ترافيکي را به مرحله اجرا درآورند و آنگاه اين سخن را
يک بارديگر مرور کنيم که آموزش و فرهنگ ،حساسترین رکن از ارکان يک
سيستم سه گانه سالم ترافيکي است.
 -7لزوم افزایش مشارکت مردم در اجرای برنامههای بهبود ترافیک
این بیانیه در پایان تاکید میکند :این همایش اعتقاد دارد موضوع حمل و نقل
و ترافيک با تک تک شهروندان ،همه روزه و در تمام ساعات ،ارتباط داشته و
طبع ًا موضوعي با چنين ماهيت نيرومند مردمي و فراگير ،بدون مشارکت آنها
(چه مشارکت فني  -کارشناسي ،يا مشارکت مالي و يا مشارکت نظارتي و امثال
آنها) امکان مديريت کارآمد و بهينه نداشته و به ناچار حرکت در اين راستا ،در
غياب حضور آنها در همه اين صحنهها ،حرکتي وارونه ،عبث و بي فايده است؛
از اين رو حضور شوراهاي اسالمي شهرها ،در حل مشکالت ترافيکي شهرها
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نقش تعيين کننده اي داشته و بدین دلیل از نهادهای ذیربط تقاضا دارد تا ساز
وکارهاي مشارکت جدي و گسترده شهروندان در تمام مراحل تصميم سازي،
تصمي��م گيري ،اجرا و نظارت بر طرحهاي حمل و نقلي و ترافيکي مربوط به
آنها را تدوين و به مرحله اجرا درآورد.

درحاشيه:
تالش و پشتكار جمعي از سختكوشان و پيشكسوتان عرصه مهندسي بهانه اي
گرديد تا در نشس��ت گراميداشت روز حمل و نقل به پاس خدمات گرانسنگ
اين عزيزان در بهبود وضعيت حمل و نقل و ترافیک شهر مقدس با اهداي لوح
لوترافیک شهرداری مشهد و سازمان نظام
لونق 
يادبودي از سوي سازمان حم 
مهندسي ساختمان خراسان رضوي تقدير به عمل آيد.
مهندس اتابک مدیرعامل ش��رکت مهندسین مشاور رهپویان؛ دکتر تقی زاده
بهجتی استاد دانشگاه و مشاور عالی شهردار تهران ،مهندس حیدری مدیرعامل
شرکت ساختمانی کار و راه ،دکتر عباس زادگان استاد دانشگاه علم و صنعت
ایران ،دکتر طباطبایی اس��تاد دانشگاه صنعتی ش��ریف ،مهندس شاداب مهر
مدیرعامل سابق سازمان حمل و نقل و ترافيك مشهد ،آقاي محسن شوشتری
مدیرعامل سابق سازمان اتوبوسرانی مشهد و مهندس طوافی مدیرعامل شرکت
سیس��تمهای حمل و نقل هوشمند مهیا مديران پيشكسوتي بودند كه در اين
نشست از آنان تقدير به عمل آمد.

گفتوگو گفت و گوي " طاق" با مهندس عباس شیر محمدی ،رییس شورای اسالمی شهر مشهد

نظاممهندسی؛بازویاطمینانبخشبرایایمنیساختمانها

مهندس مهدی وکیلی ،مهندس محمدتقی خسروی

اشاره:
با پیروزی انقالب اس�لامی و تش��کیل اولین مجلس خب��رگان برای تدوین
قانون اساس��ی موضوع شكل گيري ش��وراهای اسالمی نيز به عنوان یکی از
ارکان نظام جمهوری اسالمی ایران مطرح و تثبیت گردید و سرانجام پس از
افت و خيزهاي بسيار در  ۱۷اسفند سال  ۱۳۷۷اولین دوره انتخابات سراسری
شوراهای اسالمی کشور برگزار گردید و حدود  ۲۰۰هزارنفر از منتخبان مردم
براي اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسالمی شهر
یا روستا برگزیده شدند.
ش��وراهاي شهر پس از گذشت سيزده سال به مجموعههاي توانمندي تبديل
شده اند كه توانسته اند انگيزه مديريت شهري را در خصوص ارايه سازنده تر
خدمات فرهنگی و اجتماع��ی ،فنی ،عمرانی ،حمل و نقل و ترافیک ،خدمات
شهری و محیط زیست ،برنامه و بودجه و امور اداری و نيز مشارکتهای کالن
اقتصادی افزايش دهند.ش��وراي اسالمي شهر مشهد نيز با تاكيد بر اين مهم
توانسته گامهاي ارزنده اي را در نيل به اين اهداف بردارد .عباس شیر محمدی
از جمله اعضاي شهر مشهد از جمله افرادي است كه با نگاهي خوش بينانه به
شهري كه در آن زندگي ميكند مينگرد.او در عين اين معتقد است هنوز راه
بسياري را تا تحقق اهداف توسعه مدارانه شهر بايد طي كرد.گفت و گوي ما با
ايشان را مطالعه فرماييد:
آقای مهندس ،مایلیم برای آغاز این گفت و گو کمی بیشتر با شما و سوابق
حرفه ای تان آشنا شویم.
من عباس ش��یر محمدی متولد  1338مشهد در مشهد هستم .لیسانس راه و
س��اختمان را از دانشگاه فردوسی و کارشناسی ارش��د مدیریت اجرائي ام را از

موسسه تحقيقات و مديريت كرج دریافت کردم.
حدود  8س��ال در جهادس��ازندگی و حدود  11سال نیز
به عنوان مدیر عامل آب و فاضالب اس��تان خراس��ان
بزرگ انجام وظیفه کردم .پس از آن از س��ال  1382در
سمتهای معاون فنی عمرانی مشهد و بعد از آن هم در
خدمت شورای اسالمی مشهد بودم.عضویت در هیئت
مدیره سازمان نظام مهندسی ،عضویت در هیئت مدیره
آب و فاضالب مش��هد و فعالیتهای جانبی دیگر بخش
دیگری از سوابق اجرایی من است.
بهعنوانعضویازشورایشهرمشهدآياازوضعیت
كنونيشهررضایتداريدوبهتریندستاوردهاییکه
شورایشهردردورهاخيرداشتهاستراچهميدانيد؟
به هر حال در طی فعالیت ش��ورای اخیر ش��هرمقدس
مش��هد تحوالتی در خصوص بعد اج��رای پروژههای
عمرانی نیمه تمام ایجاد ش��د و ای��ن پروژهها به بهره
برداری رس��ید عالوه بر این نظافت و رفت وروب شهر
قابل مقایسه با س��الهای گذشته نیست ،و وضع بهتر
شده است .ایجاد فضاهای سبز و بوستانهای بزرگ که
جزیی از ش��اخصههای شهری است در سالهای اخیر
انجام پذیرفت.ع�لاوه بر این پروژهه��ای بزرگی مثل
قطار ش��هری در این مدت راه اندازی ش��د ضمن آنکه
خط دو نیز هم اکنون با کمک دس��تگاههای TBM

ای��ن واقعیتی اس��ت که حدود
 70درصد از در آمد شهرداری
از محل عوارض س��اخت و ساز
و تخلفات اس��ت .این نوع نظام
قانونی و حقوقی اس��ت که بر
ساخت و ساز حاکم است .یک
مقدار آن منش��أ قانونی دارد و
سیاستگزاریقانونیمانایناست
که در ورودی حق امتیازباالیی
بگیریم .از زمان به��ره برداری
مطالبات و عوارض و مبالغمان
کاهشپیدامیکندوخوشبختانه
مواد  175-174قانون برنامه 5
ساله پنجم نگاهی به این موضوع
کرده است تا روند به این سمت
سوقپیداکندکهدرقسمتبهره
برداری ،عوارض تمام شده را از
بهره برداران دریافت کنیم یعنی
درآم��د پایدار و بس��تر را برای
ورود همه افراد ایجاد کنیم.
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که منطبق با تکنیک روز مهندس��ی دنیاست در حال اجراست و البته تکمیل
مطالعات خطهای 3و 4نیز در دستور کار قرار دارد .موضوع تقاطعها ،بزرگراهها،
کمربندیها و تقاطعهای غیر همسطح ،مثل کمربندی صد متری در حال اتمام
اس��ت و ان شاءاهلل سال آینده به اتمام رسیده و مورد بهره برداری قرار خواهد
گرفت .یک یا دو کار بزرگ نیز در شهر شروع شده است كه ان شاءاهلل سال دیگر
به بهره برداری میرسد.احداث پارک  400هکتاری خورشید در انتهایهاشمیه
و تشکیل سازمان گردشگري هفت حوض که یکی از پتانسیلهای آینده شهر
مشهد است نيز يكي ديگر از اين طرحهاست .عالوه بر
ی��ک یا دو کار ب��زرگ نیز در این به حمل و نقل عمومی توجه کافی ش��ده و خطوط
ش��هر شروع ش��ده اس��ت كه  BRTدر شهر طراحی گردیده است .در مرحله اجرا نیز
ان ش��اءاهلل س��ال دیگر به بهره تحوالتی در حمل و نقل اتفاق افتاده است .برای احداث
پارکینگ گامهای موثری برداش��ته شده و پارکینگهای
برداری میرسد.احداث پارک
طبقاتی س��اخته شده اس��ت ،البته در مقایسه با تولید و
 400هکت��اری خورش��ید در افزایش وسایل نقلیه هنوز با کمبود پارکینگ مواجهیم.
انتهایهاشمیه و تشکیل سازمان در عين حال ترافیک با توجه به ورود زائرانی که با وسیله
گردش��گري هفت حوض که شخصی وارد مشهد میش��وند و موضوع آلودگي ناشي
یکی از پتانسیلهای آینده شهر از تردد اتومبیلها مس��اله ای است که هنوز شهر با آن
مواجه اس��ت .سازماندهی حاشیه نشینی شهر به عنوان
مشهد اس��ت نيز يكي ديگر از
یکی دیگر از معضالت شهر مشهد است .تصمیم گیری
اين طرحهاست .عالوه بر این به در خصوص این موارد از اولویتهایی بود که در این دوره
حمل و نقل عمومی توجه کافی ش��ورا اتفاق افتاد .اختصاص اعتب��ارات و بخشهایی از
ش��ده و خطوط  BRTدر شهر درآمدهای مناطق پردرآمد ش��هر به این مناطق و توجه
طراحی گردیده است .در مرحله به مناطق محروم نيز از جمله فعالیتهای این دوره است.
امروزه میتوان گفت از نظر بحث خدماتی شهرداری در
اجرا نیز تحوالتی در حمل و نقل
محدوده شهر مناطق محروم تفاوت چندانی نداریم .یعنی
اتفاق افتاده است .برای احداث مناطقی که تا چند سال پیش مرکز شهر هم بودند و از
پارکین��گ گامه��ای موث��ری نظر زباله ،خط کشی خیابان ،آسفالت جدول ،جوی ،جمع
برداش��ته ش��ده و پارکینگهای آوری فاضالب مش��کل داش��تند دیگر از حیث خدمات
طبقاتیساختهشدهاست،البتهدر شهری محروم نیستند.البته از نظر اقتصادی و معیشتی
مردم این مناطق در تنگنا هستند .در اين مناطق ساخت
مقایسه با تولید و افزایش وسایل
و ساز کمتر اتفاق میافتد و البته نماها ،نماهای جالب و
نقلیه هنوز با کمبود پارکینگ به اصطالح امروزی نیست وطبيعتا این موضوع ارتباط به
مواجهیم .در عين حال ترافیک با توانمند بودن مردم از نظر اقتصادی در این مناطق دارد.
توجهبهورودزائرانیکهباوسیله این دو منطقه از حیث خدمات به یک ش��کل هس��تند؛
شخصی وارد مشهد میشوند و یعنی همان ظرف زباله ای که مث ً
ال در کوی طالب قرار
دارد در احمدآباد هم وجود دارد ،همان رنگی که آنجا زده
موضوع آلودگي ناشي از تردد
میشود اینجا نیز به کار میرود ،همان گونههای گیاهی
اتومبیلها مس��اله ای است که که در پارک بسیج و بهشت آخر طالب کاشته میشود
هنوز ش��هر با آن مواجه است .در پارکهای سجاد هم دیده میشود و از این نظر تبعیضی
را نمیتوان مشاهده کرد.بنابر این شهرداری توانسته است نوعی همسان سازی
انجام دهد .فعالیتهای دیگری نیز در خصوص پاس��خ گویی ،اتوماسیون اداری
و سیستم یکپارچه ای انجام گرفته تا خدمات از حالت دستی خارج شود.برای
مثال میتوان به جایگزینی بلیت الکترونیکی به جای بلیت کاغذی اشاره کرد.
بحث پاسخگویی الکترونیکی نیز نمونه دیگری از این اقدامات است البته این
اقدامات هنوز راضی کننده نیست و باید پشتیبانی بیشتری در این کارها اتفاق
بیفتد.
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یکی از اتفاقاتی که در این  5-4سال گذشته درمشهد افتاده و واقع ًا قابل
تقدیر است بحث حریم حرم مطهر امام رضا(ع) و ساخت و ساز عظیمی
است که در این محدوده انجام شده و میشود .اما شكل نوسازي و كندي
حركتساختوسازاطرافحرممطهربهنوعيفضايملكوتيومعنوي
حرم را تحت تاثير قرار داده است آیا شورای شهر در این خصوص هم
اقدامی کرده است؟
ببینید؛مصوبه مربوط به نوسازی اطراف حرم مربوط به طرحی است که سال
 78و قبل از شکل گیری شوراها تهیه و تصویب شده است .این طرح با هدف
ش��کل گیری مراکز خدماتی برای رفاه زائران در اطراف حرم تهیه شد .اینکه
رفت وآمد زائران آسان و بهداشت آنها تامین باشد .این موضوع روح کلی طرح
را تشکیل میدهد خالیي که در این خصوص وجود دارد و باعث میشود زمانی
طوالنی برای آن ش��اهد باشیم برای آن است که متأسفانه از اعتبارات دولتی
برای این بخش خبری نیست و اعتقاد داریم که اگر بخواهیم فضاهای خدمات
عمومی که روح اولیه قضیه و دستور مقام معظم رهبری و اقدام وزارت مسکن
و شهرس��ازي بوده دور حرم اتفاق بیفتد باید بخش��های خدماتی مثل شوارع،
فضاهای سبز یکسری فضاهای عمومی ،آبریزگاهها ،توالتها و مسایل بهداشتی
را از اعتبارات دولتی آزاد کرده و باقی مانده آن را با س��رمایه سرمایه گذاران یا
مردم ساکن آنجا نوسازی کنیم .االن کاری که اتفاق میافتد با یک تراز صفر
اس��ت؛یعنی باید کلیه هزینههای طرح برای ش��کلگیری فضاهای عمومی از
کسانی که آنجا میخواهند نوسازی را انجام دهند دریافت شود چون خود مردم
این منطقه نمیتوانند از عهده این کار برآیند ،ضمن آنکه گاهی میزان سرمایه
گذاری نیز ش��امل مبالغ سنگین میشود و نمیتوان این تعداد سرمایه گذار را
در بازه زمانی خیلی کوتاه فعال کرد .ش��رایطی ک��ه در حال حاضر وجود دارد
شرایطی اجباری است نه یک شرایط ایده آل .تا امروز حدود  45-40درصد از
طرح پیشرفت داشته و محقق شده است و بقیه آن هم ان شاءاهلل اجرا خواهد
شد .اگر با همین روندی که دولت تا حاال کمک قابل توجه به آن نداشته است
به موضوع نگاه کنیم طبع ًا  20-15سال دیگر تا تکمیل این طرح زمان باقی
است مگر آنکه طی سالهای آینده اتفاقات دیگری بیفتد و دولت از اعتبارات
دولتی به این بخش کمک کرده و به شرکتهایی مثل شرکت مسکن ثامن و
هم شهرداری ثامن کمک ویژه اختصاص بدهد.درچنین وضعیتی بافت پیرامون
ح��رم از نظر خیابان بندی ،گذر بندی ،رونق یافتن فضاهای عمومی و فضای
سبز و فضاهای بهداشتی شکل خواهد گرفت و این شکل گیری انگیزه کسانی
را که میخواهند در این بافت سرمایه گذاری کنند تسریع میکند.
در خصوص شهرسازی هم هنوز بخش عمده ای از در آمد شهرداری برای
اداره شهر از محل تخلفات تامین میشود این نقيصه اي است كه مورد
توجه خیلی از كارشناسان بویژه در جامعه مهندسی است.شما چگونه به
این موضوع نگاه میکنید و چه راهكاری را برای حل اين معضل پيش
بيني كرده ايد؟
این واقعیتی اس��ت که حدود  70درصد از در آمد ش��هرداری از محل عوارض
ساخت و ساز و تخلفات است .این نوع نظام قانونی و حقوقی است که بر ساخت
و ساز حاکم است .یک مقدار آن منشأ قانونی دارد و سیاستگزاری قانونی مان
این است که در ورودی حق امتیازباالیی بگیریم .از زمان بهره برداری مطالبات

و عوارض و مبالغمان کاهش پیدا میکند و خوشبختانه مواد  175-174قانون
برنامه  5س��اله پنجم نگاهی به این موضوع کرده اس��ت تا روند به این سمت
سوق پیدا کند که در قسمت بهره برداری ،عوارض تمام شده را از بهره برداران
دریافت کنیم یعنی درآمد پایدار و بستر را برای ورود همه افراد ایجاد کنیم .برای
مثال اگر به خاطر داشته باشید در مقطعی قیمت خط موبایل  1میلیون تومان
بود اما مکالمه آن ارزان تمام میشد .ولی االن با  5هزارتومان میتوانید سیم
کارت تهیه کنید اما مکالمه با این س��یم کارتها هزینه بیشتری دارد .در بحث
شهری نیز باید به کسی که میخواهد ساخت وساز کند تسهیالت داد تا ساخت
و س��از انجام شود و پس از بهره برداری؛ قیمت تمام شده و عوارض را از این
فرد دریافت کرد .در صورتی که حاال ما بر عکس عمل میکنیم یعنی فردی
که میخواهد ساخت و ساز انجام دهد باید پول سنگینی را به شهرداری ،بیمه،
و هزینه سنگینی را برای تهیه مصالح و خدمات مهندسی پرداخت كند و پس
از آنکه ساختمان ساخته میشودو میخواهد شروع به بهره برداری کند تازه به
سرازیری درآمد میرسد .که عبوراز این مقطع خیلی سخت است .در صورتی
که اگر بتوانیم این روند را س��اده کنیم و از بعد از روز بهره برداري درس��ود آن
ش��ریک باشيم و بگوئيم دریافت هزینههایی که شما به عنوان سازنده به این
شهر تحمیل کرده ای باید به نسبت سهم خودت هزینه شهر را بدهی چون از
همین شهر درآمد برداشت میکنید.اگر این شهر نباشد در آمد شما موضوعیت
ندارد.اگر ساختمانی در وسط بیایان ساخته شود درآمدی نخواهيد داشت .درآمد
این س��اختمان برای آن است که داخل این شهر احداث شده است .پس این
س��اختمان باید س��هم خودش را هرروز از هزینه خودش که بر شهر تحمیل
میکند بدهد .این عوارض واقعی ،درآمد واقعی،درآمد پایدار میشود.
مس��اله این اس��ت که باید قدری قوانین فرادس��تی با این نگاه اصالح شود و
مجلس به این س��مت حرکت کند.در حال حاضر بارقه این موضوع در قالب
قانون برنامه  5ساله زده شده است.
جنابعالی در هیئت مدیره نظام مهندسی حضور داشتید نقش سازمان نظام
مهندسی و همکاران را در اداره این شهر چقدر مهم میدانید و اینکه نظام
مهندسی چه نقشی میتواند در این خصوص داشته باشد؟
نظام مهندس��ی باید خدمات مهندس��ی را نظم و نس��ق بدهد و در واقع یک
بازوی نظارتي و یک بازوی اطمینان بخش برای استحکام و ایمنی ساختمانها
ومستحدثاتي كه در شهر اتفاق میافتد باشد .در واقع خود نظام مهندسی ،باید
بتواند مهندسانی را که کارایی و ابتکار عمل دارند رشد بدهد و آنهایی را که
خدای نکرده به وظایفش��ان عمل نمیکند پاالیش کند .نظام مهندس��ی باید
محل قابل اعتماد و جایگاه مش��خص و ش��اخصه ای باشد تا دیگران از آنجا
خدمات بگیرند؛ یعنی ش��هرداری وقتی که ساختمانی ساخته میشود تنها از
حیث زیر بنایی بحث مسایل شهرداری که رعایت شده یا نه به موضوع نگاه
میکند .از نظر استحکام و ایمنی بنا باید حرف نظام مهندسی برایش سند باشد.
البته نسبت به سالهای گذشته این اتفاق به صورت بهتری در حال رخ دادن
است میافتد .قب ً
ال کنترل ،تایید و محاسبات نقشهها توسط شهرداری صورت
میگرفت و شهرداری انجام میداد و نظام مهندسی در حاشیه بود؛ به تعبیری
دیگ��ر مهندس تنها امضا میکرد و بعد به کناری میرفت .در حالی که امروز
تایید و تصویب این نقشهها با نظام مهندسی است و این موضوع را باید به فال
نیک گرفت .باید به سویی برویم تا کارهای صوری با مکانیزمهای نظارتی و با
برخوردهای انتظامی که در شورای انتظامی برای خود مهندسان اتفاق میافتد

حذف شود .خوشبختانه تعداد مهندسان زیاد است و از این حیث کمبودی نداریم
تنها باید ضوابط کاری س��ختگیرانه ای هم برای آنهایی که وظیفه ش��ان را
انجام نمیدهند داشته باشیم و از سویی ضوابط تشویقی را نیز برای کسانی که
صادقانه کارشان را انجام میدهند و باعث افتخار عرصه مهندسی هستند اعمال
کنیم .این مساله جزو وظایف نظام مهندسی است تا در هیئت مدیره و مدیریت
س��ازمان تصمیم گیری ش��ود و با ابتکار عمل بتواند به نحوی پیش برود که
مهندسان خودش را نظم و نظام بدهد تا از این نظم ونظام خدماتی بیرون بیاید.
تا مجموعههایی مثل ش��هرداری و مسکن و شهرسازی که در ساخت و ساز
ش��هر حضور دارند به عنوان مرجعی اطمینان بخش به
نظام مهندسی مراجعه کرده و از خدمات آن استفاده کنند .نظام مهندس��ی بای��د خدمات
در بحثهای صدور پروانه به تدریج این اتفاق در حال رخ مهندس��ی را نظم و نسق بدهد و
دادن است .برای صدور پروانه از خدمات دفاتر مهندسی
در واقع یک ب��ازوی نظارتي و
استفاده میکنیم درس��ت مثل آن که اداره ثبت از دفاتر
اس��ناد رسمی استفاده میکنند؛ منتها مراحل قانونی کار یک بازوی اطمینان بخش برای
هم باید تعریف شود .اگر خأل قانونی وجود دارد سازمان اس��تحکام و ایمنی ساختمانها
نظام مهندسی و مجموعههای دیگر باید پیگیر آن باشد.
ومستحدثاتي كه در شهر اتفاق
به نظر من هنوز بیشتر از ظرفیت حاضر میتوان استفاده
کرد و تنها به یک امضای مهندس زیر برگه بسنده نکنیم میافتد باشد .در واقع خود نظام
و از خدمات بیش��تری در بحث نظ��ارت ،صدور پروانه ،مهندسی ،باید بتواند مهندسانی
صدور پایان کار ،خدمات مشاوره ای استفاده کنیم .به هر
را ک��ه کارای��ی و ابتکار عمل
حال پتانس��یل و ظرفیت باالیی وجود دارد تا با قانونمند
کردن بیشتر و تعریف شرح خدمات بیشتر و فراهم اوردن دارند رش��د بدهد و آنهایی را
بسترهای بیشتر از ظرفیتها استفاده کنیم.
که خدای نکرده به وظایفش��ان
در آستانه روز مهندس هستیم و شک هم نداریم که

عمل نمیکند پاالیش کند .نظام

مشکالت شهری راه حل مهندس��ی هم دارند با این مهندسی باید محل قابل اعتماد و
دیدگاهموافقیدوآیاازتوانمهندسیشهرواستانمان جایگاه مش��خص و شاخصه ای
در حد قدر و شأنشان استفاده شده یا نه؟

باشد تا دیگران از آنجا خدمات

به هر حال تمام کارهایی که امروز در شهر اتفاق میافتد بگیرند؛یعنیشهرداریوقتیکه
توسط .مهندسان ،شرکتهای مهندسی مشاور و با مطالعه ساختمانی ساخته میشود تنها از

آنها انجام میش��ود .یعنی بگونه ای نیس��ت که مث ً
ال
یک پل ،با س��لیقه یک فرد ساخته ش��ود .شما خیابانها
و یا تقاطعهایی که میبینید همه نتیجه کار مهندس��ان
اس��ت .حاال اگر مطلوب اس��ت نتیجه تالش آنهاست
و اگر نامطلوب اس��ت باید برخود ما مهندسان نهیب زد
که چ��ه کار میکنیم؟ چرا همچنان کاری را که ممکن
است خودمان قبول نداشته باشیم تکرار میکنیم؟ به هر
حال آنچه انجام میش��ود حاصل کار خودمان وآینه کار
خودمان است.

حیث زیر بنایی بحث مس��ایل

شهرداری که رعایت شده یا نه

به موضوع نگاه میکند .از نظر

استحکام و ایمنی بنا باید حرف
نظاممهندسیبرایشسندباشد.

اگر پیشنهادی در خصوص نشریه" طاق" دارید بفرمایید.
مجل��ه خوب و باکیفیتی اس��ت هم از نظر ظاهر و جل��د و قطع و هم از نظر
محتواوهم از نظر مطالب ودر مجموع نشريه اي خواندني و كاربردي كه مورد
نياز جامعه مهندسي استان است.
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دلنوشته

بي پروا از هيمنه هيمه هاي ترديد

مهندس محمدتقی خسروی

آدمها وقتي در ذهنها جاري مي شوند كه بتوان به زاللي نگاهشان از ميان انبوه سنگهاي زمخت زندگي زل زد وقتي بتوان بي تشويش از گم شدن در ميانه امواج متراكم و
سترگشان گام بر انديشه هاي وااليشان گذارد و لختي به تمناي دانستن در كنارشان نشست .آن وقت است كه بي پروا از هيمنه هيمه هاي ترديد در ساحل ،از نردبان شكوهشان
باال مي روي و به كنار آنها بودن مي بالي.
مهندس شوكتيان نيز در ذهنها جاري گرديد وقتي كه خاطرات سخت کوشی و پشتكارش ،خلوص و تعهدش ،كم توقعي و اخالق نيكويش و حتي صراحت لهجه مثال زدني
اش همراه با بذله گويي هاي مهربانانه اش همچنان پر طراوت ماند.
او تجسم زيباي واژگان بي قراري است كه تا ابد قرار است پاي عهد حضور بي منتشان بمانند و اخم به ابرو نياورند.
نقش جاويد  40سال حميت بي دريغ و ظرافت پرگار وجدان كاري اش همچنان بر ديواره ها و سازه هاي الكن كوي و برزن شهرهايمان به يادگار مي ماند تا نشان ماندگاري
شود براي حرفه اي كه بدان مي باليم.
حسرتي كه براي هميشه بر دلمان ماند!
همه چيز براي گفت و گو با مهندس شوكتيان ؛ چهره شاخص مهندسي و پيشكسوت نام آشنايي كه  40سال از عمر گرانمايه اش را صرف ارتقاي جامعه مهندسي كشور كرده
بود مهيا بود.روزهاي بازنشستگي ،بيماري سرطان و عيادت از وي را بهانه اي براي نشستي كرديم كه قرار بود در منزل ايشان و با حضور رئيس سازمان نظام مهندسي خراسان
رضوي و همكاران نشريه " طاق " انجام پذيرد .قرار بود همچون تمام گفت و گوهايمان با بزرگان اين حرفه در روزهاي كودكي و نوجواني مرحوم شوكتيان قدم بزنيم .از حياط
خلوت روزهاي حيات معنادارش عبور كنيم و دقايقي چشم به شور روزهاي جواني اش بدوزيم .مي خواستيم از راز و رمز چين هاي نشسته بر پيشاني اش بگويد.مي خواستيم
تلنگري به جسارت مثال زدني و تالش و پشتكارش بزند.
خالصه مي خواستيم در واپسين روزهاي سرد زمستاني مان و آنوقت كه هنوز خورشيد حضورش افول نكرده ،زير " طاق " ي كه به نام و براي او بنا كرده ايم بنشيند و با
انگشتان تجربه اش افق پيش رويمان را نشان دهد.
اما دريغ كه " خبر " ناباورانه آن روز تمام اميدهايمان را براي با او بودن نقش بر آب كرد و حسرت آخرين ديدار و گفت و گو را بر دلمان نشاند.ياد و نامش گرامي....
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یادداشت

مهندس محمد رضا رئيسي | مدیر مسوول نشریه طاق

شرايطاقتصاديكشوردرصنعتساختمان:تهديديافرصت

چند صباحي است كه شرايط اقتصادي كشور دچار تحوالت كم سابقه اي شده است.ارزش برابري پول ملي كشورمان در برابر ارزهاي خارجي به
نحو چشمگيري آنهم در مدت كوتاه افت نموده و چشم انداز آينده نيز نويد بازگشت به شرايط اوليه را نميدهد .شايد از منظر عمومي ،اين شرايط
نش��ان از وخامت اوضاع اقتصادي و تهديدي براي كاهش قدرت خريد مردم و نمادي از افزايش تورم باش��د اما به اعتقاد نگارنده ،اين يك روي
سكه است و ميبايد به موضوع ،قدري دقيقتر نگاه كنيم .در حقيقت پرسش مبنايي اين است براي كشوري كه بخواهد مولد و خودكفا بوده و حتي
داعيه صادرات را در اقالم مختلف نيز داشته باشد ،كاهش برابري پول ملي در برابر ارزهاي خارجي تهديد بشمار ميرود يا فرصت؟ بگذاريد بحث
را در حرفه تخصصي خودمان يعني صنعت ساختمان تحليل كنيم .همانگونه كه ميدانيم تقريبا تمام مصالح مصرفي در صنعت ساختمان از سيمان
و فوالد گرفته كه از توليد كنندگان اصلي آن در منطقه هستيم تا اقالم ريز و درشت ديگر مورد استفاده در نازك كاري ساختمان شامل سنگ،
كاشي ،سراميك ،شير آالت ،كليد و پريز ،سيم و كابل ،انواع لو له در داخل كشور توليد ميشود و از طرفي همه ما به شعار توليد ملي؛ افتخار ملي
نيز معتقديم .اما آيا تاكنون دقت كرده ايم عليرغم كيفيت قابل قبول محصوالت داخلي در كنار قيمت مناسب آن ،چند درصد صنعت ساخت و
ساز ما بويژه در چند ساله اخير ميل به خارجي شدن پيدا نموده است؟ چه ميزان شير آالت چيني و سراميك ايتاليايي و كاغذ ديواري تركيه و كليد
و پريز فالن كشور و.....را اين اواخر با افتخار در ساختمانهاي مان بكار ميبريم و با غرور استفاده از مصالح خارجي را يكي از مزيتهاي محصول
توليدي مان بر ميشمريم! آيا نميدانيم هر يك كاشي و سراميك خارجي كه در ساختمان بكار ببريم يعني از نان خوردن افتادن يك خانواده ايراني
به دليل از دست دادن شغل نان آورشان در كار خانه توليد كاشي؟
اينكه صنايع ساختمان كشورمان يكي پس از ديگري با ركود و تعديل نيروي كار و حتي تعطيلي مواجه شوند آيا جاي افتخار دارد؟ واقعا با كدام
منطق ،خارجي گرايي را در عين وجود نمونه و مشابه داخلي ترويج ميكنيم؟
راست ميگفتند قدما كه" :عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد" ،آري درست است كه افزايش قيمت ارزهاي خارجي شايد اثرات سويي در اقتصاد
كشورمان داشته باشد اما اگر منجر به گران شدن كاالي خارجي و در نتيجه رونق دوباره محصوالت داخلي شود بايد آنرا بفال نيك گرفت و اين
تهديد را حداقل در صنعت ساختمان تبديل به فرصت كرد ،فرصتي براي افزايش توليد ،افزايش اشتغال و افزايش صادرات غير نفتي .البته وصد
البته همه اينها آن هنگام محقق ميشود كه اين فرصت با سياستگزاريهاي بهنگام ،به نحو صحيحي مديريت شود ،قوانين و ضوابط الزم از
قبيل طرحهاي حمايتي از صنايع داخلي نيز توسط مراجع ذيربط و دولتمردان وضع شود تا اين مرحله حساس از تاريخ پر فراز و نشيب كشورمان
را نيز پشت سر بگذاريم .هميشه يادمان باشد تحريم و افزايش قيمت ارز تهديد است اما در كنار آن فرصتي است براي خود باوري ،خود اتكايي و
شكوفايي توليد داخلي مشروط بر اينكه درست عمل كنيم و آمو زههاي علم مديريت را سر لوحه سياستگزاريهاي مان قرار دهيم.
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سفرنامه تجربه ای در تاریخگرایی و طبیعتگرایی در توریسم شهری

حفـاظتپایــدار،پایــداریحفـاظتی

مریم ضیائی | دانشجوی دکترا طراحی شهری | Maryam_ziaee_81@yahoo.com
احسان رعنایی | دانشجوی دکترا عمران دانشگاه پلی تکنیک میالن-ایتالیا

امروزه یکی از سیاس��تهای اقتصادی حائز اهمیت در شهرهای مختلف جهان
مربوط به میزان جذب گردشگر و درآمدهای ناشی از صنعت توریسم میباشد.
ش��هر دوبرونیک ( )Dubrovnikیکی از شهرهای ساحلی کشور کرواسی
در اروپا میباش��د که به دلیل داش��تن مناظر طبیعی منحصربفرد مورد توجه
دوستداران طبیعت و محیط زیست میباشد از طرفی به دلیل وجود جاذبههای
ویژه در تاریخ و معماری دورههای گذش��ته ،ساالنه عالقه مندان زیادی را به
سمت سواحل خود دعوت میکند .تلفیق جاذبههای طبیعی و جاذبههای تاریخی
منجر به این امر گشته است که اقتصاد اول این شهر بر پایه حضور گردشگران
و خدمات دهی به آنها ش��کل بگیرد .نوع سیاستهای گردشگری مسئوالن
شهر در ارائه خدمات توریستی و تبلیغات گسترده در این زمینه میتواند نکاتی
را به همراه داشته باشد که این نوشتار تالشی است در جهت به تصویر کشیدن
تجربه درک قدرت مدیریت گردشگری در بازدید از شهر دوبرونیک.
سواحل زیبا ،آرامش محیط طبیعی و معماری همساز با اقلیم این شهر توجه هر
گردشگری را به خود جلب میکند .با مشاهده انواع عرصههای عمومی موجود
در شهر دوبرونیک میتوان نظام کالن برنامهریزی توریسم در شهر دوبرونیک
را بر پایه دو مبحث زیر بررسی کرد:
 توریس��م طبیعت گرا :در این دسته باتوجه به موقعیت قرارگیری شهر دردل دری��ای آدریاتیک ،مجاورت با جزیرههای زیبا ،زنجیره ای از مس��یرهای
گردشگری دریایی شکل گرفته است.
 توریس��م تاریخ گ��را :در این دس��ته اولویت با گردش درمی��ان فضاها وساختمانهای قدیمی و سنتی میباشد.
نوع سیاس��تگزاری در کنترل پتانسیلهای جذب توریسم در شهر دوبرونیک
مبتنی بر حفاظت پایدار از منابع طبیعی و منابع مصنوع پایه گذاری شده است.
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به عبارتی کنترل میزان بهره برداری از منابع طبیعی از دیگر ویژگیهای مدیریتی
در این شهر میباشد که نکات حائز اهمیت در هریک از دستههای عنوان شده
به شرح زیر میباشد:

توریسم طبیعت گرا
در این نوع نگاه پایه و اساس گردشگری شهر دوبرونیک با هدف بهره گیری
از طبیعت دست نخورده و بکر نهاده شده است .امکان تجربه حضور در جزایر
کوچک مجاور شهر و استفاده از سواحل زیبا توسط تورها و کمپهای ساحلی
وجود دارد .ازطرفی تمامی سواحل و فضاهای طبیعی متصل به شهر نیز دارای
قابلیتهای فضاسازی ویژه گردشگری نظیره پیاده راهها و فروشگاههای صنایع
دس��تی دریایی و همچنین رس��تورانهای دریایی با غذاه��ای بومی و طبیعی
میباشد .تجربه حضور درمیان جنگلها ،کوهها و عبور از دریاها و رودخانهها به
دور از هرگونه دخل و تصرف ،انسان را به تحسین خالق آن وا میدارد.

توریسمتاریخگرا
نکته شاخص در این نگرش پایداری در حفاظت از میراث فرهنگی و گذشته
تاریخی این شهر میباشد .شهر دوبرونیک دارای یک قلعه قدیمی با ویژگیهای
خاص معماری همس��از با اقلیم میباشد .تمامی فضاهای درون قلعه بصورت
زنجیروار سلس��له مراتبی از تجربیات بصری ،ادراکی و فضایی ناظر را درگیر
خود ساخته است .بازی با مقیاسها ،عظمت دیوارهها ،تسلسل عناصر نشانه ای
درکنار معماری ویژه کلیس��اهای درون قلعه ،دژهای حفاظتی و حصار به دور
قلعه مجموعه ای ارزشمند را برای گردشگران بخش معماری سنتی به نمایش
میگذارد.
نکته آخر توجه به تاکید بر نوع نگاه مدیریتی در کنترل داش��تههای هر شهر
میباشد که منجر به نمایش بیرونی پتانسیلهای مکانی آن شهر و در نهایت
رشد و توسعه جهانی آن شهر در میان رقابت شهرهای دیگر جهان در عرصه
جذب گردشگر میباشد.

35

مقالهها

عمومی

به مناسبت پنجم اسفند ،روز مهندس

خواجهنصیرالدینطوسی

ناخدای کشتی ایران در اقیانوس جهل ونادانی ایلخانان مغول
گروه پژوهشی جاده والیت | مهندس علی اصغرساالری | jadevelayat@yahoo.com

ي
نطوس 
خواج هنصيرالدي 
ي
ي در11جماد 
ن طوس 
ف ب ه خواج ه نصيرالدي 
ن مكي ،ابو جعفرمعرو 
ن حس 
محمد ب 
س متولد شد.
ي  -قمری در طو 
االو ل سا ل  597هجر 
تحصيالت
ايام كودكي و نوجواني محمد ،در شهر طوس سپري شد ،وي در آن ايام پس
از خواندن و نوشتن ،قرائت قرآن ،قواعد زبان عربي و فارسي ،معاني و بيان و
حديث را نزد پدر خويش آموخت.
مادرش نيز وي را درخواندن قرآن و متون فارسي كمك ميكرد ،پس از آن به
توصيه ی پدر ،نزد دايياش« نورالدين علي بن محمد شيعي» كه از دانشمندان
نامور در رياضيات ،حكمت و منطق بود ،به فراگيري آن علوم پرداخت.
عط��ش علمي محمد در نزد دايياش چندان برطرف نش��د و بدين س��بب با
راهنمايي پدر در محضر « كمال الدين محمد حاس��ب»كه از دانشوران نامي
دررياضيات بود ،به تحصيل پرداخت اما هنوز چند ماهي نگذشته بود كه استاد
قصد سفركرد ونقل است كه ،وي به پدر او چنين گفت :من آنچه ميدانستم
به او (خواجه نصير) آموختم و اكنون س��ؤالهايي ميكند كه گاه پاس��خش را
نميدانم.
پس از چندي بعد ازآن که آن نوجوان س��عادتمند از فيض وجود استاد بيبهره
شده بود ،دايي پدرش« نصيرالدين عبداهلل بن حمزه»كه تبحر ويژه اي در علوم
رج��ال ،درايه و حديث داش��ت ،به طوس آم��د و محمد كه هر لحظه ،عطش
علمياش افزون ميگرديد در نزد او به كسب علوم پرداخت.
گرچه او موفق به فراگيري مطالب جديدي از استاد نشد ،اما هوش و استعداد
وافرش شگفتي و تعجب استاد را برانگيخت به گونهاي كه به او توصيه كرد تا
به منظور استفادههاي علمي بيشتر به نيشابور مهاجرت كند.
او در شهر طوس و به دست استادش « نصير الدين عبداهلل بن حمزه » لباس
مقدس عالمان دين را بر تن كرد و از آن پس به لقب« نصيرالدين» از سوي
استاد افتخاري جاويدان يافت.
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در آخرين روزهايي كه نصيرالدين جوان ،براي سفر به نيشابور آماده ميشد ،غم
از دست دادن پدر بر وجودش سايه افكند اما ،تقدير چنين بود و او ميبايست با
تحمل آن اندوه جانكاه به تحصيل ادامه دهد.
درحالي كه هنوزيك سال ازفوت پدرش نميگذشت ،به نيشابورپاي نهاد و به
توصيه ی دايي پدر به مدرسه سراجيه رفت و مدت يك سال نزد « سراج الدين
قمري»كه از اس��تادان بزرگ درس خارج فقه و اصول در آن مدرس��ه بود ،به
تحصيل پرداخت ،سپس در محضر استاد فريدالدين داماد نيشابوري(از شاگردان
امام فخررازي)كتاب « اشارات ابن سينا» را فرا گرفت.
پس از مباحثات علمي متعدد فريد الدين با خواجه ،عالقه و استعداد فوق العاده ی
خواجه نس��بت به دانش اندوزي نمايان ش��د وفريدالدين او را به يكي ديگر از
ش��اگردان فخر رازي معرفي كرد و بدين ترتيب نصيرالدين طوس��ي توانست
كت��اب « قانون ابن س��ينا »را نزد « قطب الدين مصري ش��افعي» به خوبي
بياموزد.
وي عالوه بر كتابهاي فوق ،از محضر عارف معروف آن ديار« عطار نيشابوري»
متوفي به سال  627هجری– قمری نيز بهرهمند شد.
خواجه كه در آن ایام ،صاحب علوم ارزشمندي گشته و همواره به دنبال كسب
علوم و فنون بيشتر بود ،پس از خوشه چيني فراوان از خرمن پربار دانشمندان
نيشابور به ري عزیمت نمود و با دانشور بزرگي به نام « برهان الدين محمد بن
محمد بن علي الحمداني قزويني» آشنا گشت.
او س��پس قصد س��فر به اصفهان كرد ،ا ّما در بين راه پس ازآشنايي با « ميثم
ب��ن علي ميثم بحراني » به دعوت او و به منظور اس��تفاده از درس « خواجه
ابوالسعادات اسعد بن عبدالقادر بن اسعد اصفهاني» به شهر قم رو كرد.
محقق طوسي ،پس از قم به اصفهان و از آنجا به عراق رفت ،او علم« فقه»را
از محضر « معين الدين سالم بن بدران مصري مازني» (از شاگردان ابن ادريس
حلي و ابن زهره حلبي) فرا گرفت و درسال  619هجری  -قمری از استاد خود
اجازه ی نقل روايت دريافت كرد.

آن گونه كه نوشتهاند ،خواجه مدتي از « عالمه ی حلي» فقه و عالمه نيز در
مقابل ،درس حكمت ازاو آموخته است.
« كمال الدين موصلي» س��اكن شهر موصل (عراق) از ديگر دانشمنداني بود
كه علم نجوم و رياضي به خواجه آموخت و بدين ترتيب محقق طوسي دوران
تحصيل را پش��ت س��ر نهاده وپس از س��الها دوري از وطن و خانواده ،قصد
عزيمت به خراسان كرد.
شاگردان
ب
ن فرزندش ،عالم ه حلي ،قط 
ل الدي 
درطول عمر ،شاگردانی ازجمله خواج ه اصي 
الدينشيرازي،ابنميث مبحراني،كمالالدينافسطيآبي،سيدركنالديناسترآبادي،
ن
ن الخوام عمادالدين ،ابنطاووس ،اثيرالدي 
ابنالفوطي ،كمالالدينبغدادي ،اب 
ي را تربیت نمود.
دوماني ،حموين 
خدمات
ي مرد م با
ت از :هم��كار 
ت اس�� 
ن ش��ده عبار 
ي ك ه ازآ 
س تعاريف 
ن براس��ا 
تمد 
ً
ش و اصوال ظهور
ي وآساي 
ب ترق 
ن اسبا 
ي وفراه م س��اخت 
يكديگردرامور زندگان 
ن مه م
ش برقرار باشد و اي 
ت ك ه امنيتو آس��اي 
ي امكانپذير اس�� 
ن هنگام 
تمد 
ن ميس��ر نش��د ،مگر با يك
ن خواج ه نصير بخاطر حمل ه مغو ل ب ه ايرا 
درزم��ا 
ي
ي بود ك ه پايبند 
ف دستگاه حكومت 
ن ضع 
ص كه ،آنه م پيدا كرد 
ت خا 
سياس 
ن توج ه خواج ه نصير را
ب ديد 
ي و خوا 
ن پيشگوئ 
ي همچو 
ل خراف 
آنها ب ه مسائ 
ت ك ه
ي خود را ب ه اجرا گذاش 
ت عمل 
ن نقطه ،سياس�� 
ب كرد واوازهما 
ب ه خود جل 
ي مورد اعتقاد
ل خراف 
ن مقط ع و عدمبرخورد با مسائ 
ي با دس��تگاه درآ 
همكار 
ن
ت گرفت 
ي مورد نظر بود ،تاري خ درگذر ايا م پاس خ ب ه خدم 
ي ازسياستها 
آنها يك 
ش بودكه،
ن آرام 
گ و بازگرداند 
ت ك ه آنه م مهارجن 
ي را داده اس 
ن دستگاه 
چني 
ي الز م است.
ي هرتمدن 
ي پيريز 
برا 
ت كه ،ب ه
ي بكارگرفت ه شده توسط خواج ه نصيراس 
ل تأیيد سياستها 
ن ذي 
داستا 
اختصار از نظرخوانندگان ميگذرد:
ي كنيد
ب را پيشگوئ 
ن گفت كه :حادث ه ای جال 
ي هالكو ب ه خواج ه نصيرالدي 
روز 
ب
ن حادث ه در ش 
ش ميگويد :اي 
ن پذير 
ك ه منمشخص ًا شاهد باشم ،خواج ه ضم 
ب هالكو
نش 
ت و اتفاق ًا درآ 
ف اس 
ق خواهدافتاد كه ،همراه با كسو 
پنجشنب ه اتفا 
ن اجازه ورود بهخواج ه را نميدادند.
ب بود و نگهبانا 
در خوا 
ن حادث ه را نبيند،
ي خواج ه ش��ده بود كه ،مبادا هالك��و اي 
ث نگران 
ای��ن امر باع 
ف
س بايد ب ه ظرو 
چاره ایانديشيد ،او شنيد ك ه ميگويند :اژدها ماه را گرفت ه پ 
ن را
ي كوبيد تا اژدها بترس��د و ماه را رها كند ،بالفاصل ه خواج ه نگهبانا 
مس��ين 
ن را برداشت ه و ب ه يكديگر كوبيدند و
ف مسي 
ن قضي ه ترس��اند و آنها ظرو 
ازاي 
ب بيدارشود و خواج ه آنچ ه را ك ه ديده بود ب ه او
ث شد كه ،هالكو ازخوا 
ن باع 
اي 
ت خواج ه
ي و شخصي 
ت و اعتبار علم 
ن خواج ه راپذيرف 
ن داد و هالکو سخ 
نشا 
ت شد.
ي او تثبي 
برا 
ب ميدانستي م ك ه ماه
ن ما ديش 
س ازآن ،هالكو از خواج ه سئوا ل كرد ،آيا چو 
پ 
ت
ت يا اگر نميدانستي م ماه ميگرفت؟ خواج ه گف 
خواهد گرفت ،ماهگرفت ه اس 
ق ميافتاد.
ن اتفا 
چ ه شما ميدانستيد و چ ه نميدانستيداي 
ي كنيم؟
ن حادث ه جلوگي��ر 
هالك��و پرس��يد ،آيا ما ميتوانس��تي م از وق��و ع اي 
ت و از بشر
ي دراختيار ما نيس 
ي و فلك 
ل طبيع 
خواجهگفت :خير متأسفان ه مسائ 
ي برنميآيد.
ه م كار 
ق ميافتاد و اگر بداني م نميتواني م
ي ك ه اگر ما بداني م يا نداني م اتفا 
هالكو گفت :كار 
ي
ن تدبير 
ي دارد؟ خواج ه نصيرالدي 
ش چ ه سود 
ي كني م دانستن 
از وقوعشجلوگير 
ي از
ي را ندارد لذا ،با بعض 
ل علم 
ك مسائ 
ي در 
انديش��يد كه ،هالكو آمادگيبرا 
ن را از
گ مسي 
گ بزر 
ن دودي 
ن ش��د ك ه آنا 
ت كرد و نتيج ه آ 
ش مشور 
دوس��تان 
ن بياندازند ،به
ي خيم ه هالكو میباش د بزمي 
ي مرتف ع كه ،در نزديك 
ي محل 
باال 
ق او وارد شدند ،خواج ه
ت خواج ه باتفا 
آن هنگام ك ه هالكو از ش��كار برميگش 
ت ك ه تا چند لحظ ه
ن اينس 
ي با شما دار م و آ 
ت محرمانها 
ب ه هالكو گفت :صحب 
ن نگاه كنيد،
ي خواهيد شنيد ،نترسيد و فقط ب ه چهره اطرافيا 
ي مهيب 
ديگر صدا 
ت آن را توضي ح خواه م داد.
ب ه موق ع عل 
ي بلند شد،
ي مهيب 
ن صدا 
ي وارد شدند كه ،ناگها 
س از ديگر 
يپ 
ن يك 
ميهمانا 
ن آرا م
ن دادند ،فقط هالكو و خواج ه نصيرالدي 
ي ازخود نشا 
هر يك عكسالعمل 

نشست ه بودند.
ن
ن قضي ه مطل ع نبوديد حتم ًا ميترس��يدید و اي 
ي از اي 
خواج ه گفتاگر جنابعال 
ن صدا نهراسيد.
ث شد ك ه شما از اي 
اطال ع باع 
ش
ت كه ،ب ه شما آرام 
ن اس 
ي اي 
ن واقع 
ي منجمي 
ي و پيشبين 
ت پيش��گوئ 
خاصي 
ب شود.
ن مشاور هالكو انتخا 
ث شد تا خواج ه بعنوا 
ن باع 
ميدهد وهمي 
تو
ت ياف 
ن محبوبي 
ي دردربار هالكو خا 
ن طوس 
س از اينك ه خواج ه نصيرالدي 
پ 
ت آمده كما ل استفاده را برد و شرو ع
ت بدس 
ب شد ،از فرص 
ن مشاورانتخا 
بعنوا 
ي برده
ي فراوان 
ن بهرهها 
ن عظيمي رانمود ك ه تاري خ از آ 
ي تمد 
ي بنا 
ب ه پيريز 
است.
يتمد ن
نشانهها 
ش
ن آرام 
ي و برگرداند 
گ و خونريز 
ن و مهار جن 
ن ب ه دربار هالكو خا 
 -1رفت 
ن
 -2احترا م و تكري م علماء و دانشمندا 
ي
ن كو 
ت اولي 
ت و ساخ 
ق موقوفا 
ن از طري 
ي دانش��مندا 
ن هزين ه زندگ 
 -3تأمي 
ن وابست ه بهرصدخان ه مراغ ه
دانشمندا 
ن از ديگر بالد ب ه مراغ ه
ن و صاحبنظرا 
ت دانشمندا 
 -4دعو 
ي دانشگاه مراغ ه
س رصدخان ه مراغ ه و يا ب ه تعبير 
 -5تأسي 
س كتابخان ه
ب و تأسي 
ي كت 
ي و خريدار 
 -6جمعآور 
ن ميباشند ك ه
ن و ابزار رش��د و ترقي ،علماء و دانش��مندا 
ل تمد 
ي از عوام 
يك 
ت خواج ه
ي استفاده كرد ،درحقيق 
ل بخوب 
ن عام 
ي از اي 
خواج ه نصيرالدينطوس�� 
ن
ت عاليتري 
ن گف 
ي رابنا نهادكه ،ميتوا 
ن خودشتمدن 
ي در زما 
ن طوس 
نصيرالدي 
ن
ن خودرا وامدار و مديو 
ي از تمد 
ت و امروزه ما نيز بخش�� 
ن بودهاس�� 
ي تمد 
بنا 
ي هستيم.
ن نابغ ه اسالم 
تآ 
افكار و آثار و خدما 
ت
ن اس 
ن اي 
ش پاس خ داده شود و آ 
ت ك ه ب ه يك پرس 
ث الز م اس 
ل بح 
ي تكمي 
برا 
ت يا خير؟
ت اس 
ن ب ه دربار درس 
ن علماء و دانشمندا 
كه ،آيااصو ًال رفت 
ن
توآ 
ص اس 
ت ك ه از ديربازمطر ح بوده و جوابها نيز مشخ 
ي اس�� 
ن س��ئوال 
اي 
ي ب ه دربار ميرود؟
ت كه ،كدا م و چ ه عالم 
اينس 
ل اشكا ل است؟
ن اوبه دربارمح 
ي خود ساخت ه باشد آيا رفت 
اگرعالم 
ن او را ب ه دربار
ق نظ��ر دارند و رفت 
در م��ورد خواج ه نصيرالدين ،اكثر علماء اتفا 
مورد تأیيد قرار دادهاند.
ن درباره خواج ه
ي اي��را 
ي اس�لام 
ي (ره) بنيانگذار جمهور 
ت اما م خمين 
حض��ر 
ن ميفرمايند:
ن طوسيچني 
نصيرالدي 
ن را كه،
« ...و ام��ا قضي ه خواج ه نصير و امثا ل خواج ه نصير ،ش��ما ميدانيد اي 
ت آنها
ت بكند ميرف 
ت وزار 
خواج ه نصير ك ه در ايندستگاه وارد ميشد نميرف 
ت آنها را
ي اينك ه در تحتنفوذ آنها باشد ميخواس 
ت برا 
را آد م كند نميرف 
ب كرد
ي ك ه خواج ه نصير برايمذه 
ي ك ه بتواند ،كارهاي 
ن اندازها 
مهار كند تا آ 
ت ك ه خواج ه نصير را خواج ه نصير كرد» .
ن كارهاس 
آ
ي ميشود،
ن خواج ه نصير ب ه دربار نيز منطق 
ت اما م (ره) ،رفت 
ن كال م حضر 
با اي 
ن
ي و شيع ه بود 
ت يافتندو سن 
ي نجا 
ي زياد 
ن او بهدربار هالكو ،انس��انها 
با رفت 
ي
ي ب ه تاري خ بنگری م ميبيني م كه ،خواج ه نصيرالدین برا 
ه�� م مطر ح نبود ،وقت 
ب نبود اهتما م
ي مذه 
ن ابيالحديد ،ش��ار ح نهجالبالغ ه ك ه ش��يع 
ن اب 
ت جا 
نجا 
ل ورزيده است.
كام 
ن و انسانها كش��ت ه ميشدند و از عل م و
ت در زمانيك ه علماء ودانش��مندا 
درس�� 
ن قوم،
ن هما 
ي نبود ،خواج ه نصير در همانعصر و از ميا 
ش خبر 
گ و دان 
فرهن 
ي است.
ي هميش ه باق 
ی را ميريزد ك ه برا 
ي تمدن 
پايهها 
يورصدخان همراغ ه
نطوس 
خواج هنصيرالدي 
ن اسالم)
ي در جها 
ش ستارهشناس 
(نوزاي 
ن
س ضياء والقمر نوراً و قدره مناز ل لتعلمو عدد الس��ني 
ل الش��م 
ي جع 
"هوالذ 
س .)5
والحساب" (يون 
ن قرار داد و سير ماه را در
ن و ماه را تابا 
ي ك ه خورش��يد را رخش��ا 
ت خداي 
اوس�� 
ب را بدانيد.
ن كرد تا بدينوسيل ه شما سالها و حسا 
ي معي 
منازل 
ت را در
ن از اينكههالكو عوايد موقوفا 
س از اطمينا 
يپ 
ن طوس 
خواج ه نصيرالدي 
ی
ت رصدخان ه در سا ل  657هجري -قمر 
ش قرارخواهدداد ،اقدا م ب ه ساخ 
اختيار 
ت
ي را ودا ع گفت ك ه مسئولي 
ي آن دارفان 
ل از افتتا ح رسم 
نمود و در سا ل  672قب 
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ن سپرده شد.
ش خواج ه اصيلالدي 
ت فرزند ارشد 
ي عظي م بدس 
ن بنا 
ادارهاي 
ن
ت ك ه زيبنده اي 
ي اس 
ي ستارهشناس��ي ،يا دانش��گاه مراغه ،نام 
بنياد بينالملل 
ي ب ه
ي و غرب 
ن اسالم 
س ك ه دانشمندا 
نب 
ش همي 
رصدخان ه میباشد و دراهميت 
ي
ي در دنيا 
ي بردهاند و معتقدند ك ه نوزايش��يك ه در امر ستارهشناس 
شپ 
عظمت 
ت
ي اس 
ن آننابغ ه اسالم 
ت رصدخان ه مراغ ه بوجود آمد ،تمام ًا مديو 
اسال م با ساخ 
ن است.
ن همگا 
ت او مورد تحسي 
كه ،جامعي 
ل فيزيك
ن پاكستاني ،برنده جايزه نوب 
ن مسلما 
ن زمين ه دانشمند فيزيكدا 
در همي 
ت منج م
سا ل  ،1979مرحو م دكتر عبدالسال م ميگويد :رصدخان ه مراغ ه با بيس 
ن
گ خواجهنصيرالدي 
ي دانش��مند بزر 
ت سرپرست 
ي اسال م تح 
از سراس��ر دنيا 
ت و در
ي كلم ه بودهاس 
ي واقع 
ن بمعن 
ن رصدخان ه جها 
ي احتما ًال نخس��تي 
طوس 
ن
ي هند در قر 
ي رصدخانهها 
جايديگر ميگويد :رصدخان ه استانبول ،چين و حت 
ي رصدخان ه مراغ ه است.
دوازده م نيز هم ه ازجلوهها 
نو
ت و نجو م موافقي 
س رياضيا 
ل از خواج ه نصيرالدين ،درو 
ناگفت ه نماند ك ه قب 
ت خواج ه
ي ميكرد و جامعي 
ي را ط 
ث سير نزول 
ن مباح 
ي داش��تكه ،اي 
مخالفين 
ي بخشد و
ن تازها 
ي دهد و جا 
ن دروسسير تكامل 
ت ب ه اي 
نصير بود ك ه توانس�� 
س نجو م
ن اواخر درو 
ي و بعد از او تاهمي 
ن شي خ بهائ 
ث شد تا زما 
ن امر باع 
همي 
ب آيد.
ن بحسا 
س حوزويا 
ت جزو درو 
و رياضيا 
ي در چند
ي اقدامات 
ن طوس 
ت رصدخان ه مراغه ،خواج ه نصيرالدي 
ت ساخ 
ب ه موازا 
ن ك ه
ت عا م ازدانشمندا 
ن شر ح است :در مرحل ه او ل دعو 
مرحل ه انجا م دادكه ،بدي 
س از
ن ستارهشنا 
ص دانشمندا 
ك ديارنموده بودند ،باالخ 
بخاطر حمل ه مغو ل تر 
ن ب ه مراغه
ي ازچي 
نقاط دور و نزديك تا حت 
تألیفاتوآثار
بيش��ترتألیفات خواجه نصیرالدین طوس��ی درزمين ه كالم ،حكمت ،رياضيات،
ي بودهاست.
ق و ديگرعلوماسالم 
الهيات ،تعلي م و تربيت ،اخال 
ي
ل ومابق 
ي درداخ�� 
ص میباش��د ك��ه ،تعداد 
ن مش��خ 
ب ب ه  80جلد ازآ 
قري�� 
ي خار ج ازكشوراست.
دركتابخانهها 
ي
ي ب ه عرب 
ت كرو 
س در مثلثا 
 -1شر ح اكرماناالو 
ي
ل كل 
ی درمي 
-2رساله ا 
ل (تانژانت)
 -3رساله ای  در ظ 
ي از
ي ك ه شر ح قسمت 
ن ب ه عرب 
ت مقدار بعد ما بينالمركزي 
ی در معرف 
 -4رساله ا 
ي خواج ه نصير ميباشد
ل چهار م مقال ه سو م تحرير محبسط 
فص 
ق
س صب ح و شف 
ق و تعاك 
ب و صاد 
ن صب ح كاذ 
ث فجر بيا 
ي در حدو 
 -5رسالها 
ي
ب ه عرب 
يدر تكسير دايره
 -6رسالها 
ي مدين ه منوره به
ص ظهرحقيق 
ت قبل ه وتش��خي 
ن س��م 
اي درتعيي 
-7رس��اله 
اعجازرسو ل ا( ..ص)
س
ت بر دوره اصو ل اقليد 
 -8تعليقا 
وفات
درسال  672هجري -قمري ،خواجه نصير با جمعي از شاگردان خود به بغداد
رف��ت كه بقاياي كتابهاي تاراج رفته را جمعآوري کند و به مراغه بیاورد ،اما
اجل مهلتش نداد و در تاريخ  18ذي الحجه ی سال  673در بغداد دار فاني را
وداع گفت و جسدش را به كاظمين انتقال داده و به خاك سپردند.
برگرفتهاز:

الذريعه في التصانيف الشيعه ج  1ص  14آقا بزرگ تهراني
فوائد رضويه ،شيخ عباسي قمي ،ص 603
روضات الجنات ،ميرزا محمد باقر خوانساري ج  ،6ص 582
موسوعه طبقات فقها شيخ جعفر سبحاني ج  ،7ص 244
شرح اشارات ،خواجه نصير الدين طوسي ،ج  ،2ص 146
مستدركات اعيان الشيعه ،سيد حسن امين ،ج  ،1ص 200
عقايد فلسفي خواجه نصير ،محمد مدري زنجاني ،ص 50
مفاخر اسالم ،علي دواني ،ج  ،4ص 112
شرح حال رياضي دانان ايران و جهان ،اكبر مرتضي پور.
مفاخر اسالم ،ج  ،4ص 112

daneshnameh.roshd.ir/.../mavara-index.php?...
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مقالهها

معماری

مستندسازي فايل ها و مدارك معماري و
شيوه هاي اجرايي آن (قسمت پاياني)

مزدا نوبري | عضو هيئت علمي دانشگاه

سياستها و روشهاي عملي در بايگاني و نگهداري فايلهاي آتليه
معماران در مراح��ل طراحي پروژههاي خود ،انبوه��ي از كاغذها و فايلهاي
بيش��ماري از اطالع��ات رايانهاي توليد ميكنند و به مرحلهاي ميرس��ند كه
نمي دانند با اين همه اطالعات چه كنند.
بهتر است به جاي اينكه هر چند وقت يكبار ،شتاب زده به تميز كردن و پاك
كردن اطالعات بپردازيم (كه در چنين فرآيندهايي حجم موثري از اطالعات
را به طور نا خواسته از دست مي دهيم) دستورالعملهاي مدوني داشته باشيم
و طب��ق آنها به ايجاد فايل اقدام كنيم .اينكه چه وقت كدام اطالعات را بايد
به صورت ديجيتالي و كدام را بر روي كاغذ تدوين كنيم از اهميت بس��ياري
برخوردار است و نشانگر ساختار طبقه بندي كمي و كيفي اطالعات مي شود.
تدوين يك سايت جامع در مستندسازي اطالعات
در اين زمينه توصيههاي متفاوت و گاه متضادي ارائه مي شود .برخي ميگويند
از شر اطالعات موقت خود به سرعت پس از ايجاد فايل نهايي خالص شويد
در حالي كه ديگران ميخواهند همه چيز را هميشه در شبكه رايانهاي خود به
طور جاري نگه داري كنند.
در اين زمان بسيار مهم است كه وسوسه نشويد .نگه داشتن فايلهايي كه براي
شما بار حقوقي ايجاد ميكنند ضروري ست اما در زمينههاي ديگر كافي ست
خروجيهاي نهايي در نقاط عطف تقويم زماني و تغييرات حين فازهاي طراحي
را نگه داشته و فايلهاي مادر را دسته بندي كرده و بقيه را دور بريزيد.
به ياد داشته باشيد كه اين سياست و روش تعريف شده بايد حكم عملي براي
تمام كاركنان شركت باشد .نوع فايلهاي رايانه اي را در نظر بگيريد و مادههاي
خام و ابزارهاي فني و پشتيباني هرنرم افزار مربوطه را در برنامه ي تدوين خود
لحاظ كنيد.
براي شروع از پروژه اي كه اكنون در حال انجام آن هستيد آغاز كنيد از افراد
بخواهيد به طور روزانه كارهاي خود را ياد داش��ت كنند .بايد نيروهاي خود را

گروه بندي كنيد و اينكه كدام گروه با كدام نرم افزار كار مي كندبه طور دقيق
مش��خص باشد .براي هر گروه يك سرپرست تعيين كرده و از آنها بخواهيد
بر ميزان توليد فايلهاي مربوطه و روشهاي دسته بندي آنها نظارت كنند.
به محض اينكه هر گروه تعداد فايلهاي پشتيباني نرم افزارهاي مربوطه را به
شما اعالم كند ميتوانيد كار خود را شروع كنيد.
پاسخ به سواالت زير مي تواند گام آغازين در طرح سيستم بايگاني شما باشد.
* در بايگاني پروژههاي فعلي از چه سيستمي استفاده شده است؟
* در بايگان��ي نهاي��ي يك پروژه و پس از اتمام كلي��ه ي ويرايشها چه بايد
بكنيم؟
* آي��ا در بازيابي اطالعات كنوني توس��ط يك فرد ناوارد به فايلهايتان دچار
مشكل مي شويد؟
* ت��ا چه ميزان از اطالع��ات پروژههاي ديگر در پروژههاي جاري اس��تفاده
ميكنيد؟ و آيا نمي توان از اين اطالعات در جايي كپي تهيه كرده و به عنوان
نسخه ي " نمونه" از آن بهره گرفت؟
تصميم بگيريد چه اطالعاتي را نگه داريد
آنچه در اينجا از اهميت خاصي برخوردار است توجهي ست كه بايد نسبت به
مرحله ي مياني بين اتمام يك پروژه و بايگاني آن لحاظ ش��ود.اينكه از كدام
فايله��ا بايد نس��خه ي جديد تهيه كرده و كدام فايله��ا را بايد دور بريزيم؟
فايلهاي كپي ش��ده ،فايلهاي نمونه ،مواد خام اوليه و نقشههاي معماري و
مشخصاتي كه از روي آنها كار پيشرفته است اما ديگر به آن نيازي نداريم در
اين مرحله بايد حذف شوند.
مي توان فايلها را در سه دسته بندي كلي زير تفكيك كرد:
 )1اطالعات كارفرما (اطالعات ورودي و اوليه)
 )2اطالعات تهيه شده توسط تيم مشاور
 )3اطالعات تهيه شده توسط معمار و پيمانكار و تغييرات مربوطه
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مستند سازي اين دسته بنديها را جدي بگيريد .چرا كه در اين صورت عالوه
بر كاستن از سردرگميهاي احتمالي در حين دستيابي به يك فايل مي توانيد
از اطالعات بايگاني شده بر روي كاغذ نيز بهره ببريد.
در بسياري از شركتها كه هنوز بر حافظه ي سازماني تاكيد مي شود اشكالي
كه رخ مي دهد اين اس��ت كه براي دسترس��ي به يك داده ،نيازمند به زبان
گفتاري يك كارمند و متكي به حافظه ي آن فرد خواهند بود و مديريت صحيح
منابع اطالعاتي اين مشكل را برطرف مي كند.
فاكتورهايموثردربايگانيپروژههايمعماري
ممكن است يك شركت معماري تصميم بگيرد كه هر پروژه را پس از گذشت
 10سال از شبكه خود خارج كند .بنابراين بايد در نظر بگيريد كه:
 -1آي��ا اين پروژه در فازهاي آتي و در حين توس��عه نياز به اصالحات خواهد
داشت؟
 -2آي��ا اين پروژه به عنوان يك مدل و الگ��وي نمونه براي ديگر پروژههاي
جاري قابل استفاده خواهد بود يا خير؟
 -3آيا اين پروژه معرف يكي از كارهاي ارزشمند شركت است يا خير؟
 -4آيا سايت پروژه اهميت خاصي در طوالني مدت دارد يا خير؟
با پاسخ به هركدام از سواالت باال تصميم ميگيريم كه كدام فايل را بايد نگه
داريم و كدام را بايد از مجموعه حذف كنيم .آيا تنها نقشههاي  as-builtرا
نگه داري مي كنيم يا فايلهاي Cadو مشخصات سايت نيز اهميت نگهداري
دارند؟
"بهترين كار اين است كه از هر نمونه پروژه اي را كه بيشترين تعداد فايل را
دارد در نظر گرفته و بقيه را طبق آن مرتب كنيد" .
هرچه پروژه پيچيده تر باشد سازمان دهي آن دشوار تر مي شود.
همواره نوع فايل ،زير شاخه ي ذخيره شده ،اسم فايلها و نحوه ي دسته بندي
آنها بايد مشخص شود .از تمام فايلهاي اتمام يافته در محلي خارج از محل
كار (مثال در منزلتان)  back upداشته باشد .تا حوادثي از قبيل آتش سوزي
باعث نابودي كامل آنها نشود.
مرحله ي اول :تعيين اولويتها
مرحله ي دوم :آرشيو بندي مطالب
مرحله ي س��وم :تهيه ي نسخه ي پشتيباني از آرشيو مطالب كه به صورت
دوره اي انجام مي پذيرد.
به ياد داشته باشيد كه به ندرت مي توان به يك مدل واحد براي تمام پروژهها
دست پيدا كرد .مدلهاي متفاوتي نوشته و آنها را امتحان كنيد .در هر مرحله
چيزي به آن اضافه و يا از آن كم كنيد .همانطور كه بيان ش��د در نهايت اين
كارمندان هستند كه بايد از آن استفاده كنند پس بايد متناسب با فرمتهاي كار
آنها باشد .براي دستيابي به چنين فرمتي بايد صبور باشيد.
چگونه بايد فايلهاي الكترونيكي خود را ذخيره كنيم؟
ذخيره كردن فايلهاي الكترونيكي و اطالعات خام پروژههايتان در يك CD
يا  Flash memoryبه معناي پايان كار نيست و هم بدين معنا نيست كه
توانسته ايد اين آنها را براي هميشه محفوظ نگه داريد.
از س��ال  1990كه طراحي با رايانه ش��روع شد ،تا به امروز بيشتر شركتهاي
طراحي از رايانه استفاده مي كنند .از ميان تمام نرم افزارهاي طراحي نرم افزار
Auto Cadكه توس��ط معماران و طراحان استفاده مي شود مورد استقبال
بيش��تري ق��رار دارد ،اما اين نرم افزار ايرادهايي ج��دي در زمينه ي ذخيره ي
طوالني مدت يك فايل دارد.
بخش اعظم اطالعاتي كه در دفاتر معماري توليد و نگهداري مي شوند با فرمت.
 dwgكه پسوند يك فايل  Cadاست ذخيره مي شوند .شركتهاي بسياري
دريافته اند كه اگرچه فايلهاي مربوطه به پروژههاي خود را  10سال گذشته با
نظم و دقت بسيار ذخيره كرده بودند امروزه نرم افزارو سخت افزارهايي را كه
قادر به نمايش فايلهايشان باشد در اختيار ندارند.
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بس��ياري از طراحان و معماران بدين منظور در پي يافتن روشهاي جديدي
در ذخيره سازي اطالعات خود هستند .همه متخصصان در اين زمينه كه نرم
افزار Cadقادر اس��ت تا چه مدت يك فايل را بدون خرابي ذخيره كند اظهار
نگراني مي كنند.
اگرچه هنوز تمام سواالتي كه در باب اين نرم افزار وجود دارد ،پاسخ داده نشده
است اما مي توانيد راهنماييهاي مربوطه را در خصوص نحوه ي ذخيره سازي
فايلهاي Cadدر وب سايتهاي زير پيدا كنيد:
http://ads.ac.uk/project/goodguides/cad
http://ahds.ac.uk/preservation/cad-preservationhandbook.pdf
http://www.artic.edu/aic/collactions/deptarchitecture/ddd.html
براي ذخيره سازي موفق فايلهاي  Cadبايد آنها را مرتبا (يعني پس از آمدن
نس��خه ي جديدي از نرم افزارهاي مورد استفاده تان و يا هنگام تغيير سخت
افزاري جدي در شبكه ي رايانه اي محل كارتان) به روز كنيد.
قانون ديگري كه بايد در اين زمينه رعايت كنيد ساده سازي پسوندهاي ذخيره
كننده ي فايلهايتان است .تمامي فايلهاي متني خود را با قالب  pdfذخيره
كنيد .كه بسيار از  wordمعتبر تر و ايمن تر است و همچنين توصيه مي شود
تصاوير با پسوند  jpgيا  TIFFذخيره شوند.
نكات الزم جهت مديريت فايلها
 -1عالوه بر مدير دفتر ،شما به فردي جهت مديريت فايلها نيازمنديد فردي
ك��ه به فرمتهاي خروجي ن��رم افزارها و فرمتهاي كاري آنه��ا وارد بوده و
فايلهاي ذخيره ش��ده ي كاركنان را كنترل و بررسي كرده و طي زمان هاي
مشخص آنها را مدام چك كند.
 -2سازمان دهي فايلهاي هر پروژه بايد راوي داستان كل آن پروژه باشد.براي
هر تيپ پروژه ي خود يك داستان بنويسيد.
 -3آرشيو هر پروژه را پس از نهايي شدن ببنديد .درست است كه در ابتدا نظام
آرش��يو بندي تعريف مي كنيم اما هر پروژه در حين انجام با تغييراتي مواجه
مي شود كه چك ليست اوليه قادر به پاسخگويي به آن نيست.
 -4چند فرمت را امتحان كرده و با نياز روز آرشيو بندي خود را تغيير دهيد.
 -5از روشهاي ذخيره س��ازي جديد آگاه باشيد .دستورالعملهاي به روز هر
نرم افزار را در سايت مربوطه مطالعه كنيد.از هر فايل در دو مكان ،دو ذخيره با
دو فرمت متفاوت داشته باشيد.
 -6امنيت و محرمانه بودن اطالعات را جدي بگيريد.
 -7اين امر يك فرآيند مداوم است ،آن را رها نكنيد و به طور منظم فايلهاي
خود را مرتب كنيد و اين كار را براي يك روز خاص نگذاريد.
 -8در اين زمينه كاركنان خود را آموزش دهيد.
امنيتمحرمانهبودنوبيمه
اگرچه ممكن است كمي سختگيرانه به نظر برسد اما اجازه ندهيد اطالعات شما
در اختيار تمامي كارمندان قرار بگيرد براي هر فايل حقوقي مربوط به خود كد
رمز بگذاريد و تنها فايلهاي كاري خود را در اختيار افراد قرار دهيد.
نتيجه گيري مباحث گفته شده:
حفاظت درازمدت از سوابق معماري
مدي��ران پروژه به دالي��ل مختلف به حفاظت فايلهايش��ان اقدام مي كنند.
فايلهاي منظم در فرآيند س��اخت و ساز و طراحي پروندهها و اسناد و مدارك
به طور مس��تقيم مورد استفاده قرار مي گيرد و پس از اتمام ،منابع و شواهدي
معتبر از انجام كار هستند.
چالشطراحيالكترونيكي
شركتها و دفاتر معماري ساز و كار پيچيده اي را با رايانهها تجربه مي كنند.
اگرچ��ه كار با نرم افزارهاي طراحي مزاي��اي زيادي در بر دارد ولي خرابيها و
ضايعات احتمالي ناخواسته كه در حين كار پديد مي آيد مشكالت بسياري را
ايجاد مي كند.

اين مش��كالت اگرچه در مقابل طراحي و پرزانتههاي دس��تي كم زحمت تر
هس��تند ،اما از آن روي كه پيش بيني نشده هستند ،مي توانند بسيار مشكل
آفرين باشند.ابزارهاي طراحي آنگونه كه ما مي انديشيم متغييرهاي ساده اي
نيس��تند كه براي سهولت كارهاي ما وظايف متعددي را انجام دهند در حالي
كه امروزه مدلهاي سه بعدي ،تا حدي حس فضا را قبل از آنكه ساخته شود
قاب��ل كنترل مي كنند اما به همين ميزان دس��تيابي به يك طرح غني را نيز
مشكل تر كرده اند.
چگونه گامهاي آغازين در مديريت پروندههاي خود را برداريم؟
نگران نباشيد و از اين كار براي خود يك غول نسازيد .قرار نيست وقت و انرژي
زيادي از شما گرفته شود.در آغاز كار تنها كافي ست به آينده ي فايلهاي خود
بينديشد.
در اينجا چند گام ابتدايي را براي آغاز اين فرآيند معرفي مي كنيم.
 -1شناسايي
 -2نظم بخشيدن
 -3ذخيره سازي
تعيين كنيد كدام فايلها در كدام شاخههاي معرفي پروژه قرار مي گيرند.قانوني
ب��راي خود وضع كنيد كه در چه صورتي به كارفرما فايل الكترونيكي تحويل
مي دهيد و در چه صورت پرينت كاغذي.
به خاطر داش��ته باش��يد كه فايلهاي الكترونيكي از آن رو كه داراي تقدم و
تاخر حافظه ي زماني هستند و قابل تغيير مي باشند اطالعاتي بسيار فراتر از
اطالعات پرينت شده بر روي كاغذ منتقل مي كنند و براي شما بار حقوقي به
همراه دارند.
فايلهايتان را طبقه بندي كنيد .اطالعاتي را كه نبايد در دسترس كاركنانتان
قرارگيرد به سرعت از شبكه خارج كنيد.بقيه را در  CDو يا  DVDبه طور
مرت��ب ذخي��ره كنيد.محلي براي ذخيره آنها در نظر گرفته كه در دس��ترس
همگان باشد.
اگرچه روشهاي ذخيره س��ازي فايلها بر روي  Flashس��هل تر اس��ت اما
همواره از هر پروژه ي اتمام شده يك  CDيا  DVDدر اختيار داشته باشيد
و Back upهايتان را بر روي  flashو ياهارد ذخيره كنيد.
عجله نكنيد .در مرتب سازي فايلهايتان آنچه اهميت دارد به خرج دادن صبر و
حوصله است .فعاليتهاي عجوالنه عالوه بر گرفتن وقت زياد موجب از دست
رفتن بخشي از اطالعاتتان خواهد شد.
براي ش��روع يك ليس��ت از نرم افزارهايي كه از آنها استفاده مي كنيد تهيه
كنيد .درباره ي پشتيباني نرم افزارها توسط نسخههاي مختلف ويندوز و يا هر
سيستم عامل ديگري كه از آن استفاده مي كنيد تحقيق كنيد .سيستم عامل
تمام سيستمهاي شبكه خود را طوري انتخاب كنيد كه بيشترين سازگاري با
نرم افزارهاي مورد استفاده تان داشته باشد.آنتي ويروسهايتان را چك كنيد تا
اختاللي در برنامههاي نرم افزاريتان پديد نياورند.
پس از اتمام تمامي اين امور دس��ت به كار شويد.ش��رحي از مس��تندات خود
تهيه كرده و پروندههاي ديجيتالي خود را به پروندههاي موقت و دائم دس��ته
بندي كنيد.ليس��تي از دسته بندي پروندههاي دائم پيشتر برايتان تهيه كرده و
گذاشته ايم.
پروندههاي دائم خود به چندين دسته تقسيم بندي مي شوند:
-1آنهايي كه مراحل مختلف طراحي را در خود ذخيره دارند.
 -2آنهايي كه حاوي فايلهاي مادر طرحهاي شما هستند.
-3آنهايي كه به اصطالح تمام ش��ده اند و خروجيه��اي پرزانته را از آنها
مي گيريد.
-4آنهايي كه خروجي نهايي كارهاي شما هستند.
-5اطالعاتي كه پس از بازديد كارفرما و يا مهندس��ين سازه و تاسيسات و.. .
بايد اصالح شوند.
-6فايلهاي اصالح شده كه از شماره ي  1الي  4را در خود دارند.
در هرپ��روژه نقاط عطف زماني ،زمانهايي هس��تند كه ي��ك فايل را تحويل

مي دهيد و نقاط مياني محسوب مي شوند و پس از آن نياز به ايجاد تغييراتي
داريم .اين نقاط علل اساسي ايجاد بي نظمي در فايلهاي معماري هستند.در
اين مرحله با ساختن پوشههايي در پوشههاي نهايي به سرگرداني فايلهايتان
دامن مي زنيد.
تا جاي ممكن س��عي كنيد مسير دستيابي به فايلها ي شما از  3تا  5كليك
تجاوز نكند و هرگز فايلهاي اصالح شده را در فايلهاي نهايي مرحله ي قبل
قرار ندهيد.
بنابر داليل حقوقي الزم است كه دليل تغيير در فايلها و نقشههايتان كامال
مش��خص باشد از اينرو نامهها و مكاتبات درخواستهاي تغيير را حتما اسكن
كرده و ضميمه ي فايلهاي ويرايش شده ي خود كنيد و از همه مهم تر به ياد
داشته باشيد كه اين فرآيند ،يك رفتار دائمي و قابل بازنگري هميشگي است.

طراحي و اجراي راه پلهها
مهندسعباسعليكشاورز

دراين كتاب سعي ش��ده است كه با رعايت صرفه جويي در وقت
و هزينه ها ،ب��ا توجه به امكانات معمول و موجود كارگاه ها ،براي
طراح��ي و اجراي راه پلههاي اس��تاندارد و اصالح و با س��ازي راه
پله هاي غير استاندارد و بد اجرا شده ،راه كارهايي ارائه شود .براي
اولين بار در اين كتاب براي استفاده طراحان و مجريان راه پلهها،
وسايلي از قبيل شابلن پلهها ،استوانههاي مدل ،قالبهاي فلزي
بدون پيچ و مهره معلق (نصب از باال)طراحي و معرفي ميشوند .و
نيز نگاهي دوباره به تعريف ،ترسيم و محاسبات كاربردي بيضيها
و جزئي��ات اجرايي آنها .تعريف و جمع آوري اطالعات و تنظيم
و درج آنها در جداول مشخصات ،رسم منحنيهاي دو سه بعدي
راه كار ديگري اس��ت براي طراحي و اجراي راه پلهها از جمله راه
پلههاي ساده ،قوسي شكل ،راه پلههاي پيچ و مار پيچ ،راه پلههاي
طراحي شده در تاج بيضيها ،راه پلههاي دوبل يك طرفه باشيب
زياد ،پلههاي پيش ساخته ،نردهها نردبانهاي تاشو ،راه پلههاي
فرار ،راه پلههاي خارج ساختمان (طراحي شده در پاركها ،محوطه
س��ازيها و كوه راهه و شيب راههها درطبيعت) روشنايي و ايمن
سازي راه پلهها باطراحي و چيدمان مناسب پلهها در پالن كه تاثير
مستقيميدر شكل گيري سازه و نردههاي آن دارد .همچنين رنگ،
غير لغزنده بودن كف پلهها و شكل و ارتفاع دست گرها و مطا لبي
ديگر ،از مواردي هستند كه بايد مالحظه و مورد توجه قرار گيرند.
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چکيده
بطور کلي در محاسبهي نيازهاي لرزهاي و ارزيابي عملکرد سازهها به يک روش
مناسب و صحيح نياز ميباشد .به وضوح آناليز ديناميکي تاريخچه زماني غيرخطي
()NL-RHA)(Non-linear Response History Analysis
ك��ه نيازهاي نيرويي و تغيير مكاني جمع ش��ونده (خراب��ي) را در هر عضو از
سيستم سازهاي با دقت كافي پيشبيني ميكند ،ميتواند به عنوان يک روش
مناسب جهت ارزيابي لرزهاي سازهها در نظر گرفته شود که به دليل پيچيدگي
و حج��م باال عمليات اين تحليل ،مهندس��ين ترجيح ميدهن��د از روشهاي
تحليلي س��ادهتري استفاده نمايند .يکي از روشهاي مناسب تحليل که رفتار
لرزهاي سازه و مکانيزمهاي غيرخطي سازه را به خوبي بررسي مينمايد ،تحليل
اس��تاتيکي غيرخطي ( )pushoverميباش��د .آناليز پ��وشآور يک تحليل
اس��تاتيکي غيرخطي تحت اثر بارهاي جانبي فزآينده اس��ت .هدف از تحليل
اس��تاتيکي غيرخطي فزآينده برآورد رفتار مورد انتظار يک سيستم سازهاي به
کمک تخمين مقاومت و تغيير ش��کل مورد نياز به وس��يله انجام يک تحليل
اس��تاتيکي غيرخطي با در نظر گرفتن زلزلههاي طراحي و پس از آن مقايسه
مقادير مورد نياز با ظرفيتهاي موجود در سطح رفتاري يا عملکردي مورد نظر
است .در اين مطالعه سعي ميگردد که مبناي تئوريک آناليز پوشآور در برآورد
نيازهاي لرزهاي سازهها مورد بررسي قرار گيرد.
کلماتکليدي:تحليلديناميکيتاريخچهزماني،آناليزپوشآور،نيازهاي
لرزهايسازهها.
-1مقدمه
امروزه نگرشهاي نوين طراحي سازهها مورد توجه بيشتر محققين قرار گرفته
است .در اين بين ،طراحي بر اساس عملكرد ،از آنجا كه با فلسفه كنترل خسارت
انجام ميپذيرد ،جايگاه ويژهاي در تحقيقات اخير يافته است .بسياري از محققين
پس از سالها تحقيق به اين نتيجه رسيدهاند كه جابجايي و تغيير شكل بهتر و
مؤثرتر از نيروها بيانگر حاالت حدي در كنترل خسارت ميباشند .بر اساس اين
نظريه ،روشهاي جديد طراحي بر اساس تغييرمكان توسط محققين مختلف
مطرح گرديد .بر همين اساس در اياالت متحده ،كميتهي مهندسي سازه ،نسل
جديد آييننامههاي طراحي و بهس��ازي را توسعه داد كه از مفاهيم مهندسي
ب��ر پايهي عملكرد بهره ميگيرند .مهمترين آنها نس��خههاي  ATC-40و
 FEMA-273بودند .در ايران نيز نتيجهي كار دس��تورالعملي است كه روال
ارزيابي و بهس��ازي لرزهاي ساختمانها را براي سطوح مختلف عملكرد ارايه
نموده است .چارچوب پيش نويس اوليهي دستورالعمل ،براساس گزارشهاي
 FEMAب��ه خص��وص  FEMA 273، FEMA 274، FEMA 356و
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 FEMA 357قرار داشت.گروههاي تخصصي ،از منابع ديگر به ويژه استاندارد
 ،2800آييننامه بتن ايران (آبا) ،مقررات ملي س��اختماني ايران ،گزارشهاي
 ،ATCگزارش ه��اي ،NEHRPگزارشه��اي  SACو گزارشه��اي
"
 Tri Servicesنيز استفاده نمودهاند.
بطور کلي در محاس��بهي نيازهاي لرزهاي و ارزيابي عملکرد س��ازهها به يک
روش مناس��ب نياز ميباش��د .به وضوح آناليز ديناميک��ي تاريخچه زماني كه
نيازهاي نيرويي و تغيير مكاني جمع شونده (خرابي) را در هر عضو از سيستم
سازهاي با دقت كافي پيشبيني ميكند ،ميتواند به عنوان يک روش مناسب
جهت ارزيابي لرزهاي سازهها در نظر گرفته شود .در اين روش به تعدادي رکورد
زلزله (هر يک با سه مولفه) با توجه به تفاوتها در شدت ،محتواي فرکانسي و
فاصله از گسلها براي هر يک از رکوردهاي ثبت شده ،احتياج ميباشد .انجام
اين تحليل به قابليت باال در مدلسازي مناسب مشخصههاي بار -تغيير مكان
تمام المانهاي مهم در سيس��تم س��ازهاي خاك -فوندانسيون به صورت سه
بعدي و وجود ابزار مناس��ب ب��راي انجام فرآيند حل در محدوديتهاي زماني
و مالي اعمال ش��ده به يك دفتر مهندس��ي ،نيازمند ميباشد .عالوه بر آن ،به
آگاهي كافي از ظرفيتهاي تغيير شكلي المان با توجه به مشخصههاي خرابي
كه حالت حدي عملكرد قابل قبول را تعريف مينمايد ،احتياج ميباشد.
امروزه روش تحليل اس��تاتيکي غيرخطي (تحليل پوشآور) به عنوان يکي از
روشهاي تحليلي مورد استفاده در طراحي بر اساس عملکرد ،جايگاه ويژهاي را
کسب نموده است .در روش تحليل پوشآور ( )Pushover Analysisيک
سازه تحت بار جانبي که متناسب با شکل مود غالب سازه (مود اول االستيک)
ميباش��د ،قرار ميگيرد .اين بار بطور افزايشي به سازه اعمال ميشود تا سازه
به تغييرمکان از پيش تعيين ش��دهاي (تغييرمکان هدف) در نقطه کنترل (که
معموال بام ميباشد) برسد .اين روش عليرغم اينکه گسترش زيادي پيدا کرده
است ،ولي اصوال فاقد يک پشتوانه تئوريک قوي ميباشد .عدم در نظرگيري
مشارکت مودهاي باالتر و کاهش سختي بعد از تسليم از ضعفهاي اين روش
ميباشد .اين روش مشابه روش تحليل استاتيكي خطي است ،با اين تفاوت كه
رفتار غيرخطي تمام اعضا و اجزاي سازه در تحليل منظور ميشود و همچنين
اثر زلزله به جاي اعمال بار مشخص ،بر حسب تغييرمكان برآورد ميشود.
 -2آناليز استاتيکي غير خطي (پوشآور)
امروز آناليز پوشآور به يک ابزار عمومي جهت ارزيابي عملکرد لرزهاي سازها
تبديل شده است .هميشه يک س��ري انتظاراتي در مورد اثر زلزلههاي بوجود
آمده توس��ط حرکت زمين وجود دارد که ب��ا آناليز پوشآور ميتوان اطالعات
مفيد را تعيين نمود .در اين روش ،بار جانبي ناشي از زلزله ،به طور استاتيكي و
به تدريج به صورت فزآينده به س��ازه اعمال ميشود تا آنجا كه تغييرمكان در

يك نقطه ي خاص (نقطهي كنترل) تحت اثر بار جانبي به مقدار مش��خصي
(تغييرمكان هدف) برسد يا پيش از آن ،سازه ناپايدار شود .در تحليل استاتيكي
غيرخطي ،مركز جرم بام (نه خرپشته) به عنوان نقطهي كنترل انتخاب ميشود.
اين روش مش��ابه روش تحليل اس��تاتيكي خطي است با اين تفاوت كه رفتار
غيرخطي تمام اعضا و اجزاي سازه در تحليل وارد ميشود و همچنين اثر زلزله
به جاي اعمال بار مشخص ،بر حسب تغييرمكان برآورد ميشود.
به طور كلي در اين روش ،اس��تفاده از مدلهاي س��ه بع��دي به مدلهاي دو
بعدي ترجيح داده ميشود .اما به دليل وجود محدوديتهاي نرم افزاري ،براي
سازههاي منظم استفاده از مدلهاي دو بعدي نيز مجاز است .تحليل استاتيكي
غيرخطي ميتواند به يكي از دو روش زير انجام شود.
 - 1روش تحليل استاتيكي غيرخطي كام :در اين روش كليهي اعضاي اصلي
و غيراصلي در مدل سازه در نظر گرفته ميشوند .منحني تالش  -تغييرشكل
اعضا بايد تا حد امكان نزديك به واقعيت در نظر گرفته ش��ده و به خصوص
شامل ناحيهي زوال سختي و مقاومت باشد.
 - 2روش تحليل اس��تاتيكي غيرخطي ساده شده :در اين روش فقط اعضاي
اصلي مدل ميشوند و منحني تالش -تغييرشكل اعضا به صورت دوخطي در
نظر گرفته ميش��ود .در هنگام ارزيابي ،چنان چه تعداد كمي از اعضاي فوق
جوابگو نباش��ند ،ميتوان آنها را به عنوان اعضاي غيراصلي منظور و از مدل
حذف نمود و تحليل را بدون حضور آنها تكرار كرد.
 1-2هدف از آناليز پوشآور
هدف از آناليز پوشآور ارزيابي عملکرد مورد نظر از يک سيستم سازهاي بوسيله
آناليز استاتيکي غير خطي براي تخمين مقاومت و تغيير شکل بوجود آمده در
برابر زلزله ميباش��د .اين تقاضاها با ظرفيت موجود در سطح عملکرد سيستم
مقايس��ه ميگردد .اين ارزيابي بر پايه تش��خيص پارامترهاي عملکردي مهم
س��ازه شامل جابجايي کلي سازه ،جابجايي طبقات ،تغيير شکل غير ارتجاعي
المانها (مقدار مطلق و نرمال نس��بت به مقدار تس��ليم) ،جابجايي اجزاء سازه
و اتصاالتش��ان (براي المانها و اتصاالتي که نميتوانند تغيير شکلهاي غير
االستيک را تحمل کنند) میباشد.
آناليز پوشآور ميتواند ديد خوبي از يک روش براي تعيين و پيش بيني نيروهاي
لرزهاي و تغيير مکان هدف ارائه کند که (اين نيروها و تغيير مکان هدف) با يک
روش تقريبي براي توزيع مجدد نيروهاي داخلي محاسبه ميشوند تا هنگامي
که سازه در برابر نيروهاي اينرسي که طول مدت دوام آن زياد نيست قرار گيرد،
بتواند يک رفتار ارتجاعي از خود نشان داده و مقاومت کند .آناليز پوشآور مورد
نظر بسياري از اطالعات و مشخصات پاسخ سيستم را فراهم ميکند که اين
اطالعات را نميتوان از آناليز ديناميکي خطي و همچنين آناليز استاتيکي خطي
محاسبه کرد .در زير به تعدادي از اين اطالعات اشاره ميشود:
 – 1نيروهاي واقعي بوجود آمده در المانهاي شکننده مانند نيروهاي محوري
بوجود آمده در ستونها ،نيروهاي بوجود آمده در اتصاالت بادبند-ها ،لنگر بوجود
آمده در اتصاالت تير و ستونها ،نيروي برشي موجود در تيرهاي عميق بتني
تقويت شده ،نيروي برشي بوجود آمده در اسکلت ديوارهاي بنايي تقويت نشده.
 – 2تخمين تغيير شکل تقاضا براي المانهايي که جهت توزيع صحيح سهم
انرژي ناش��ي از حرکت زمين در س��ازه مجبورند بصورت غير ارتجاعي تغيير
شکل دهند.
 –3امکان بررسي نتايج آثار خرابي المانهاي خاص در رفتار سازه.
 – 4تشخيص ناحيه بحراني که انتظار ميرود تغيير شکلهاي بوجود آمده در
آن باال باشد و در اين ناحيه ارائه جزئيات دقيق الزامي است.
 – 5تشخيص غير پيوستگي مقاومت در پالن يا طبقات که ميتواند به تغيير
خصوصيات و مشخصههاي ديناميکي در ميزان رفتار غيرخطي منجر شود.
 – 6تخمين جابجايي داخلي طبقات که جهت عدم پيوس��تگي در مقاومت و
سختي محاسبه ميشود که از آن ميتوان جهت کنترل خرابي و ارزيابي اثرات
 p-deltaاستفاده کرد.
 – 7بازبيني تماميت و کامل بودن مس��ير بارگ��ذاري ،با در نظر گرفتن همه
المانهاي سيس��تم سازهاي ،اتصاالت و س��ختي المانهاي غير سازهاي که

مقاومت آنها مهم است.
 2-2درون مايه تحليل پوشآور
تحليل استاتيکي پوشآور پايهي تئوريکي پيچيدهاي ندارد و بر پايه اين فرض
اس��توار است که پاسخ س��ازه ميتواند به پاسخ يک سيستم يک درجه آزادي
( 1)SDOFمعادل ربط داده شود .اين فرض داللت بر آن دارد که پاسخ توسط
يک مود کنترل ميشود ،و شکل اين مود در طي تاريخچه زماني پاسخ ثابت
باقي ميماند .واضح است که هر دو فرض غير صحيح ميباشند ،اما مطالعات
راه گشايي که توسط چندين محقق صورت گرفته است نشان ميدهد که اين
فرضيات منجر به پيش بينيهاي نسبتا خوبي از حداکثر پاسخ لرزهاي سازهاي
چند درجه آزادي ( 2)MDOFميش��وند که پاسخ آنها توسط يک مود ارائه
شده است.
فرمول بندي سيستم SDOFمعادله منحصر بفردي نميباشد ،اما فرض مبنا
و اساس��ي مشترک در تماس رويکردها اين است که شکل تغيير فرم سيستم
که بدون توجه به سطح تغيير
 MDOFميتواند توسط يک بردار شکل
شکل که در طول تاريخچه زماني ثابت باقي مي ماند ،نشان داده شود.
ب��ا پذيرفتن اين فرض و تعريف بردار تغيير مکان نس��بي  Xبراي سيس��تم
تغيير مکان ب��ام) ،معادله
 MDOFب��ه صورت
ديفرانس��يل حاکم بر يک سيس��تم  MDOFميتواند به صورت زير نوشته
شود:
()1
ک��ه در آن  Mو  Cماتريسهاي جرم و ميرايي ميباش��ند Q ،بردار نيروي
طبقات را نشان ميدهد و شتاب زمين ميباشد.
اگر تغيير مکان هدف سيستم يک درجه آذادي را با تعريف کنيم:
()2
با پيش ضرب کردن معادله ( )1در
و جايگزيني  xtتوسط معادله (،)2
معادله ديفرانسيل زير را براي پاسخ سيستم  SDOFمعادل بدست ميآوريم:
()3
در اين معادله  C ،Mو  Qنش��ان دهنده مش��خصات سيستم يک درجه
آزادي معادل ميباشند که توسط روابط زير بدست ميآيند:
*

*

*

()4
مشخص باشد ،مشخصههاي نيرو – تغيير
با فرض اينکه بردار ش��کل
مکان سيستم  SDOFمعادل (رابطه * Q *- xشکل  )1bميتواند از نتايج
يک تحليل غيرخطي فزآينده استاتيکي براي سازهي  ،MDOFتعيين شود.
)
که معم��وال يک نمودار برش پايه ( – )vتغيي��ر مکان بام (
مشابه شکل ( )2نشان داده شده ايجاد ميشود.
به منظور تعيين کميتهاي اس��مي مقاوم��ت و تغيير مکان کلي ،نمودار چند
بايد توس��ط يک رابطه دو خطي بيان شود .که يک مقاومت
خطي
و يک سختي آفزاينده
تسليم  ،V yيک سختي موثر االستيک
را تعريف مينمايد.

شکل ( . )1مشخصه هاي نيرو  -تغيير مکاني سازه  MDOFو سيستم  SDOFمعادل.

1-Single Degree of Freedom
2-Multi Degree of Freedom
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اس��ت كه اين روش براي محاس��بهي تغيير مكان هدف عين ًا در دستورالعمل
بهسازي آورده شده است .گامهاي اين روش به شرح زير ميباشد:
 -1ساخت نمايش دو خطي از منحني ظرفيت
پس از انجام تحليل پوشآور منحني ظرفيت س��ازه رسم ميشود (شکل ،)3
سپس س��ختي بخش فرااالستيک ( )Ksبر اس��اس تعادل تقريبي سطوح با
يک خط تقريب زده ميشود .سختي االستيک موثر بوسيله يک خط گذرا از
نقطهاي روي منحني ظرفيت مطابق با برش پايه  0.6 Vyرسم کرده بطوريکه
 Vyتقاطع خطوط  Ksو  Keميباشد.

پ
شکل ( )2پاسخ برش پايه استاتيکي در برابر تغيير مکان بام براي سازه MDOF

براي تعريف ويژگيهاي سيستم يک درجه آزادي معادل به منحني پاسخ ساده
ش��دهي دو خطي برش پايه -تغيير مکان نياز ميباش��د .که در شکل  1aنيز
نشان داده شده است.

()5
در اي��ن معادل��ه  Q yب��ردار ني��روي طبق��ه در حالت تس��ليم ب��ه صورت
ميباشدT eq ،دوره تناوب اوليه سيستم  SDOFمعادل را
ميتوان از رابطه زير بدست آورد:

شکل ( .)3ايده آل سازي منحني نيرو تغيير مکان در Fema 356

 -2محاسبه پريود اصلي موثر

()6
نسبت سخت ش��وندگي کرنش��ي ( )aدر رابطه  V-xtاز سيستم ،MDOF
نسبت سخت شوندگي کرنشي سيستم  SDOFمعادل را تعريف ميکند.
حال ويژگيهاي اساس��ي سيس��تم  SDOFمعادل ،معلوم ميباشند .سوال
اساسي در انجام تحليل پوشآور ،مقدار تغيير مکان هدف است که در ارزيابي
عملکرد لرزهاي سازه بايد اعمال شود .تغيير مکان هدف به عنوان تخميني از
تغيير مکان کلي سازه که انتظار ميرود در يک زلزله طرح تجربه شود محسوب
ميشود .تعريف متعارف تغيير مکان هدف تغيير مکان بام در مرکز جرم سازه
مي باشد .مش��خصههاي سيستم  SDOFمعادل به همراه اطالعات طيفي
سيس��تم  SDOFغير االستيک که در طي س��الهاي اخير توسعه يافتهاند
اطالعات ضروري را براي تخمين تغيير مکان هدف ارائه ميدهند .تغيير مکان
هدف س��ازه  x tبه وسيله معادله ( )2به تغيير مکان سيستم  SDOFمعادل
*  xربط داده مي شود .بنابراين اگر نياز تغيير مکاني سيستم  SDOFمعادل را
براي زلزلهي طرح بتوان تخمين زد ،تغيير مکان هدف بدست خواهد آمد.
 3-2محاسبه تغييرمکانهدف
همانطور كه پيش از اين ذكر ش��د ،تغيير مكان ه��دف به عنوان تخميني از
تغيير مكان كلي س��ازه كه انتظار ميرود در يك زلزلهي طرح تجربه ش��ود،
تلقي ميگردد .تعريف متعارف تغيير مكان هدف ،تغيير مكان بام در مركز جرم
س��ازه ميباش��د .در تحليل پوشآور فرض بر اين است كه تغيير مكان هدف
براي س��ازة  MDOFميتواند با استفاده از تغيير مكان تقاضا براي سيستم
 SDOFمتناظر ،تخمين زده ش��ود .اين فرض كه معمو ًال يك تقريب است،
تنها در خالل محدوديتها مورد قبول بوده و تنها با اين شرايط كه در تشكيل
تغيير مكان تقاضاي  ،SDOFتمامي زمين لرزههاي مهم و مش��خصههاي
پاسخ س��ازهاي اگر با دقت زياد لحاظ شوند كه بهطور قابل توجهي ماكزيمم
تغيير مكان سازهي  MDOFرا تحت تأثير قرار ميدهند ،مورد پذيرش واقع
ميش��ود .در ادامه به دو روش تعيين تغيير مکان هدف که در آيين نامههاي
معتبر بين المللي ارائه گرديده ،پرداخته ميشود.
 1-3-2روش بدست آوردن تغيير مکان هدف درFEMA – 356
ايـــــ��ن روش ب��ه اس��ـــم روش ضرايــ��ب جابجايــ��ي
( )Displacement Coefficient Methodمشهور است .قابل ذكر
44

در اين رابطه  T iپريود اصلي االس��تيک (از تحليل ديناميکي االستيک سازه
بدس��ت ميآيد) K i ،س��ختي جانبي االس��تيک و  K eس��ختي جانبي موثر
ميباشد.
-3محاسبه تغييرمکانهدف
در اين رابطه  gش��تاب ثقل ،ش��تاب طيفي (به ازاء پريود اصلي موثر و نسبت
ميرايي س��اختمان در جهت مورد نظر) C o ،ضريب اصالح براي ارتباط تغيير
م��کان طيفي سيس��تم  SDOFبه تغيير مکان با سيس��تم C1 ،MDOF
ضريب اصالح براي ارتباط ماکزيمم تغيير مكانهاي غيراالستيك مورد انتظار
به تغيير مكانهاي محاس��به شده براي پاس��خ خطي االستيك C2 ،ضريب
اصالحي براي در نظر گرفتن اثر باريك شوندگي شكل منحني هيسترزيس،
كاهش س��ختي و زوال مقاومت اعضاي سازهاي بر ماكزيمم تغيير مكانهاي
پاسخ و  C3ضريب اصالحي براي در نظر گرفتن افزايش تغيير مكانهاي ناشي
از اثرات ديناميكي  P-deltaميباشد.
طبق آييننامه  FEMA-356دو نوع توزيع بار جانبي اصلی در انجام تحليل
پوشآور براي بدست آوردن منحني ظرفيت به سازه اعمال ميشود.
 – 1الف) توزيع قائمي متناس��ب با توزيع بار جانبي در آناليز استاتيكي خطي.
استفاده از اين توزيع بار تنها زماني مجاز است كه بيش از 75درصد جرم كلي
در مود اصلي در جهت مورد بررسي ،مشاركت داشته باشد ،و در صورت انتخاب
اين توزیع ،توزيع نوع دوم بايد از نوع يکنواخت انتخاب شود.
 – 1ب) توزيع قائمي متناس��ب با ش��كل مود اصلي در جهت مورد بررس��ي.
استفاده از اين توزيع هنگامي مجاز است كه بيش از 75درصد جرم كلي در اين
مود مشاركت داشته باشد.
 – 1ج) توزيع قائمي متناس��ب با توزيع نيروهاي جانبي كه از آناليز ديناميکي
طيفي بدست آمده اس��ت ،ضمن ًا بايد مودهاي انتخابي حداقل 90درصد جرم
كلي س��ازه را در برگيرند و بايد از طيف زمين لرزهي مناس��ب اس��تفاده شود.

اين توزيع بايد هنگامي كه پريود مود اصلي از  1/0ثانيه بيشتر ميشود ،مورد
استفاده قرار گيرد.
 - 2الگوي دوم كه از يكي از موارد ذيل انتخاب شده باشد:
 – 2الف) توزيع يكنواختي كه در آن نيروهاي جانبي در هر تراز (طبقه) متناسب
با كل جرم آن تراز ميباشد.
 – 2ب) توزيع بار سازگاري كه به محض جابهجايي سازه تغيير ميكند .توزيع
بار سازگار بايد نسبت به توزيع بار اصلي ،با استفاده از فرآيندي كه مشخصههاي
سازهي تسليم شده را در نظر ميگيرد ،اصالح شود.
الگوهاي بار پيش��نهادي در دس��تورالعمل بهس��ازي لرزهاي ايران نيز مشابه
 FEMA-356ميباشد.
 2-3-2روش بدس��ـت آوردن جابجايـ��ي تقاضــ��ا
( )Demand Displacementدر آييننامه ATC-40
روش بدست آوردن نقطة عملكرد در  ATC-40براساس روش طيف ظرفيت
( )Capacity spectrum methodميباش��د .در اي��ن روش ابتدا بايد
منحني ظرفيت سازه (برش پايه -تغييرمکان) را به طيف ظرفيت (شتاب طيفي-
جابجايي طيفي) در فرمت  ADRSتبديل کرده با اس��تفاده از معادلهها زير:

در اين روابط  Saiشتاب طيفي Sdi ،جابجايي طيفي Vi ،برش پايه W ،وزن
بار مرده ساختمان به عالوه باهاي زنده محتمل a1 ،ضريب جرم مودال در مود
جابجاي��ي تراز بام PF1 ،ضريب مش��اركت مودال در مود اول،
اول،
دامن��هي م��ود اول در تراز بام ،دامنهي م��ود اول در تراز iام،
جرم نسبت داده شده به تراز iام و  Nتراز nام باالترين تراز مود ساختمان
ميباشد .همچنين بايد طيف تقاضاي زمين لرزه که در فرمت ( )Sa-Tميباشد
را به طيف تقاضا در فرمت  ADRSتبديل کرد با استفاده از رابطه زير:

ح��ال طيف ظرفيت دو خط��ي ايدهآل و طيف تقاضا روي يک نمودار رس��م
ميش��وند و با فرض اولين نقطه عملک��ردي ،ميرايي کاهش يافته و ضرايب
کاهش طيفي محاسبه ميشوند و طيف تقاضاي کاهش يافته رسم ميگردد.
اگر اختالف بين نقطه تالفي طيف تقاضاي کاهش يافته با طيف ظرفيت کمتر
از درصد 5با نقطه فرض اوليه باش��د ،اين نقطه به عنوان نقطه عملکرد قابل
قبول ميباشد.

شکل ( .)4نقطه برخورد طيفهاي ظرفيت و تقاضا با رواداري قابل قبول

 -4جمع بندي و نتيجه گيري کلي
مهندسان هنگام ارزيابي نيازهاي لرزهاي ساختمانهاي بلند ،تمايل بيشتري
براي انتخاب فرآيندهاي تحليل استاتيکي غيرخطي ساده شده ،يا تحليلهاي
پوش-آور ،به جاي تحليلهاي پيچيدهتر تاريخچ ه پاسخ غيرخطي دارند .داليل
خوبي براي دفاع از به کارگيري تحليل غيراالس��تيک پوشآور در پيش بيني
تقاضاها وجود دارد ،زيرا در بيشتر موارد اطالعات بسيار مناسبتري را نسبت به

يک تحليل استاتيکي يا حتي ديناميکي االستيک فراهم ميآورد ،اما طرفداري از
اين روش به عنوان تکنيک حل عمومي براي تمامي نمونهها بيفايده خواهد بود.
تحليل پوشآور ي��ک ابزار مفيد (اما نه بدون نقص) ،ب��راي ارزيابي نيازهاي
مقاومتي و تغيير ش��کل غير االس��تيک و نمايان ساختن ضعفهاي طراحي
ميباش��د .بزرگترين فايده آن اين اس��ت که مهندس طراح را براي شناسايي
مقادير مهم پاس��خ ل��رزهاي و به کارگيري قضاوتي روش��ن در مورد نيازها و
ظرفيتهاي نيرويي تغيير مکاني که پاس��خ لرزهاي را تا گس��يختگي کنترل
ميکنن��د آماده ميکند .اما الزم اس��ت که به منظور دس��تيابي به نتايج قابل
اطمينان کاس��تيها و محدوديتهاي آن شناسايي شوند ،تا نتايج مطمئني را
بوجود آورد .نکته قابل تاکيد آن است که تحليل پوشآور ذاتا تقريبي ميباشد
و بر پايهي بارگذاري اس��تاتيکي اس��توار اس��ت .از اين رو نميتواند پديدهاي
ديناميک��ي را با درجه بااليي از دقت بيان دارد .تحليل پوشآور ممکن اس��ت
نتواند برخي از مودهاي تغيير شکلي مهم را که حين قرار گيري سازه تحت اثر
زلزلههاي شديد رخ ميدهند آشکار سازد و ممکن است ساير مودها را اغراق
آميز در نظر گيرد .پاسخ ديناميکي غير االستيک ممکن است نسبت به تخمين
بر پايه الگوي بارگذاري اس��تاتيکي ،به طور قابل مالحظهاي متفاوت باش��ند،
مخصوصا اگر اثرات مودهاي باالتر قابل قبول باشند.
محدوديتها توسط انتخاب الگوي بارگذاري نيز اعمال ميشوند .هنگامي که
الگوي بارگذاري انتخاب ميش��ود ،مودهاي تغيير شکل مشخص و مورد نظر
ما که توسط الگوي بارگذاري ايجاد ميشوند لحاظ شده و ساير مودهايي که
توس��ط زمين لرزه و مشخصههاي ديناميکي پاسخ غير االستيک سازه ،ايجاد
شده و انتشار يافتهاند در نظر گرفته نميشوند.
به هر حال فرآيند اس��تاتيکي غيرخطي ،به پاس��خ يک مود محدود ميشود.
بنابراين اين فرآيند براي س��اختمانهاي کوتاه مرتبه که در آنها رفتار س��ازه
تحت س��يطرهي مود اصلي ارتعاشي ميباش��د ،صحيح خواهد بود .به وضوح
نشان داده شده است که نيازهاي لرزهاي استخراج شده از تحليلهاي استاتيکي
خطي و غير خطي رايج ،در طبقات فوقاني سازههاي بلند که مشارکت مودهاي
باالتر در پاس��خ سازه قابل توجه ميباشند ،بس��يار پايين تخمين زده شدهاند.
به عقيدهي  H.krawinklerو همکارانش ،تحليل پوشآور ميتواند براي
تمامي سازهها به کار گرفته شود ،اما بايد با ساير فرآيندهاي ارزيابي که در آنها
اثرات مودهاي باالتر مهم تلقي شدهاند ،کامل شود.
در انتها الزم بذکر اس��ت که وجود اين محدوديتها باعث ش��د که محققين
روشهاي جديدي از آناليزهاي استاتيکي غير خطي (پوشآور) ارائه دهند که
با در نظر گيري اثر مودهاي ارتعاشي باالتر خصوصا در سازههاي بلند ،نيازهاي
لرزهاي س��ازهها با دقت قبولي تخمين زده ش��ود که در يک مقاله ديگر اين
روشهاي پوشآور ارتقاء يافته مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
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مقالهها

بـرق

سيس��تمهای حض��ور و
غياب و کنترل دسترسی
مهندس یحیی محمدي

-1مقدمه
سيستم حضور و غياب جهت نظارت بر ورود و خروج كارمندان يك مجموعه
با هدف ايجاد نظم و نظارت بر كاركرد پرس��نل ب��ه وجود آمد .از طرف ديگر
سيس��تمهاي كنترل دسترس��ي ي��ا  Access Controlب��ا هدف كنترل
نمودن و باال بردن ضريب امنيتي دسترسي افراد به مكانها (آزمايشگاه ،اتاق،
س��اختمان و غيره) و يا اش��يايي خاص (كامپيوتر ،سرور و غيره) به وجود آمده
اند .از جمله مزايايي كه اين سيستمها با خود به همراه دارند مي توان به موارد
زير اشاره نمود:
•مديريتكليد
• محدود نمودن دسترسي
• مشخص نمودن زمان دسترسي هر فرد
• جلوگيري از رخدادهاي امنيتي
اما با گذشت ساليان و پيشرفت تكنولوژي از يك سو و از سوي ديگر افزايش
نيازمنديها ،امروزه ش��اهد تحول چش��م گيري در سيستمهاي حضور و غياب
و كنترل دسترس��ي مي باش��يم .اين تحوالت از روشهاي شناسايي پرسنل،
سيستم س��خت افزاري ،سيستم ارتباطي ،نرم افزار مركزي تا يكپارچه سازي
سيس��تم حض��ور و غياب و كنترل دسترس��ي با سيس��تمهايي چون BMS
( )Building Management Systemsگسترده شده است.
جهت آش��نايي بهتر با ابعاد موضوع ،يك سيس��تم حضور و غياب مدرن را به
صورت خالصه مورد بررسي قرار مي دهيم.
مثال  :1مديريت يكپارچه پرسنل از طريق سيستمهاي حضور و غياب و
كنترلدسترسيشبكهشدهبايكديگر
فرض كنيد يك سازمان داراي واحدهاي مختلفي مي باشد كه اين واحدها در
داخل يك محوطه ،يك محله ،يك شهر و يا كشور پراكنده مي باشند .پرسنل
اين مجموعه نيز بين واحدهاي مختلف س��ازمان مي توانند رفت و آمد داشته
باشند.
يك نياز مديريتي در رابطه با اين مثال مي تواند بدين شكل مطرح گردد كه
مديري��ت كالن مجموعه بتواند به صورت  Onlineمتوج��ه ورود و خروج
تمامي كاركنان خود از همه واحدهاي پراكنده سازمان گردد و در صورتي كه
يك نفر به عنوان ماموريت از يك واحد به واحد ديگر مي رود بتواند زمانهاي
ورود و خروج وي را مورد كنترل قرار دهد .اين مفهوم در ش��كل ش��ماره ()1
نشان داده شده است.
مثال  :2يكپارچه س��ازي سيس��تم حضور و غياب و كنترل دسترسي با
تجهيزاتوتاسيساتساختمان
يكي از مس��ائلي كه ام��روزه به آن بس��يار توجه مي گردد يكپارچه س��ازي
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سيس��تمهاي مختلف س��اختمان در جهت باال بردن امني��ت ،رفاه و كاهش
مصرف انرژي مي باشد .به همين دليل با اتصال سيستم حضور و غياب به ساير
سيستمهاي ساختمان همانند " كنترل روشنايي خودكار"" ،كنترل تهويه هوا"،
"كنترل دما" و "سيستم حفاظتي" مي توان از اين مزيتها بهره برد.
به عنوان مثال وقتي كارمندي وارد مجموعه مي گردد و در سيستم حضور و
غياب حضور وي تاييد مي گردد ،اين سيس��تم به صورت خودكار به سيس��تم
كنترل روشنايي و كنترل دماي اتاق اين كارمند فرمان الزم جهت روشن شدن
را مي دهد و نيز سيستم دزدگير اتاق وي را خاموش مي نمايد .در هنگام خروج
نيز در صورتي كه كارمند سيس��تمهاي فوق را خاموش ننمايد ،اين يكپارچه
س��ازي باعث مي گردد كه سيستم در هنگام خروج نيز فرمان خاموش شدن
را صادر نمايد.

شكل  -1مديريت يكپارچه پرسنل از طريق سيستمهاي حضور و غياب شبكه شده

اين دو مثال در واقع مثالهاي كلي در مورد مفاهيمي فراتر از بحث حضور و
غياب مي باشد كه مي تواند تاثير بسزايي در باال بردن سطح كارآيي بخشهاي
مختلف يك سازمان داشته باشد.
 -2دسته بندي سيستمهاي حضور و غياب و کنترل دسترسي
در اين بخش دس��تگاههاي حضور و غياب و كنترل دسترس��ي از جنبههاي
مختلف تقسيم بندي شده اند.

الف-انواعسيستمحضوروغيابوکنترلدسترسيازلحاظسيستمشناسايي:
نوع روش شناسايي

مزيتها

کارت بارکدي

ارزان بودن

کارت RFID

سهولت استفاده و
سرعت باال

اثر انگشت

امنيت بسيار باال

تشخيص چهره

امنيت باال

تشخيصعنبيه

امنيت بسيار باال

كلمه عبور

ترکيب برخي از
روش هاي فوق

ارزان بودن

-

معايب

امکان لو رفتن کلمه عبور

امکان کارت زدن به جاي
فرد ديگر

امکان کارت زدن به جاي
فرد ديگر
زمان تشخيص طوالني و
سختي استفاده – خطاي
احتمالي در تشخيص

پيچيدگي سيستم و الگوريتم
ها
گران بودن سيستم

-

ب-انواعسيستمحضوروغيابوكنترلدسترسيازلحاظارسالاطالعات:
نوع

سيستم
Standalone

توضيحات

اطالعات فقط برروي دس��تگاه ذخيره مي گردد.گزارش
گيري بايد از روي خود دستگاه صورت گيرد

سيستم با قابليت
ارسال اطالعات به
صورت Offline

اطالعات بر روي دس��تگاه ذخيره م��ي گردد در هنگام
گ��زارش گي��ري مي توان��د از طريق پورت س��ريال به
کامپيوتر متصل گردد

سيستم با قابليت
ارسال اطالعات به
صورت Online
()Event Based

در اين سيس��تم هر وقت که رخ��دادي واقع مي گردد،
اطالعات به س��رور ارس��ال مي گردد .در اين روش در
پهناي شبکه صرفه جويي مي گردد.

سيستم با قابليت
ارسال اطالعات به
صورت Online
()Polling

اطالعات به ص��ورت  Onlineبراي س��رور مرکزي
ارس��ال مي گردد .اما در روش  Pollingسرور بايد به
طور مرتب به دستگاه سر بزند که ترافيک شبکه را باال
مي برد

نوع

توضيحات

سيستم
Offline

يک نرم افزار برروي يک کامپيوتر وجود دارد که در زماني که دستگاه
به کامپيوتر متصل گردد اطالعات روي دستگاه را مي خواند.

Server
محلي

يک کامپيوتر به صورت دائمي به دس��تگاه حضور و غياب متصل
مي باشد و اطالعات دستگاه حضور و غياب از طريق بستر ارتباطي
موجود برروي کامپيوتر ذخيره مي گردد.

Sever
مرکزي

در اين حالت تمامي دس��تگاههاي حض��ور و غياب موجود در يک
مجموعه از طريق بس��ترهاي ارتباطي موجود برروي يک س��رور
ذخيره مي گردد و مديريت سيس��تم مي توان��د به اطالعات همه
دستگاهها دسترسي داشته باشد .به عنوان مثال وقتي يک کارمند
از يک مجموعه به مجموعه ديگر وارد مي شود مدير مي تواند اين
موضوع را مورد بررسي قرار دهد.

سيستم
مديريت
يکپارچه

در اين حالت عالوه بر متمرکز نمودن اطالعات برروي يک سرور،
نرم افزار مديريت دس��تگاههاي حضور و غياب يک سازمان به نرم
افزارهاي کاربردي سازمان همانند نرم افزار پرسنلي و حقوق متصل
گردي��ده و تبادل اطالعات بين اين نرم افزارها و نرم افزار حضور و
غياب به صورت خودکار صورت مي گيرد.

 -3پارامترهاي مهم در انتخاب سيستم حضور و غياب و كنترل دسترسي:
• نحوه شناسايي افراد (كلمه عبور ،كارت شناسايي ،اثر انگشت و).. .
• استاندارد روشهاي شناسايي افراد (به عنوان مثال نوع سنسور اثر انگشت،
استاندارد کارت  RFIDو).. .
• شركت توليد كننده
• نكات امنيتي (امنيت فيزيکي ،امنيت روش مورد استفاده و).. .
• سيستم ارتباطي
• بستر فيزيكي مناسب RS485 :يا ( Ethernetداخلي يا مبدل)
• پروت��كل مناس��ب Bacnet/IP :ي��ا  Bacnetي��ا Lonmark،
Modbus
• نحوه ارسال اطالعاتEvent Based :
• معماري سيستم:

ج -انواع سيستم حضور و غياب و كنترل دسترسي از لحاظ بستر ارتباطي:
نوع

توضيحات

ارتباط RS-232

فقط يک ارتباط بين دو دستگاه مي باشد.

ارتباط USB

فقط يک ارتباط بين دو دستگاه مي باشد.

شبکه RS-485

شبکهEthernet

مي تواند تعدادي دستگاه برروي يک شبکه قرار گيرد

تعدادي دستگاه برروي شبکه  Ethernetقرار مي گيرد

 Wireless LANدستگاه هابهصورتبيسيمبهشبکهLANمتصلمي گردند.

د-انواعسيستمحضوروغيابوكنترلدسترسيازلحاظسيستممديريت
نرم افزاري:

• خروجي ديجيتال جهت كنترل ساير تجهيزات محلي (همانند دوربين)
• ورودي ديجيتال جهت دريافت اطالعات از ساير تجهيزات (همانند سيستم
اعالم حريق)
• آالرم جهت قطع شدن سيمها
• تامين برق UPS
• توجه به ماكزيمم ظرفيت تعريف كاربران
• توجه به ماكزيمم eventهايي كه برروي دستگاه مي توان تعريف نمود.
• قابليت Anti Pass Back
• نرم افزار
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مکانیک

رابطه صحیح محاسبه قطرکلکتورها
مهندسمحمدرضاپناهنده|کارشناستاسیساتمکانیک

امروزه عالوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی بایستی به مبحث صرفه جوئی
در س��رمایه گذاری اولیه ،جهت تامین نیازهای انس��انی توجه گردد .این امر
میسر نخواهد بود مگر با اعمال نمودن دیدگاههای منطقی علوم مهندسی در
امر محاس��بات و اصالح بعضی از روابط موجود در کتب کالسیک که مبنای
منطقی ندارد.
لذا در این قس��مت به تحلیل درست نبودن رابطه( )1محاسبه قطر کلکتوردر
کلیه کتب کالسیک آمده و جایگزین کردن رابطه درست و منطقی بجای آن
خواهیم پرداخت.

سرعت در مبنای محاسبه افت فشار ثابت ،خود تابعی از قطر و افت در واحد طول
و جنس لوله است،یعنی به عبارتی اگر داشته باشیم
بنابراین هرگز سرعتها با
میتوان نتیجه گرفت که،
همدیگر برابر نخواهند بود و از رابطه ( )2رابطه ( )1را نمیتوان نتیجه گرفت.
اما اگر در رابطه ( )2مقدار سرعت را از رابطههایزن ویلیامز قرار دهیم خواهیم
داشت.
 :Kمقدار ثابت شامل ضریب تصحیح و ضریب زبری لوله
 :Sافت فشاردر واحد طول
 :dقطر
 :vسرعت سیال

()1
 :dقطرلوله ورودی به کلکتور و یا خروجی از کلکتور
 :Dcقطر لوله کلکتور
از آنجا که هر رابطه بایستی ریشه منطقی داشته باشد ،بنا براصل بقای جرم در
یک فرایند پایدار و کامال توسعه یافته برای حجم کنترل داخل کلکتور خواهیم
داشت:

همانطور که در رابطه()2مشاهده میشود ،در صورتیکه سرعتهابا همدیگر برابر
باش��ند ،با حذف س��رعتهااز طرفین رابطه ( )2رابطه ( )1بدست میآید ،اما با
توجه به اینکه مبنای محاسبات در سیستم لوله کشی افت فشارثابت ،میباشد و

48

رابطه صحیح و منطقی محاسبه قطر کلکتورها:
()3
 :dقطرلوله ورودی به کلکتور و یا خروجی از کلکتور
 :Dcقطر لوله کلکتور
ضمنا با توجه به تحلیل زیردر صورتی که قطر محاسبه شده از رابطه ()3عددی
با مقدار حداکثر 10درصد باالتر از س��ایز اس��تاندارد لوله موجود در بازار بدست
آید ،انتخاب لوله با س��ایز پایین تر نزدیک به عدد بدست آمده ،اشکالی ایجاد
نخواهد کرد:
 )1با توجه به رابطه دارس��ی ویسباخ در یک لوله به طول  Lو قطر dوجریان
سیال با سرعت ثابت Vافت فشار برابر خواهد بود با:

 )2به عنوان مثال در یک کلکتور با  2ورودی" 2 ،4ورودی" 2 ،5ورودی" 6خواهیم داشت:

از نقطه  1الی  2جریان صفر است پس افتی نداریم
از  2-3قطر الزم برابر " 4ولی قطر" 10داریم
از  3-4قطر الزم برابر " 6ولی قطر" 10داریم
از  4-5قطر الزم برابر " 8ولی قطر" 10داریم
از  6-5قطر الزم برابر " 8ولی قطر" 10داریم
از  6-7قطر الزم برابر " 9ولی قطر" 10داریم
از  7-8قطر الزم برابر " 10و قطر" 10داریم
بنابراین اوال در انتخاب کلکتور هیچ وقت قطر کلکتور از انشعاب رفت یا برگشت کمتر نخواهد شد و شرط گذاشته شده که قطر کلکتور از انشعاب کوچکتر نباشد
همیشه صادق میباشد .ثانیا با توجه به تغییر مقدار دبی در مسیر جریان سیال و ثابت بودن قطر کلکتور ،میزان سرعت در راستای طول کلکتور متغیر خواهد بود
و در صورتی که سرعت به طور یکنواخت تغییر کند خواهیم داشت:

بنابراین افت فشار واقعی در کلکتور افت فشار طراحی در سیستم لوله کشی خواهد بود و جهت اطمینان بیشتردر صورتی که افت فشار در کلکتور را تا مقدار 0/6
افزایش دهیم ،خواهیم داشت:

حال با حل یک مثال میزان صرفه جویی انجام شده با استفاده از این تحلیل را نشان میدهیم:
مثال:در یک کلکتور با  2ورودی "2 ،4ورودی "2 ،5ورودی " 6با استفاده از رابطه شماره ( )1قطر کلکتور " 12/4محاسبه شده که بایستی از لوله ای با قطر "14در
ساخت این کلکتور استفاده گردد ،اما با استفاده از رابطه ( )3قطر کلکتور " 10.08محاسبه شده که بایستی با توجه به تحلیل ارائه شده و اینکه حاصل بدست آمده
از رابطه ( )3تنها 1درصد از سایز لوله استاندارد بازار یعنی "10بیشتر است میتوان از لوله ای به قطر " 10در ساخت این کلکتور استفاده گردد.
ادامه دارد ....
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صرفـهجویی انرژی

تاثير رفتار ونگرش افراد به فضا هاي مسكوني،
اداري و آموزشي بر كاهش مصرف انرژي

کمیته صرفه جویی انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

با پيشرفتهاي تكنو لوژي و افزايش سطح رفاه جوامع ،مصرف انرژي نيز بطور
بي سابقه اي افزايش يافت .و از طرفي ميزان زيادي از مصرف انرژي در بخش
ساختمان صرف میگردد.لذا میتوان از پتانسيل آن در كاهش مصرف انرژي
استفاده نمود.
آسايش حرارتي يكي از اسبابهاي رفاه زندگي میباشد و چنين تعريف میگردد
كه :آس��ايش حرارتي ،ش��رايطي ذهني است كه ميزان رضايت افراد از محيط
حرارتي را بيان ميكند .تئوري سازگاري در آسايش حرارتي عنوان میكند كه
افراد در محيط حرارتي خود ،نسبت به آسايش حرارتي خود بي تفاوت نيستند
ودر صورت عدم ايجاد آسايش حرارتي ،رفتارهايي را در جهت رسيدن به آسايش
حرارتي از خود نشان میدهند .الگوي رفتاري مورد استفاده افراد براي رسيدن
به آس��ايش حرارتي در محيطهاي مختلف ،نشان دهنده نوع نگرش افراد به
محيط میباش��د و تفاوت در الگوي رفتاري س��اكنين در محيطهاي مختلف
میتواند دليلي بر تفاوت انتظارات و نيازهاي افراد در محيطهاي مختلف باشد.
از طرفي فرهنگ مس��تولي بر يك جامع��ه و ارزشها و هنجارهاي حاكم در
جامعه نيز در ايجاد اين نگرش تاثير بسزائي دارد كه بدليل عمق اجتماعي اين
مسئله پرداختن به آن فرصتي بيش از اين مجال را میطلبد.
لذا در اين مجال به بررس��ي رفتار س��اكنين و آناليز آسايش حرارتي ايشان در
محيطهاي مس��كوني ،آموزشي و اداري خواهيم پرداخت .آزمايشهاي كه در
اين حوزه صورت پذيرفته اس��ت نش��ان میدهد كه دماي تعادل به ترتيب در
محيطهاي مس��كوني ،اداري و آموزش��ي  24/4 ،26/6و  22/8درجه سانتي
گراد میباشد كه نشان از انتظارات ساكنين از محيطهاي حرارتي مختلف دارد.
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طراحي س��اختمان ،تاسيسات و نيز رفتار ساكنين سه عامل اصلي در مصرف
انرژي س��اختمانها میباشد كه اختالل در هر يك از اين سه فاكتور میتواند
سبب چندبرابر شد ن مصرف انرژي گردد.
يكي از عوامل كه میتواند بسيار موثر باشد اما نسبت به آن بي اعتنايي گرديده
اس��ت .رفتار ساكنين ساختمان میباشد نوع نگرش افراد به محيط سبب بروز
عكس العملهايي در جهت رسيدن به آسايش حرارتي میشود كه رفتار صحيح
يا نادرس��ت تاثير بس��زايي در مصرف انرژي دارد كه همواره از آن غفلت شده
است .آس��ايش در واقع يك نتيجه تركيبي از ادراك افراد در محيط میباشد.
آس��ايش در يك محيط بس��ته را میتوان در چهار دسته تقسيم بندي نمود:
آسايش حرارتي ،آسايش بصري ،آسايش صوتي و كيفيت هواي داخل .آسايش
حرارتي مهمترین عامل مصرف انرژي میباشد (سرمايش و گرمايش) ودر عين
حال مصرف انرژي و آسايش حرارتي دو مقوله جدايي ناپذير ند.
متاسفانه اين باور در ميان جامعه وجود دارد كه معموال با كاهش مصرف انرژي،
آس��ايش حرارتي نيز كاهش میيابد ولي در واقع با ارائه راهكارهايي میتوان
عالوه بر حفظ شرايط آسايش حرارتي در محدوده قابل قبول ،مصرف انرژي
را نيز كاهش داد.
س��اختمانهاي با فعاليتهاي متفاوتهاي واجد ويژگيها ،نيازها و انتظارات
متفاوت بوده اند .فعاليتهاي مس��كوني ،تجاري و آموزشي بيشترين مصرف
كنندههاي انرژي در ساختمان میباشند كه به دليل شباهت در روابط مو جود
فعاليتهاي اداري و تجاري از بررس��ي فعاليت تجاري صرف نظر شده است.
همانگون��ه كه در ابتدا اش��اره گرديد تعريفي كه اس��تاندارد  A SHRAEاز

آسايش حرارتي ارائه میدهد بدينگونه است :آ سايش حرارتي ،شرايطي ذهني
است كه ميزان رضايت افراد از محيط حرارتي رابيان میكند .با توجه به تعريف،
ذهني بودن آسايش حرارتي سبب نسبي بودن آن میگردد كه ارزيابي محيط
را با مشكل مواجه میسازد لذا بايستي ارزيابي دقيقي از ميزان آسايش حرارتي
ساكنين در محيط مورد نظر را بدست آورد.
فضاهايآموزشي
عمدهترین فعاليتي كه در يك فضاي آموزشي صورت میگيرد ،كار بعدي ،توجه
و يادگيري است .در چنين فضاها يي دانش آمو زان و ياد دانشجويان زيادي با
ذائقههاي حرارتي متفاوت در كنار يكديگر حضور دارند كه بايد در يك فضاي
حرارتي با يكديگر تعامل داشته باشند .در ساختمانهاي آموزشي فرصتهاي
سازگاري در چنين محيطهايي در طول دوره درسي بسيار محدوداست.
فضاهاياداري
در فضاهاي اداري قوانين و مقررات خاصي حكمفرما س��ت كه سياستهاي
س��ازماني ،و وظائف افراد و نظرات مدير وابس��تگي زيادي دارند .در واقع اين
سازمان و مدير آن هستند كه با توجه به عوامل مختلفي از جمله وظايف افراد،
كارايي مورد انتظار از آنان ،اهداف سازمان و برنامهها يپيش بيني شده براي آن
در مورد شرايط مورد نياز تصميم گيري میكنند .در اين نوع فضاها آزادي افراد
در چارچوب برنامههاي ابالغ شده محدود میگردد كه اين امر سبب میشود
تا فضاهاي اداري ،انطباق پذيري بيشتر از انعطاف پذيري الزامیبه نظر آيد .در
عين حال انعطاف پذيري فضا میتواند امتياز مثبتي باش��د كه در كنار انطباق
بر غناي فضاي اداري بيفزايد .از آنجايي كه وظايف افراد در اين سازمانها به
صورت دقيق تعريف شده است .بنابر اين معمو ال تغيير زيادي در سطح فعاليت
افراد مشاهده نمیشود و افراد تغيير ات اندكي را در سطح فعاليت روزانه خود
تجربه میكنند.
فضاهايمسكوني
خانه محل جمع ش��دن و زندگي افراد خانواده و سرش��ار از احسا س و روابط
احساسي بين اعضا ء است .اين احساسات سبب میشود كه در خانه هر لحظه
اتفاق تازه وغير قابل پيش بيني رخ دهد .خانه مكاني براي استراحت ،تفريح و
رسيدگي به امور شخصي افراد است.
در عين حال نوع زندگي خانواده و س��اختار آنان با توجه به شرايط فرهنگي و
اجتماعي و معيشتي افراد متفاوت است .در چنين فضاهايي به دليل خصوصي
بودن فضاها ،افراد احساس راحتي میكنند كه اين امر در نوع پو شش انتخابي
مو ثر هست .بدين ترتيب افراد بايك پوشش سبك در محيط قرار میگيرند كه
در رسيدن افراد به آسايش حرارتي نقش مهمیرا ايفا میكند .در ساختمانهاي
مس��كوني فرصتهاي بيش از حدي كه براي س��ازگاري وج��ود دارد نقش
بسيار مهمي را در آسايش حرارتي افراد ايفاء میكند .در محيطهاي مسكوني
فرصتهاي س��ازگاري كامال تحت اختيار س��اكنين میباشند و ايشان جهت
گزينش راهكار س��ا زگاري با محيط كامال آزاد میباش��ند .در واقع هم كنترل
پارامترهاي محيطي و هم پارمترهاي ش��خصي به صورت كامال آزادانه وجود
دارد و همين امر افراد را براي ايجاد س��ازگاري كامل با محيط آزاد میگذارد.
در چنين محيطهايي افراد احساس راحتي خاص میكنند كه در عين حال به
احساس مالكيت افراد نسبت به محيط خانه شان بر میگردد.
در بررسيهاي بعمل آمده چنين نتيجه گيري شده كه با اينكه در محيطهاي
آموزشي كه پو شيدن لباس رسمیاجباري است با اين حال گرايش به پوشيدن
لباسهاي اضافي وجود دارد .بعبارت ديگر دانش آموزان معموال عادت دارند تا
برروي لباسهاي خود از لباسهايي مانند ژاكت اس��تفاده نمايند كه دليل اين
ام��ر پيش بيني دماي پايين هواي كالسها از س��وي افراد و حتي تجربه آن
میباش��د .دماي آس��ايش در اين فعاليت  7/22درجه سانتي گراد بوده كه اين
مو ضوع نشان دهنده دماي تقريبا پايين آسايش در محيطها میباشد كه دليل
آن پوش��ش سنگين يا جنب و جوش نس��بي دانش آمو زان میتواند باشد.در

س��اختمانهاي اداري نو س��انات دمايي از ساختمانهاي آموزشي كمتر است
افراد معمو ال در طول روز به صورت يكس��ان لباس پوشيده واهميتي به گرما
وس��رماي اتاق نمیدهند در واقع افراد پوششي متناسب با هواي روز انتخاب
كرده اند و سپس از ورود به محل كار ،لباسهاي اضافي را از تن در میآورند
اما در طول روز تالشي براي تغيير آن نمیكنند.در محيطهاي مسكوني معموال
دماي تعادل  57/26درجه سانتي گراد كه از آموزشي  3/9واز محيط اداري 2/1
درجه سانتي گراد باالتر است.
در ساختمانهاي مسكوني انعطاف پذيري بيشتر ي به منظور رفع سريع نيازهاي
حرارتي وجود دارد .در واقع افراد براي رفع نيازهاي حرارتي خود از ساده ترين
و سريع ترين روشهاي ممكن مانند باز كردن پنجره به جاي كشيدن كركره
و كاهش شعله بخاري و يا از تن در آوردن لباسهاي اضافي استفاده كرده اند
كه همواره به اتالف انرژي زيادي منجر میشود به عبارت ديگر افراد به جاي
تالش براي تغيير پارامترهاي شخصي به تغيير پارامترهاي محيطي پرداخته اند
كه اين امر به دليل احساس مالكيت افراد نسبت به محيطهاي مسكوني رخ
داده است.
نتيجهگيري
افراد در جهت نيل به آس��ايش حرارتي رفتارهايي از خود بروز داده اند كه اين
عكس العملها در محيطهاي مختلف ،متفاوت بودهاست .در واقع افراد با توجه
به فرصتهاي سازگاري و استفاده از تنظيم كنندههاي رفتاري شرايطي را به
وجود آورده اند كه احس��اس رضايت ساكنين را به وجود آورده است .حال اين
موض��وع مطرح میگردد كه به چه دليل با وجود يكس��ان بودن فرصتهاي
سازگاري در دو محيط يكسان ،افراد از آنها به نحو يكساني استفاده نمینمايند.
به عنوان مثال در س��اختمانها ي مس��كوني با وجود قرار داش��تن در فصل
س��رما از پوشش س��بك استفاده كرده و شعله بخاري را زياد نمو ده اند ،اما در
س��اختمانهاي آمو زشي بدين گونه نبودهاست .دليل اين امر انتظارات افراد از
محيط است كه به نحوه نگرش آنان به محيط بر میگشته است .افراد نسبت
به محيطهاي مختلف ،نگرشهاي متفاوتي داشته اند كه احساس آنان نسبت
به محيط ناش��ي شده اس��ت بعنوان مثال در محيطهاي مسكوني كه فضائي
خصوصي است افراد احساس مالكيت بيشتري میكرده اند و كو چكترين تغيير
دمايي در محيط سبب عدم بروز آسايش میگرديده است و از نظر ساكنين قابل
قبول نبودهاس��ت و در صورت بروز عدم آسايش ودر چنين محيطي به منظور
رس��يدن به آس��ايش افراد از تغيير در پارامترهاي محيطي استفاده میگرديده
اس��ت .اما در محيطهاي آمو زشي احس��اس جمعي بودن سبب شده است تا
تغييرات محيطي بسيار قابل تحمل تر گردد و بدين ترتيب افراد تا حد زيادي
انتظارات حرارتي خويش را تعديل نموده اند.
در واقع هر چند ممكن است برخي از افراددر چنين محيطي احساس سرما يا
گرما نمايند اما تا هنگامیكه اكثريت افراد چنين نظري نداشته سعي میكنند تا
خود را با محيط هماهنگ سازند ،بدين ترتيب جهت رسيدن به آسايش حداكثر
استفاده از پا رامترهاي شخصي را مینمايند .در محيطهاي اداري نيز به دليل
انتظار حد اكثر كارايي از كارمندان ،انتظارات آنان از سطح محيطهاي آمو زشي
باالتر بوده كه اين امر به روي نگرش افراد به محيط مو ثر بودهاست.
در مجموع نو سانات دمايي در محيطهاي آمو زشي بسيار زياد و در محيطهاي
اداري متوسط ودرمحيطهاي مسكو ني نا چيز است از طرفي تغييرات دمايي
در محيطهاي مسكوني بيشترين تغيير را در نظر حرارتي افراد به وجود آورده
است و محيطهاي آمو زشي و اداري در رتبههاي بعدي هستند .همچنين دماي
تعادل محيطهاي مس��كوني  26/6و محيطه��اي اداري  24 /5و محيطهاي
آموزش��ي  22 /7در جه س��انتي گراد بودهاست كه اين موارد در مجموع وجود
تفاوتهاي رفتاري افراد در فعاليتهاي مختلف را نشان میدهد.
مرجع:

كتاب آسايش حرارتي نوشته مهدي معرفت انتشارات كليد آمو زشي
مجموع مقاالت دومين كنفرانس بين المللي تهويه مطبوع
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(قسمتاول)
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مقدمه:
اکسیژن عنصر حیاتی است که زندگی موجودات زنده كام ً
ال به آن وابسته است.
هموگلوبين خون ( )Hbبه عنوان انتقال دهنده در خون عمل ميكند و اكسيژن
را به صورت اكسي هموگلوبين ( )O2 Hbاز ششها به كليه سلولهاي بدن
و CO2را از س��لولها به شش��ها به صورت CO2 Hbبه خارج از بدن منتقل
ميكند .حال آنكه گاز مونواكس��يد كربن گازي اس��ت بي رنگ و بي بو و اگر
چه سبك تر از هواست ولي قابليت انتشار آن در محيط بسيار سريع بوده و به
همين دليل در تمامي نقاط يك فضا به سرعت پراكنده ميشود و از آنجا كه
ميل تركيبي فوق العاده اي با هموگلوبين خون دارد به سرعت پس از تركيب با
هموگلوبين خون ( )Hbتوليد كربوكسي هموگلوبين ( )CO Hbميكند .لذا
در اثر تركيب COبا  Hbقدرت انتقال اكسيژن در خون كمتر ميشود .ميزان
تركيب  COبا  Hbاز حدود 5درصد به باال باعث مسموميت و خطرات زيادي
خواهد ش��د .لذا با باال رفتن درصد مونواكسيد كربن در هوای اتاق ،به سرعت
باعث ایجاد مسمومیت خواهد شد و اکسیژن رسانی به بافتهای مختلف بدن
از جمل��ه مغز و قلب را دچار اختالل مینمای��د و با توجه به بي رنگ و بی بو
بودن این گاز ،ممکن است وجود آن در محیط تا زمان ایجاد عالیم مسمومیت
شدید ،مورد توجه واقع نشود.
واكن��ش كلي احتراق م��واد هيدروكربني صرفنظر از موازن��ه آن بصورت زير
مي باش��د كه مونواكس��يد كربن از جمله محصوالت احتراق (احتراق ناقص)
مي باشد.

عم��ده ترین منبع تولید این گاز ،س��وختن ناقص م��واد هيدروكربني از جمله
نفت ،بنزين ،گاز و ...ميباش��د.بنابر اين هر وس��یله گرمازای س��وختنی که به
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نحوی با سوختهای فسیلی (نفت ،گاز ،ذغال سنگ و )....کار کند به صورت
بالقوه میتواند س��بب تولید گاز مونوکسید کربن شود .استفاده از آبگرمکن،
بخاریهای مس��تعمل ،وسايل گرمايش��ي دارای نقص فنی ،فاقد دودکش یا
دارای دودکش بدون عملکرد مناسب و غیر استاندارد ،بیشترین موارد ابتال به
مسمومیت را تشکیل میدهند.
عدم رعايت اس��تانداردهاي الزم در طراحي ،س��اخت ،اجرا ،نصب تجهيزات،
دستگاهها و دودكشهاي آنها عامل بسيار مهمي درايجاد مونواكسيد كربن و
گازهاي مضر ،آلودگي هواي محيط زندگي و كار ،ايجاد و توسعه بيماريهاي
قلبي ،مغزي ،عصبي ،پوس��تي ،خطر گازگرفتگي ،مس��موميت و مرگ و مير
انسانها ميباشد.
بنابراين براي هر وسيله اي كه با سوخت مايع ،جامد و يا گاز كار ميكند و در
بخش��ي از آن عمل احتراق انجام ميگيرد به منظور خروج گازهاي حاصل از
احتراق ،بايستي دودكش مناسب ،طراحي ،نصب و اجرا گردد.
لذا با توجه به اهميت اين مسئله در اين مقاله به مطالعه و تحقيق درباره نحوه
طراحي ،محاسبه و اجراي دودكش ،عوامل موثر در طراحي آن و اشاره به برخي
جزئيات اجرايي مطابق با استانداردهاي مربوط به دودكش پرداخته شده است.
اميد است با بكارگيري آن ،گام هرچند كوچكي در تحقق تامين ايمني ،رفاه و
آسايش ساكنين ساختمانها و حفظ سالمت و جان انسانها داشته باشيم.
 -1برخي تعاريف:
-1-1دودکش:
معب��ر يا مجرایی جهت هدايت دود و محص��والت احتراق از محفظه احتراق
تجهيزات به بیرون از س��اختمان ميباشد و قسمت اصلی آن عموم ًا عمودی
میباشد .همچنين دودكش ،شامل ونتهاي خاص مانند ونت گاز نيز ميباشد
ك��ه به منظور تخليه گازه��ا بكار ميرود .مقطع دودك��ش ميتواند با رعايت
استانداردها به شكل دایره یا چهارگوش ،طراحي گردد .شكل  1نمايي از مسير
عبور دود را در چند نوع دودكش نشان ميدهد.

شكل  -1نماي چند نوع دودكش جهت خروج محصوالت احتراق

 -2-1انواع دودكش:
مهمترين انواع دودكشها بر دو نوع تك جداره و دوجداره ميباشند:
-1-2-1دودکش تك جداره:
لول��ه ای فلزی یا س��یمانی كه از ورق فوالدی گالوانی��زه با حداقل ضخامت
ی��ک میلیمتر و یا ورق فوالدی س��یاه با حداقل ضخام��ت 1/5میلیمتر و يا با
مصالح ساختماني نسوزساخته شده اس��ت .برخي معایب اين نوع دودكشها
تهاي تکجداره عبارتند از تلفات حرارتی بیش��تر ،مش��کالت ناش��ی از
يا ون 
تقطیر ،خوردگی ،صدمه به دیوارها و سقف ،زنگ زدگی محفظه احتراق ،مکش
نامناسب ميباشد
-2-2-1دودکش دو جداره:
دو دودک��ش یک جداره ک��ه با فاصله در داخل هم ق��رار گرفته و به صورت
هم محور میباش��ند .معموال در اين دودكشها دي��واره داخلي از آلومينيوم و
تهاي
ديواره بيروني از فوالد گالوانيزه ميباشد از جمله مزاياي دودكشها يا ون 
دوج��داره ،کاهش زم��ان تري و خوردگي نس��بت به ف��والد گالوانيزه ،وجود
آلومينيوم با جرم پايي��ن و ضريب هدايت حرارتي باال ،کاهش تقطير ،مکش
قويتر ،مقاومت در برابر خوردگي ميباشد .در شكل 2نمايي از اختالف اتالف
حرارت بين دو دودكش تك جداره و دو جداره را نشان ميدهد.

شكل -3نماي يك دودكش ساختماني

دودکش قائم فلزی فوالدی دودکشی است که از ورق فوالدی گالوانیزه یا از
ورق فوالدی سیاه ضد زنگ ميباشد که بصورت قطعات گرد و یا چهارگوش
در کارخانه س��اخته و در محل س��اختمان مونتاژ ش��ود .در شكل 4نماي يك
دودكش قائم فلزي فوالدي نشان داده شده است.

شكل  -4نماي يك دودكش قائم فلزی فوالدی

شكل-2نمايي از اختالف اتالف حرارت بين دو دودكش تك جداره و دو جداره

از انواع گروه بندي دودكشها ميتوان به دودکش پيش ساخته شده در کارخانه،
دودکش با مصالح ساختمانی ،دودکش قائم فلزی فوالدی اشاره كرد .دودکش
ساخته شده در کارخانه دودکشی است که از مصالح ساختمانی مانند سيمان،
آجرنس��وز ،س��نگ یا بتن و مواد غير قابل احتراق يا نس��وز در كارخانه و يا در
محل با روشهاي استاندارد ساخته شده است .در شكل 3نماي قسمتي از يك
دودكش با مصالح ساختماني نشان داده شده است.

 -3-1برخي اجزا دودكش:
 -1-3-1لوله رابط دودکش:
لوله ای که وسیله گرمايشي را به دودکش مرتبط میکند .در شكل  5نمايي از
لوله رابط دودكش را نشان ميدهد.

شكل  -5نمايي از لوله رابط دودكش
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-2-3-1كالهك تعدیل جریان دودکش يا تنظیم کننده مکش:
وس��یله ای است که روی لوله رابط دودکش یا در محل خروج دود از دستگاه
قرار داده میشود و جزئی از این لوله به شمار میآید .این وسیله ممکن است
درون خود دس��تگاه نیز تعبیه شده باش��د .کالهک تعدیل جریان دودكش به
منظورهای زیر نصب میشود:
الف-در صورت نبودن مکش ،یا عدم وجود جریان یا مس��دود شدن بخشی از
لول��ه رابط دودکش که پس از کالهک قرار دارد ،خروج محصوالت احتراق را
امکان پذیر مینماید.
ب -مانع ورود پس جریان به دستگاه میگردد.
پ -اث��رات تغییرات ایجاد ش��ده در جریان دودکش را بر کار دس��تگاه خنثی
مینماید.
ت -محص��والت احتراق داخل دودکش را برای تنظیم جریان دودکش رقیق
مینماید.
ث-در صورت مکش اضافی دودکش ،کالهک مقداری هوای اضافی به داخل
دودکش وارد میکند تا هوای دودکش را متعادل سازد.
-3-3-1كالهك باران گير دودكش:
انتهاي دودكش به منظور جلوگيري از ورود برف و باران و يا اجسام خارجي به
داخل مجراي دودكش ،بايستي مجهز به كالهك باران گير باشد .اين كالهك
ممكن است با مصالح ساختماني يا ورق فوالدي مقاوم در برابر رطوبت و زنگ
زدگي و به شكلهاي مختلفي ساخته شود .در شكل 6يك نمونه از كالهك
باران گير از ورق فوالدي گالوانيزه يا فوالدي ضدزنگ نشان داده شده است.

قرار گیرد .در لولههای سیمانی محل اتصال را از بیرون با مالت مایه سیمان
میپوشانند .دودکش و زانویی بايد توسط بست نگهدارنده و تکيهگاه مناسب،
ب��راي تحمل وزن دودکش ،در جاي خ��ود محکم و در برابر ضربات فيزيکي
حفاظت شود .در صورت امکان از اتصال  yشکل در محل سهراهيها استفاده
شود .در شكل 8نمايي از نحوه اتصاالت نشان داده شده است.

شكل -8نمايي از نحوه اتصاالت در دودكش

 -6-3-1پایه:
دودکش قائم ساختمانی باید بر روی پایه ای از مصالح نسوز قرار گیرد.
-7-3-1کنترلکنندهها:
وسایلی که برای تنظیم مقدار گاز ،هوا و ..در دستگاه يا تجهيزات اعم ازتجهيزات
گاز س��وز بکار میرود .این وسایل ميتوانند بصورت دستی ،نیمه خودکار و يا
اتومات باشند.
-8-3-1قطعكنندهآتش:
قطع كننده آتش يك صفحه فلزي گالوانيزه است كه در سقف يا كف با لقي
حدود  1اينچ بين لوله و هر ماده قابل اشتعال نصب مي گردد (شكل .)9

شكل -6نمونههايي از كالهك باران گير از ورق فوالدي گالوانيزه /ضدزنگ

 -4-3-1غالف دیواری فلزی:
هنگام عبور دودکش از دیوار ،باید یک غالف دیواری فلزی اس��تفاده شود .در
شكل  7نمايي از يك غالف ديواري نشان داده شده است.

شكل -9نمايي از قطع كننده آتش

شكل -7نمايي از يك غالف ديواري فلزي دودكش

-5-3-1اتصالقطعات:
اتصال لولههای سیمانی و آزبست بايستي از نوع نر و ماده باشد لولهها طوری
داخل ش��افت ساختمان قرار داده میشود که قس��مت مادگی هر لوله در باال
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-2تئوري و معادالت طراحي:
مكشی كه در دودكش بوجود میآید به عواملي از جمله ارتفاع ،سطح مقطع،
اختالف درجه حرارت مربوط به دود ،گازهای حاصل از احتراق و هوای خارج
دودكش بس��تگی دارد .مكش ،فشار نسبي منفي اندازه گيري شده نسبت به
فشار اتمسفر ميباشد ،بنابراين مكش مثبت ،فشار نسبي منفي ميباشد.
-1-2مكشتئوري(:)Dt
مقدار مكش تئوري در يك دودكش ثقلي (داراي جريان ثقلي) عبارت اس��ت
از اختالف وزن ستون گاز داغ موجود در دودكش (گاز سبك تر) و وزن همان
حجم از هواي محيط (گازسنگين تر).
-2-2مكش در دسترس(:)Da
مكش در دسترس با كسر افت فشار از مكش تئوري در سيستم قابل محاسبه
است.

-3-2ضريب افت فشار:
اين ضريب نمايانگر مقدار افت اصطكاك در كل دودكش اعم از اصطكاك در
لولهها ،اتصاالت و .. .ميباشد.
 -4-2اشاره به برخي معادالت طراحي دودكش:
مكش در دسترس براي دودكش استوانه اي با مقطع دايره از رابطه ( )1قابل
برآورد ميباشد:
()1

همچنين مكش در دس��ترس براي دودكش با مقطع چهارگوش از رابطه ()2
قابل برآورد هست:
()2

در اين رابطه:
 :اين عبارت معرف مكش تئوري براساس دانسيته گاز مصرفي و هواي
محيط ميباشد.
 :اين عبارت معرف افت مكش براساس فاكتورهاي جريان سيال در سيستم
كانالهاي استوانه اي يا داكتي(چهارگوش) ميباشد.
به منظور استفاده از اين معادالت مقدار جريان ،wبراي انواع سوخت و شرايط
مكش در دسترس براي انواع مختلف دستگاهها يا تجهيزات بايستي محاسبه
گردد.
براي حل مس��ائل مربوط به س��ايزينگ و ظرفيت دودكش مع��ادالت ( )1و
( )2با توجه به عواملي از جمله دبي جرميمحصوالت احتراق ،دما و دانس��يته
محصوالت حاصل از احتراق (گازه��اي دودكش) ،مكش تئوري و مكش در
دس��ترس ،افت فشار مجاز جريان ،سرعت گازهاي حاصل از احتراق ،سيستم
ضريب مقاومت ،روابط حجم نهايي ورودي ممكن است به فرم راحت تري در
آيد.الزم به ذكر اس��ت كه با توجه به اينكه سرعت گازهاي حاصل از احتراق
دودكش به تدريج كم ميشود ،در صورت نياز به سرعت واقعي ،اين مقدار به
راحتي قابل برآورد ميباش��د .نمودارهاي طراحي ونت و دودكش در شكل10
ارائه شده است.
-3گامهاي طراحي دودكش:
گامهاي طراحي يك دودكش به ترتيب ذيل ميباشد.
-1-3گام -1دبي جرميمحصوالت احتراق:
در ي��ك دودكش يا سيس��تم تخليه گاز ،بس��ته به نوع كنت��رل مكش ،تعداد
تجهيزات در يك سيستم تركيبي ،دبي جرمي ،ممكن است از آنچه كه داخل
دستگاهها يا تجهيزات ميباشد ،متفاوت باشد .بدون در نظر گرفتن تغييرات دما
و فش��ار به علت ثابت بودن دبي جرمي نس��بت به دبي حجمي در هر بخش
سيستم ،استفاده از پارامتر دبي جرمي ترجيح داده ميشود.
ب��راي گازهاي دودكش حاصل از هر مرحل��ه احتراق دبي جرمي از رابطه ()3
بدس��ت ميآيد .مقدار  Mبستگي به تركيب سوخت و درصد هواي اضافه يا
دي اكسيد كربن در دودكش دارد.
()3
 -2-3گام  -2متوسط دمای گازهاي دودكش (:)Tm
درجه حرارت گازهاي دودكش به س��وخت ،نوع دستگاه يا تجهيزات ،كنترل
مكش ،س��ايز دودكش و موقعيت آن بستگي دارد .از طرفي دانسيته گازهاي
داخل دودكش و مكش تئوري به دماي گازها وابسته است.
از آنجاي��ي كه بطور مداوم ،اتالف حرارت از مرحله ورود تا خروج براي جريان

گازهاي داخل دودكش وجود دارد ،لذا در معادله يا نمودار طراحي بايس��تي از
مقدار متوسط درجه حرارت اس��تفاده گردد .ميانگين دانسيته گازهاي حاصل
از احتراق دودكش به اندازه دانس��يته هوا در همان دما حائز اهميت ميباش��د.
بنابراين دانسيته مطابق رابطه ( )4قابل محاسبه ميباشد.
()4
-3-3گام -3مكش تئوري و مكش در دسترس:
 -1-3-3مكش تئوري (:)Dt
مقدار مكش تئوري در يك دودكش ثقلي (داراي جريان ثقلي) يا ونت ،عبارت
اس��ت از اختالف وزن (جرم) بين ستون گازهاي داغ كه گاز سبك تر موجود
در دودكش ميباش��د و وزن همان حجم از س��تون هواي محيط سرد كه گاز
سنگين ميباشد.
-2-3-3عوامل موثر در ميزان مكش تئوري (:)Dt
مقدار مكش تئوري بس��تگي به چگالي يا درجه ح��رارت گاز درون دودكش،
ارتفاع دودكش و فش��ار بارومتريك محل��ي دارد و مقدار جريان عامل تعيين
كننده نخواهد بود در معادله مربوط به مكش تئوري فرض ميشود كه چگالي
گاز درون دودكش ،هوا در همان دما و فش��ار ميباش��د .در تخمين و برآورد
مكش تئوري ،عواملي همچون دانس��يته گازه��اي دودكش يا درجه حرارت،
ارتفاع دودكش و فش��ار بارومتريك موثر ميباش��ند .قابل ذكر است كه مقدار
جريان به عنوان يك فاكتور يا پارامتر به حساب نميآيد.
بنابر اين مقدار مكش دودكش تابعي از ارتفاع ،دماي داخل (دماي متوس��ط
دودكش) و محيط دودكش بوده و از رابطه ( )5قابل محاسبه است:
()5
مقدار مكش تئوري با افزايش ارتفاع و اختالف دانسيته بين ستون گازهاي داغ
و سرد رابطه مستقيم دارد.
 -3-3-3-2مكش در دسترس(:)Da
مكش در دس��ترس فشار استاتيك تعريف شده بوسيله تجهيزات عمل كننده
ميباشد .مطابق رابطه ( )6قابل محاسبه است.
()6
-4-3-2گام -4افت فشار سيستم ناشي از جريان:
-1-4-3-2افت فشار سيستم (:)∆P
در هر سيس��تم دودكش ،افت جريان ،يا افت فشار( ∆P ،بر حسب اينچ آب يا
پاس��كال) وجود دارد .افت فشار سيستم برابر است با اختالف مكش تئوري و
مكش در دسترس كه از رابطه ( )7قابل محاسبه ميباشد.
()7
مكش در دسترس ،فشار استاتيك تعريف شده بوسيله تجهيزات عمل كننده
مطابق:
 -1دستگاههاي با مكش منفي (فشار زير اتمسفر) :مكش در دسترس در معادله
فوق مثبت ميباشد .بنابراين:
 -2هود مكشي يا دس��تگاههاي مكشي (فشار خنثي) :مكش در دسترس در
معادله فوق صفر ميباشد بنابراين:
 -3دستگاههاي با مكش اجباري (فشار باالي اتمسفر) :مكش در دسترس در
بدون در نظر گرفتن عالمت
معادله فوق منفي ميباشد .بنابراين:
 ،Daهميشه ∆pمثبت ميباشد.
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شكل  -10نمودار طراحي ونت ،دودكش و داكتها

جريان و سرعت در هر سيستم داكت يا كانال ،داراي تلفاتي ميباشد كه از رابطه برنولي بصورت رابطه ( )8قابل محاسبه ميباشد.
()8
اتالف فشار بطور مستقيم متناسب با ضريب مقاومت يا اصطكاك و مجذور سرعت ميباشد.
 -5-3-2گام - 5سرعت گاز دودكش:
-6-3-2گام -6ضريب مقاومت سيستم:
-7-3-2گام  -7روابط ورودي ،قطر و دما:
-8-3-2گام-8دبي حجمي دودكش يا سيستم:
واژگان:
توضيح

دبي جرمي

عالمت
W

توضيح

مقدار ثابت

C

حرارت ورودي دستگاه /تجهيزات

I

فشار بارومتريك محلي

B

نسبت دبي جرمي ورودي

M

دماي متوسط گاز دودكش در شرايط مياني

Tm

دانسيته گاز

em

مكش تئوري

Di

دانسيته گاز در دماي  -17.8درجه سانتي گراد و يك اتمسفر

ec

ارتفاع دودكش اندازه گيري شده از باالي منبع

H

دماي محيط

To

ضريب اصطكاك لوله ها و اتصاالت

K

ثابت جاذبه گرانشي

g

قطر داخلي

سرعت گاز سيستم در شرايط مياني

V

دبي حجمي

مرجع:

طرح پژوهشي طراحي ،محاسبه و اجراي دودكش ها ،سرور امجدي.1390 ،
الزم به ذكر است به علت محدوديت فضايي چاپ در مجله طاق ،گام هاي  5تا 8مربوط به طراحي دودكش و نيز جزئيات اجرايي دودكش در بخش ديگر در مجله طاق ارائه خواهد شد.
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عالمت

di
Q

مقالهها شهرسازی

بحرانسکونت

بررسی و شناسایی عوامل تهدیدکننده در پهنههای مسکونی
محسن صفاریان طوسی | کارشناس ارشد طراحی شهری
نونا مسگرانی | کارشناس ارشد معماری منظر

چکیده
این مقاله به بررسی و شناسایی عوامل تهدیدزا در پهنههای مسکونی میپردازد
و هدف از آن یافتن ریشهها و دالیل عدم مطلوبیت و افت کیفیت در پهنههای
مس��کونی و جس��تجوی راهحلهایی برای جلوگیری از ت��داوم روند فعلی و
بازگرداندن مفهوم "سکون" به این گونه بافتهاست.
س��کونت در تاریخ شهرس��ازی همواره از شناس��ههایی برخوردار بودهاست از
جمله :امنیت و ایمنی ،آرامش و آس��ایش ،احساس خودمانی و حس تعلق .اما
در س��الهای اخیر و در پی تحوالت توس��عه در ش��هرها که اغلب محصول
برنامهریزی شهری و کاربری زمین میباشند ،ویژگیهای فوق کمرنگ شده
است.
در این نوش��تار ابتدا به طرح این س��ئوال پرداخته ش��ده است" :عوامل اصلی
تهدیدکننده بافت مسکونی کدامند و س��رانجام بافتهای مسکونی در آینده
چیس��ت؟" بدین منظور بررسی و مطالعه موردی در چند حوزه مسکونی شهر
مش��هد صورت گرفته است و از روش توصیفی-تحلیلی و برداشت میدانی به
آسیبشناسی این گونه پهنهها پرداخته شده است.
در بخش یافتهها به دس��تهبندی آسیبها و عوامل تاثیرگذار در بافت پرداخته
ش��ده است و به منظور برون رفت از این بحران راهکارهای عملی ارایه شده
است .در پایان ،انطباق راهکارهای اجرایی با عوامل تهدیدکننده در پهنههای
مسکونی در قالب جدول ارایه گردیده است.
کلیدواژه ها:محالتمسکونی،سلسلهمراتب،قلمرو
-1مقدمه:
سکونت 1به عنوان کاربری پایه و اساسی در آبادی و شهر محسوب میشود و
بیشترین سهم مساحت را به خود اختصاص میدهد و مساحت سایر کاربریها
در رتبههای بعد قرار میگیرند .سکونت از ویژگیها و شاخصههایی برخوردار
اس��ت .از جمله :آرامش ،آس��ایش ،امنیت و ایمنی ،خودمانیبودن ،حستعلق،
هویتمحیطی.
پهنههای مسکونی در اغلب شهرهای قدیمیجهان با مرزهای مشخص قابل
بازشناسی از سایر پهنهها و لبههای شهری بودهاند و محالت مسکونی دارای
هویت و شخصیت خاص خود بودند.

بعد از انقالب صنعتی در اروپا ،بسیاری از پهنههای مسکونی توسط کاربریهای
ناس��ازگار و عمدت ًا صنعتی م��ورد تهدید و تهاجم قرار گرف��ت و آلودگیهای
زیس��تمحیطی فراوانی بر پهنههای مس��کونی تحمیل نم��ود .در قرن 19
راهکارهایی برای برونرفت از بحران ارایه گردید .از جمله باغ شهرهایهاوارد
که عالوه بر تفکیک کاربری صنعتی از مس��کونی ،از فضای س��بز به عنوان
کاهشدهنده آلودگی زیست محیطی کمک گرفت.
در قرن بیس��تم نهضت مدرن 2اقدام به منطقهبندی 3ش��هرها نمود و منطقه
مس��کونی از س��ایر مناطق تجاری ،اداری و صنعتی جدا و تفکیک گردید .اما
در نهضت فراتجدد 4از این نحوه منطقهبندی انتقاد گردید و اختالط کاربریها
توصی��ه گردید .افرادی مانند جین جیکوبز 5خواس��تار هر چه بیش��تر اختالط
کاربریها 6گردیدند و هدف از آن س��رزندگی بیش��تر و کاهش یکنواختی بود
(جیکوبز.)1386 ،
7
همچنین در فرا تجدد ،بهره گی��ری از " نظامهای فعالیت " بجای مطالعات
سطحی در کاربری زمین توصیه گردید (لنگ.)1381 ،
 -2طرح مساله:
در کش��ور ایران آن دس��ته از پهنههای س��کونت که محصول منطقهبندی و
برنامه ریزی کاربری زمین بودند ،توانس��تند در ابتدا تصویری آرام و مطلوب از
سکونت ارائه دهند .اما به مرور خط کشی و مرز بندی در کاربری زمین برهم
خورد و پهنههای س��کونت از جانب دیگر کاربریها مورد تهاجم قرار گرفتند
و " ازدح��ام " که با احس��اس عدم کنترل بر محیط همراه اس��ت ،جایگزین
آرامش و آسایش محیط سکونت گردید .شاید یکی از مهمترین علل آن عدم
تطابق ظرفیت مکان 8طراحی شده با قرارگاه های رفتاری 9جاری و رو به رشد
بودهاس��ت .یک خیابان شهری با پروژههای حاش��یه آن را در نظر بگیرید .در
طرفین این خیابان ،دسترسیهای پشتیبان آنرا از سایر پهنهها جدا مینمایند .در
اینجا ظرفیت مکان محدود است به یک خیابان شهری و پروژههای پیرامون
آن اما در محیط واقعی ،10قرارگاههای رفتاری و نظامهای فعالیت بسیار گسترده
تر از این عمل میکنند و تمایل به گذر از خط قرمزها (خیابانهای دسترسی
پشتیبان) دارند (لنگ.)1381 ،
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تصویر شماره  - 1عدم تطابق قرارگاه رفتاری با ظرف مکان طراحی شده – ماخذ :لنگ1381 ،

عامل دیگری که محیط سکونت را تحت تأثیر قرارداده است ،تعبیر و تفسیر متنوع
و متفاوت از اختالط کاربریها و سازگاری و ناسازگاری فعالیتها است .این امر
به بینظمی و هرج و مرج در پهنههای فعالیتی به ویژه پهنه سکونتی میانجامد.
اخیراً موضوع اختالط کاربریها در عرصه شهرس��ازی و حوزههای آکادمیک
در کشورمان مطرح اس��ت و بازتاب آن در طرحهای توسعه و عمران شهری
و تصمیمگیری مسئوالن و مدیران شهری قابل مشاهده است :کاربریهایی
که س��ازگار با سکونت هس��تند (بدون مزاحمت و سر و صدا و آلودگی زیست
محیط��ی) مجاز به جایگیری در پهنههای مس��کونی میباش��ند .تعدد این
کاربریهای به ظاهر سازگار در کنار برخی از عوامل دیگر به کاهش آرامش و
آسایش سکونت منجر گردیده است و در سالهای اخیر از مطلوبیت پهنههای
مسکونی کاسته شده است.
تاریخچه ش��هرهای کهن ای��ران (مانند یزد ،کاش��ان ،زواره) بیانگر این نکته
اس��ت که پهنههای مسکونی در سلس��له مراتب فضایی از عام تا خاص قرار
داش��تهاند .کاربریهایی مانند راسته بازار ،مسجد ،حمام به مانند ستون فقرات
ش��هر محسوب میگردیدند و سپس با گذار از راستهها و فرعی و بنبست به
محالت مسکونی میرسیم .محالت قابل بازشناسی از یکدیگر بودهاند و کنترل
رفت و آمد در آنها امکانپذیر بودهاس��ت (موریس .)1374 ،نظارت اجتماعی
توسط ساکنین بخوبی انجام شده و در دل هر محله ،مرکز محلهای به خدمات
برای همان محله اختصاص داشت و کاربریهایی که به تولید سفر از بیرون
محله به درون آن منجر ش��ود وجود نداشتهاست .بنابراین "قلمرو" و "خلوت"
در محله حفظ میگردید .این موضوع با نحوه توزیع کاربریها در ش��هرهای
امروزی ما همخوانی ندارد.

تصویر شماره  -2نقشه قدیم شهر شیراز – ماخذ :توسلی1376 ،

اما براستی عوامل تهدیدکننده در بافت مسکونی چه بودهاست و چه راهکارهایی
ب��رای حذف این عوامل وج��ود دارد؟ آیا این عوامل به صورت آگاهانه و طبق
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برنامههای از پیش تعیین شده بوجود آمدهاند یا پیشبینی آنها برای مسئوالن
و مدیریت ش��هری دشوار بودهاست؟ و این روند تا به کی ادامه دارد؟ سرانجام
پهنههای مسکونی در این شهر چیست؟
درادامهبهتحلیلوبررسیچندنمونهازپهنههایمسکونیدرشهرمشهدمیپردازیم:
در ادامه این نوش��تار و به منظور دستیابی به تصویری عینی از آنچه در متون
فوق اش��اره گردید ،به بررس��ی برخی از عوامل تهدید کننده سکونت در شهر
مقدس مش��هد میپردازیم .الزم به یادآوری اس��ت که در این بررسی ،عوامل
تهدید از بیرون به درون بافت مورد توجه قرار گرفته اند و سایر عوامل درونی
مانند اجاره بها ،گرانی مسکن ،تأثیر تراکمها ،و . . .مورد بررسی قرار نگرفته اند.
 -3تجزیه و تحلیل دادهها :سکونت در شهر مشهد:
کالن ش��هر مش��هد با مس��احت حدود  30هزار هکتار ،در حدود 3،850،000
نفر جمعیت س��اکن را در خود جای داده است (فرنهاد .)1389 ،شهر مشهد از
چندین الیه به لحاظ زمانی و اجتماعی شکل گرفته است .هسته اولیه آن به
مرکزیت حرم مطهر امام رضا شروع شده و سپس به سایر حوزههای پیرامونی
و حوزههای غرب و شرق گسترش یافته است (رضوانی.)1384 ،

تصویر شماره  -3مراحل شکلگیری شهر مشهد – ماخذ :رضوانی1384 ،

اولین پهنههای سکونت در شهر مشهد در پیرامون حرم مطهر شکل گرفتند
مانند محالت نوغان ،عیدگاه ،تپهالمحله و .. .س��پس با تخریب حصار ش��هر،
مح�لات دیگر در حوزههای پیرامون بوجود آمد مانند :محله سرش��ور ،محله
باغخونی ،پهنه جنوبی بازار رضا ،ارگ و با گس��ترش ش��هر به س��مت غرب،
محالت مسکونی جدید مانند کوهسنگی ،احمدآباد ،سناباد و .. .بوجود آمد .در
فرایند تولید گسترش پهنههای مسکونی از گذشته تا به امروز ،کیفیت سکونت
همواره در حال تغییر بوده و این تغییر اغلب به صورت الیه به الیه 11بودهاست
و گاه از مطلوبیت نس��بی برخوردار ب��وده و گاه از عوامل تهدیدزا رنج میبرده
است .به همین دلیل جابجاییهای زیادی در طول زمان در پهنههای مسکونی
صورت گرفته است پدیدهای که به آن دست به دست شدن 12میگویند و هنوز
هم صورت میگیرد (کوآن.)1389 ،
 -1-3محالت مسکونی در حوزه مرکزی:
همانگونه که قب ً
ال ذکر شد اولین محالت در پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) و
بر اساس اصل همجواری شکل گرفته است .محله نوغان ،عیدگاه ،تپهالمحله،
محل��ه راد ،از جمله این پهنههای مس��کونی بودهان��د .در ابتدا این محالت از
ویژگیهای س��کونت مطلوب مانند آرامش ،آس��ایش برخ��وردار بودند .اغلب
پالکها و قطعات مس��کونی از ابعاد مناس��ب برای جایگی��ری خانوارهای
جمعیتی برخوردار بودند .به نحوی که حیاط مرکزی با اتاقهای فراوان پیرامون
آن توانایی گردهمایی یک خانواده بزرگ را ایجاد میکرد اما با تحوالت توسعه
ناشی از رونق فعالیتی پیرامون حرم مطهر و اسکان و اقامت زائران و مسافران،
رفته رفته آرامش محالت کاهش یافت و ازدحام و تنش جای آن را گرفت.

و "مجاوربودن" با حرم امام رضا میباشد .دلیل دیگر آن رونق فعالیتی و بازده
اقتصادی در حوزه مرکزی و نزدیکی کار و سکونت میباشد (طاش.)1379 ،
-2-3محالتمسکونیپیرامونخیاباناحمدآبادوکوهسنگی:
محالت مسکونی جدید حاصل طرحهای توسعه شهری از دسترسی مطلوب
و بافت منظم برخوردار بودند و محالت احمدآباد ،کوهسنگی و سناباد از جمله
آنها بودند.

تصویر شماره  -4شکلگیری محالت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)

لذا بسیاری از ساکنان اولیه تصمیم به جابجایی و ترک محله مسکونی گرفتند
و به دیگر پهنههای مسکونی جدید پیرامون مانند باغ خونی و سرشور و ارگ
مهاجرت نمودند .در نتیجه این جابجایی ،ساکنان ثانویه در این محالت مستقر
13
گردیدند و اقدام به تقسیم قطعات نمودند و بافت ریزدانه متشکل از بنبستها
و کوچههای تنگ و باریک ایجاد شد .همچنین عملکرد پهنه از " سکونت " به
" سکونت و اقامت" تغییر یافت در نتیجه "حس تعلق" کاهش یافت.

تصویرشماره-5ریزدانگیوفرسودگیبافتپیرامونحرممطهرامامرضا(ع)–ماخذ:طرحاندیشانشهر1379،

تکرار این فرایند به فرسودگی 14هر چه بیشتر بافت انجامید و دیگر ارایه بسیاری
از خدمات مورد نیاز مسکونی در این بافتها مقدور نبود .مشابه همین تحوالت
برای دیگر پهنههای س��کونتی در حوزه مرکزی رخ داد و محالت مس��کونی
ب��ا ارزش پیرامون ارگ ،جنت ،خیابان گلس��تان و خیابان دانش��گاه به همین
سرنوش��ت دچار ش��دند .با این وجود هنوز در حال حاضر هم میتوان ترکیبی
نسبت ًا مستحکم از سکونت ،اقامت و کار و فعالیت را در حوزه مرکزی مشاهده
نمود که با وجود فرس��ودگی و تمامی معضالت ناش��ی از ازدحام و ش��لوغی،
سکونت همچنان به حیات خود ادامه میدهد و دلیل مهم آن اصل همجواری

تصویر شماره  -6موقعیت منطقه مسکونی در ضلع جنوبی احمدآباد

در ابتدا شکلگیری خانههای ویالیی یک یا دو طبقه بهمراه دسترسی آسان و
ارایه خدمات مورد نیاز به مطلوبیت سکونت منجر شد اما به مرور ایام تحوالتی
در این پهنهها صورت گرفت که به کاهش مطلوبیت انجامید.
یکی از پهنههای مس��کونی که از آرامش و آس��ایش و کیفیتهای الزم یک
محل��ه برخوردار بود ،پهنه جنوبی خیابان احمدآباد حدفاصل بیمارس��تان قائم
تا خیابان  45متری مالصدرا میباش��د که ش��امل فرعیهایی مانند عدالت،
محتشمی ،عارف و پرس��تار میباشد .این پهنه هماکنون متاسفانه به یکی از
پر معضلترین محالت مسکونی بدل شده است و "تنش" جایگزین آرامش و
آسایش گردیده است .علت آن حضور بیرویه ساختمان پزشکان میباشد که
در این پهنه به مانند قارچ رشد کردهاند.

تصویر شماره  -7نفوذ فعالیت درمانی به درون بافت مسکونی

طبق یک مصوبه مجلس شورای اسالمی که در خالل سالهای جنگ تصویب
شد ،پزشکان مجاز به استفاده مطب در کاربری مسکونی میباشند .همچنین
مطابق ماده  55قانون شهرداریها ،دایرکردن دفتر وکالت ،مطب ،دفتر اسناد
رسمی ،دفتر روزنامه و .. .در کاربری مسکونی توسط مالک امکانپذیر میگردد
و مفهوم آن این اس��ت که مالک حق دارد بخشی از ساختمان مسکونی را به
کاربریهای فوق اختصاص دهد .این قوانین باعث گردید ساختمانهایی که
با مجوز مس��کونی ساخته شده بودند ،به مطب پزشکان تغییر نمایند .البته در
عمل تمامی ساختمان مسکونی به تصرف مطب پزشکان درآمد! این روند به
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صورت تدریجی و نه ناگهانی و بر اساس عرضه و تقاضا شکل گرفته است و
به صورت نرم و خزنده به عمق بافت نفوذ کرد و هماکنون پهنه وسیعی را به
خود اختصاص داده اس��ت .در اینجا بیمارستان قائم به عنوان عامل محرک و
موثر در سرریز فعالیت به درون بافت نقش ایفا کرده است.
تحقیقات و مش��اهدات میدانی از بنگاههای مستقر در منطقه روشن نمود که
بسیاری از ساکنان باقیمانده فعلی حاضر به فروش یا اجاره منزل خود هستند
تا به منطقه دیگری مهاجرت نمایند .خریداران کسانی هستند که قصد تخریب
بنا و احداث س��اختمان با مجوز مسکونی ولی با استفاده ساختمان پزشکان را
دارند .مشابه همین اتفاق برای محالت مسکونی کوهسنگی رخ داده است .از
میدان ش��ریعتی (تقیآباد) تا کوهسنگی  8به شدت درگیر این رویداد است و
مجتمع زیستخاور و مراجعات سفر آن هم به مشکالت افزوده است .از خیابان
کوهسنگی  10به بعد و به دلیل وجود باغ الندشت که به مانند یک حائل عمل
میکند ،آرامش نسبی برقرار است ولی با وجود چند بیمارستان مهم در منطقه
پایداری این آرامش مورد تردید است.

دسترسی پشتیبان) جدا میگردیدند و این خیابان به مانند یک حایل بین لبه
ش��هری و بافت مس��کونی قادر بود که آرامش نسبی بافت را برقرار نماید .اما
رفته رفته با افزایش س��اخت و س��از و بارگذاری در لبه تجاری و شکلگیری
چندین بانک مهم در آن مراجعات سفر به این مرکز افزایش یافت و چون هیچ
پارکینگی برای آن پیشبینی نشده بود ،باعث گردید که خیابانهای فرعی واقع
در الیههای پشت به پارک حاشیه اختصاص یابد .اولین عکسالعمل ساکنان
به ویژه در الیههای نزدیکتر به لبه تجاری ،واگذاری منازل به آموزش��گاهها،
آرایشگاه ،آتلیه و امثال آن بود که همین امر به مراجعات سفر بیشتر در درون
بافت انجامید و در مرحله بعد دفاتر کار تا عمق بافت نفوذ کردند.

تصویر شماره  -10بیمارستان هاللاحمر و بیمارستان مهر در مقیاس شهر و فراشهر عمل میکنند

تصویر شماره  -8آشفتگی ناشی از مطب پزشکان در خیابان عارف

 -3-3محالت مسکونی پیرامون بلوار سجاد:
روزگاری محالت مس��کونی واقع در سجاد شهر مش��هد از با کیفیتترین و
مطلوبترین محالت برای سکونت محسوب میگردید .خانهها ویالیی همراه
با حیاطهای بزرگ و ش��ناور در فضای سبز بودند .امروزه دیگر از این خانهها
کمتر اثری وجود دارد و جای آنها را آپارتمانها و مجتمعهای مس��کونی فرا
گرفته اس��ت .اما تهدید اصلی از جانب لبههای ش��هری به عمق بافت است:
شکلگیری بلوار سجاد همراه با ایجاد یک لبه تجاری سرزنده در طرفین آن
بودهاست (حدفاصل چهارراه بهار تا خیابان نیلوفر).

در کنار این موضوع تحوالت دیگری در حال رخ دادن است .قطعات با کاربری
بهداشتی درمانی که حداکثر میتوانست در مقیاس محله خدمترسانی نماید،
تبدیل به بیمارستان در مقیاس شهر و حتی فراشهری شدند! (بیمارستان مهر
و هاللاحمر) که هنوز افتتاح نش��دهاند .نوع و حجم دسترسی بافت مسکونی
هیچ همخوانی با مراجعات سفر به این بیمارستانها را ندارند .بلوار سجاد یکی
از بارزترین نمونهها در تداخل قرارگاههای رفتاری است و مدارهای فعالیتی در
آن مرتب ًا در حال تغییر و گسترش است .بدون اینکه با ظرفیت مکان پیش بینی
شده هماهنگی داشته باشد .شدت این تحوالت در لبه شمالی بلوار سجاد بیشتر
از لبه جنوبی آن بودهاست.

تصویر شماره  - 11خیابان پیام

تصویر شماره  -9سرریز فعالیت از لبه شهری به درون بافت

در ابتدا محالت مس��کونی واقع در الیههای پشت توسط یک خیابان (از نوع
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-4-3پهنهمسکونیپیرامونبلوارخیام:
بلوار خیام حدفاصل تقاطع بلوار سجاد تا بلوار فردوسی یک لبه شهری با کاربری
اداری میباش��د .خیابان پیام به عنوان دسترسی پشتیبان برای ساختمانهای
اداری و جداکننده منطقه اداری از مسکونی میباشد.

 -3پهنههای مسکونی در شهر مشهد اغلب پراکنده و به صورت غیرمنسجم
اس��تقرار یافتهاند و همانند جزیرههایی توس��ط لبههای ش��هری به محاصره
درآمدهاند .همین امر به آسیبپذیری بافت مسکونی منجر شده است.
 -4عوامل تهدیدزا از لبههای ش��هری ش��روع ش��ده و تا عم��ق بافت ادامه
مییابند.
 -5بافت مس��کونی شطرنجی از نفوذپذیری س��واره برخوردار است .بنابراین
نسبت به دیگر س��اختارها آسیبپذیرتر میباشد و به راحتی از جانب لبههای
شهری مورد هجوم قرار میگیرد.

تصویر شماره  -12نفوذ فعالیت از خیابان پیام به درون بافت مسکونی

تصویر شماره  -14نفوذپذیری سواره در بافت شطرنجی

تصویر شماره  -13عدم امکان نفوذ فعالیت به درون بافت مسکونی

در تداوم و تکمیل کاربریهای اداری ،برخی از ساختمانهای ضلع شرقی خیابان
پیام از کاربری مسکونی به کاربری اداری تغییر یافته است .مانند ساختمان نظام
مهندس��ی .بر طبق اصل "صرفهجوییهای ناشی از تجمع" یکسری از دفاتر
نیمهخصوصی یا خصوصی هم به این جمع اضافه ش��دهاند و به خیابانهای
عمود بر خیابان پیام نفوذ کردهاند .اما خیابان پیام ظرفیت این تجمع را ندارد و
نبود پارکینگ باعث گردیده که تمامی کوچههای بافت مسکونی در الیههای
پشت به " پارک حاشیه " اختصاص یابد .این امر ثبات بافت مسکونی را شدیداً
دچار خدشه کرده و تداوم آن به کاهش مطلوبیت سکونت و جایگزینی آن با
کار و فعالیت منجر میگردد .در حدفاصل بلوار ارشاد تا بلوار فردوسی ،خیابان
دیگری به نام شهید نوربخش به مانند خیابان پیام نقش دسترسی پشتیبان را
ب��رای ادارات دولتی ایفا میکند .ام��ا یک فرق عمده در اینجا وجود دارد و آن
تفاوت در س��اختار شبکه و ریختشناسی 16بافت مسکونی میباشد .مجموعه
مسکونی ششصد دستگاه با فضای سبز و باز احاطه شده و از حائلهای 17سبز
محکم و استوار و غیرقابل نفوذ برای حرکت سواره برخوردار است .بنابراین دو
عامل یعنی "حائل سبز" و "کاهش نفوذپذیری "18باعث گردیده که تداوم کار و
فعالیت در بافت مسکونی صورت نگیرد و در همان لبه شهری متوقف گردد.
یافتههاونتیجهگیری:
از بررسی چند نمونه بافت مسکونی در شهر مشهد مشخص گردید مطلوبیت
سکونت مرتب ًا رو به کاهش اس��ت و تداوم این روند بسیار نگرانکننده است.
به نظر میرس��د که هیچ حد و مرزی برای عرص��ه کار و فعالیت وجود ندارد
و محالت مس��کونی با آس��یبپذیری زی��اد و بدون دفاع م��ورد هجوم دیگر
کاربریهای شهری و تاخت و تاز اتومبیل قرار میگیرند.
بطور خالصه مباحث فوق در جمالت زیر جمعبندی میگردند:
 -1برخی از عوامل تهدیدزا در بافت مسکونی آگاهانه و برخی دیگر به صورت
ناآگاهانه و غیرعمد بودهاند .ممکن است طرحهای مصوب شهری به ایجاد آن
دامن زدهاند و گاه تصمیمات مس��ئوالن و مدیران شهری در تشدید آن موثر
بودهاند.
 -2اغلب عوامل تهدیدکننده از نوع تدریجی و بصورت خزنده بودهاند .بنابراین
عکسالعمل ناگهانی را در پی نداشتهاست.

 -6ظرفیت مکان پیش بینی شده در فضاهای شهری با قرارگاههای رفتاری
آن هماهنگی ندارد .و همین امر موجب تداخل مدارهای رفتاری میگردد.
ارایه چند راهکار:
ارایه راهکار برای جلوگیری یا حذف کامل عوامل تهدیدزا در بافت مس��کونی
دشوار به نظر میرسد .با این وجود ارایه چند راهکار میتواند به تعدیل عوامل
مذکور منجر شود:
 -1پیشبینی یک حائل و میانگیر مس��تحکم بعنوان جداکننده لبه ش��هری
از بافت مس��کونی ضروری اس��ت .بطور قطع یک خیابان  12متری پشتیبان
نمیتواند چنین نقشی را ایفا نماید .بنابراین ترکیبی از فضای سبز و باز مورد نیاز
است (توجه شود به مجموعه ششصد دستگاه).
 -2تغییر در ساختار شبکه در بافت مسکونی به نحوی که نفوذپذیری سواره به
بافت را تا حد امکان کاهش دهد و مانع از تصرف بافت توسط خودرو و استفاده
پارکینگ گردد .بنابراین اس��تفاده از ساختارهای حلقوی 19با ورودی و خروجی
مشخص جایگزین بافت شطرنجی شود.

 -3در طرحهای توسعه و عمران شهری ،پیشبینی پارکینگهای طبقاتی در
لبههای شهری که قادر به پاسخگویی به مراجعین کاربریها باشند ،ضروری
است.
 -4تجدیدنظر در تعریف کاربری س��ازگار و ناسازگار در بافت مسکونی توسط
طرحهای دردس��ت اقدام و دس��تگاههای تصویبکننده طرح ضروری به نظر
میرس��د و توجه به ای��ن اصل که "هر کاربری که مراجعی��ن بیرون از بافت
مسکونی را به داخل بافت هدایت کند ،ناسازگار است".
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 -5مراقبت مسئولین به ویژه در شهرداریها از اجرا و تفسیر صحیح مصوبات
و قوانین مربوطه به تغییر کاربری (مانند مصوبه مربوط به مطب پزش��کان یا
تجاری موقت).
 -6مجموعه سیاستها و راهکارهای رفع فرسودگی به ویژه در سکونتگاههای
مرکز ش��هر .برخ��ی از آنها عبارتند از :ارایه خدمات موردنیاز بافت ،تس��هیل
دسترس��یها ،نوسازی تاسیسات زیربنایی ،اختصاص وام برای ساخت و ساز و
مشوقها در صدور پروانه و... .
 -7تفکیک پهنههای س��کونت و اقامت از یکدیگر :سکونت در درون بافت و
اقامت در لبههای شهری باشد.
 -8آینده نگری طرحهای توسعه شهری در هماهنگی و تطابق ظرفیت مکان
فضاهای شهری با قرارگاههای رفتاری و نظامهای فعالیت در آن.
پهنه
مسکونی
پهنه
مرکز
شهر

پهنه
احمدآباد

پهنه
سجاد

عاملتهدید

-1رفع فرس��ودگی باف��ت از طریق ارایه
 -1فرسودگی بافت
خدمات موردنیاز سکونت ،وام و مشوقها
 -2درهمآمیختگی
در ساخت و ساز
پهنه اقامت و سکونت
-2تفکیک اقامت از سکونت :سکونت در
و ازدحام ناشی از آن
درون بافت و اقامت در لبههای شهری
 -1تفسیر صحیح از مصوبه مربوط به
مطب پزشکان
 -2پیشبینی مجتمعهای پزشکان در
 -1اشغال تدریجی
طرحهای توسعه و عمران شهری و
و خزنده ساختمان
جابجایی تدریجی ساختمان پزشکان به
پزشکان در عمق بافت
این گونه مجتمعها
 -3تغییر در ساختار شبکه و ایجاد
نفوذناپذیری برای سواره

 -1سرریز فعالیتی از
لبه شهری به عمق
بافت
 -2نبود پارکینگ در
لبه شهری
 -3تخصیص
کاربریهای سفرزا در
مقیاس شهری درون
پهنه مسکونی

 -1سرریز فعالیت از
لبه اداری به عمق
بلوار خیام بافت شهری
 -2نبود پارکینگ در
لبه اداری

مراجع:

راهکار

 -1تخصیص پارکینگ طبقاتی در لبه
شهری
 -2حذف کاربریهای سفرزا در مقیاس
شهری در درون بافت
 -3تغییر در ساختار شبکه و ایجاد
نفوذناپذیری برای سواره
 -4اختصاص بافر بین لبه شهری و بافت
مسکونی
 -1تخصیص پارکینگ طبقاتی
 -2اعمال محدودیتهای ترافیکی به
درون بافت
 -3تفکیک ورودی ادارات دولتی :ورودی
ارباب رجوع از لبه شهری ،ورودی
کارمندان از دسترسی پشتیبان
 -4اختصاص سرویس رفت و آمد برای
کارمندان و پرهیز از استفاده از اتومبیل
شخصی
 -5حذف برخی از بنگاههای اقتصادی
که در چرخه صرفهجویی ناشی از تجمع
بوجود آمدهاند

جدول شماره  -1انطباق راهکارهای اجرایی با عوامل تهدید در پهنههای شهری

 -1توس��لی ،محمود .اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مس��کونی در ایران .چاپ چهارم.
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تهران :مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران1376 ،
 -2جیکوبز ،جین .مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی .حمیدرضا پارسی ،آرزو افالطونی .چاپ اول.
تهران :دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات و چاپ1386 ،
 -3رضوانی ،علیرضا .در جستجوی هویت شهری مشهد .چاپ اول ،تهران :انتشارات بهجت1384 ،
 -4طرحاندیش��ان شهر ،مهندسین مشاور .مطالعات طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر
امام رضا (ع)1379 ،
 -5فرنهاد ،مهندسین مشاور .مطالعات طرح جامع مشهد1389 ،
 -6کوآن ،رابرت .فرهنگ شهرسازی .یلدا بالرک .چاپ دوم .تهران :آذرخش1387 ،
 -7لنگ ،جان .آفرینش نظریه معماری .علیرضا عینی فر .چاپ اول .تهران :دانش��گاه تهران ،موسس��ه
انتشارات و چاپ1381 ،
 -8موریس ،جیمز .تاریخ شکل شهر .راضیه رضازاده .چاپ دوم .تهران :انتشارات دانشگاه علم و صنعت
ایران1374 ،
 -9میلز ،ادوین .اقتصاد شهر .عبداهلل کوثری .چاپ اول .تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی1375 ،

پانوشتها:

1- Habitation
2- Modernism
3- Zoning
4- Postmodernism
5- Jane Jacobs
6- Mixed Uses
7- Activity Systems
8- Place
9- Behavior Setting
10- Real Environment
11- Layer By Layer
12- Filtering
13- Cul-de-Sac
14- Deteriorated
15- Behavior Circuits
16- Morphology
17- Buffer
18- Permeability
19- Looped

چهارميــن كنفرانـــ��س
برنامـه ريزي و مديري��ت
شهـري -ارديبهش��ت 91
س��طـح برگ��زاري :مل��ي
محورهــ��اي همايـ��ش:
 .1برنامهريزي ش��هري.2 ،
مديريت ش��هري .3 ،جامعه
و فرهن��گ ش��هري.4 ،
امنيت ش��هري .5 ،اقتصاد
ش��هري .6 ،ش��وراهاي
اس�لامي و ش��هرداريها،
 .7حاشيهنش��يني.8 ،
مبلمــــــــان و زيباسازي
ش��هري .9 ،معم��اري و
شهرسازي .10،بافت فرسوده .11،مسائل ويژه كالنشهر مذهبي مشهد
برگزار كنندگان :دانشگاه فردوسي مشهد ،شهرداري مشهد،
شوراي اسالمي شهر مشهد
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نشانی دبيرخانه :مشهد ،بلوارآزادي ،نبش آزادي  ،21ساختمان
معاونت خدمات شهري ،واحد  250مركز پژوهشهاي شوراي
اسالمي شهر مشهد،كد پستي 91879-53939
محلبرگزاري:مشهد مقدس ،ميدان آزادي ،پرديس دانشگاه فردوسی

مقالهها

کنترل و بازرسی

ضعفهاواشکاالتطراحیواجرایساختمانهایبتنی
رضا اورنگی | مهندسی عمران | Civil.or@gmail.com

چکیده:
هدف این مقاله برس��ی ضعف ها و اشکاالت طراحی و اجرای ساختمان های
بتن��ی که در زمان طراحی و اجرا با اندکی دقت می ت��وان از بوجود آمدن آن
جلوگیری کرد که در صورت عدم دقت به موارد فوق ،این خطاها و ضعف ها
در ساختمان ها باقی مانده که باعث کاهش عمر مفید ساختمان ها شده و یا در
زمان بروزحوادث غیرمترقبه نهایتا منجر به خسارات مالی و جانی خواهد شد.
مقدمه:
خطاهای طراحی و اجرایی باید در تمامیمراحل کنترل ش��ود تا به علت عدم
توجه ،سالمت ساختمان به خطر نیافتد ،با صرف نظر کردن از خطاهای مربوط
به ساختگاه و خاک وپی و کلیات طرح میتوان آنها را به چند دسته تفسیم
کرد که درزیر به طور خالصه به آن میپردازیم.
خطاهایرایج:
 )Aخطاهای طراحی:
الف) خطا در محاسبه
 )1انتخاب مدل محاسباتی نامناسب برای سازه
 )2خطا در ارزیابی عاملهای موثر بر سازه ،ترکیبهای تعیین کننده آنها و تغییر
شکلهای تحمیل شده بر آن.
 )3خطا درمحاسبه اثر عاملها و ارزیابی تالشها و تغییر شکلها
 )4انتخاب مفروضات ناصحیح در مورد مشخصات مکانیکی مصالح مصرفی
 )5خطا در تعیین ابعاد و مقاطع مناسب برای تحمل تالشها که در نتیجه تنشها
از حد قابل تحمل مصالح فراتر میروند.
 )6عدم توجه به رانش قوسها ،قابها و.. .
 )7عدم توجه به اثر توام تالش��های مختلف که ممکن اس��ت اثر یکدیگر را
تشدید نمایند.

 )8خطا در ارزیابی تغییر شکلها و تغییر مکانها و یا پذیرش تغییر مکانهای زیاد
که ممکن است:
 پایداری مجموعه ساختمان را تحت تاثیر قرار داده و هندسه کلی ساختمانرا بر هم بزند.
 به کمانش و ناپایداری برخی از اجزا و قطعات نظیر ستونها و صفحات باربرمنجر میشود.
 جنبه موضعی داش��ته باش��ند و به تغییر شکلها و ترکهای بیش از حد مجازقطعاتبیانجامد.
 )9عدم توجه به پدیده تنه زدن در ساختمانهای مجاور یکدیگر در زمان زلزله
 )10ارزیابی نادرست واکنش ساختمانها در مقابل نیروهای دینامیک
 )11اختیار کردن مفروضات نامناسب و نا هماهنگ در محاسبات به طور مثال:
 محاسبه دال یا تیر به صورت آزاد و قرار ندادن حداقل آرماتور منفی در تکیهگاه که نهایتا منجر به بروز ترکهای عریض میشود.
 )12عدم تناسب نحوه آرماتوربندی قطعات بتنی با نحوه کار کردن آنها.
 )13ارزیابی نادرست از نحوه کار کردن قطعات در مقابل بارها و آرماتور گذاری غلط
 )14عدم توجه به مقادیرحداقل و حداکثر مجاز در شرایط خاص
ب)خطا در ارزیابی نادرست عوامل جوی:
 )1عدم توجه به توالی و تکرار دورههای یخبندان
 )2عدم توجه به تر و خشک شدن متوالی
 )3عدم توجه به نوس��انات دما و رطوبت و اثر آنها بر تغییر ش��کلهای ایجاد
شده در بتن
که نهایتا موارد فوق منجر به تخریب سطح و در طول زمان به از هم پاشیدگی
بتن منجر میشود.
ج) ارزیابی نادرست از خورندگی محیط:
 )1عدم توجه به اثرات نامطلوب آب و خاک و اتمسفر
 )2انتخاب و کاربرد مصالح نامناسب به طور مثال عدم هماهنگی و انتخاب نوع
سیمان با شرایط محیطی
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 )3عدم توجه به تدابیر احتیاطی توصیه شده در آیین نامه
 )4عدم پیش بینی ضخامت مناسب بتن روی میلگردها در محیط خورنده که
سبب نفوذ مواد خورنده به داخل بتن می گردد.
د) عدم توجه به تغییر و تحول مشخصههای مصالح در طول زمان:
 )1ارزیابی نادرست اثر تغییر شکلهای تابع زمان
 )2تقلیل پایایی
ذ) خطا در تهیه نقشهها و مدارک اجرایی:
 )1مشخص نکردن دقیق مصالح مصرفی در نقشهها و مدارک اجرایی
 )2خطاهای نقشه کشی در ترسیم نقشهها
 )3عدم درج رواداریهای الزم در مدارک اجرایی
 )4عدم دکر مراحل و ترتیب بتن ریزی قطعات
 )5ناقص بودن نقشهها از نظر جزئیات الزم و نماهای الزم برای اجرا
 )6عدم کنترل نقشهها توسط پیمانکار ساخت و ابالغ آن به طراح
ر) عدم توجه به جزییات اجرایی:
 )1مهار نکردن کامل میلگردهای اتصال اجزاء سازه به یکدیگر و تامین نکردن
پیوستگی
 )2پیش بینی نکردن آرماتور دوخت کافی و تنگ در محل قطع و وصله میلگردها
 )3قطع و وصله همه یا قسمت اعظم میلگردهای اصلی در یک مقطع
 )4کم اختیار کردن آرماتور تقسیم دال ها
 )5تراکم بیش از حد میلگرد در پایین تیر یا دال در محل برخورد تیر به ستون
که مانع عبور بتن میشود.
 )6نزدیک بودن پیچهای مهاری کف س��تون به لبه فونداس��یون که در موقع
زلزله خطرناک است.
 )7تامین نکردن پیوستگی کالفهای روی دیوارها
ز) عدم توجه به ضوابط آیین نامه در زمان تهیه نقشههای اجرایی:
 )1قرار ندادن آرماتور گونه در تیرها.
 )2عدم رعایت مقادیر حداقل تنگها
 )3ادامه نیافتن حداقل آرماتور تا روی تکیه گاه
 )4ادامه ندادن تنگهای ستونها در محل برخورد با تیرها و ایجاد نقاط ضعیف
 )5قرار ندادن آرماتورهای فوقانی در دالهای با ضخامت زیاد
 )6استفاده از میلگرد بودن آج و ساده برای آرماتور اصلی
 )Bخطاهای اجرایی:
الف) خطا در قالب بندی:
 )1خطا در هندسه کلی سازه و موقعیت اجزاء آن نظیر عدم رعایت طول دهانه و
ابعاد چشمهها ،برون محوری ستونها ،برون شاقولی اجزای سازه ،برون محوری
تیر در محل برخورد به ستون.
 )2عدم رعایت ابعاد مقاطع و انحراف از آنچه در طرح مشخص شده است.
 )3آب بند نبودن قالب که به خروج شیره بتن و پوک شدن بتن میانجامد.
 )4عدم ایستایی داربست.
 )5عدم تمیزکاری سطح قالب ،قبل از استفاده
ب) خطا در آرماتوربندی:
 )1عدم رعایت تعداد و تیپ و مشخصات میلگرد مصرفی
 )2عدم رعایت طول مهاری و یا جزئیات خمها
 )3عدم رعایت فاصله میلگردها از یکدیگر و یا قالب
 )4رعایت نکردن موقعیت صحیح میلگردها
ج) خطا در بتن ریزی:
 )1نبود طرح اختالط مناسب برای ساخت بتن
 )2عدم رعایت نسبت آب به سیمان برای ساخت بتن و اضافه کردن آب توسط
راننده میکسر جهت تسهیل در بتن ریزی
 )3عدم استفاده از افزودنیهای مناسب در بتن
 )4عدم استفاده از استانداردهای مشخصات و آزمایشها جهت بررسی خواص
سیمان ،آب ،یا سنگدانهها
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 )5عدم توجه به اختالط صحیح بتن به گونه ای که تمام مواد تشکیل دهنده
آن به صورت همگن مخلوط شوند.
 )6اختالط بتن سازه با رده باالتر از  C16با دست.
 )7عدم رعایت ارتفاع سقوط بتن در بتن ریزی ستونها و دیوارها
 )8عدم استفاده از تجهیزات تراکم بتن
 )9عدم رعایت ضوابط بتن ریزی در شرایط خاص
 )10کیفیت نامناسب بتن
د) خطا در قالب برداری:
 )1برداشتن قالب و پایههای اطمینان قبل از موعد مقرر
 )2برداشتن قالب با ضربه زدن به قطعات تازه که منجر به بروز ترک خواهد شد.
 )3جا ماندن قالب در بتن
ذ) عدم رعایت اصول فنی:
 )1عدم آماده سازی سطح بتن قدیم قبل از بتن ریزی جدید
 )2انجام عملیات بتن ریزی در شرایط غیر مجاز
 )3عدم زنگ زدایی میلگردها قبل از بتن ریزی
 )4و به طور کلی عدم رعایت ضوابط فنی مقرر در آیین نامه
ر) خطا کنترل کیفیت:
 )1عدم وجود نظارت مناسب
 )2نامناسب بودن روش کنترل کیفیت

عدم آماده سازی و تمیزکاری سطح قبل از شروع بتن ریزی جدید

عدم اختالط مناسب بتن در هنگام ساخت و وجود چند رگه ماسه مخلوط نشده

منابع:

 )1مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه)
 )2آیین نامه بتن ایران
 )3جزوه دوره آموزشی ضعف ها و اشکاالت اجرایی در حال ساخت

مقالهها

ترافیک

معرفیومقایسهبازرسیوبازدیدایمنیدرحوزه
ابــزاركاربرديمديريتايمنيدرشبكهراهها
احسان جمشیدی | کارشناس ارشد راه و ترابری | eh_jm@yahoo.com

مقدمه:
ایمنی ،همچون پیرایه ای نیست که پس از پایان مطالعه و ساختمان راه ،بر آن
ببندند و آن را بیارایند ،بلکه عنصر بنیادینی است که پرثمری حیات راه ،در گرو
حضور مستمر آن است .از آن زمان که کوشش برای ایجاد راه شکل میگیرد،
فراهم بودن ایمنی ،همچون رعایت سایر ضوابط و معیارها ،باید مدنظر باشد.
حاصل این کار ،پیدایش راهی اس��ت که ایمن��ی را در ذات و البه الی وجود
خود ،به صورت زیربنایی دارد و بار آن را به ش��کل زیور تحمیلی و روبنایی بر
دوش نمیکشد.
خودرو متحرک با گذشت هر لحظه در وضعیت و محل تازه ای قرار میگیرد
و شرایط جدیدی را در پیش رو دارد .هوشیاری و تمرکز حواس راننده ،به امر
هدایت اتومبیل و پرهیز از پرداختن به هر امری که تمرکز حواس وی را دچار
اختالل و نابس��امانی کند ،برای برخورداری از سفری ایمن و راحت ،ضرورت
قطعی دارد .هر نقطۀ راه برای وس��یلۀ نقلیه ای که فرمانش در دست آدم کم
توجه قرار گرفته ،نقطه ای حادثه خیز است .چه بسا ،حوادث تلخ و ناگوار در این
گونه نقاط آسان ،ناباورانه ،به وقوع پیوسته است.
از آنجا که حمل و نقل جاده ای به وس��یله انسان مورد کنترل و بهره برداری
قرار میگیرد ،میتوان گفت که قسمت اعظم مشکالت آن از جمله تصادفات و
عدم وجود ایمنی نیز با وی ارتباط دارند .افراد به واسطه نقش نظارتی ،خدماتی،
سیاستگزاری و کنترلی که برای شبکه حمل و نقل جاده ای ایفا مینمایند ،یا
به جهت این که از شبکه راهها استفاده میکنند ،در نحوه کارکرد و به ویژه در
تأمین ایمنی آن نقش عمده و مؤثری دارند.
تأمين و ارتقاي ايمني عبور و مرور استفاده كنندگان از شبكه راهها با توجه به
آمار باالي تصادفات كشور ،يكي از مهمترين دغدغههاي مسئوالن ،كارشناسان
و دست اندركاران بخش حمل و نقل جاده اي كشور ميباشد .زيرساختهاي
حمل و نقل جاده اي نقش اساسي را در تأمين ايمني عبور و مرور پس از عامل
انس��ان به عهده دارند .متوليان ايمني حمل و نقل همواره اقدامات مؤثري در

خصوص ايمن سازي زيرساختها و كاهش تصادفات به عمل آورده اند .ولي
اغلب اين اقدامات بر روي راههاي موجود و در حال بهره برداري صورت گرفته
و جنبه واكنش��ي داشته و كمتر شامل روشهاي پيشگيرانه بودهاست .بررسي
تصادفات و علل يابي آن و همچنين اصالح نقاط پر تصادف از جمله مهترين
اقدامات واكنش��ي محسوب ميشوند .اين در حاليس��ت كه اقدامات واكنشي
ع�لاوه بر نياز به هزينههاي زياد ،با مش��كالت اجرايي متعددي نظير هدايت
ترافيك و تأمين ايمني كاربران در حين انجام عمليات نيز مواجه هستند.
-1مديريتايمني
بر اساس ارزيابيهاي بين المللي ابزار كاربردي مديريت ايمني در شبكه راهها
به  ۵دسته به شرح ذيل تقسيم ميگردد:
 -1-1ارزيابي اثرات ايمني راه

)Road Safety Impact Assessment (RSIA

كه عموم ًا مربوط به پيش از مراحل طراحي است و در آن اثراتي كه گزينههاي
مختلف يك مس��ير يا نقاط اتصال راههاي موجود يا اصالحات اساسي شبكه
موجود بر عملكرد ايمني شبكه راه مجاور خواهد گذاشت ،بررسي ميگردد.

 -2-1بازرسي ايمني راه

)Road Safety Audit (RSA

كه عموم ًا مربوط به مراحل طراحي راه است و عبارت است از يك نظام مستقل
تحليل ايمني روي پارامترهاي طراحي يك پروژه جديد يا نوسازي ،در مراحل
مختلف برنامهريزي ،طراحي و پيش از گش��ايش .با توجه به ماهيت بازرسي
ايمني راه و بكارگيري تيم مستقل ،انجام آن بر روي راههاي موجود اختياري
ميباشد .براي راههاي موجود عموم ًا از بازديد ايمني راه كه جزء وظايف ذاتي
متوليان نگهداري و ايمني راهها ميباشد ،استفاده ميشود.
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 -3-1بازديد ايمني راه

)Road Safety Inspection(RSI

مرب��وط به دوره بهره برداري بوده و عبارت اس��ت از بازديده��اي دوره اي يا
موردي شبكه راه به منظور شناسايي و حذف مشكالت و نواقص شبكه راه در
دوران بهره برداري.

 -4-1مديريت نقاط پر تصادف

)Black Spot Management(BSM

مربوط به دوران بهره برداري بوده و عبارت اس��ت از انجام اقدامات اصالحي
به منظور كاهش تصادفات آينده قسمتهايي از شبكه كه داراي بيشترين تعداد
تصادفات در سالهاي گذشته بوده اند.

 -5-1مديريت ايمني شبكه

Network Safety Management

مربوط به دوران بهره برداري بوده و عبارت است از انجام اقدامات اصالحي به
منظور كاهش تصادفات آتي قطعاتي از شبكه راه كه داراي بيشترين پتانسيل
كاهش هزينه تصادفات ميباشند.
 -2بازرسی ایمنی راه

Road Safety Audit

بررس��يها نش��ان داده اس��ت اغلب مش��كالت ايمني موجود در پروژههاي
راه ريش��ه در زمان مطالعه ،طراحي و س��اخت دارد .ب��ه همين خاطر در يك
دهه گذش��ته فرآيندي براي كنترل طراحي و اج��راي پروژههاي راه به لحاظ
رعايت اصول ايمني و پيشگيري از بروز مشكالت ايمني پس از بهره برداري
آنها در اغلب كش��ورهاي دنيا ش��كل گرفته است كه بنام بازرسي ايمني راه
( )Road Safety Auditمشهور گرديده است .شناخت درست مفاهيم و
اصول حاكم بر فرآيند بازرسي ايمني راه و اجراي صحيح آن نيازمند دستورالعمل
و سياست اجرايي است كه در دستورالعمل بازرسی ایمنی ارائه گردیده است .در
ادامه خالصه ای از دستورالعمل مزبور مورد بررسی قرار گرفته است.
 -1-2تعريف بازرسي ايمني راه
يك فرآيند نظام مند و رسمي براي تجزيه و تحليل مشكالت ايمني يك پروژه
جديد يا يك راه موجود توسط يك تيم بازرسي مجرب ،مستقل و با صالحيت
از متخصصان ايمني راه با در نظر گرفتن ايمني تمام كاربران راه است كه در آن
تيم بازرسي شرايط بالقوه اي كه ميتواند منجر به وقوع تصادف شود را همراه با
پيشنهاداتي در مورد چگونگي رفع يا كاهش آنها گزارش ميدهد.
 -2-2مهمترين اهداف بازرسي ايمني راه
بازرسي ايمني راه اهداف مختلف كوتاه مدت و بلند مدتي را دنبال مينمايد كه
مهمترين آنها عبارتند از:
 .1پيشگيري از وقوع و يا كاهش صدمات ناشي از تصادفات در راهها و كمك
به تأمين شبكة راههاي ايمن و كارآمد
 .2شناسايي و گزارش دهي مشكالت تهديد كننده ايمني كاربران راه
 .3كمك به طراحي ،اجرا و بهره برداري پروژهها به ايمن ترين حالت ممكن
 .4كاهش نياز به عمليات اصالحی پس از ساخت پروژههاي راه
 .5محصور نمودن و جلوگيري از سرايت اثرات بالقوه منفي حاصل از طراحي و
اجراي يك پروژه جديد بر ايمني كاربران راه ،به ساير نقاط شبكه
 .6كاه��ش هزينه چرخه عمر و هزينههاي بلند مدت پروژههاي راه از طريق
كاهش هزينه تصادفات
 .7افزايش س��طح آگاهي تمام افراد دخيل در برنامهريزي ،طراحي ،ساخت و
نگهداري راهها ،نسبت به سودمندي رعايت موارد ايمني در پروژههاي راه
 .8ارتقاي سطح استانداردهاي ايمني راه در كشور
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 -3-2مراحل بازرسي ايمني راه
مراحل انجام بازرس��ي ايمني راه منطبق با مراحل توس��عه يك پروژه را در ۶
مرحله زير تعيين ميگردند:
مرحله  :)۱بازرسي مطالعات امكان سنجي (توجيه فني و اقتصادي  -فاز صفر)
مرحله  :)۲بازرسي مطالعات طراحي اوليه (فاز يك)
مرحله  :)۳بازرسي مطالعات طراحي قطعي (طراحي جزئيات  -فاز دو)
مرحله  :)۴بازرسي پيش از گشايش
مرحله  :)۵بازرسي طرحهاي هدايت ترافيك در حين انجام عمليات راه
مرحله  :)۶بازرسي راههاي موجود (بصورت اختياري)
الزم به ذكر اس��ت كه مطابق تعاريف ارائه ش��ده در بخش تعاریف شناسايي
مشكالت و نواقص شبكه راههاي موجود از نقطه نظر ايمني كه جزء وظايف
متصديان امور نگهداري راه ميباشد در چارچوب نظام بازديد ايمني راه صورت
ميپذيرد و انجام بازرسي ايمني در خصوص راههاي موجود بصورت اختياري
بوده و توسط تيم مستقل از كارفرما انجام ميگيرد.
 -4-2فرآيند انجام بازرسي ايمني راه
بازرسي ايمني راه بر اساس يك فرآيند كامال رسمي و گام به گام انجام ميشود
ك��ه جدول ش��ماره (( )1در ابتدای صفحه بعد) اين فرآين��د را همراه با تعيين
مسئوليتها در هر گام مشخص نموده است.
 -5-2گزارش بازرسي
گزارش بازرس��ي يك سند جامع ،ش��فاف ،مختصر و مفيد درباره پروژه مورد
بازرسي است كه مسايل و مشكالت ايمني شناسايي شده توسط تيم بازرسي
را كه قبال به توافق كليه اعضاي تيم رس��يده اس��ت ،بصورت شفاف و روشن
همراه با يك توضيح تئوري از اقداماتي كه ميتواند براي بهبود عمل كرد ايمني
پروژه مد نظر قرار گيرد ،ارايه مينمايد .اين گزارش كه بايد توسط تيم بازرسي
تهيه و به كارفرما ارايه گردد يك گزارش نهايي تلقي ميگردد و قابل تجديد
نظر نميباشد و كارفرما نميتواند اصالح آنرا درخواست كند يا از اعضاي تيم
بخواهدكه يافتهها يا جزئيات خاصي را حذف و يا به آن اضافه نمايند .به منظور
يكسان سازي گزارشات بازرسي ساختار مشخصي براي گزارش بازرسي ارايه
شده است .به طور كلي گزارش بازرسي ايمني راه بايد شامل موارد زير باشد:
الف – مشخصات كلي پروژه
شامل نام پروژه ،نام راه ،طول پروژه ،نام كارفرما ،نام مشاور طراح ،نام پيمانكار،
مرحله ي بازرسي ايمني ،تاريخ بازديد ميداني و شرايط آب و هوايي زمان بازديد.
مطالب تكميلي بيشتري ميتواند بر اساس ضرورت و با تاييد مدير تيم بازرسي
در اين بخش از گزارش ارايه گردد.
ب -جزئيات مربوط به بازرس يا تيم بازرسي
شامل نام و تخصص اعضاي تيم بازرسي ،نام و مشخصات مدير تيم ،وضعيت
و مس��ئوليت هر يك از اعضاي تيم بازرس��ي ،نام و مشخصات همراهان تيم
بازرسي و نام ومشخصات رابط كارفرما.
ج -اطالعات پروژه
شامل فهرست كليه اطالعاتي كه از طريق كارفرما و ساير عوامل پروژه در اختيار
تيم بازرسي قرار گرفته است (شامل نقشهها ،مدارك ،اطالعات آماري و غيره)
د -توضيح جزييات و يافتههاي بازرسي
اين قسمت كه بخش عمدة گزارش را تشكيل ميدهد شامل ارايه خالصهاي
از نواقص و مشكالت ايمني شناسايي شده توسط تيم بازرسي همراه با تعيين
س��طح ريسك هر يك از مشكالت و ارايه اقدامات اصالحي پيشنهادي براي
رفع مشكالت ميباشد .جهت شفاف سازي و مستندسازي هر چه بهتر ،الزم
است تمامي نقش��هها ،مدارك و عكسهايي كه مشكالت شناسايي شده در
آنها همراه با خالصه نويسي و يادداشت تشريح گرديده اند در اين بخش از
گزارش گنجانده شوند.
نحوه ارايه يافتهها بصورت جدولي است .اين جدول شامل شش ستون ميباشد
كه به ترتيب ،س��تون  ۱مربوط به رديف ،س��تون  ۲مربوط به مش��كل ايمني

گام

فعاليت

مسئوليتها در مراحل مختلف بازرسي
طراحي

پيش از گشايش

هدايتترافيك

راه موجود

1

انتخاب پروژه براي بازرسي

كارفرما

كارفرما

كارفرما

كارفرما

2

انتخاب تيم بازرسي ايمني

كارفرما

كارفرما

كارفرما

كارفرما

3

اراية اطالعات پيشزمينه

كارفرما و مشاور

4

جلسةافتتاحيه

كارفرما ،دستگاه نظارت ،پيمانكار
و تيم بازرسي

كارفرما ،دستگاه نظارت ،پيمانكار و
تيم بازرسي

كارفرما و تيم
بازرسي

5

ارزيابي مستندات و بازديد
ميداني

كارفرما ،مشاور و
تيم بازرسي

كارفرما و دستگاه نظارت و
پيمانكار

كارفرما و دستگاه نظارت و پيمانكار

كارفرما

تيم بازرسي

تيم بازرسي

تيم بازرسي

تيم بازرسي

6

تجزيه و تحليل بازرسي

تيم بازرسي

تيم بازرسي

تيم بازرسي

تيم بازرسي

7

گزارش بازرسي

تيم بازرسي

تيم بازرسي

تيم بازرسي

تيم بازرسي

8

جلسةاختتاميه

كارفرما ،مشاور و
تيم بازرسي

كارفرما ،دستگاه نظارت ،پيمانكار
و تيم بازرسي

كارفرما ،دستگاه نظارت ،پيمانكار و
تيم بازرسي

كارفرما و تيم
بازرسي

9

پاسخ به گزارش بازرسي

كارفرما با
همكاري مشاور

كارفرما با همكاري دستگاه نظارت كارفرما با همكاري دستگاه نظارت

كارفرما

10

اعمال تغييرات مورد توافق

كارفرما و مشاور كارفرما ،دستگاه نظارت و پيمانكار

كارفرما ،دستگاه نظارت و پيمانكار

كارفرما

11

اتمام فرآيند بازرسي و
بازخورد نتايج آن

كارفرما ،دستگاه نظارت و پيمانكار

كارفرما

كارفرما و مشاور

كارفرما و دستگاه نظارت
جدول شماره ( )1فرآيند گام به گام بازرسي ايمني راه

(يافته بازرسي) ،ستون  ۳مربوط به سطح ريسك مرتبط با مشكل ،ستون ۴مربوط به اقدام پيشنهادي و توصيه تيم بازرسي براي رفع مشكل ،ستون  ۵مربوط به
شماره عكس و فيلم مربوط به توضيح مشكل و ستون  ۶مربوط به پاسخ كارفرما به اقدام پيشنهادي تيم بازرسي است .در ادامه نمونه ای از جدول تهیه شده در
عملیات بازرسی ایمنی ارائه گردیده است( .جدول شماره)2
 -6-2نتيجه گيري و امضاي بازرسان:
نتيجه گيري شامل خالصه اي از يافتههاي كليدي و مشخصههاي خاصي است كه به دقت يا توجه خاص نياز دارند .اين نتيجه گيري ميتواند در نامه اي جداگانه
به همراه گزارش به كارفرما ارايه شود.
 -7-2تعيين سطوح ريسك مشكالت ايمني
براي تعيين سطوح ريسك مشكالت ايمني از جداولي كه بر اساس پيش بيني تكرار و شدت وقوع تصادفات احتمالي تهيه شده اند ،استفاده ميشود .جدول شماره
( )3سطوح مختلف احتمال تكرار تصادفات را نشان ميدهد .در جدول شماره ( )4نيز سطوح مختلف شدت وقوع تصادفات احتمالي آمده است .در نهايت از جدول
شماره ( )5سطوح ريسك تصادفات احتمالي براي مشكالت شناسايي شده قابل تعيين ميباشد .نوع اقدامات اصالحي نيز براي سطوح مختلف ريسك به صورت
توصيه در جدول شماره ( )6ارائه شده است.
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جدول شماره ( )2نمونه جدول تکمیل شده در عملیات بازرسی ایمنی

سطحتکرار

توضيح

محتمل

بيش از يك بار در سال اما كمتر از يك بار در هفته

شديد

غير محتمل

يك بار در بيشتر از  5سال

خفيف

مكرر

گهگاه

تكرار
شدت

خيلي شديد
شديد

جزئي

خفيف
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يك بار يا بيشتر در هفته

يك بار در طول پنج سال

جدول شماره ( )3سطوح احتمال تكرار تصادفات

مكرر

محتمل

گهكاه

خيلي زياد خيلي زياد خيلي زياد
خيلي زياد خيلي زياد

خيلي زياد
زياد

زياد

متوسط

جدول شماره ( )5سطوح ريسك

زياد

متوسط
كم

سطحشدت

توضيح

جراحت شديد همراه با احتمال مرگ

خيلي شديد
جزئي

سطحریسک

غيرمحتمل

خیلی زیاد

زياد

زیاد

متوسط
كم
كم

متوسط
کم

احتمال مرگ چندين نفر
ت اندك و جزيي
جراح 

خسارت مالي همراه با احتمال جراحت جزيي

جدول شماره ( )4سطوح شدت تصادفات احتمالي

اقداماتاصالحی

حتما و فوری باید اصالح گردد.

باید در اولویت باالی اصالح قرار گیرد حتی اگر هزینه
زیادی داشته باشد.

انجام اقدامات اصالحی ضروری است اما در اولویت مربوطه
انجام اقدامات اصالحی با صرف هزینه های کم و جزئی
ضروری است.
جدول شماره ( )6اقدامات اصالحی(توصیه)

الزم به ذكر اس��ت كه تخصيص سطح ريسك به يك مشكل ايمني كامال ً
براساس قضاوت مهندسي کارشناسان بازديد ميباشد و جداول ارايه شده فقط
در راس��تاي كمك به پيش بيني دقيق آنها و نيز يكس��ان سازي نحوه بيان
موضوع ميباشد.
 -8-2چكليست بازرسي ايمني راه
چكليست بازرسي ايمني راه به عنوان ابزاري كمكي و يادآوري كننده جهت
ارزيابي ايمني پروژهها ،شناس��ايي مشكالت ايمني آنها و اطمينان از درنظر
گرفتن تمام موضوعات مرتبط با ايمني ،توس��ط بازرس��ان مورد استفاده قرار
ميگيرد .اين چكليس��ت كمك شاياني به درك سريع جايگاه بازرسي ايمني
در فرآيند طراحي ،ساخت و بهره برداري پروژههاي راه توسط مديران پروژه و
مهندسين طراح مينمايد .براي هر يك از مراحل ششگانه بازرسي ايمني راه
چكليست جداگانه اي ارايه شده است .با توجه به نوع سؤاالت مطرح شده در
چكليس��تها ،بازرسان ،مشكالت ايمني موجود در پروژه را شناسايي و براي
آنها پيش��نهادات اصالحي ارايه مينمايند .نمونهای از جداول چک لیست در
جدول شماره ( )7ارائه گردیده است.

جدول شماره ( )7نمونه ای از چک لیستهای بازرسی ایمنی راه

مناسب مشكالت و اولويت بندي اقدامات اصالحي توسط متوليان ايمني راهها
محس��وب ميگردد .اين جزء از سيستم مديريت ايمني راه ،ابزاري پيشگيري
کنن��ده از تصادفات بوده و به صورت بررس��ي دوره اي ،خاص(ويژه) و جاري
شبکه راه موجود از ديد ايمني ميباشد که توسط متخصصان ايمني راه انجام
ميگ��ردد .بازديد ايمني راه عالوه بر فعاليتهاي نگه��داري جاري راه ،انجام
شده و موجب تقويت فرآيند اصالح راه ميگردد .بدين صورت كه نواقص راه
شناسايي شده و سپس راهكارهايي فوري ،كوتاه مدت ،ميان مدت و بلندمدت
براي اصالح آنها تعيين ميشود.
 -2-3اهداف بازديد ايمني راه
مهمترين اهداف بازديد ايمني راه عبارتند از:
 .1شناس��ايي موارد قابل ارتقاء ايمن��ي در راههاي موجود با توجه به محيط و
شرايط آب و هوايي
 .2ارايه راهكارهاي ارتقاء ايمني شبكه راهها
 .3اطمينان از سازگاري بين ويژگيهاي ايمني يک راه و درجه عملکردي آن
 .4پيش��گيري از وقوع تصادفات و يا کاهش صدمات ناش��ي از تصادفات در
راههاي موجود و کمک به ايجاد شبکه راه ايمن
 .5توجه ويژه به نيازهاي ايمني استفاده کنندگان آسيب پذير از راهها همچون
عابران پياده ،دوچرخه و موتورسيكلت سواران
 -3-3تفاوت بازرسي و بازديد ايمني راه
بازرس��ي ايمني راه و بازديد ايمني راه ماهيت و تعریف مشابهي دارند و هر دو
عامل پيشگيري كننده جهت جلوگيري از تصادفات و كاهش خسارات ناشي از
آن ميباشند .ليكن تفاوتهاي زير بين آنها وجود دارد:
• بازرسي ايمني راه يک فرآيند نظاممند ميباشد که علم ايمني ترافيک را با
هدف جلوگيري از تصادفات ترافيکي ،در روند طراحي راه ،وارد ميکند درحالي
كه بازديد ايمني راه بررس��ي کيفيت ايمني راهها در حي��ن بهره برداري و به
صورت منظم ميباشد.
• بازديد ايمني راه جزء وظايف ذاتي دس��تگاه متولي بهره برداري و نگهداري
راهها محسوب ميگردد در صورتيكه بازرسي ايمني راه براي راههاي موجود
اختياري ميباشد.
• انجام بازرسي ايمني راه توسط تيم مستقل از كارفرما صورت ميپذيرد ليكن
در انجام بازديد ايمني راه اين الزام وجود ندارد و عموم ًا توسط عوامل كارفرما يا
مشاور ذيصالح انجام ميشود.
• اقدامات اصالحي حاصل از بازديد ايمني راه در قالب راهكارهاي كوتاه مدت،
ميان مدت و بلند مدت صورت ميگيرد .ليكن بازرس��ي ايمني ر اه ،شناسايي
مشكالت و ارائه پيشنهاداتي كلي است كه كارفرما مسئوليت رد يا قبول نمودن
آنها را بر عهده دارد.
• بازرسي ايمني راه عمدت ًا براي پروژههاي در مرحله طراحي به کار ميرود ،در
حالي که بازديد صرف ًا براي راههاي موجود ميباشد.
شکل شماره ( )1بیانگر تفاوت کاربردی بازرسی و بازدید ایمنی میباشد.

 -3بازديد ايمني راه
بازديد ايمني راه به عنوان يکي از ابزارهاي تش��خيص و ش��ناخت نواقص راه
ميتواند با بررسي کيفيت ايمني راهها بعد از افتتاح به صورت منظم ،نقايص آن
را به بهترين وجه برطرف نموده يا کاهش دهد.
 -1-3تعریف بازدید ایمنی راه
بازديد ايمني راه ،بررسي ميداني و منظم راه موجود است که توسط متخصصان
ايمني راه به منظور ارتقاء كيفيت ايمني فيزيكي راه و با شناسايي مشكالت و
نواقصي كه ممكن است به تصادفات جدي منجر شوند ،انجام ميشود.
بازديد ايمني راه به عنوان يک ابزار مديريتي مهندسي ايمني راه براي شناسايي

شکل شماره ( )1تفاوت کاربردی بازرسی و بازدید ایمنی

انواع بازديد ايمني راه ش��امل بازديد دوره اي ،ويژه(خاص) و جاري ايمني راه
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موجود ميباشند که در ادامه معرفی گردیده اند.
 -4-3بازديد دوره اي ايمني راه
بازديد دوره اي ايمني راه بررسي جامع و منظم شبكه راه از ديد ايمني ميباشد.
اين نوع بازديد ميبايس��ت به صورت متناوب با فواصل زماني مشخص براي
تمام راههاي حوزه استحفاظي انجام گردد .جدول شماره ( )8فرآيند انجام بازديد
دوره اي ايمني راه را نش��ان داده و وظايف كارفرما و تيم بازديد را مش��خص
ميسازد.

جدول شماره ( )8فرآيند انجام بازديد دوره اي ايمني راه

-1-4-3گزارش بازديد
گزارش بازديد پس از بررس��ي ميداني تهيه شده و مسايل و مشكالت ايمني
شناسايي شده توسط تيم بازديد را به صورت شفاف و روشن به همراه توضيح
اقدامات��ي كه بايد براي بهبود ايمني راه ص��ورت گيرند ارايه ميدهد .گزارش
بازديد شامل سه قسمت ميباشد؛
• قس��مت اول  -ش��امل بيان فعاليتهايي كه فرآيند بازديد ايمني راه را در
برميگيرد و ميبايست انجام شود ،توصيف كلي راه ،نام كارفرما ،تاريخ بازديد
ميداني و ش��رايط آب و هوايي زمان بازديد ميباشد .مطالب تكميلي ديگري
ميتواند بر اساس ضرورت و با تأييد مدير تيم بازديد در اين بخش از گزارش
ارايه گردد مانند نام و تخصص اعضاي تيم ،نام و مشخصات مدير تيم ،وضعيت
و مسئوليت هر يك از اعضاي تيم بازديد و نام و مشخصات همراهان تيم.
• قس��مت دوم  -در اين قسمت انواع مش��كالت و نواقص راه كه شناسايي
شده اند ،مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرند؛ سپس تماميمشكالت شناسايي
شده در هر يك از موضوعات مورد بررسي به همراه تعيين سطح ريسك هر
كدام و نوع اقدام اصالحي مورد نياز با شماره عكسهاي مربوط به آن در جدول
شناسايي و اولويت بندي مشكالت(جدول شماره ( ،))9درج ميگردند .در نهايت
عكسها و مستندات مربوط به هر كدام از مشكالت همراه با توضيح مشكل و
شرح اقدام اصالحي مورد نياز براي هر يك ارايه ميشود.

جدول شماره ( )9شناسایی و اولویت بندی مشکالت
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• قسمت سوم  -در اين قسمت اولويت انجام اقدامات اصالحي مربوط به هر
يك از مش��كالت راه مورد نظر كه در جدول ش��ماره ( )9قسمت دوم گزارش
شناسايي ش��ده اند ،در چهار نوع زير صرف ًا بر اساس تحليل منفعت به هزينه
طبقه بندي و ارايه مي گردند:
• اقدامات فوري
• اقدامات كوتاه مدت
• اقدامات ميان مدت
• اقدامات بلندمدت
پس از طبقه بندي اقدامات ،برنامهريزي انجام اقدامات بنا به زمان و هزينه مورد
نياز در قالب جدول شماره ( )10ارايه ميشود.

جدول شماره ( )10اقدامات اصالحی و اولویت بندی آنها

هزينه اقدام :به مجموع هزينه اوليه (ش��امل تهيه مصالح ،ساخت و نصب) و
هزينه نگهداري در مدت يك سال ،هزينه انجام اقدام اصالحي گفته ميشود.
سطح بندي هزينه اقدامات اصالحي مطابق جدول شماره ( )11ميباشد.

جدول شماره ( )11ارزیابی هزینه اقدامات

منفع��ت اقدام :ميزان اثر بخش��ي اقدام مورد نظر در بهب��ود ايمني و كاهش
تصادفات در مدت يكسال ميزان منفعت اقدام تعريف ميشود .ارزيابي ميزان
منفعت اقدامات بر اساس جدول شماره ( )12انجام ميشود.

جدول شماره ( )12ارزیابی منفعت اقدامات

جدول ش��ماره ( )13طبقه بندي اقدامات بر اساس نسبت منفعت به هزينه را
نشان میدهد.

جدول شماره ( )13طبقه بندي اقدامات بر اساس نسبت منفعت به هزينه

 -2-4-3تعيين سطوح ريسك مشكالت ايمني
براي تعيين سطوح ريسك مشكالت ايمني از جداولي كه بر اساس پيش بيني
تكرار و ش��دت وقوع تصادفات احتمالي تهيه ش��ده اند(،که در بخش بازرسی
ایمنی به آن اشاره گردید) استفاده ميشود.
 -3-4-3هدف از چكليست
براي ارايه يک گزارش كامل و از دس��ت ندادن م��وارد مهم در فرآيند بازديد
ايمني راه بهتر است از چکليست استفاده شود .در حقيقت چک ليست متضمن
بررسي تمامي قسمتهاي راه ،در طول بازديد ميباشد .با توجه به نوع سؤاالت
مطرح ش��ده درچكليست ،مأموران بازديد مش��كالت ايمني موجود در راه را
شناسايي و براي آنها پيشنهادات اصالحي ارايه مينمايند .در اين دستورالعمل
 ۲نوع چكليست فني ارايه گرديده است:
چكليست الف) چكليست فني بازديد ايمني راه كه چكليست جامع بوده و
براي بازديدهاي دورهاي و بازديدهاي خاص ايمني در انواع راهها مورد استفاده
قرارميگيرد.
چكليست ب) چكليست بازديد ايمني راه در مناطق عمليات اجرايي.
 -5-3بازديد ويژه ايمني راه در محلهاي خاص
اگر مشخص شود که شرايط راه (بهره برداري ،فيزيكي و ).. .به نحوي تغيير
کرده كه وضعيت ايمني راه دچار دگرگوني و تغيير شده باشد ،مسئولين راه بايد
بازديد ويژه و متمرکزي منحصر به اين تغييرات را در دس��تور کار قرار دهند.
اين بازديد ،بر حسب نحوه تغيير شرايط در زمان خاص يا مكان خاص صورت
ميگيرد و به دستههای زیر تقسیم میشود:
• بازديد در محل خاص
• بازديد در زمان خاص
• بازديد ايمني در مناطق عمليات اجرايي
بازديدهاي ويژه ايمني راه برحسب نياز و بنا به تشخيص و صالحديد كارفرما
به صورت مجزا و توس��ط تيم مس��تقل انجام ميشود .فرآيند انجام ،شرايط و
مشخصات تيم بازديد ويژه ايمني راه در محلهاي خاص ،مشابه بازديد دوره اي
ايمني راه ميباشد.

ميتواند از مقامات باالتر درخواست بازديد خاص را بنمايد.
بازديد جاري ايمني راه معمو ًال زماني كه شرايط ترافيک اجازه ميدهد با حرکت
در سرعت هاي پايين و آهسته توسط وسيله اي که داراي يك يا دو سرنشين
است و در صورت نياز با پاي پياده انجام ميشود .با توجه به اينكه اين نوع بازديد
مشکالت ايمني ناشي از نگهداري نامناسب تجهيزات و يا مشکالت ناشي از
تصادفات يا رخدادهاي طبيعي مانند سيل و ...را در برگرفته و راهكارهاي فوري
ارايه ميدهد ،مهمترين مس��ائلي از راه كه ميبايست مأموران به آنها توجه
داشته و مورد بررسي قراردهند به ترتيب اولويت عبارتند از:
• تابلوها ،خط کشيها و ساير عالئم ترافيکي نظير عالئم مسيرنما
• تجهيزات ايمني حاش��يه راه شامل انواع حفاظهاي بتني ،فوالدي و كابلي،
نرده
• پلها و ضربه گيرها
• موانع و خطرات حاشيه راه
• سيستم روشنايي
• ايمني ترافيك حين عمليات اجرايي راهها
• پوشش گياهي و منظرآرايي
شناس��ايي تجهيزاتي كه در اثر وقوع تصادفات نياز به تعمير يا بازسازي دارند،
تميزي و واضح بودن عالئم ترافيک ،فرسودگي عالئم و مسيرنماها ،شناسايي
عالئم و تجهيزات قديمي که به صورت نامناسب نصب شده اند ،از مهمترين
اهداف بازديد جاري ايمني راهها ميباش��د .الزم به ذکر است که تجهيزات و
عوارضي از راه که در گذشته نصب شده ،ممكن است با استانداردهاي فعلي يا
آيين نامهها و دستورالعملها مطابقت نداشته باشد و براي کاربران راه ميتواند
خطرناک باشند.
در خاتمه الزم به ذکر است معرفی حاضر کامال خالصه و مختصر بوده و نیاز
است جهت آشنایی کامل با مباحث مورد اشاره به دستور العملهای بازرسی و
بازدید ایمنی مراجعه گردد .همچنین انجام عملیات بازرسی ایمنی منوط به اخذ
گواهینامه معتبر بازرسی بوده و بایستی توسط افراد ذیصالح صورت پذیرد.
مراجع:

آیین نامه ایمنی راهها ،وزارت راه وترابري ،شورايعالي فني امور زيربنايي حمل و نقل1384 ،
دستورالعمل بازرسي ايمني راه ايران ،وزارت راه وترابري ،شورايعالي فني امور زيربنايي حمل و نقل1385 ،
دستورالعمل بازدید ايمني راه ايران ،وزارت راه وترابري ،شورايعالي فني امور زيربنايي حمل و نقل1389 ،

 -6-3بازديد جاري ايمني راه
بازديدهاي جاري ايمني راه عمدت ًا براي شناسايي مشكالت و تجهيزاتي از راه
که به تجديد يا تعويض فوري نيازمندند ،انجام ميش��وند .براي كنترل اينکه
سيستم راه از شرايط مناس��ب برخوردار باشد اين بازديدها ضروري ميباشند.
اين ماهيت بازديد در واقع ايجاد گشتهاي منظم ايمني جهت کنترل وضعيت
راههاي اس��تحفاظي هر اداره ميباش��د ،تا تغييرات رخ داده در بين دورههاي
بازديدهاي دوره اي باعث ايجاد مشكل ايمني براي کاربران نشود .بنابراين در
اين بازديدها بيشتر به مبلمان جاده توجه ميشود .حتي در برخي زمانها تيم
بازديد در صورت ايجاد يک مش��کل که فراتر از توان تيم بازديد جاري اس��ت
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داستان

عمومی

عروس��کیکـه هرگـزنخندیـد

سالهاس��ت که در رادیو ،تلویزیون و سایر رسانههای ارتباط جمعی ،به مردم
هش��دار داده میش��ود که در موقع استفاده از وسایل گازسوز چه نکاتی را باید
رعایت کرد و از چه مواردی باید پرهیز کرد تا آس��یبهای احتمالی و حوادث
تل��خ آن دامنگیرمان نش��ود ولی باز هم گاه و بیگاه تیت��ر حوادث روزنامهها
را میبینیم که« قاتل نامرئی به خانهای دیگر س��رک کشید و جان چند
هموطن را گرفت».
قاتل نامرئی رحم و ش��فقت ندارد ،کوچک و بزرگ ،مرد و زن ،عروس و داماد
و هیچ کس��ی را نمیشناس��د .او به دنبال طعمهای است تا دستانش را چون
زنجیری محکم بر گلوی او بفش��ارد و قربانی خ��ود را بگیرد و بدون هیچ اثر
و رد پایی صحنه را ترک کند.این بار برآن ش��دم تا مواردی را که در کارهای
کارشناسی با آن برخورد کردهام را در قالب داستانهایی کوتاه عنوان کنم اگر چه
میدانم که تلخ نویس��ی باعث آزرده کردن خاطر شما عزیزان میشود همین
تلنگر کافیست تا شما برای کنترل وسیله گاز سوز خود نسبت به مورد گفته شده
اقدام کنید .آن وقت تلخی داستان را بر من میبخشید.به همین منظور از کتاب
سومم که با همراهی مهندس حسن افتخاری از کارشناسان رسمی دادگستری
نوشتهام ،داستانی را برایتان انتخاب کردهام و امیدوارم هشدارهای آن را جدی
بگیرید اگر فکر میکنید حوادث تلخ گاز فقط به سراغ آدمهای معمولی میرود
و با دکترها ،مهندسها و ...و س��ایر آدمهای جامعه کاری ندارد اشتباه محض
اس��ت چون من بارها دیدهام که قاتل نامرئی ،دکتر ،مهندس و استاد دانشگاه
وهیچ عنوان دیگری را نمیشناسد.
داستان عروسکی که هرگز نخندید از کتاب قاتل نامرئی شناسایی شد:
عاطفه پشت پنجره ایستاده بود ،او با دستان کوچکش بر روی شیشه پنجره که
از شدت سرما کامال بخار گرفته بود تصویر یک عروسک را میکشید و با خود
این شعر را زمزمه میکرد :عروسک خوشگل من قرمز پوشیده /تو رختخواب
مخملش آروم خوابیده /عروسک من ،چشماتو وا کن /وقتی که شب شد ،اون
وقت الال کن....
میخواندو میخندید.
هوا بسیار سرد بود و سوز سرما از درزهای پنجره به داخل رسوخ میکرد عاطفه
گاهی از نقاشی کشیدن دست میکشید و دستانش را نزدیک دهانش میبرد
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ت��ا با گرمای بازدمش آنها را گرم کند .نیم نگاهی به بیرون انداخت .دانههای
برف مانند مرواریدهای زیبا از آس��مان در حال بارش بود .عابران در خیابان با
احتیاط قدم برمیداش��تند تا ُسر نخورند .در آن سوی خیابان ماشینی در حال
حرکت کنترل خود را از دست داد و روی آسفالت شروع به سر خوردن کرد و به
خودرویی که در کنار خیابان پارک شده بود ،برخورد کرد و صدایی بلند شد.
 ریحانه ،مادر عاطفه که در آش��پرخانه مش��غول آماده کردن شام بود گفت:عاطفه چی شد؟
عاطفه گفت :هیچی مامان ،یه ماشین سر خورد و زد به یه ماشین دیگه.
مادر از آش��پرخانه خارج ش��د و به نزدیک پنجره آمد و گفت :ببین برای یک
تصادف چه همه آدم جمع شدن! خوبه هنوز کسی نمرده و فقط یک تصادف
سادهاس! و بعد ادامه داد ،ماشاءا ...چه برفی اومده!
مادر گفت :عاطفه این چیه روی شیشه پنجره کشیدی؟
عاطفه گفت :این شکل عروسکیه که گفتم بابا برام بخره.
مادر گفت :راس��تی ،خوب ش��د گفتی .برو گوشی تلفن رو بیار تا یک زنگ به
بابات بزنیم.
مادر همچنان صحنهی تصادف را از پش��ت پنجره نگاه میکرد که عاطفه به
سمت پذیرایی رفت و گوشی تلفن را برداشت و شروع به شماره گرفتن کرد.
تلفن چند بوق زد و از آن طرف گوشی بعد از چند بوق ،صدایی شنیده شد که
میگفت :با س�لام ،در حال حاضر قادر به پاس��خگویی نمیباشم ،لطف ًا بعد از
شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید ،متشکرم .بوق........
عاطفه رو به مادر کرد و گفت :گوشی بابا رو پیغامگیره!
مادر گفت :اآلن که باید جلس��هاش تموم شده باش��ه و باید تو مهمانسرای...
باشه!
گوش��ی موبایل علی آقا روی میز بود ،گوشی تلفن در حالت سکوت و لرزش
قرار داش��ت و فقط صدای حرکت آن روی میز و چش��مک زدن صفحهاش
نمایان بود.
ریحانه خانم نگران شده بود که چرا علی آقا تلفنش را جواب نمیدهد ،گوشی
را از عاطفه گرفت و دوباره خودش مش��غول ش��ماره گرفتن شد .ارتباط بعد از
چند بوق برقرار شد.

ریحان��ه خانم گفت :علی آقا س�لام ،نگرانم کردی .چ��را موبایلت رو جواب
نمیدی؟
علی آقا جواب داد :سالم علیکم ریحانه خانم ،نماز میخواندم.
ریحانه خانم گفت :قبول باشه.
علی آقا گفت :قبول حق باشه انشاا....
ریحانه خانم گفت :علی آقا مأموریتت تمام شد؟ کی برمیگردی؟
علی آقا گفت :بله تمام شد .ساعت  10بلیط برگشت دارم .انشاءا ...فردا صبح
زود میام خونه.
در ای��ن موق��ع بود که عاطفه گفت :مادر گوش��ی رو بده تا من با بابا صحبت
کنم.
ریحان��ه خانم با علی آقا خداحافظی کرد و گفت :گوش��ی رو نگه دار ،عاطفه
کارت داره.
عاطفه گوشی را گرفت و گفت :بابا علی سالم!
علی آقا گفت :سالم دخترم ،حالت چطوره؟
عاطفه گفت :خوبم بابا ،اون چیزی که گفتم رو برام خریدی؟
علی آقا گفت :بله دخترم ،یه عروسک برات خریدم .وقتی که پستونکش رو تو
دهانش میزاری لبخند میزنه ،وقتی پاشو فشار میدی ،قلقلکش میاد و خودشو
جمع میکنه .وقتی هم پستونکش رو از دهانش در بیاری زار زار گریه میکنه،
همین رو میخواستی؟
عاطفه گفت :دستت درد نکنه بابای گلم ،خود خودشه! حاال کی میرسی؟
علی آقا گفت :فکر کنم ساعت هفت خونه باشم ،بیداری؟
عاطفه گفت :از ساعت شش صبح دم در منتظرت میمونم ،باشه؟
علی آقا گفت :باشه دختر خوشگلم ،به مامان بگو با من کاری نداره؟
عاطفه گفت :مامان با بابا کاری نداری؟
ریحانه خانم گفت :نه ،بگو مواظب خودش باشه.
عاطفه پیام مادر را به پدرش رس��اند و خداحافظی کرد و گوشی را روی تلفن
گذاشت.
عاطفه به دنبال مادرش به آشپزخانه رفت و تعریفهایی که پدرش از عروسک
کرده بود را به او میگفت و میخندید ،خیلی خوشحال بود که باالخره بعد از
مدتی عروسکی را که منتظرش بودهدر آغوش خواهد گرفت.
مادر سفره را پهن کرد و با عاطفه آن شب را بدون حضور پدرشام خوردند و به
اتاق خوابشان رفتند و خوابیدند.
بارش برف هنوز ادامه داش��ت و هوا به ش��دت سرد ش��ده بود .کمتر صدای
خودرویی از بیرون ش��نیده میش��د و گویی قرار بود که س��کوت در آن شب
زمستانی بر شهر حاکم شود.
کبوتری بختبرگش��تهای که دیر به آش��یانهاش رس��یده بود و خود را با دربسته آشیانهاش مواجه دیده بود به دنبال جای گرمی میگشت تا از سوز سرما
نجات پیدا کند .عاقبت روی تیغهی بام خانه مجاور عاطفه نشست .روی تیغه
دیوار شروع به راه رفتن کرد تا به نزدیک دودکش پذیرایی خانه عاطفه رسید.
دودکش ارتفاع کمی داشت و کالهک ضد باد آن نیز افتاده بود .کبوتر
در آنجا گرمای خاصی را احساس کرد و همانجا را برای گذراندن یک شب از
سوز سرما مناسب دید .دو پایش را جمع کرد و سینه اش را روی سیمان سرد
روی دیوار قرار داد و سرش را در میان بالهایش پنهان کرد و خوشحال بود که
برای آن شب سرد جای مناسبی را پیدا کرده است.
 صبح زود عاطفه از خواب بیدار شد .او از ذوق دیدن پدر و هدیهای که برایاو خریده بود خوابش نمیبرد .هنوز خبری از پدرش نبود .به پدرش قول داده
بود که وقتی میآید ،جلوی درب منتظرش باشد.
به اتاق خواب رفت .متکایش را برداشت و نزدیک بخاری پذیرایی خوابید تا با
شنیدن صدای کلید در قفل ،بیدار شود و پدرش را زودتر ببیند.
و اما در پش��تبام ،کبوتر که از گرمای حاص��ل از محصوالت احتراق که ازطریق دودکش بخاری خارج میشد گرم شده بود ،آهسته آهسته براثراستنشاق
گازهای حاصل از احتراق ،گیج ش��ده و گاه س��رش را از الی پرهایش بیرون
میآورد و گاه روی س��ینه سر میخورد به جلو میآمد تا ناگهان آن اتفاقی که

نباید میافتاد ،رخ داد.
کبوتر از روی تیغه به پایین افتاد و روی دودکش بخاری قرار گرفت و همانجا
جان داد تا هیچ وقت دیگر لذت پرواز را تجربه نکند.
گازه��ای حاصل از احتراق دیگر راهی برای خروج نداش��تند و داخل دودکش
جمع شدند و به تدریج به سمت بخاری داخل پذیرایی برگشت میکردند.
میزان اکس��یژن پذیرایی در حال تمام ش��دن بود ،عاطفه لحظهای بلند ش��د،
احساس تنگی نفس میکرد ،سرش گیج میرفت ولی دیگر دیر شده بود،
او توان حرکت نداشت .بدنش سست شده بود ،اراده راه رفتن از او گرفته
شده بود .قاتل نامرئی آمده بود .او به هیچ کس رحم نمیکند ،حتی به کودکی
که منتظر دیدن پدرش بود(.در این لحظه کسی نبود که واقعه را تشریح کند
و اگر حاالت عاطفه قبل از بیهوش��ی گفتهام فقط به دلیل تذکر بیشتر عالئم
شناخت گاز منو اکسید کربن است).و بیاختیار سرش روی متکا افتاد.
ساعت هفت صبح پدر جلوی درب منزل از تاکسی پیاده شد ،لبخندی بر لب
داشت .کلید را در داخل قفل درب آپارتمان قرار داد و درب را باز کرد .چمدان و
وسایلش و کادو دخترش را به داخل خانه برد.
ش��عله بخاری زرد میس��وخت و با ورود هوای تازه به داخل آپارتمان قاتل
نامرئی آرام از آنجا خارج شد .پدر عروسک عاطفه را از داخل جعبهاش بیرون
آورده بود تا دخترش را ذوقزده کند.
وقتی باالی س��رش رسید ،گفت :عاطفه ،عاطفه! تو که قول داده بودی بیدار
باشی! پاشو ،عروسکت رو ببین!
علی آقا خیلی زود متوجه فاجعهشد ،زانوهایش خم شد و دستش به نخ پستانک
عروسک گیر کرد و پستانک از دهان عروسک خارج شد .عروسک از دستش
روی متکای عاطفه افتاد و شروع به گریه کردن کرد.
علی آقا هر چه عاطفه را صدا زد و تکان داد ،هیچ صدایی از او شنیده نمیشد
و جسم بیروح او توان هیچ حرکتی را نداشت.
علی آقا بلند شد و به طرف اتاق خواب رفت .بدن نیمه جان همسرش را در آنجا
یافت .او هنوز زنده بود ،فوراً درب و پنجره را باز کرد ،از آپارتمان خارج شد و با
صدای بلند از همسایهها کمک میخواست .همسایهها از خانههایشان بیرون
آمدند و سراسیمه به سمت آپارتمان علی آقا رفتند.
یکی ازهمسایهها پزشک بود به بالین عاطفه رفت ،پلک او را کنار زد و دستش
را روی دست عاطفه گذاشت تا عالئم حیاتی او را کنترل کند و خیلی زود نتیجه
معایناتش را اعالم کرد و گفت :خدا به شما صبر بدهد علی آقا.
یکی از خانمهای همسای ه که وارد اتاق خواب شده بود .با گریه صدا زد :دکتر
بیا ،ریحانه خانم اینجاست .دکتر به طرف اتاق خواب دوید .عالئم حیاتی ریحانه
خانم را کنترل کرد و گفت :هنوز زنده است .فوراً آمبوالنس خبر کنید.
در این حادثه تلخ ،ریحانه خانم بعد از چند ماه به زندگی عادی برگشت و نجات
پیدا کرد اما عاطفه ،بدون اینکه خنده عروسکش را ببیند ،چشم از این دنیا فرو
بس��ت .دوستان عاطفه عروسک او را به مدرسه بردند و در جای خالی عاطفه
قرار دادند تا خاطره دوست خوبشان را فراموش نکنند.
نتیجهگیری:
مجدداً از نوش��تن این قصهی تلخ پوزش میطلبم .اما هدف آگاهی دادن به
شماس��ت .هر وسیلهی گازس��وز باید مجهز به کالهک ضد باد یا  Hباشد تا
گازهای خروجی از احتراق در وس��یلهی گازس��وز ،بدون مزاحمت فشار هوای
خارج به بیرون هدایت ش��ود و از طرفی دیگر مانعی بر س��ر راه ورود اجس��ام
خارجی به داخل دودکش باشد .ذکر این نکته ضروری است که مطابق مقررات
ارتفاع دودکش باید از سطح پشت بام ،یکمتر باالتر باشد.
هر س��اله قبل از استفاده از وس��ایل گرمازا یا به طور کلی هر وسیلهای که به
دودکش نیاز دارد ،کالهک دودکش را بازدید نموده و از س��الم بودن ،محکم
بودن و وجود آن در محل مناسب خودش اطمینان حاصل نمایید.
عدم کنترل این موضوع ،هر س��ال حوادث ناگواری را به دنبال داش��ته و جان
عدهای از هموطنان ما را گرفته اس��ت .که فقط به ذکر یک موضوع بس��نده
کردهام.
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مقالهها

عمومي

براي خوب س��اختن ،خود را بس��ازيم
قسمتپنجم|فنـداسیـون

مهندس محمدحسين خامنه باقري | مشاور سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي

مقدمه:
هر سازه ای که روی زمین ساخته میشود دارای دو قسمت میباشد
 -1قسمت فوقانی سازه
 -2قسمت تحتانی سازه
این طبقه بندی با توجه به تراز نخستین بستری که مورد استفاده قرار میگیرد
انجام شده است.
در این تقسیم بندی فونداسیون از سازههای زیرین بوده که انتقال باربین سازه
و زمین از طریق آن انجام میگیرد.
فونداسیون بخش اصلی سازه بوده که پس از طراحی ساخته میشود بنابراین
الزم است در ساخت و نگهداری آن کام ً
ال دقت شود .با عنایت به اهمیت نحوه
اجرای فونداسیون ،در پنجمین قسمت از سری مقاالت « برای خوب ساختن،
خود را بسازیم » نکات مهم و ضروری نحوه ساخت و نگهداری فونداسیونها را
تقدیم نموده و در انتظار راهنماییها و انتقادات اهل علم و فضل می باشیم.
انواعفونداسیونها:
فونداس��یونها را با توجه به عمق و عملکردش��ان در چهار دس��ته طبقه بندی
نموده اند:
الف :فونداسیونهای سطحی Shallow Foundations
ب  :فونداسیونها نیمه عمیق Pier Foundations
ج  :فونداسیونهای عمیق Deep Foundations
د  :فونداسیونهای ویژه Spa Foundations
جهت آشنایی با این طبقه بندی میتوان به مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان
مراجعه نمود.
فونداسیونهایسطحی:
اغلب فونداس��یونهای پروژههای س��اختمانی و دیوارها از نوع فونداسیونهای

74

سطحی می باشند.
فونداس��یونهای سطحی با توجه به نوع باری که انتقال میدهند مطابق جدول
زیر دسته بندی شده اند.
نوعفنداسیون

کارآیی

مرکب

تحمل و انتقال بار دو یا
چند ستون

نواری

تحمل و انتقال بار یک
ردیف ستون یا یک دیوار

شبکهای

چنانچهفنداسیونهای
نواری در دو امتدادعمود
برهم اجرا شوند،
فنداسیون شبکه ای
تشکیل می گردد (ش)1

منفرد

گسترده

تحمل و انتقال بار یک
ستون

در پروژه های سنگین
و زمینهای با مقاومت
کم مورد استفاده قرار
می گیرد(ش)2

مزایا

کم هزینه بوده
و در سازه های
موقت کاربرد دارد
در ستونهای
نزدیک هم
اقتصادی است
جلوگیری از
نشست غیر
یکنواخت

کاهش هزینه
قالب بندی

جلوگیری از
ضعفهای موضعی
بستر

مراحل ساخت و اجرای فونداسیون:
مرحلهاجرا

شامل

1

آماده سازی
بستر

تحکیم ،تراز
نمودن و
نظافت بستر

2

قالب بندی

مهار کردن و
بستن پشت
قالبها

3

بتن مگر

ردیف

نوع سازه

اگر خاک
زیرفنداسیون
دست ریز يا سست
تمام سازهها باشد الزم است با
تحکیم و تقویت
آن به مقاومت
طرح رسید
تمام سازهها

عیار

 4آرماتور بندی

نصب صفحه
 5زیر ستون

نصب میل
مهارها و
صفحات

6

استوار در بتن
ریزی ،اقتصادی و
سهولت اجرا

تراز براي ستونهای
 100kg/m3تمام سازهها
هم تراز
ضخامت 10
cm
اجرای
شبکهها و
آرماتورهای
انتظار

بتن ریزی

الزامات

ویبره کردن
الیههای بتن
ریزی

در دیوارهای
برشی و
ستونهای
بتنی

رعایت فاصله و
نوع ميل گردهاي
طراحي

جلوگیری از
حرکت و جابجایی
در
میل مهارها و
ساختمانهای
اسکلت فلزی صفحات بيس
پليت
برای تمام
سازهها

توجه به عيار بتن
و نوع سیمان و
مطابقت آن با
طراحي

7

استفاده از گروت
در
تراز کردن
رگالژ
صفحات زیر صفحات هم ساختمانهای برای تنظیم و تراز
اسکلت فلزی کردن صفحات
تراز
ستون

8

عدم بارگذاری تا
قبل از رسيدن به
گیرش کامل

نگهداری
بتن

مرطوب بودن
بتن حداقل
سه روز،
جلوگیری از
یخ بستن در
هوای سرد و
سرد کردن
بتن در هوای
گرم

در تمام
سازهها

آماده سازی بستر:
مراحل آماده سازی بستر عبارتند از:
الف) تحکیم بس��تر :در صورتیکه خاک زیر پی اليه طبیعی و دس��ت نخورده
نباشد ،الزم است نسبت به تقويت آن اقدام گردد .نحوه و شیوه تقویت توسط
مشاور یا محاسب پروژه مشخص میشود.
همچنین اگر خاک زیر فونداسیون در اثر پی کنی مقاومت و دانه بندی خود را

ازدست دهد الیه دست خورده را با بیل برداشته و به جای آن بتن با عیار كم
(غیر از بتن مگر) جایگزین میشود.
ب) تراز نمودن بس��تر :بستر پی برای فونداس��یونهای هم تراز بايد تراز باشد،
برای این منظور میتوان از شلنگ تراز استفاده نموده ،در صورتیکه طول بستر
زیاد باشد (در دیوارهای طویل و جادهها) استفاده از دوربینهای نقشه برداری
مناسبتر است.
ج) نظافت بستر :بستر فونداسیون باید قبل از اجرا بتن مگر و همچنین قبل از
بتن ریزی کام ً
ال تمیز باشد.
قالب بندی:
الزمه اجرای فونداسیون دارا بودن قالب مقاوم و پایدار در هنگام بتن ریزی و
ویبره نمودن آ ن میباشد.
انواعقالبها:
نوع قالب بستگی به عوامل مختلفی چون نوع ساختمان ،شکل فونداسیون و
دسترسی آسان به مصالح مورد نیاز قالب بندی دارد.
الف) در س��اختمانهای مس��کونی و معمولی :در این نوع ساختمانها معمو ًال از
قالبهای آجری استفاده میشود که اغلب به صورت  10 cmبا مالت گل یا
ماسه سیمان با عیار بسیار پایین چیده میشوند.
ب) در س��اختمانها و پروژهه��ای بزرگ میت��وان از قالبهای چوبی یا فلزی
استفاده نمود.
نکته مهم اینکه :مصالح قالب نباید از کیفیت بتن کاسته یا اجرای فونداسیون
را با مشکل مواجه نماید .بدین منظور قالبهای آجری قبل از بتن ریزی توسط
پالستیک پوشیده شده تا شیره سیمان را بخود جذب ننماید و در قالبهای چوبی
و فلزی سطح قالب به روغن آغشته میشود تا برداشتن و جدا کردن قالب به
سهولت انجام گیرد.
نکته :آجرهای قالب را نباید قبل از بتن ريزی خیس کرد (جهت جلوگیری از
جذب شیره بتن) زیرا این عمل باعث جمع شدن آب در بستر فونداسیون شده
و از کیفیت بتن کاسته میشود.
بتن مگر:
kg
بتن مگر اولین قش��ر پی س��ازی بوده که با بتنی به عیار  100-150 /m3و
صخامتی حدود  10 cmاجرا میگردد.
وظایفبتنمگر:
الف) جلوگیری از تماس مستقیم بتن فونداسیون با خاک ،زیرا ممکن است نوع
خاک برای بتن فونداسیون مضر باشد.
ب)ایجاد س��طحی صاف و تراز (برای س��تونهای هم تراز) جهت ادامه اجرای
فونداسیون در صورتیکه بتن مگر قبل از قالب بندی اجرا شود ،بهتر است از هر
طرف  15 cmبیشتر از عرض فونداسیون اجرا گردد.
آرماتوربندی:
آرماتوربندي از مراحل تخصصی اجرا بوده و الزم اس��ت توسط نیروهای ماهر
اجرا گردد .مهندسین ناظر الزم است قبل از بتن ریزی فونداسیون ،آرماتوربندی
را کنترل نموده و از نحوه بستن میلگردها (حداکثر یک در میان) ،رعایت فاصله
میلگرده��ا از کف و بدنه قالب ،نوع گرهه��ا ،اورلبها ،تمیزی میلگردها ،تیپ
میلگردها و اجرای قالبهای انتهایی مطمئن گش��ته آنگاه اجازه بتن ریزی را
کتب ًا صادر نمایند.
نکته  - 1تمام میلگردها باید توس��ط قیچی های مخصوص بریده شوند و از
برش آرماتورها توسط هوا و گاز جداً خودداری شود.
نکته – 2خم میلگردها باید توسط دستگاههای مکانیکی یا آچارهای مخصوص
بصورت سرد انجام گیرد .از گرم نمودن میلگردها جهت خم کردن آنها جداً
اجتناب شود.
ً
نکته  -3آرماتورهای انتظار ستونهای بتنی و دیوارهای برشی باید دقیقا وفق
نقش��هها اجرا ش��ده و نحوه مهار موقت آنها كنترل ش��ود تا در حین اجراي
قسمتهای مختلف پروژه صدمه نبینند.
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نکته  – 4در هنگام آرماتوربندیها الزم است توجه ویژه ای به چاهک آسانسور
داشت تا عمق الزم حاصل شده و انسجام آرماتوربندی حفظ شود .ش3
نکته  - 5اغلب آرماتوربندها ،انتهاي میلگردها را قالب نمی کنند یا قالبهای
غیر استاندارد و خارج از طرح انجام میدهند .این قسمت نیز باید مد نظر ناظرین
باشد.
نصب میل مهارها و صفحات بیس پلیت در ساختمانهای فلزی
نکاتی چند در مورد نصب صفحات بيس پليت:
الف) میل مهارها باید با توجه به نقشههای اجرایی نصب و مهار شوند ،بطوریکه
در هن��گام قرار دادن بیس پلی��ت روی آنها و بتن ریزی ق��ادر به حرکت و
جابجایینباشند.
ب) میل مهارها نباید به هیچ وجه به آرماتورها جوش ش��وند بلکه باید توسط
سیم آرماتوربندي به ميل گردهاي فنداسيون بسته شده و محكم گردند
ج) حتی االمکان قالبهای انتهای میل مهارها به داخل بوده و زیر بیس پلیت
قرار گیرند.
د) قسمت ساده میل مهارها باید تا حدود آرماتورهای شبکه تحتانی فونداسیون
ادامه داشته باشند.
ه) قس��مت رزوه میل مهارها باید به اندازه ای باش��د که پس از بستن مهرهها
حداقل  cm5باقی بماند.
ً
و) از جوش دادن مهرهها به میلگردهای مهاری جدا اجتناب گردد.
نحوه استقرار صفحات زیرستون بر روی میل مهارها
بیس پیلتها باید به گونه ای اجرا شوند که حتی االمکان کلیه صفحات هم
تراز با هم تراز باشند.
برای استقرار صفحات روشهای مختلفی وجود دارد ،به شرح زیر:
الف) روش اجرا توس��ط نبش��ی :ابتدا نبشیها را بصورت طولی و یا عرضی بر
روی قالیه��ا قرار داده و فاصله آنه��ا را با عرض صفحات بیس پلیت تنظیم
مي كنند .پس از تراز کردن نبشيها ،صفحات بیس پلیت را به گونه ای روی
میل مهارها قرار داده که به نبشیهای مذکور متکی باشند (از روشهای خوب
اجر ا)
ب) روش اس��تقرار با دو مهره :در ای��ن روش دو مهره یکی زیر بیس پلیت و
دیگری روی بیس پلیت اس��تقرار و تراز نمودن صفحات را عهده دار ميشوند.
مهره زیر جهت تراز کردن صفحه و مهره رو برای استقرار صفحه میباشد.
اجرامیلگردهایانتظاردرستونهایساختمانهایبتنیودیوارهایبرشی
میلگردهاي انتظار باید با توجه به نقشههای اجرایی و دتایلهای مربوطه اجرا
گردند.
ناظرین و مجریان پروژهها الزم است توجه ویژه ای به نکات مهم زیر معطوف
دارند:
الف)هن��گام بتن ری��زی و بعد از آن تغيير ش��كلي در میلگردهای انتظار رخ
ندهد.
ب)از آلوده شدن آنها به شیره بتن ،زنگ و روغن جلوگیری شود( .بعد از بتن
ریزی باید میلگردهای انتظار تميز شوند)
ج)به نحوه اجرا میلگردهای انتظار در مجاورت بیس پلیت توجه شود زیرا اغلب
در ای��ن منطقه به علت ابعاد بیس پلی��ت تأمين ،تعداد و فاصله میل گردهای
انتظار با مشکل مواجه میشوند.
بتن ریزی فونداسیون:
بتن ریزی فونداسیون یکی از قسمتهای مهم ساخت و ساز میباشد .بنابراین
الزم است مجریان و ناظران به این قسمت اجرا نظارت و توجه ویژه ای داشته
باشند.
برای کنترل اجرا بتن ریزی رعایت نکات مهم زیر توصیه میشود.
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الف) به نوع سیمان و سنگ دانههای طرح بتن توجه شده و تطابق آن با بتن
ساخته شده کنترل گردد.
ب) اگر بتن مورد نیاز بصورت بتن آماده تهیه شده باشد ،به ساعت بارگیری و
زمان تخلیه توجه شود .این زمان نباید از  60دقیقه بیشتر باشد (زمان گیرش
ثانونی بتن در شرایط متعارفی)
ج) هنگام تخلیه بنن ،آب نباید به ترکیب ساخته شده اضافه گردد (به اسالمپ
بتن توجه شود)
د) در ش��روع بتن ریزی اغلب جهت راه اندازی پمپ از ش��یره سیمان استفاده
میشود .این شیره نباید به درون قالبها تخليه گردد.
ه) بتن ريزي حتي االمكان در يك مرحله اجرا گردد.
و) بتن در هر  cm30اليه ویبره شود به گونهای كه:
 -1بتن به تراکم مطلوب برسد  -2دانه بندی بتن بهم نخورد
ز) آزمایشهای بتن وفق نظر مشاور و محاسب انجام گرفته و نتایج آن (شیت
های مربوطه) جزء مدارک فنی پروژه نگهداری شود.
ح) فونداسیونها نباید قبل از رسیدن به مقاومت طرح بارگذاری شوند.

شکل شماره 1

شکل شماره 2

شکل شماره 3

معرفی

نمايندگيسازماننظاممهندسيساختماندرتربتحیدریه
تربت حيدريه چهارمين ش��هر بزرگ استان است و به همين لحاظ نمايندگي
سازمان نظام مهندسي ساختمان در اين شهر از سال  78تاسيس شده و خدمات
الزم مهندسي را به ساخت و ساز شهرستان ارائه مي دهد .اين نمايندگي  86نفر
عضو مهندس در چهاررشته اصلي داشته و همچنين همكاري تنگاتنگي با 44
نفر كاردان هاي فني شهرستان دارد .ارجاع كار به مهندسان توسط نمايندگي
انجام گرفته ،ظرفيتها و صالحيتها نيز به همراه نقشهها مستندات فني در
زمان صدور پروانه كنترل مي گردد تا از رعايت ضوابط قانوني اطمينان حاصل
ش��ود .نظر به تصريح مبحث دوم مقررات ملي س��اختمان ،قطع ارتباط مالي
بي��ن مالك و ناظر نيز اتف��اق افتاده و اين نيزعاملي مزيد براي ارتقاي كيفيت
ارایه خدمات مهندسي در سطح شهرستان گرديده است از ديگر فعاليت هاي
نمايندگي مي توان كنترل مضاعف س��ا ختمان ها كه بطور متوس��ط ماهيانه
بال��غ بر  15پرونده مي باش��د ،همكاري با نظام فني روس��تايي ،همكاري در
جهت تامين نظارت مقيم براي مس��كن مهر ،تحت پوش��ش قرار دادن كليه
مهندس��ان نمايندگي براي بيمه مسئوليت مهندسي از طريق انعقاد قرار داد با
ش��ركت بيمه معتبر ،برگزاري كالس هاي آموزشي ارتقاء پايه و كالس هاي
 ،ETABS, SAFEخريد و تجهيز س��اختمان اداري وس��اختمان آموزش
نمايندگ��ي جمعا به زير بناي  200متر مربع ،همكاري با اداره فني و حرفه اي
شهرس��تان براي ارائه كارت مهارت كارگران ساختمان و اجراي فعاليت هاي
فرهنگي ورزشي براي مهندسان نظير شنا را نام برد.
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خبرها
نخستین اجالس بانوان سازمان نظام مهندسی كشور در مشهد برگزار شد
نخستین اجالس نمایندگان بانوان سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور با حضور رییس سازمان نظام مهندسی
ساختمان كشور در تاالر اجتمات موسسه پژوهشهای آستان قدس رضوی مشهد برگزار شد.
رییس س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان كشور در این مراسم گفت :زنان و بانوان با ایفای نقش سازنده خود در
عرصههای مختلف از اركان اصلی جامعه به شمار میروند.
مهندس سید مهدیهاشمی افزود :امروز بانوان كشور در كنار نقش مادری و همسری خود با داشتن تخصصهای
ویژه اعم از دكتر ،مهندس،معلم و سایر مشاغل ،خدمات ارزنده ای را ارائه كرده اند.
به گفته وی ،بانوان با دقت و تیزبینی خود در رفع مشكالت جامعه سهم بسزایی را داشته اند لذا باید بستر فعالیت
بیشتر زنان در جامعه فراهم شود تا این قشر بتوانند نقش مهم خود را در جامعه ایفا كنند.
وی با اشاره به اهمیت دادن دین اسالم به زن و جایگاهش در جامعه گفت :اكنون حضور زنان یك نیاز و ضرورت
برای بهره گیری از خدمات ارزنده آنان است.
رییس س��ازمان نظام مهندسی ساختمان كش��ور با بیان اینکه بانوان  10درصد از اعضای این سازمان را تشکیل
میدهند ،افزود :هم اکنون افزون بر  20هزار نفر از اعضای س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان در سطح کشور را
بانوان تشكیل میدهند.
مهندسهاشمی افزود :اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور در هفت رشته تخصصی اعم از شهرسازی،
ساختمان ،معماری ،عمران ،مكانیك ،برق و نقشه برداری فعال هستند.
وی افزود :زنان كش��ورمان توانمندیهای خود را در عرصههای مختلف به اثبات رسانده اند و در حوزه مهندسی
ساختمان نیز با دقت نظر و مسوولیت پذیری از قابلیتهای ویژه ای برخوردار هستند.
به گفته وی ،بانوان میتوانند در زمینههای علمی و پژوهش��ی ،تولید علم ،نظارت و اجرا نقش كارآمدی داش��ته
باشند.
وی برگزاری نخستین اجالس نمایندگان بانوان سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور در مشهد را در راستای
ارتقای جایگاه بانوان عضو و بهره مندی از حضور بیشتر آنان در این سازمان عنوان كرد.
وی خاطر نشان کرد:هم اكنون از  480عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور فقط حدود  10نفر
از آنان را بانوان تشكیل میدهند كه امید است در آینده بتوانیم شاهد حضور بیشتر این قشر در این عرصه باشیم
مشاور امور بانوان سازمان نظام مهندسی كشور هدف از برگزاری این اجالس را ارتقای جایگاه مهندسین بانوی
كشور به منظور حضوربیشتر آنان در این حوزه عنوان كرد.
مهندس شراره معدنیان افزود :فعالیت بانوان مهندس در كشور به دلیل فرهنگ حاكم و برخی از محدودیتهایی
كه وجود دارد ،آن چنان كه باید ،نهادینه نشده است.
وی تصریح کرد :این در حالی است که زنان مهندس از توانمندی و قابلیتهای ویژه ای برخوردار هستند و میتوانند
در عرصه پژوهش و تولید علم ،نظارت و كنترل نقش مهمی را ایفا كنند.
وی تعداد بانوان مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان در كل كشور را  21هزار و  500نفر عنوان كرد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی نیز طی سخنانی گفت :در حال حاضر بانوان  80درصد از
پرسنل اداری این سازمان را تشكیل میدهند.
محمد رضا اخوان عبدالهیان با اش��اره به اینكه قش��ر فرهیخته بانوان دارای توانمندیهای زیادی هستند ،افزود:
واقعیتها از این حكایت دارند كه بانوان در كارشان از دقت و مسوولیت پذیری بیشتری برخوردار هستند.
وی برگزاری نخس��تین اجالس بانوان نظام مهندسی كشور را در راستای افزایش حضور بیشتر بانوان در عرصه
مختلف مهندسی عنوان كرد و افزود :با تشكیل دبیرخانه دائمی اجالس نمایندگان بانوان سازمان نظام مهندسی
كشور میتوان اهداف این اجالس را به صورت مستمر دنبال كرد.
مدیر كل شورای فرهنگی اجتماعی زنان كشور طی سخنانی در این اجالس گفت :ازدواجهای قراردادی در كشور
افزایش یافته است.
دكتر فرشته روح افزا افزود :در ازدواجهای امروزی مسائل مادی مانند مهریه از اهمیت بسزایی برخوردار است و این
باعث افزایش سن ازدواج در كشور شده است.
وی با اشاره به افزایش جلوه گری زنان در جامعه گفت :زنان برای جذب مردان مسابقه پایان ناپذیری راه انداخته
اند در حالی كه این وضعیت به نفع مردان است و زنان باید خودشان را دریابند.
وی اظهار داشت :امروز دختران ما خودشان را زیباتر میكنند اما نمیدانند كه با این كار به خودشان و خانوادههای
همدیگر تجاوز میكنند.
اس��تاد برق و الكترونیك از دانش��گاه منچستر انگلستان در ادامه گفت :مس��ئله پرونوگرافی (روسپی نگاری) در
سالهای گذشته دومین کسب وکار پردرآمد جهان را به خود اختصاص داده است.
روح افزا افزود:با تمام آزادیهایی كه در غرب وجود دارد امروز افسردگی و بیماریهای روحی و روانی شایع ترین
مشكالت زنان این جوامع است.
مدیر موسسه علمی و تحقیقی مكتب نرجس نیز در این جلسه گفت :فمینیست دفع كردن حقیقت وجودی زن
است.
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مرضیه شایسته خوی افزود :زنان را نباید با مردان مقایسه كرد بلكه باید زنان را با زنان مقایسه كرد و این هدف
دشمنان است كه میخواهند حریم بین زن و مرد را بردارند.
به گفته وی ،زنان نیازی ندارند كه آقایان آنها را اثبات كنند و اگر بصیرت در زنان وجود داشته باشد این مسائل
مورد توجه قرار نمیگیرد.
وی با اشاره به اینكه افراط و تفریط یكی از مشكالت جامعه ما است ،افزود :در بخش زنان آنچه ما را دچار افراط
و تفریط گردانیده و باعث آسیب شده ،عدم آگاهی نسبت به زن است.
وی اظهار داشت :خداوند وقتی میخواست زیبایهای خود را متصور كند زن را آفرید و از سوی دیگر در قرآن تاكید
شده است كه زن در اصالح و فساد جامعه نقش مهمیدارد.
وی با اشاره به نگرش امام (ره) و مقام معظم رهبری نسبت به زن گفت :بر این اساس آنان زن را به لحاظ انسانیت
او مورد توجه قرار میدهند و حضور بانوان در عرصههای مختلف اجتماع را توصیه میكنند.
شایس��ته خوی افزود :این درحالی اس��ت كه در دوران پیامبر اسالم 30 ،زن شاغل وجود داشتهاست كه بر اساس
روایات شغل آنها توسط پیامبر مهیا شده است.
نشست آموزشی توانمند سازی پروژهها برگزار شد
در راستای اجرای مصوبه کمیته آموزش سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي همايش آموزشی توانمند سازی
پروژهها با رویکرد تلفیق مهندس��ی ارزش و مدیریت ریس��ک ،با حمایت سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي
پانزدهم دي ماه سالجاري برگزار گردید.
در اين نشست اصول ارزش آفرینی از طریق کارکرد هر جزء یا « کارکرد گرایی » ،معرفی چند وب سایت برتر« ،
بیان مفهوم چهار بُعدی ارزش » ،ارزش آفرینی از طریق خلق سینرژی در کار تیمی توسط مهندس حسن مهدي
زاده ارايه ش��ده و ادامه ،محتوای کارگاه آموزش��ی مهندسی ارزش ارايه شده در نخستین کنفرانس ملی مدیریت
پروژههای ساخت ( 14مهر  ،1390دانشگاه فردوسی) تفسیر و تحلیل گرديد.
بخش ديگري از اين نشست به بررسي مفاهیم اساسی مدیریت پروژه اختصاص داشت كه از سوي مهندس زينالي
دبير اين همايش ارايه گرديد.
در اين نشست همچنين ضمن بیان اصول ترسیم نمودار تحلیل کارکرد (آرگوس یا )FASTو بررسی مطالعات
موردی ش��ركت كنندگان بمنظور هم انديشي جمعي در اين خصوص در جلسه توفان فکری شركت نموده و به
انجام كار عملي پرداختند.
همايشتخصصيسازههايمقاوم
نخس��تين همايش آموزشي تخصصي س��ازههاي مقاوم و اجزاء غيرسازه اي در برابر زلزله با مشاركت تعداد قابل
توجهي از مهندسان و دست اند ركا ران صنعت ساخت در مورخه90/10/28در محل سالن همايشهاي ساختمان
ساپكو و قطعه سازان در مشهد برگزار گرديد .در اين همايش آموزشي ابتدا آقا ي مهندس حسن پور حسيني نا ئب
رئيس سازمان نظام مهندس ساختمان استان به مسائل روز و مبتالبه صنعت ساختمان و سازمان نظام مهندسي
در استان اشاره نموده و سپس از آن آقايان دكتر احمدي عضو هئيت علمي مركز تحقيقات مسكن و ساختمان
وآقاي دكتر نادرزاده نايب رئيس انجمن مهندس��ان محاس��ب ساختمان ايران در سخنان مبسوطي مو ضو عات
مختلف سازههاي مقاوم در برابر زلزله را براي حاضرين تشريح نمودند .از ديگر نكات قابل ذكر اين همايش آمو
زش برگزاري نمايشگاهي از برندهاي مختلف صنعت ساختمان در حاشيه برگزاري همايش بوده كه مورد توجه و
استقبال شركت كنندگان نيز قرار گرفت .هردو قسمت عمده همايش با پرسش و پاسخ حاضران به اتمام رسيد.
نخستینسمینارعلمیتخصصیانجمنبتنایران-شاخهخراسان
انجمن بتن ایران ش��اخه خراس��ان رضوی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی با همکاری
گروه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد و مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خراسان و
حمایت صنایع شیمیایی ژیکاوا اولین سمینار علمی -تخصصی بتن را تحت عنوان " کاربرد افزودنیهای نوین در
بتن با تاکید بر فوق روانکنندههای نس��ل چهارم" در روز چهارش��نبه  28دی ماه در سالن همایشهای دانشکده
مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار نمودند .این سمینار با تالوت آیاتی چند از کتاب آسمانی آغاز گردید سپس
دکتر توکلیزاده ،عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و هیئت مدیره انجمن بتن ایران شاخه خراسان ،پس
از خوشآمدگویی با ارایه گوشهای از فعالیتهای گذشته انجمن و نوید برگزاری سمینارهای مشابه به صورت دو
ماهانه به ايراد سخن پرداخت .سپس مهندس پورحسینی ،نايب رئيس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در
رابطه با ضرورت باال بردن سطح علمی مهندسان در ارتباط با کاربرد بتن و مواد افزودنی نوین در ساخت و سازها
مطالبی را ارایه نمود .پس از آن ،دکتر محسن تدین ،رییس انجمن بتن ایران و سخنران علمی سمینار به بحث
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در رابطه با نیاز به کاربرد افزودنیها برای مصرف بهینه بتن و رسیدن به مقاومت ،کارایی و دوام مناسب پرداخت
و روانکنندههای بتن موجود در کشور با ویژگیهای مختلف هر یک را به صورت کامل معرفی نمود .در پایان،
انجمنهای بتن و تولی د کنندههای بتن آماده استان ،گواهی ثبت رکورد بتنریزی پیوسته ( 8967متر مکعب در 18
ساعت) شرکت آریا دوام ساز را به نماینده آن شرکت تقدیم نمودند .به دنبال هماهنگیهای انجام شده با کمیته
آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان ،شرکت در این سمینار دارای امتیاز تمدید پروانه اشتغال مهندسان نیز بود
و مورد استقبال بیش از  200مهندس و عالقهمند از سطح استان قرارگرفت .از دیگر نکتههای مهم این سمینار،
همکاری بیدریغ دانشجویان و مهندسان جوان در کمیته اجرایی برای برگزاری هر چه بهتر این سمینار بود.
به همت سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
همایش ایمنی و محاسبات دودكشهای ساختمانی در مشهد برگزار شد
همایش ایمنی و محاسبات دودكشهای ساختمانی به همت سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی و
باحضور افزون بر  200مهندس در رشتههای مكانیك ،عمران و معماری در مشهد برگزار شد.
مرگهای خاموش و مالحظات ایمنی دودكشها ،طراحی و محاس��بات دودكشهای س��اختمانی ،دودکشها در
تجهیزات گازسوز و همچنین پکیجهای چگالشی پرقدرت مرکزی و تاثیر آن در آالیندگی از جمله مباحثی است
که توسط اساتید دانشگاه و مهندسان ذیربط در این همایش ارائه شد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی طی سخنانی در این همایش گفت :با فرا رسیدن فصل
سرما ،موارد گازگرفتگی و مسمومیت با گاز منواكسید كربن به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی و حفاظتی در سطح
كشور افزایش مییابد.
مهندس محمد رضا اخوان عبدالهیان افزود :با كمال تاسف ساالنه  700تا  800نفر در كشور جان خود را به دلیل
گازگرفتگی از دست میدهند كه استانهای تهران ،اصفهان و فارس باالترین آمار را داشته اند.
وی با بیان اینكه تاكنون اقدامات خوبی در راستای كاهش تلفات گاز گرفتگی در استان خراسان رضوی انجام شده،
افزود :اما همچنان به دلیل بی احتیاطی و عدم رعایت اصول ایمنی در استفاده از وسایل گرما سوز ،هر ساله عده
ای به علت مسمومیت با گاز منواكسیدن كربن در این استان جان خود را از دست میدهند.
وی اظهار داشت :در سه سال گذشته  85نفر در استان خراسان رضوی به علت گازگرفتگی جان باخته اند در حالی
كه پیشگیری از این مرگ و میرها با رعایت اصول ایمنی میسر است.
وی برگزاری همایش ایمنی و محاسبات دودكشهای ساختمانی را در راستای كاهش تلفات این حوادث عنوان
كرد و افزود :امید است با برگزاری این دورههای آموزشی و آسیب شناسی موضوع شاهد ارتقای اطالع رسانی در
سه سطح مسووالن دستگاههای اجرایی ،مردم و جامعه مهندسین باشیم.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی با اشاره به دالیل حوادث گاز گرفتگی گفت :بازدیدهای
مهندسی انجام شده در سطح حدود یك هزار و  500مورد منازل و اماكن در سطح شهر مشهد نشانی میدهد كه
اكثر این حوادث در ساختمانهای قدیمی كه دودكشهای آنها اكثرا كارایی خود را نداشته و یا سیمانی هستند،
رخ داده است.
اخوان ،فقدان و یا نبود دودكش مناسب دراستفاده از وسایل گرمایی ،عدم استفاده مناسب و بی حتیاطی در استفاده
از وسایل گاز سوز و همچنین بی توجهی به موضوع نصب را از عوامل اصلی این حوادث عنوان كرد.
وی فقدان اس��تاندارد اجباری در بحث دودكشهای س��اختمانها را یكی از مش��كالت اساس��ی عنوان كرد و
افزود:س��ازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی كه طی س��الهای اخیر تعامالت خوبی با دستگاههای
اجرایی از جمله شركت گاز داشتهاست ،آمادگی دارد تا در خصوص استاندارد اجباری دودكشها تمامی توان خود
را به كارگیرد.
وی با اشاره به راهكارهای پیشگیری از حوادث گازگرفتگی گفت :اطالع رسانی از طریق رسانهها و فرهنگ سازی
مردم و مسووالن ،نصب دستگاههای هشدار دهنده در خصوص گاز منو اكسید كربن ،پرهیز از كاربرد بخاریهای
بدون دودكش ،شناسایی سیستمهای گاز سوز مناسب به جامعه مهندسین و مردم و بازدید ساالنه از ساخت وسازها
و مسیر دودكشها از جمله این راهكارها است.
وی با اشاره به تدوین لوح فشرده آموزشی از سوی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی گفت :مباحث این لوح
فشرده در سطح كشور منحصر به فرد است كه موضوع ایمنی و گاز یكی از مباحث آن است.
معاون پیش��گیری از جرم رییس كل دادگس��تری خراس��ان رضوی نیز در این همایش گفت:آموزش مستمر در
پیشگیری از حوادث گازگرفتگی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
س��ید امیر مرتضوی افزود :ارتقای آگاهی و اطالع رس��انی بر طبق قانون اساسی ،حق مردم دانسته شده است و
هركس در حوزه خودش باید مردم را آگاه كند.
وی با بیان اینكه اطالع رسانی مداوم و منظم نقش بسزایی در كاهش حوادث اتفاقات گازگرفتگی دارد ،افزود :در
حوزه پیشگیری اقدامات همانند حلقههایی هستند كه باید به هم متصل باشند چراكه كار جزیره ای و پراكنده جواب
نمیدهد و باید هماهنگی و تعامل بین دستگاههای اجرایی مربوطه برقرار باشد.
وی حضور یك عضو از مدیریت گاز سازمان نظام مهندسی در صحنههای قتل حوادث مربوط به گازگرفتگی را
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یكی از اقدامات مثبتی عنوان كرد كه طی سالهای اخیر انجام شده است كه این امر میتواند در آموزش و ارائه
نظرات كارشناسی نقش موثری داشته باشد.
وی با اش��اره به اقدامات نظارتی خوبی كه در راس��تای رعایت موارد ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز در استان
خراسان رضوی انجام شده ،افزود :در این راستا بازدیدهای مختلفی از مدارس و منازل فرسوده و اماكن استان توسط
مهندسان انجام شده است كه این اقدامات كاهش تلفات گازگرفتگی را دربرداشتهاست.
معاون پیش��گیری از جرم دادگس��تری خراسان رضوی افزود :ساالنه در كشور حدود  800نفر به دلیل حوادث گاز
گرفتگی جان خود را از دست میدهند و نباید به راحتی از كنار این موضوع بگذریم.
مرتضوی افزود :این در حالی است كه اگر یك قتل اتفاق افتد در بوق و كرنا میشود در حالی كه گازگرفتگی این
قاتل خاموش تاكنون باعث قتل انسانهای زیادی در سطح كشور شده است.
وی با بیان اینكه حوادث گازگرفتگی موجب مرگ  85نفر در اس��تان خراسان رضوی شده است ،افزود :از طرفی
دیگر هم اكنون بسیاری از افرادی كه به دلیل مسمومیت با گاز منواكسید كربن جان سالمی بدر برده اند ،به دلیل
عوارض بر جای مانده ،زندگی نباتی را طی میكنند.
وی با اشاره به خالهای قانونی در بحث قوانین مقررات ساختمانی ،افزود :در نظارتها مدت مسوولیت مهندسین
ناظر مشخص نیست درحالی كه انعقاد قرارداد یكی از راهكارهای حل این مشكل است و همانطور كه بین مالك
و مجری قرار داد وجود دارد ،باید بین مجری و مهندس ناظر نیز قرارداد منعقد شود و مسائل بیمه و مسوولیت نیز
مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به فعالیت كارگروه پیشگیری از وقوع گازگرفتگی گفت :فعالیت این كارگروه كه وظایف بین سازمانها
و نهادها را در این زمینه دنبال میكند نباید به فصل سرما و زمستان محدود شود چراكه بسیاری از حوادث در شش
ماه اول سال رخ میدهد.
وی با اش��اره به دستاوردهای كارگروه پیش��گیری از وقوع گازگرفتگی در استان خراسان رضوی افزود :اصالح و
تغییرات انجام شده در قانون مقررات ملی ساختمان از جمله سنسورهای حرارتی و استفاده از شومینه در كنار وسایل
دیگر حرارتی از جمله اقداماتی است كه توسط این كارگروه در استان خراسان رضوی انجام شد و سپس در سطح
كشور گسترش یافت.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی هدف از برگزاری همایش ایمنی و محاسبات
دودكشهای س��اختمانی را ارتقای آگاهی مهندس��ان و بدنبال آن اطالع رسانی و نهادینه شدن فرهنگ استفاده
صحیح از وسایل گاز سوز در جامعه عنوان کرد.
دکتر فرشیدیانفر افزود :در فصل سرما با كمال تاسف روزانه تعداد زیادی به دلیل سهل انگاری و عدم رعایت موارد
ایمنی جان خود را از دس��ت میدهند در حالی كه با رعایت اصول ایمنی و حفاظت در اس��تفاده از وسایل گرمایی
میتوان از بروز این حوادث و تلفات دلخراش پیشگیری كرد.
وی گفت :در این همایش چگونگی مكانیسم كاركرد دودكش ،تجهیزاتی كه یك دودكش نیاز دارد و ارتفاع قرار
گرفتن دودكش و تمام مسائل مربوطه ارائه میشود تا در مرحله اول مهندسان به طور كامل از كم و كیف موضوع
و رعایت آن در ساخت و سازها و بازدیدها مطلع شوند و سپس فرهنگ آن نهادینه شود.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد با اشاره به لزوم اطالع رسانی در پیشگیری از حوادث گازگرفتگی،
گفت :شهروندان باید بدانند كه وسایل گرمایی حتما دودكش داشته باشد ،دودكش باید داغ باشد و همچنین لوله
دودكش باید حتما عمودی داشته باشد تا بتواند گازهای مضر را تخلیه كند زیرا اگر دودكش افقی باشد و گاز در
لوله سرد شود تبدیل به منواكسید كربن شده و باعث گازگرفتگی میشود.
در این همایش مهندس"تقوی" قائم مقام امور گاز سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در خصوص
نکات کلیدی مبحث  17مقرارت ملی س��اختمان و همچنین دکتر "نوفرس��تی" مدرس دانشگاه الزهرا و رییس
کارگروه پیش��گیری از مرگهای خاموش جامعه ایمن ش��هر تهران پیرامون مرگهای خاموش و مالحظات ایمنی
دودکشها سخنرانی کردند.
ايجاد كارآفريني در بافتهاي فرسوده؛ مشاركت مردم در نوسازي شهر
اس��تادیار شهرسازي دانشکده هنر ومعماري دانشگاه شیراز گفت :در فرآیند توسعه ،برخی از فضاهاي شهري به
دليل نبود همسازي و هماهنگی با ساختههاي جدید از رونق باز میماند و نسبت به دیگر فضاهاي شهري فرسوده
تر میشوند.
سهند لطفی دراين باره افزود :بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده ،از جمله مداخالتی است که احیاي مجدد این
بافتها را تضمین میکند و زندگی در این بخش را پویاتر میسازد.
وي افزود :در کش��ور ما بافتهاي فرس��وده شهري نیازمند مداخل ه جدي است ولي اجراي طرحها به دلیل ضعف
تأمین منابع مالی با مشکل مواجه شده است و موجب گرديده طرحها و پروژههاي مربوط به نوسازي و بهسازي
بافتهاي فرسوده در حین مراحل اجرایی خود با مشکل مواجه شده و ناتمام بماند.
لطفي خاطرنشان كرد :بافتهاي فرسوده شهري به دلیل دارا بودن ویژگیهاي خاص خود و وجود یکسري عوامل،
اغلب نمیتواند خواستهها و نیازهاي ساکنان خود را تأمین نماید .یکی از این عوامل ،عامل اقتصادي است.
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وي ادامه داد :هرگاه بافت ش��هري ،چند دوره اقتصادي از اقتصاد دیگر قس��متهاي شهر عقب بیفتد ،این بافت
میتواند درمعرض فرسودگی قرار گیرد البته عامل اقتصادي یکی از عوامل مؤثر میباشد .عوامل دیگري همچون
مسايل اجتماعی و فرهنگی نیز میتوانند در بوجود آوردن بافتهاي فرسوده بسیار مؤثر باشند.
استادیار شهرسازي ،دانشکده هنر و معماري دانشگاه شیراز اظهار کرد :احیاي اقتصادي بافتهاي فرسوده شهري
بایستی به صورت درونزا باشد؛ بدین معناکه باید امکانات ،پتانسیلها و نیروي انسانی این گونه بافتها را شناسایی
و سپس از آنها به عنوان نیروي محرکه اقتصادي بهره جست.
لطفي تاكيد كرد :هدف از احیاي اقتصادي باید ایجاد اقتصاد پایدار باشد ،نه اقتصادي که از بیرون به این بافتها
تحمیل ميشود ،از طرفی دیگر اگر سرمایهگذاريهایی که در بافتهاي فرسوده انجام میشود ،منافع ساکنان آن را
در نظر نگیرد نه تنها نمیتواند موثر باشد بلکه میتواند مخرب نیز باشد .بدین ترتیب تأکید اصلی دراحیاي اقتصادي
بافتهاي فرسوده استفاده از امکانات و نیروهاي داخلی است.
وي افزود :اغلب ساکنان بافتهاي فرسوده به لحاظ اقتصادي از وضعیت خوبی برخوردار نیستند ،لذا ساکنان این
گونه بافتها ،بیش��تر تالش خود را براي تأمین معیشت زندگی خود متمرکز میکنند و فرصت مشارکت از آنان
گرفته میشود.
لطفی افزود :این شرایط با توسعه مشارکت مردمیمغایر بوده و مشارکت در این راستا احتما ًال مختص گروههایی
خواهد بود که ازکیفیت زندگی بهتري برخوردارند .حال آنکه در شیوههاي مشارکت مردمی در نوسازي بافتهاي
فرسوده ،باید عامه مردم به ویژه محرومان جامعه مورد نظر قرار گیرند.
وي گفت :موضوعی که درحل مسايل بافتهاي فرسوده کمتر مورد تأکید قرار گرفته ،پایداري اقتصادي دربافتهاي
شهري است .چنانچه هر مکان شهري با سه عامل انسان ،فضا و فعالیت شناخته میشود ،اما با بررسی این سه
عامل در بافتهاي فرس��وده به این نکته دس��ت خواهیم یافت که متأسفانه مساله فعالیت ،کمتر مورد توجه قرار
گرفته است.
لطفي بيان کرد :در حالی که فعالیت عامل پویایی و زنده نگه داشتن بافتهاي شهري است با ایجاد و توسعه کسب
و کارهاي کوچک ،بار دیگر فعالیت و پویایی به بافتهاي فرسوده باز میگردد و موجب احیاي اقتصادي این بافتها
میشود .پس از این مرحله به دلیل توانمند شدن ساکنان از لحاظ اقتصادي ،رغبت و تمایل آنان براي مشارکت در
نوسازي ،افزایش خواهد یافت .در واقع باید این چنین بیان كرد که ایجاد کسب و کارهاي کوچک ،میتواند پیش
زمینه مناسبی براي مشارکت شهروندان در نوسازي بافتهاي فرسوده باشد.
وي گفت :در بافتهاي فرسوده شهري ،میتوان با بررسی دقیق مسايل اجتماعی و اقتصادي به پتانسیلهاي بالقوه
که در میان ساکنان آن وجود دارد پی برده و به وسیله آن کسب و کارهاي کوچک را به راه انداخت ،گروه هدف به
منظور کسب و کارهاي کوچک ،میتواند قشرهاي سنی  15تا  60سال را در بر گیرد.همچنین گروه زنان به عنوان
سرمای ه نهفته در بافتهاي فرسوده نیز میتواند مورد توجه بیشتري قرار گیرند و نقش مؤثرتري را ایفا نمایند.
ضوابطنماهایشهریمشهدتدوینمیشود
معاون معماری و شهرسازی شهرداری مشهد گفت :ضوابط بهسازی و بازسازی نماهای شهری مشهد در قالب
دفترچه اي در حال تدوین نهایی است.
محمدهادی جاوید در اين باره افزود :آیین نامه ضوابط بهسازی و بازسازی به صورت جدی و بنیادی در سال 91
براي اجرایی شدن در مناطق  13گانه از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد مورد پیگیری قرار
خواهد گرفت.
وي با بیان اینکه شهرداري مشهد بر اساس مصوبه سال  1387شوراي عالي معماري و شهرسازي مبني بر ارتقاي
س��يما و منظر ش��هري ،پروژه مطالعه و تدوين ضوابط نماهاي شهري را در دستور كار خود قرار داده است ،افزود:
ضوابط نماها به چهار منطقه ش��هرداری مشهد براي اجرا ابالغ شده است که نظارت بر اجرای ضوابط ،به عهده
مناطق میباشد.
جاويد طراحی ش��هری را بخش بس��یار مهم و حساسی از هویت شهروندان یک شهر عنوان کرد و اظهار داشت:
دفترچه ضوابط نماها به مسکن و شهرسازی شهرداری مشهد نیز براي اعالم نظر ارسال شده است.
وی افزود :نما ،عنصر و ضلعی از ساختمان است که امروزه جزو جدايی ناپذیري از بدنه شهری محسوب میشود
که در معرض دید عموم و در تماس با فضاهای عمومیشهر قرار دارد که در روند شکل گیری سیمای شهر تاثیر
به سزایی دارد از این رو با شناسايی ناهنجاریهایی که سیمای کنونی شهر را بهم ریخته ،معیارها و ضوابط ساخت
و ساز در شکل گیری نماهای شهری تنظیم و ارايه گردیده است.
جاويد با اشاره به اینکه الیحه ضوابط در دو نسخه بهسازی نماهای ساختمانهای موجود و در حال ساخت تقسیم
بندی ش��ده است ،ادامه داد :هم اکنون الیحه ضوابط نماهای شهری مشهد در کمیسیون فنی و عمران شورای
اسالمی شهر مشهد طرح و در حال بررسی نهایی میباشد.
ت طراحی و بهسازی محیط شهری
وي با تاکید براینکه محورهای اصلی و خاص در این طرح با همکاری مدیری 
و طرحهای توسعه شهری شهرداری مشهد مورد مطالعه قرار گرفته است ،تصریح کرد :نماها تعریف کننده فضای
خیابان و یا میدان هستند که به موجب آن نما از حساسیت و اهمیت بیشتری در ساختمان برخوردار است.
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معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد با بیان اینکه سیمای هر شهر گویای فرهنگ و نگرش آن جامعه
میباشد ،اذعان داشت :خط بام (خط منتهی الیه هر ساختمان) کلیه ساختمانها ،مورد کنترل نماهای شهری در
برنامهریزیهای آتی قرار خواهد گرفت.
جاويد با بیان اینکه معیارهای فرهنگی ،سلیقه شخصی ،تفکر و امکانات نهادهای اجتماعی یک کشور نقش تعیین
کنندهای در نمای ظاهری و طراحی شهری دارند ،تصریح کرد :مدیریت طراحی و بهسازی محیط شهری مستقر
در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در نظر دارد با نظارت و ساماندهی فضاهای ایجاد شده در شهر
به استانداردهای بین المللی دست یابد تا مجاوران و زائران بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) از مشهد خاطرهای به یاد
ماندنی داشته باشند.
مشهد اولین کالنشهر در بازرسی ایمنی بزرگراههای درون شهری
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد از اجرای طرح بازرسی ایمنی بزرگراههای درون شهری
خبر داد و مشهد را به عنوان اولین کالنشهر در اجرای این طرح معرفی نمود.
سید مهدی امامی میبدی افزود :یکی از وظایف مهم این سازمان ،برقراری ایمنی حرکتی برای استفاده کنندگان
از شبکه معابر ،چون عابران پیاده ،دوچرخه سواران و وسایل نقلیه شخصی و عمومی میباشد که در همین راستا
مطالعات مختلفی در زمینه ایمن سازی شبکه معابر مشهد انجام گردیده که یکی از مهمترین این موارد ایمن سازی
بزرگراههای درون شهری است.
وی گفت :بازرسی ایمنی در مراحل مختلفی مانند مطالعات امکان سنجی ،طراحی مسیر ،عملیات اجرایی ،پیش از
گشایش و راههای موجود قابل انجام است که برای شهر مقدس مشهد که بازرسی ایمنی بزرگراههای موجود در
سطح شهر در دست اجرا میباشد.
امامی ادامه داد :در فاز نخست این پروژه ،تمامي بزرگراههای آزادی ،میثاق ،کالنتری ،فجر و بولوار وکیلآباد مورد
بازرسی و بازدید ایمنی قرار میگیرد و براساس مشکالت شناسایی شده برای هر منطقه راهکار مناسب اتخاذ و
اقدام اجرایی مورد نیاز انجام خواهد شد.
وي در پایان خاطرنشان کرد :مشهد اولین کالنشهر کشور است که بازرسی ایمنی بزرگراههای درون شهری را در
دستور کار قرار داده که با تایید بازرسان وزارت راه و مسکن ،در حال اجرا میباشد.
شهرداری؛ نهادي موثر در ارتقاي سرمایه اجتماعی مشهد
عضو هیئت علمی دانش��گاه فردوسی مشهد گفت :شهرداری نهادي موثر در برآورد سرمایه اجتماعی در مناطق
مختلف شهر مشهد و ارايه راهکارهایی براي ارتقاي آن است.
حسین محمدی ،بررسیهای اقتصادی و اجتماعی در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه را منجر به مطرح شدن
مفهوم نس��بت ًا جدید سرمایه اجتماعی دانست و افزود :نقش آن در شکل دهی روابط اجتماعی افراد حايز اهمیت
است.
به گفته وی ،طی سالهای اخیر شهرداری نقش بسزایی در سوق دهی امکانات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
در مناطق مختلف شهر مشهد داشته و از طرفی هم ارتباطش با مردم به عنوان صاحبان سرمایه اجتماعی ،سبب
بسترسازی مناسب براي افزایش این شاخص و ایجاد منافع متقابل برای مردم و مسووالن شده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به نتایج تحقیقات در این موضوع که حکایت از حد متوسط سطح سرمایه اجتماعی در
مشهد دارد ،تصریح کرد :بیشترین شاخصهای سرمایه اجتماعی در مشهد مربوط به آگاهی و مشارکت و کمترین
آن به اعتماد و امنیت بازمیگردد.
احداث  3شاهراه بزرگراهی برای اتصال  3قطب کشور به مشهد
مدیرکل س��اخت و توسعه راهها و بزرگراهها گفت :در حال حاضر سه پروژه بزرگراهی عظیم برای اتصال شمال،
جنوب شرق و مرکز کشور به مشهد مقدس در حال اجرا است.
خیراهلل خادمی ضمن اشاره به اجرای عملیات پروژه اتصال سه شاخه بزرگراهی کشور به مشهد مقدس یادآور شد:
سه محور بزرگراهی اصلی از سه طرف کشور شامل استانهای مرکزی (یزد) ،خراسان جنوبی و استان گلستان
(شهرس��تان گرگان و شهرهای شمالی کشور) به مشهد مقدس متصل میش��ود که هماکنون در حال برقراری
اتصالهااین بزرگراهها به شهر مشهد هستیم.
* اتمام بزرگراه گرگان  -بجنورد  -قوچان  -مشهد تا پایان سال 1392
مدیرکل ساخت و توسعه راهها و بزرگراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ،تصریح کرد:
در یکی از این مسیرها از استان گلستان و شهرستان گرگان مسیر بزرگراهی به استان خراسان شمالی و سپس
خراسان رضوی و مشهد متصل میشود.
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خبرها
خادمی ادامه داد :در حال حاضر حدفاصل بین مشهد تا بجنورد در خراسان شمالی اجرای مسیر بزرگراهی تقریب ًا
به اتمام رسیده است.
مدیرکل ساخت و توسعه راهها و بزرگراهها تصریح کرد :قطعات باقیمانده این بزرگراه حدفاصل بجنورد در استان
خراسان شمالی تا گرگان در استان گلستان است که بخشهایی از آن اجرا شده است.
خادمی خاطرنشان کرد :در بین کل مسیر بزرگراه سه قطعه اجرا نشده باقی مانده که دو قطعه در استان گلستان و
یک قطعه در استان خراسان شمالی است؛ از این سه قطعه دو قطعه در دست پیمانکار است و یک قطعه به طول
حدود  35کیلومتر در حال آمادهسازی است تا به مناقصه برود و پیمانکار آن انتخاب شود.
وي با اشاره به اینکه بزرگراه گرگان  -مشهد تا پایان سال  1392آماده بهرهبرداری است ،تصریح کرد :در این مسیر
بزرگراهی حدود  350میلیارد تومان هزینه میشود.
* اتصال زاهدان به مشهد مقدس از طریق بزرگراه مشهد  -گناباد  -بیرجند  -زاهدان
خادمی خاطرنشان کرد :محور دوم بزرگراهی ،از سمت استان سیستان و بلوچستان و زاهدان ابتدا به گناباد و سپس
به مشهد متصل میشود.
وي تصریح کرد :در حال حاضر اجرای بزرگراه از مش��هد تا تربت حیدریه و گناباد تا پایان س��ال به اتمام میرسد
همچنین اجرای مسیر از تربت حیدریه تا گناباد ،تا پایان سال  91به صورت بزرگراه اجرا میشود.
خادمی افزود :در بزرگراه مشهد زاهدان از سمت بیرجند ،سه قطعه توسط پیمانکار در حال انجام بوده و سه قطعه
دیگر آماده مناقصه است تا به پیمانکار سپرده شود.
مدیرکل ساخت و توسعه راهها و بزرگراهها تأکید کرد :شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل قصد دارد از
بیرجند تا مشهد مقدس به عنوان اولویت اول مسیر بزرگراه مشهد  -زاهدان تکمیل کند.
* پیشرفت پروژه بزرگراهی یزد  -طبس  -تربت حیدریه  -مشهد
خادمی خاطرنشان کرد :در مسیر سوم بزرگراهی در حال ساخت ،اتصال یزد به مشهد مقدس در حال پیگیری است
که در این مسیر بزرگراهی نیز از سمت تربت حیدریه به سمت بجستان و دهوک پروژه در حال اجراست.
وي تصریح کرد :از تربت حیدریه تا بجستان پروژه در قالب یک قطعه توسط پیمانکار به صورت بزرگراه در حال
انجام است ،همچنین از بجستان به سمت دهوک نیز در یکی از قطعات ،پروژه احداث بزرگراه انجام میشود.
خادمی با بیان اینکه اجرای کل این پروژهها به صورت بزرگراه از سمت مشهد مدنظر است ،خاطرنشان کرد :اولویت
ش��رکت س��اخت این است که این سه پروژه بزرگراهی از سمت مشهد مقدس به سمت بقیه نقاط اجرا شود زیرا
مسیرهای منتهی به مشهد یکی از مسیرهای پرتردد کشور ،در مبدأ و مقصداست.
زلزله 6ريشتري فاجعه غمانگيزي در مشهد به وجود ميآورد
رئيس كميسيون فني وعمراني شوراي اسالمي مشهد گفت :با وجود بيش از  300هزار واحد مسكوني در مشهد،
زلزله  6ريشتري فاجعه غمانگيزي به وجود ميآورد.
جواد داوودآبادي فزود :اين يكي از ضرورتهاي ايجاد طرح ش��هر جديد مش��هد است و البته بازسازي و نوسازي
بافتهاي فرس��وده و برنامهريزي براي توس��عه آينده مش��هد از ديگر ضرورتهاي ايجاد ش��هر جديد محسوب
ميشود.
وي با اشاره به اين كه وضعيت فعلي مشهد پسنديده نيست،اظهاركرد :اين طرح در قالب يك استراتژي فشرده
طراحي شده است،بايد طوري برنامهريزي كنيم كه افزايش تراكم جمعيت  20سال آينده را در داخل همين وسعت
جايگزين كنيم.
عضو هيات رئيسه شوراي اسالمي شهر مشهد ،طرح شهر جديد مشهد را در قالبي خطي معرفي و اظهاركرد :طول
اين شهر  70كيلومتر از فرودگاه و شهرك شيرين آغاز و بعد قرقي ،رضويه،طوس ،قاسمآباد ،آبادگران ،ذكريا يك
و دو با عرض  500تا  1000متر ساخته ميشود.
وي با بيان اينكه تمام نيازهاي شهروندي افراد در اين ساخت و سازها فراهم ميشود،خاطرنشان كرد :در بافتهاي
موجود پايداري وضعيت ،امكان تحول اساسي را نميدهد در نتيجه اراضي بكري كه در اطراف شهر وجود دارد،
ميتواند جايگاه اين تحوالت باش��د كه عالوه بر امكانات رفاهي ،خدماتي و آموزش��ي شامل كارگاههاي توليدي
كوچكي بوده و منبع درآمدي براي مجاوران امام رضا(ع) باشد.
داوودآبادي ادامه داد :بايد بافت مركزي شهر را كاهش دهيم به اين دليل كه بتوانيم بحث زيارت را به عنوان بحث
اصلي در مش��هد عنوان كنيم .من از مخالفان س��اخت و ساز اطراف حرم هستم و در طرح "دكترين شهرسازي"
اعالم كرديم تا فاصله يك كيلومتري اطراف حرم نبايد ساخت و ساز صورت بگيرد تا زائران با پاي پياده ،دوچرخه،
مونوريل و .. .به راحتي در تمام مقاطع سال خودشان را به حريم رضوي برسانند.
وي جمعيت مشهد را در سال  1500حدود  160ميليون نفر برآورد و اظهاركرد :با مالحظه وضعيت مشهد در 100
سال گذشته به اين برآورد رسيديم كه عالوه بر اين ،بالغ بر  300ميليون زائر به مشهد خواهند آمد و با توجه به بعد
زيارتي بايد به  100سال آينده مشهد نيز توجه كنيم.
وي با بيان اين كه فاصله اطراف حرم را بايد معنوي نگه داريم ،خاطرنش��ان كرد :س��اخت و سازهايي كه عوامل
قدرت براي درآمدزايي انجام ميدهند ،بايد متوقف كنيم و با چنين بافتي امنيت مردم را مخدوش كردهايم .ساالنه
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هزاران پرونده در كميسيون 100با مشكل روبهرو ميشود ،هنوز بحث تراكم را حل نكرده و هويت مردم را ضايع
كردهايم.
وي در توصيف طرح خطي ش��هر مش��هد گفت 175 :متر از  500متر عرض اين طرح براي خطوط ريلي و حمل
ونقل استفاده ميشود و در دو طرف انبوهسازي انجام ميگيرد ،تمام مراكز عمومي به صورت طبقاتي خواهد بود،
سيستم اداري در هر ناحيه در يك ساختمان  20طبقه تعريف شده است ،همچنين اماكن ورزشي و مراكز آموزشي
همه به صورت تجمعي در اين خط قرار ميگيرد.
مشهدپیشگامنوسازیبافتفرسوده
در سالهای اخیر خدمات شهرداري مشهد در حوزههاي مختلف رشد چشمگيري داشته و در بسياري از زمينهها
ارايه خدمات به شكل مطلوبتري به شهروندان صورت ميگيرد .این در حالی است که به گفته شهردار مشهد این
اقدامات براي رضايتمندي مردم مشهد و زائران امام هشتم(ع) صورت میگیرد.
سيدمحمد پژمان شهردار مشهد در نشستي با خبرنگاران گفت :شهرداري اقدامات خوبي را در بخشهاي مختلف
شهري انجام داده که به لحاظ کيفيت و کميت از درجه قابل قبولي برخوردار است.پژمان گفت :قرار بود که در مدت
 10سال از ابتدای برنامه توسعه چهارم  60هزار هکتار بافت فرسوده در کل کشور نوسازي شود که در حال حاضر
این روند در کل کشور تنها 10درصد پيشرفت داشته که از اين  10درصد  4درصد مربوط به شهر مشهد و  6درصد
توسازهاي غيرمجاز در شهر مشهد نیز گفت :اين
مربوط به ساير نقاط کشور است.وی در ادامه در خصوص ساخ 
توسازهاي غيرقانوني است که در اراضي کشاورزي
توسازها به دو دسته تقسيم ميشوند که دسته اول ساخ 
ساخ 
توس��ازها جمعآوري وس��ايل و مصالح است و نوع دوم
صورت ميگيرد که برخورد ش��هرداري با اين گونه ساخ 
توسازها نوع مجاز بوده ولي به دليل دارا بودن اضافات يا تغيير داخل ساختمان از نظر ما تخلف صورت گرفته
ساخ 
که اين ساختمانها توسط شهرداري پلمب ميشود.وي گفت :در برخي از موارد که قانون رعايت نشود فرد متخلف
به دادگاه معرفي شده و در صورت نياز با هماهنگي مراجع قضايي و فرمانداري نسبت به تخريب بنا اقدام ميشود.
پژمان در ادامه به مصوبات سفرهاي استاني هيات دولت در مشهد اشاره کرد و گفت :اين مصوبات در چند بخش
توسازها
بوده که يکي از آن مصوبات کمک به توانمندسازي مناطق حاشيه شهري و اختصاص اعتبار براي ساخ 
در اين مناطق بوده که بيش از  50درصد از اين اعتبارات محقق نشده است.وي با بیان اینکه چندين مصوبه براي
تامين منابع مالي براي ساخت و بازسازي بافت فرسوده توسط دولت به تصويب رسيده که تاکنون اجرايي نشده
است ،اظهار امیدواری کرد از محل بودجه فرهنگي اعتباراتي براي اين بخش در نظر گرفته شود.
در صورت کمک دولت؛ مشهد صاحب اتوبوسهاي برقي ميشود
شهردارمش��هد گفت :در صورت کمک دولت در بحث خريد و راه اندازي نس��ل جديد اتوبوسها ،مشهد صاحب
اتوبوسهاي برقي ميشود.
سيد محمد پژمان در حاشيه برگزاري يکصد و سي و پنجمين جلسه علني سومين دوره شوراي اسالمي شهر مشهد
در گفت و گو با خبرنگاران با بيان اين مطلب اظهارکرد :قيمت اتوبوسهاي برقي زياد است اما هزينه راه اندازي
اين اتوبوسها در شهر براي شهرداري بسيار گران تمام ميشود که اگر کمکهاي دولت در اين باره به بخش حمل
و نقل مشهد اختصاص يابد ،امکان راه اندازي اين اتوبوسها در مشهد وجود دارد.
شهردار مشهد افزود :فعال درصدد هستيم در صورت اختصاص منابعي براي حمل و نقل شهر مشهد ،از صندوق
توسعه ملي وام دريافت کنيم.
وي با اشاره به اينکه رايزنيهاي زيادي براي خريد اتوبوسهاي برقي ،دو طبقه و اتوبوسهاي با ارتفاع پايين شده،
تصريح کرد :به دليل نوسان قيمت ارز نه شرکت سازنده ميتوانند رقم صحيحي را به ما ارايه دهد ،نه ما ميتوانيم
عدد خود را قطعي کنيم.
پژمان افزود :قرارداد خريد اتوبوسهاي با ارتفاع پايين از س��وئد نهايي شده اما به دليل وجود همين نوسانات اين
شرکت نميتواند قيمت قطعي را اعالم کند .ضمن اينکه بصورت موقت پيشنهاد داده شده که صد دستگاه اتوبوس
کم ارتفاع براي مشهد توليد شود.
وي افزود :شهرداري با شرکت توليد کننده قطعات در چين در حال نهايي کردن قرار داد براي توليد واگنهاي خط
دوم قطار شهري است.
شهردار مشهد در خصوص وام براي بافتهاي فرسوده گفت :اگر قرار باشد از صندوق توسعه ملي وام بگيريم و
بافتهاي فرسوده را احيا کنيم ،اين امر نيازمند همت وزارت مسکن است تا معادل ريالي ارقامي که مورد نياز است را از
صندوق برداشت کند البته اين امر نيز منوط به مصوبه دولت در اين زمينه است و نيازمند وجوه ارزي در اين باره نيستيم.
پژمان در خصوص يارانه بليت نيز گفت :با وجود گذشت ماهها از زمان پرداخت مرحله اول يارانههاي بليت از سوي
دولت ،هنوز پرداخت مرحله دوم يارانه بليت از سوي دولت عملي نشده است.
وي ادامه داد :همچنين از بخش هدفمندي يارانهها کمکي به شهرداري مشهد نشده و وجوهي دريافتي حتي در
حد اضافه پرداختهاي اين نهاد نيز نميشود.
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خبرها
شهرداري مشهد حايز رتبه برتر جشنواره برترین روابط عمومیهای ایران شد
مدیر کل روابط عمومی و بین الملل ش��هرداری مشهد از کسب رتبه برتر شهرداری مشهد در هفتمین جشنواره
برترین روابط عمومیهای ایران که توسط سمپوزیوم بین المللی برگزار شد ،خبر داد.
حامد مقدم با بیان این خبر اظهار کرد :در این جش��نواره علمی که با حضور بیش از  300وزارتخانه ،دس��تگاه و
نهادهای مهم کشوری و استانی برگزار شد ،اداره کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد به عنوان نخستين
روابط عمومی شهرداریهاي کشور موفق شد در بخش برنامهریزی ارتباطی رتبه برتر این جشنواره را از آن خود
کند.
وی با مهم ارزیابی کردن برگزاری جشنواره برترین روابط عمومیهای ایران گفت :شهرداری به عنوان تنها ارگان
دارای رتبه برتر شرکت کننده از شهر مشهد در این جشنواره حضوریافت.
مشاور شهردار مشهد با اشاره به کیفیت باالی سطح داوری آثار ارايه شده و تحت نظر (IPRAانجمن بین المللی
روابط عمومی) به دبیرخانه جشنواره بیان کرد :هیئت داوری جشنواره با استفاده از استادان برجسته داخلی و خارجی
از جمله اس��تادان دانش��گاههای اس��تکهلم و رومانی به داوری آثار پرداخته و  8اثر را به عنوان برترین آثار روابط
عمومیهای کشور انتخاب کرده اند.
سخنگوی شهرداری مشهد در ادامه افزود :در بخش اطالع رسانی ،اداره کل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان
و در بخش پژوهشهای ارتباطی اداره روابط عمومی و بین الملل شرکت مدیریت منابع آب ایران انتخاب شدند.
حامد مقدم همچنین بیان کرد :در بخش تکریم ارباب رجوع اداره کل وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و در بخش
خالقیت اداره کل روابط عمومی و بین الملل پست بانک ایران به عنوان روابط عمومیهای برتر در این جشنواره
مورد تقدیر قرار گرفتند.
وی خاطر نشان کرد :شهرداری مشهد نیز در بخش برنامهریزی ارتباطی در این جشنواره موفق شد لوح و تندیس
برترین روابط عمومی کشور را از آن خود کند.
مدیر کل روابط عمومی وبین الملل ش��هرداری مشهد با اش��اره به برنامهریزیهای مدون ارتباطی با شهروندان
خاطر نش��ان کرد :ش��هرداری مشهد توانس��ت با پیگیریهای دقیق ،ارتباط گیری به موقع با شهروندان و توجه
به درخواستهای مردمی در قالب سامانههایی چون مرکز ارتباطات مردمی شهرداری مشهد  137و مرکز افکار
سنجی در زمینه ارتباط گیری صحیح با شهروندان موفق شود.
تقديرشهردارانکالنشهرهایکشورازشهردارمشهد
سخنگوی شهرداری مشهد گفت :تمامی شهرداران كالنشهرهاي كشور از عضويت شهردار مشهد به عنوان عضو
هیئت مدیره انجمن کالنشهرهای جهان (متروپلیس) تقدير كردند.
علی حامد مقدم با اش��اره به این موضوع که شهردارمش��هد سید محمد پژمان تنها نماینده ایران در هیئت مدیره
انجمن کالنشهرهای جهان(متروپلیس) است ،افزود :شهرداران کالنشهرهای کشور در 25دی ماه سال جاری با
اهداي لوح تقدیری به ش��هردار مشهد از عضويت وي در هیئت مدیره انجمن کالنشهرهای جهان (متروپلیس)
تقدير كردند.
وی با اشاره به اینکه این انجمن دارای هیئت مدیره ای از شهرداران  22کالنشهر جهان است ،افزود :این افتخار
برای مجموعه ش��هر مش��هد به وجود آمده که شهردار این شهر به عنوان عضو هیئت مدیره این انجمن انتخاب
شده است.
مدیر کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد به این موضوع که شهرهای مختلف کشورهای آمریکایی،
آسیایی ،اروپایی ،آفریقایی در این هیئت مدیره عضو هستند اشاره کرد و خاطر نشان کرد :حضور شهردار مشهد در
این هیئت مدیره به دليل بیان مواضع پایتخت معنوی ایران و مدیریت شهری اسالمی قابل توجه و ارزشمند است
و میتواند دستاوردهای بسیار مهمی را برای این کالنشهر به ارمغان بیاورد.
حامد مقدم در ادامه بیان داش��ت :تقدیر شهرداران کالنشهرهای کشور از شهردار مشهد بیانگر این مطلب است
که مش��هد میتواند در این انجمن نمایندگی کالنش��هرهای کشور را برعهده داشته باشد و مواضع و دیدگاهها و
درخواستهای کالنشهرها و شهرداریهای مراکز استانها را در این انجمن اعالم دارد.
وی با اش��اره به این موضوع که مش��هد شهری بین المللی است ،خاطر نشان کرد :ارتباطات مشهد در حوزههای
بین المللی گسترش یافته و قابلیتها ،توانمندیها و ظرفیتهای این شهر به سایر کالنشهرهای دنیا معرفی و
شناسانده شده است.
مشاور شهردار مشهد افزود :با معرفی مشهد به شهرهای جهان از پتانسیلهایی که در سطح جهان براي ایجاد رفاه
بیشتر برای شهروندان وجود دارد ،بهرهگيري خواهد شد.
حامد مقدم با اشاره به این موضوع که مشهد عضو دبیرخانه نشست ادواری شهرداران کالنشهرهای کشور است،
خاطرنشان کرد :موضوعاتی که در این نشستها مطرح میشود به عنوان مطالبات شهرداریهای کشور در این
انجمن پیگیری و دنبال میشود.
گفتنی اس��ت؛ انجمن کالنشهرهای جهان(متروپلیس) در حال حاضر دارای 129عضو بوده و هیئت مدیره آن از
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22تن از شهرداران شهرهای ملبورن ،مونترال ،برلین ،سئول ،بارسلون ،تورنتو ،بروکسل ،مشهد ،پورتوآلگره ،قاهره،
باماکو ،رباط ،استانبول،گوانگجو ،سائوپائولو ،مکزیکوسیتی ،آنتاناریو ،سانتیاگو ،پاریس ،مسکو ،آبیجان و نواکچوت
تشکیل شده است.
12هزار واحد متخلف در شهر مشهد پلمب شد
ن شهرنش��ینی ،مستلزم وضع قوانین کارآمد در حوزههای مختلف شهری است به همین دلیل
جلوگیری از بحرا 
شهرداری مشهد درخصوص عملیات اجرایی ساختمانی طبق اختیارات قانونی خود وارد عمل شده و برخوردهای
قهری از جمله پلمب و صدور رأی جریمه و یا تخریب انجام میدهد.
در همین رابطه معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد میگوید :در  8ماهه ابتدایی سال جاری تعداد  12هزار
و  18مورد پلمب واحدهای متخلف ساختمانی در شهر مشهد گزارش و ثبت شده است.
محمدهادی جاوید با بیان این مطلب اظهار میکند :همچنین در طی این مدت  9هزار مورد فک پلمب از سوی
متخلفان گزارش شده که البته این آمار به معنای تعداد تخلف نیست بلکه به معنای دفعات ارجاع نوبت فک پلمب
میباشد.
وی با اشاره به اینکه منطقه  2شهرداری مشهد با تعداد  2هزار و  818نوبت پلمب ،بیشترین تخلفات ساختمانی
صورت گرفته در شهر مشهد را به خود اختصاص داده است ،خاطر نشان میکند :از آنجا که این منطقه در صدر
تعداد ساخت و سازهای شهر مشهد قرار دارد ،بیشترین میزان تخلفات ساختمانی را به خود اختصاص داده است.
وي در ادامه میافزاید :همچنین مناطق  10و  7شهرداری مشهد به ترتیب با تعداد یک هزار و  806و هزار و283
مورد تخلفات را به خود اختصاص داده است.
جاوید ادامه میدهد :از آنجا که ساخت و سازهای موجود در منطقه ثامن ضابطه مند و اصولی است و به صورت
انبوه سازی انجام میشود ،این منطقه با  219مورد پلمب کمترین تعداد گزارشات پلمب را شامل شده است.
وی بیان میکند :در اجرای وظایف قانونی شهرداری درخصوص مقابله با تخلفات ساختمانی ،ماده  ۱۰۰شهرداری
را مکلف کرده که به کمک مأموران خود از عملیات ساختمانی مخالف پروانه و یا بدون پروانه در محدوده و حریم
شهرجلوگیرینماید.
جاوید تصریح میکند :پلمب فقط برای ساختمانهای نیمهتمام و یا تازهاحداث نیست و به موجب تبصره ۲۰ماده
ت برای ساکنان
 ۵۵قانون شهرداریها ،جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی موجب بروز مزاحم 
شهر میگردد یا مخالف اصول بهداشت شهرهاست ،در حیطه وظایف شهرداری است.
وي با بیان اینکه ش��هرداری مکلف اس��ت از تأسیس کارخانهها ،کارگاهها و به طور کلی تمام مشاغلی که ایجاد
مزاحمت و سروصدا و یا تولید آلودگی مینمایند ،جلوگیری کند ،میافزاید :اینگونه مشاغل طبق دستور مقامات
تعطیل شده و صرفا شامل ماده ۱۰۰و تخلفات ساختمانی نیست.
وی با اشاره به اینکه در هشت ماهه ابتدایی سال  89تعداد  11هزار و  48مورد پلمب و  7هزار و  282مورد فک
پلمب گزارش شده ،تصریح میکند :به علت گسترش حجم و افزایش کیفیت نظارت  8اکیپ گشت و پلیسهای
ساختمان در تمامی نقاط شهر مشهد ،با کوچکترین تخلف برخورد جدی صورت میگیرد .ضمن اینکه با استفاده
از توان بخش خصوصی و برون سپاری فعالیتها ،پیگیریهای مستمر صورت میگیرد .این در حالی است که در
سال گذشته تنها  4اکیپ به گشت زنی میپرداختند.
وي تصریح میکند :یکی از دالیلی که برخی اقدام به فک پلمب میکنند آن است که قوانین موجود بازدارندگی
الزم را ندارد و همه دالیل را نباید در نحوه عملکرد شهرداری دانست.
جاوید همچنین با اشاره به جلوگیری از  31هزار مورد تخلف ساختمانی در هشت ماهه ابتدایی سال ،خاطر نشان
میکند :عالوه بر این در طی این مدت تعداد 21هزار اخطاریه صادر و بیش از  6هزار مورد جمع آوری ابزار کار به
منظور توقف عملیات ساختمانی غیر مجاز به ثبت رسیده و  2هزار و  100دستگاه ساعت کارکرد ماشین آالت در
حاشیه شهر به منظور جمع آوری ابزار گزارش شده است.
وی تعداد آراي قلع بنا در سال جاری را  200مورد عنوان کرده و میافزاید :مناطق  2و  10بیشترین آمار قلع بنا را
به خود اختصاص میدهند.
وي با اشاره به اینکه  48درصد آراي کمیسیون ماده صد را جریمه متخلفان ساختمانی به خود اختصاص میدهند،
میگوید :تعداد  62درصد را نیز آمار قلع بنا و تعطیل و تبدیل به کاربری به خود اختصاص میدهد.
مالیات بر امالک؛ منبع مناسب تامین مالی شهرداریها
مدرس دانش��گاه علوم اقتصادی تهران گفت :رس��یدن به درآمد تامین کننده شهرداریها ،در ارايه بهتر خدمات
شهری حايز اهمیت است.
رضا نصر اصفهانی افزود :بیش از یکصد س��ال از تاس��یس شهرداری در ایران میگذرد و از ابتدا قوانین و مقررات
مدونی که در آن تامین مالی ،در اجرای وظایف شهرداری تعریف شده باشد ،ارايه نشده است.
وی با اش��اره به  70درصد شهرنش��ینی در کشور ،متقاضیان کاال و خدمات شهری را روز افزون خواند و ادامه داد:
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وابستگی این نهاد به منابع ناپایداری چون درآمدهای حاصله از ارايه مجوز ساختمان و نوسازی ،پیامدهای نامناسبی
را برای اقتصاد شهرها در پی داشتهاست.
اس��تاد دانش��گاه تهران ،توان تامین مالی باال از این درآمدها را دلیل توجه جدی شهرداریها عنوان و خاطرنشان
کرد :مطمئنا" این توان ادامه نخواهد داشت و خواست اکثر مدیران محلی ،ارايه جایگزینی مناسب برای کمک به
اقتصاد شهرهاست.
نصراصفهانی ،از اصول استانداردی که برای تامین مالی شهرداریها و دولتهای محلی معرفی شده اند یاد کرد و
افزود :مالیات بر امالک و مستغالت بیشتر این اصول را دارا میباشند.
لولههای آب را عایق بندی کنید
مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب خراس��ان رضوی گفت :با ادامه برودت هوا شهروندان کنتور و لولههای آب
واحدهای مسکونی خود را عایق بندی و محافظت کنند.
محمد طاهری اظهارکرد :با توجه به گزارشهایی مبنی بر ادامه کاهش دما به زیر صفر درجه ضروری اس��ت به
منظور جلوگیری از یخ زدگی و ترکیدگی کنتور لولهها و اتصاالت آب در معرض هوای آزاد و قطع آب نسبت به
عایق بندی آن اقدام الزم صورت گیرد .وی اظهار داشت :ادامه کاهش دما منجر به مشکالتی برای شهروندان
اس��تان خواهد ش��د و عایق کردن دور کنتور و لولههای آب در فضای باز با پشم شیشه ،گونی و الیاف مصنوعی
مهمترین اقدام برای برون رفت از این مشکل است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی گفت :در زمان بروز یخبندان مواردی از قبیل ریختن آب جوش
بر روی کنتور روشن کردن آتش در حوضچه کنتور ،باز گذاشتن شیرآب جهت رفع یخ زدگی کنتور و لولههای آب
جدا خودداری کنند .وی افزود :به جای این موارد که صدمات جبران ناپذیری به سیس��تم لوله کشی و واحدهای
مسکونی میزند بهترین شیوه عایق بندی لولههاست.
طاهری ادامه داد :با این حال اکیپهای عملیاتی در ش��هرهای خراس��ان رضوی براي رفع مشکالت ناشی از یخ
زدگی در فصل س��رما در آماده باش هستند .گفتنی است ،براساس گزارشهای منتشر شده برودت هوا در برخی
شهرهای خراسان رضوی به زیرصفررسیده و تا آخر هفته دیگر این برودت ادامه دارد.
ساخت شهر تمدنها در شاندیز
ساخت شهر تمدنها در منطقه داغستان شهرستان طرقبه ،شاندیز آغاز شد.
شهردار طرقبه و شاندیز گفت :این شهر در زمینی به مساحت  126هکتار در منطقه  400هکتاری داغستان در
مدت پنج سال ساخته میشود .مصطفی فخریان افزود :در این شهر سه طرح پنجره ای به جهان ،پنجره ای به
اسالم و پنجره ای به ایران ساخته میشود؛ که حدود  200نماد و ابنیه تاریخی حجمی متناسب با هر بخش شامل
سیر تاریخ اسالم ،مناطق دیدنی جهان و ایران به نمایش گذاشته میشود.
وی گفت :زمین ساخت این مجموعه را مسکن و شهرسازی خراسان رضوی تامین کرده است ،و هزینه اجرای
آن را نیزبخش خصوصی با سرمایه گذاری  120میلیارد تومان تقبل کرده است .شهرستان طرقبه شاندیز یکی از
مناطق ییالقی خراسان رضوی است که همه ساله پذیرای میلیونها زائر ومسافر از سراسر ایران است.
نوسازیبافتفرسودهمشهد
استاندار خراسان رضوی از اتمام عملیات نوسازی بافت فرسوده مشهد پیش از به پایان رسیدن برنامه پنجم توسعه
خبر داد.
محمود صالحی ،افزود :از  12هزار واحد بافت فرسوده مشهد 6000 ،مورد آن برای تخریب یا واگذاری تملک شده
است و فرآیند تملک برای بقیه واحدها نیز به طور مستمر در حال انجام است .استاندار خراسان رضوی از ساخت
س��ازهها بر اس��اس اصول و استانداردهای ساختمان سازی به عنوان مهمترین راه کاهش خسارات مالی و تلفات
ناشی از حوادثی چون زلزله یاد و اضافه کرد :مقاومسازی خانههای روستایی به عنوان یکی از سیاستهای اساسی
دولت ،به سرعت در استان در حال پیگیری است.
احداثقطارشهریگلبهارمشهد
مدیرعامل شهرجدید گلبهار در استان خراسان رضوی گفت :عملیات ساخت مسیر قطار شهری این شهر به مشهد
مقدس به طول  38کیلومتر 22بهمن ماه امسال با اعتبار  170میلیارد ریال آغاز میشود.
سید مجتبی علوی مقدم اظهار داشت :تکمیل این خط نقش موثری در جابه جایی زائران امام هشتم(ع) به این شهر
و بلعکس خواهد داشت .وی افزود :شهر مشهد از نظر مساحت و جمعیت دومین شهر کشور پس از تهران محسوب
میشود و یکی از شهرهای پیش بینی شده برای جذب جمعیت سرریز مشهد ،گلبهار است.
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به گفته علوی مقدم در کنار حمل ونقل ریلی ،تبدیل مس��یر جاده ای گلبهار به مش��هد از چهار باندی فعلی به
ش��ش باند در راس��تاي افزایش ایمنی رفت و آمد شهروندان و کاهش آمار تصادفات صورت میگیرد .وی افتتاح
رسمیفرودگاه آموزشی گلبهار در  28آذرماه گذشته توسط وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را از دیگر اقدامات
موثر برای رشد و توسعه این شهرجدید دانست و گفت :سهولت حمل ونقل شهروندان یکی از جذابیتهای جذب
جمعیت برای این شهر محسوب میشود.
علوی مقدم یادآور شد :اکنون نزدیک به  15هزار نفر در شهرجدید گلبهار ساکن شده اند و انتظار میرود با بهره
برداری از واحدهای مسکونی طرح مهر ،جمعیت این شهر افزایش یابد .وی گفت :براساس برنامهریزی انجام شده
از س��وی ش��رکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از مجموع  372هزار واحد مسکونی سهمیه 1389-90
گلبهار سهم  40هزار واحد مسکونی را دارد.
وی از برنامهریزی صورت گرفته برای توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در شهرجدید گلبهار به عنوان یک اقدام
مناس��ب یاد کرد و گفت :در مس��احتی به وس��عت یک هزار و  700هکتار به عنوان پروژه نمونه به منظور توسعه
فرهنگ دوچرخه سواری در این شهر طراحی شده است .مسیرهایی برای تردد ویژه دوچرخه ،پارکینگهای الزم
و استراحتگاه برای دوچرخه سواران از اقداماتی است که در این ارتباط صورت گرفته است .شهرجدید گلبهار در 35
کیلومتری مشهد در محور مشهد قوچان واقع شده و در منطقه شمال غرب بارگاه امام هشتم (ع)قرار دارد.
افتتاحفرودگاهشهرجدیدگلبهار
مدیر عامل شهر جدید گلبهار (خراسان رضوی) گفت :فرودگاه آموزشی شهر جدید گلبهار با طول باند یک هزار
متری با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رسما افتتاح میشود.
سید مجتبی علوی مقدم گفت :براساس برنامه تنظیم شده قرار است با حضور سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح فرودگاه آموزشی و گردشگری شهر جدید گلبهار مورد بهره برداری رسمی قرار گیرد .وی
افزود :این فرودگاه که با سرمایه بخش خصوصی احداث شده ،دارای فضای فرودگاهی به میزان  10هکتار ،فضای
آشیانه و تاسیسات  22هزار متر مربع و طول باند پرواز یک هزار متری است.
علوی مقدم اضافه کرد :فاز نخس��ت این پروژه در پنج هزار و  800متر مربع به مورد اجرا در آمده و تاکس��ی وی
(مس��یرهای جانبی تا خروجی از باند) موازی باند با چهار خروجی طراحی ش��ده اس��ت .وی یادآور ش��د سازمان
هواپیمایی کش��وری مجوز بهره برداری از این فرودگاه را صادر کرده و در آن هواپیماهای مدل و دو نفره امکان
پرواز دارند و با افزایش طول باند ،امکان پروازهای تفریحی و گردش��گری برای هواپیماهای  20تا  25نفری هم
فراهم میشود.
شهر جدید گلبهار در استان خراسان رضوی و در مسیر  35کیلومتری شمال غربی مشهد در محور مشهد قوچان
واقع شده است.
مراسم تودیع و معارفه معاون فنی و عمران شهرداری مشهد
سید محمد پژمان در مراسم تودیع و معارفه ،معاون فنی و عمران شهرداری مشهد که باحضور جمعی از مدیران
شهری و کارکنان معاونت فنی و عمران در سالن شهدای شهرداری مشهد برگزار شد ،با تشکر از خدمات چندین
س��اله مهندس نخعی گفت :ایش��ان با یک کارنامه خوب ،قابل قبول و درخشان ،بنا به درخواست خودشان مبنی
بر بازنشستگی با  25سال خدمت ،از بدنه اجرایی شهرداری جدا میشوند و امیدواریم همواره از نظرات ایشان در
مسايل مربوط به شهرداری استفاده کنیم.
حمید رضا نخعی نیز در این مراسم ،ضمن تشکر از شهردار مشهد و همکاران خود گفت :کار کردن در مجموعه
شهرداری مشهد ،کاری سخت و توان فرسا است و خداوند را شاکرم که این توفیق را به من عطا فرمود تا بتوانم
خدمتگزار زائران و مجاوران امام هشتم (ع) باشم.
حمید گشایشی ،معاون جدید فنی و عمران شهرداری مشهد نیز با تشکر از زحمات چندین ساله نخعی در این سمت
گفت :امیدواریم با همراهی و همکاری تمامی دوستان در مجموعه معاونت فنی و عمران بتوانیم اهداف شهرداری
در این معاونت را به بهترین شکل ممکن به سر منزل مقصود برسانیم.
شهردار مشهد :عمران و آباداني شهرها شاخص پيشرفت و توسعه يافتگي است
سيد محمد پژمان در مراسم توديع و معارفه ،معاون فني و عمران شهرداري مشهد که با حضور جمعي از مديران
شهري و کارکنان معاونت فني و عمران در سالن شهداي شهرداري مشهد برگزار شد ،افزود :شهر مشهد که قدمتي
بيش از  1400سال دارد ،همواره شاهد ساخت و سازهاي گوناگون بوده ،اما شتابي که رشد اين تغييرات در صد سال
گذشته داشتهاست ،بسيار چشمگير بوده به صورتي که طبق سرشماري صورت گرفته در سال  ،55جمعيت اين شهر
حدود  600هزار نفر بوده در حالي که جمعيت امروز مشهد بالغ بر  3ميليون نفر است.
شهردار مشهد خاطرنشان کرد :به دليل سرعت رشد جمعيتي ،اين کالنشهر نيز داراي تغيير و تحوالتي شده که اين
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تغييرات متناسب با افزايش جمعيت رشد نيست و قبل از مهيا شدن زيرساختهاي الزم ،جمعيت افزايش يافته و
باعث دور شدن شاخصها از استانداردهاي يک شهر مناسب گرديد.
وي گفت :طي چند س��ال گذش��ته اقدامات زيادي در شهر صورت گرفته تا عالوه بر جبران کاستيهاي گذشته،
متناس��ب با نياز روز ،فضاي ش��هري تعريف شده و براي کار و زندگي مردم آماده شود که اين مهم با عزم و اراده
مديران شهري و همکاري مردم تحقق يافته است و امروز نه تنها بسياري از عقب ماندگيها جبران شده ،بلکه در
برخي زمينهها ،اقدامات صورت گرفته در شهرداري مشهد در کشور و حتي در منطقه کم نظير بودهاست.
پژمان افزود :امروز به برکت وجود بارگاه ملکوتي امام هش��تم(ع) و به يمن حضور زائران و مجاوران آن حضرت،
شاهد سرمايهگذاريهاي وسيع در شهر هستيم و شهر مشهد برغم رکودي که بر بازار ساخت و ساز کشور حاکم
شده ،شاهد افزايش روز افزون ساخت و ساز بودهاست.
شهردار مشهد تصريح کرد :هنگامي که به پروژههاي اجرا شده در شهر طي چند سال اخير مينگريم ،شاهد افزايش
کمي و کيفي طرحهاي اجرا شده از نظر نوع اجرا و کيفيت هستيم که در کمترين زمان ممکن به بهرهبرداري رسيدهاند.
وي تاکيد کرد :شهرداري مشهد حداکثر زماني را که براي اجراي يک پروژه صرف ميکند ،بين يک تا يک و نيم
سال است و ديگر اجراي پروژههاي بيش از اين زمان ،غيرقابل قبول است.
توجه به پدافند غیر عامل از الزامات طراحی شهری است
شهردار منطقه  9مشهد گفت :باید تفکر دفاع در ضوابط نظام مهندسی و طراحی شهری شکل گیرد زیرا توجه به
پدافند غیر عامل از الزامات طراحی شهری است.
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني ش��هرداري مشهد ،محسن گلمش��کی با بیان این مطلب افزود :پدافندغیرعامل
مجموعه ای از برنامهریزیها ،طراحیها و اقداماتی است كه باعث كاهش آسیب پذیری در مقابل تهدیدات طبیعی
و غیر طبیعی میشود.
وی با اشاره به لزوم اهمیت به پدافند غیر عامل در حوزه شهر اظهار داشت :توزيع فضاي عناصر ،تركيب عناصر و
عملكردهاي اصلي شهر كه تشكيل دهنده ساختار شهر هستند ،نقش مهمي در ميزان آسيب پذيري شهر در برابر
حوادث مختلف دارند.
شهردار منطقه  9مشهد ادامه داد :تقسيمات كالبدي شهر ،مانند كوي ،محله ،ناحيه ،برزن و منطقه ،تك مركزي يا
چند مركزي بودن نيز وجوه ديگري از ساختار شهر محسوب ميشوند كه هر يك به لحاظ مقابله در برابر حوادث
داراي استعداد خاص خود است ،اما متاسفانه در شهر مشهد کمتر به مسايل پدافند غیر عامل توجه شده است.
وی تاکید کرد :بافت هر شهر يا همان شكل ،اندازه و چگونگي تركيب كوچكترین اجزاي تشكيل دهنده شهر نيز
در ميزان مقاومت شهر در برابر تهاجم نظامي و ديگر بالياي شهري مؤثر خواهد بود ،که باید به این مساله نیز در
ساخت و سازهای شهری توجه شود.
گلمش��کی تصریح کرد :به کارگيري اقدامات پدافند غير عامل ،موجب زنده ماندن و ادامه حيات و بقاي نيروي
انساني ميگردد که با ارزشترین سرمايه يک سازمان و قدرت ملي کشور ميباشد.
وی گفت :باید توجه داشته باشیم که اندیشه دفاعی از درون سیاستهای دفاعی کشور نشات میگیرد و هنگامی
که میخواهیم اندیشه دفاعی را بصورت مهندسی اجرا کنیم طبیعی است که اول باید این اندیشه از بخش دفاع جدا
شود و آن تفکر به ضوابط نظام مهندسی و طراحی شهری تبدیل شود و در نظام توسعه و اجرای کشور نهادینه شود.
گلمشکی با اشاره به باالبردن قابليت بقا ،استمرار عمليات و فعاليتهاي حياتي و خدمات رساني مراکز حياتي در
ساخت و سازها افزود :تقليل آسيب پذيري و کاهش خسارت و صدمات تاسيسات ،تجهيزات و نيروي انساني مراکز
حياتي ،حساس و مهم میتواند از مهمترین دستاوردهای توجه به پدافند غیر عامل در ساخت و سازها باشد.
میزان وقوع حریق17درصد کاهش داشتهاست
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت :در مدت هفت ماه ابتدای سال جاری میزان
وقوع حریق در شهر مشهد 17درصد کاهش داشتهاست.
مشهد حسن جعفری با بیان این مطلب افزود:در هفت ماه سال جاری دو هزار و147مورد حریق اتفاق افتاده است
که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17درصدکاهش داشتهاست.
وی با اشاره به آمار حوادث نیز گفت :همچنین در این مدت دو هزارو490مورد حادثه در شهر مشهد رخ داده است
که این میزان رشد 20درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد.
وي تصریح کرد:اتصال سیم حرارت به دليل مجاورت با آتش،ایجاد آتش توسط شخص و یا اشخاص و سوزاندن
ضایعات زباله اصلی ترین علل بروز حریق در این مدت میباشد.
وی گفت :همچنین گیرکردن حلقه انگشتری و زیورآالت،گیرکردن در آسانسور و نیش زدگی توسط زنبور بیشترین
حوادث اتفاق افتاده در هفت ماهه سال جاری میباشد.
جعفری تصریح کرد :در حال حاضر به منظور کاهش زمان رسیدن به محل حادثه و حریق ساخت ایستگاه میتواند
موثر باشد.
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وي گفت :ترویج و ارتقاي فرهنگ ایمنی از طریق نظارت براصول ساخت و سازها ،انجام بازدید ایمنی از واحدهای
تجاری ،اداری ،آموزش��ی ،بهداش��تی و درمانی با بهره گیری از سیس��تمهای مکانیزه و انجام آموزشهای برون
سازمانی و ایجاد آگاهی در جامعه نیز در کاهش وقوع حریق موثر است.
مشهد متفاوت تر از هرسال به استقبال بهار میرود
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت :بیش از یک هزار و  700طرح به دبیرخانه جشنواره استقبال از
بهار  90ارسال شده که نوید استقبال پررنگ تر و متفاوت تر مشهد را در نوروز  91میدهد.
حسین شادکام با بیان این مطلب اظهار کرد :در سال جاری از مجموع یک هزار و  716اثر رسیده ،تعداد  ۱۷۰اثر
به عنوان اولویت اول در زیباسازی فضای شهر مشهد انتخاب شدند.
وی با اشاره به اینکه تعداد ۱۷۰اثر نیز به عنوان اولویت دوم انتخاب گردید ،خاطر نشان کرد :در سال گذشته ۵۰۰
اثر به دبیرخانه رسیده که  ۶۰طرح به عنوان اولیت اول انتخاب شد.
وي با اش��اره به رشد ۳۰۰درصدی آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره به نسبت سال گذشته گفت :هیئت داوران با
لحاظ کردن این حجم گسترده از آثار ،اقدام به داوری آن نمود.
در همین خصوص مدیر امور هنری شهرداری مشهد نیز با اشاره به نتايج داوري آثار اظهار کرد :مجموع آثار رسیده
از حرکت رو به جلو در طراحیها و ایده پردازیهای آثار خبر میدهد.
هادی مظفری با اش��اره به پختهتر ش��دن ایدههایی که در س��الهای گذشته به عنوان یک «بارش خالقیت» و
«جرقه ذهنی» ارسال گردیده بود ،اظهار کرد :تمامیگروهها اعم از استادان دانشگاهی ،دانشجویان ،هنرمندان در
این حرکت بزرگ هنری ش��رکت کردند.حضور فعاالنه هنرمندان در این جشنواره نشان میدهد حرکت استقبال
از بهار در میان عموم مردم به عنوان یک مطالبه اجتماعی مطرح شده است و مردم هرساله منتظر بروز اتفاقات
تازهای در شهر خود هستند.
مظفری با بیان اینکه زیباسازی شهری با استفاده از المانهای خالقانه در بین هنرمندان جایگاه ویژهای پیدا کرده،
تصریح کرد :برخی از موضوعات همزمان از سوی هنرمندان مطرح شده و هیئت داوران با توجه به تقدم و تاخر
الهام این ایدهها ،شیوه ارايه (ماکت) را پسندید.
وی با اش��اره به برگزاری جلس��اتی با هنرمندان گفت :هنرمندان جهت دفاع از پروژههای خود ،از  8بهمن ماه با
مسووالن مربوطه ستاد استقبال از بهار به گفتگو پرداخته است.
وي اظه��ار کرد :پس از پایان جلس��ات با هنرمندان و همچنین جانمایی آث��ار راه یافته به مرحله پایانی ،تعداد و
مکانهای اجرای پروژهها اعالم میشود.
گفتنی است؛ فهرست اسامی راهیافتگان به مرحله نهایی جشنواره استقبال از بهار  91مشهد از سوی هيئت داوران
منتشر شده است.
يك طرح پژوهشي در دوازدهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي حايز رتبه برتر شد
طرح پژوهشي "بررسي كيفيت اجراي اتصاالت جوش وپيچ و مهره اي در ساختمانها،تابلوهاي تبليغاتي و پلهاي
فوالدي" به عنوان اولين طرح تحقيقاتي در سازمان نظام مهندسي ساختمان در دوازدهمين كنفرانس ملي جوش
و بازرسي حايز رتبه برتر شد.
مهندس اميد روح بخش در گفت و گو با ما هدف از اجراي طرح پژوهشي خود را برطرف ساختن مشكالت فراواني
دانس��ت كه در صنعت جوش��كاري و بازرسي جوش در ساخت و س��از وجود دارد .وي افزود :با همكاري مهندس
رضا اورنگي و مهندس الهه روح بخش بر آن ش��ديم تا مطالعات و تجربيات خود را در قالب اين طرح پژوهش��ي
براي تعدادي از ساختمانهاي بلندمرتبه و كوتاه مرتبه ،بيمارستانها ،پلهاي فوالدي ،تابلوهاي تبليغاتي ،مجتمع هاي
مسكوني واقامتي طي قراردادي با مديريت پژوهش سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي انجام دهيم.
وي كه موفق شده است گواهينامه هاي سطوح دو بين المللي مورد تاييد انجمن آزمون غيرمخرب آمريكا و نظارت
ارشد بين المللي جوشكاري را از انجمن جوشكاري آمريكا دريافت كند درخصوص مشكالت پيش روي جوشكاري
و بازرس��ي جوش ساختمان گفت :بزرگترين مش��كل حاضر در اين حوزه كمرنگ شدن اخالق مهندسي است.و
خاطر نشان كرد :تعهد يك مهندس در مقايسه با صاحبان ديگرمشاغل در اين است كه كارهاي وي ناپوشيده و
در معرض ديد همگان است.اعمال او قدم به قدم به شكل ماده اي سخت است .مهندس نمي تواند در پذيرش
خطا طفره برود.
شايان ذكر است مهندس اميد روح بخش دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمي مشهد در رشته مهندسي عمران است.
اولين سمينارآموزشي مباني گودبرداري و سازه هاي نگهبان در مشهد برگزار شد
نظر به اهميت موضوع گودبرداري و حفاظت ساختمانهاي مجاوردر ساخت و سازهاي استان وحوادثي كه هرازچند
گاه در اين رابطه اتفاق مي افتد به همت س��ازمان نظام مهندس��ي ساختمان خراسان رضوي و با همكاري مركز
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خبرها
تحقيقات ساختمان ومسكن اولين سمينارآموزشي مباني گودبرداري و سازه هاي نگهبان در تاريخ پنجشنبه و جمعه
 8و 9ديماه در محل سالن اجتماعات نمايشگاه بين المللي مشهد و با حضور جمع كثيري از مهندسين و ساير عالقه
مندان از سرتاسراستان برگزار شد.در اين دوره آموزشي كه به مدت دوروز ارائه گرديد،پس از سخنان مقدماتي ،مدير
آموزش سازمان نظام مهندسي ساختمان در رابطه با ضرورت و حساسيت موضوع ،جناب آقاي دكتر اشرفي استاد
محترم دانش��گاه ومدرس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن به تفصيل نكات نظري و مسائل اجرائي و مبتالبه
مربوط به عمليات گودبرداري و حفاظت ديواره هاي گود و س��اختمان هاي مجاور را همراه با پرس��ش و پاسخ از
سوي حاضرين بيان داشته ،در پايان سمينار نيز جناب آقاي مهندس اخوان رياست محترم سازمان نظام مهندسي
ساختمان خراسان رضوي سياستهاي اين سازمان را در رابطه با گسترش برنامه هاي آموزشي مفيد و طرحهاي
حمايتي از مهندسين عضو سازمان نظير طرح جامع بيمه مسئوليت براي كليه مهندسين بيان داشتند اين همايش
كه با ابراز رضايت وافر حاضرين همراه بود با برگزاري آزمون انتهاي دوره به پايان رسيد.
اولين سمينار بتن در قوچان برگزار گرديد
اولين سمينار بتن با هدف آشنايي متخصصين و دانشجويان با مباحث و دستاوردهاي نوين در زمينه بتن در قوچان
برگزار گرديد .مهندس خزائي با بيان اين خبر افزود  :اين س��مينار به همت مركز آموزش مهندسين خانه عمران
قوچان ،انجمن بتن خراسان رضوي ،دانشگاه فني و مهندسي قوچان ،نظام مهندسي و بنیاد مسکن قوچان و درگز،
خانه عمران شريف مشهد و ساير دانشگاه ها،موسسات ،شركت ها و ارگانهاي دولتي و خصوصي در روز يك شنبه
ششم آذرماه برگزار و مورد توجه و استقبال گسترده مهندسين و دانشجويان مواجه گرديد .دبير سمينار افزود  :در
اين برنامه جناب آقاي دكتر توكلي زاده عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد به همراه جناب مهندس مروتي
و جناب مهندس سجادي به بيان مباحثي در زمينه تكنولوژي بتن ،بتن هاي ويژه و طرح ملي اختالط بتن و لزوم
اس��تفاده از بتن هاي ويژه در س��اخت و ساز پرداختند .شايان ذكر است در ابتداي اين گردهمايي علمي مهندس
خزائي به اهميت و جايگاه بتن در عمران و آباداني كشور پرداخت و اظهار اميدواري كرد با حمايت و توجه دانشگاه
ها و ارگانهاي ذيربط شاهد برگزاري مستمر سمينارها و كارگاههاي تخصصي در زمينه مهندسي عمران و صنعت
س��اختمان در قوچان باش��يم .جناب دكتر توكلي زاده عضو هيات مديره انجمن بتن خراسان رضوي به رسالت و
جايگاه و برنامه هاي انجمن بتن پرداخته و خواستار توجه و دقت در محاسبات و اجراي بتن و استفاده از بتن هاي
خاص شد .در پايان اين سمينار سخنرانان ،برگزاركنندگان و حاميان مورد تقدير و تشكر قرار گرفتند.
بحرانفراروینظاممهندسیچیست؟
رئیس س��ازمان نظام مهندسی ساختمان کش��ور گفت :یکی از بحرانهایی که در بخش ساختمان با آن مواجه
هستیم ،رعایت نشدن مقررات ملی ساختمان به طور کامل است.
سید مهدیهاشمی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از مقررات ملی ساختمان روی زمین مانده است ،اظهار
داشت :نباید این گونه تصور کنیم که تمام مسوولیت این امر متوجه نظام مهندسی است .وی ادامه داد :البته نظام
مهندسی محور و متولی مقررات ملی ساختمان است ،اما این بحث یک حرکت جمعی محسوب میشود و همه
دستگاهها با هم فکری و همافزایی باید نسبت به ایجاد ساختار مناسب برای رعایت قانون تالش کنند.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در ارتباط با مدیریت بحران و اقدامات صورت گرفته در این زمینه بیان داشت:
با وجود تأکیدات رهبر معظم انقالب و مصوبه مجلس شورای اسالمی و با توجه به اینکه کشور ایران یک کشور
بحرانخیز است و در مواجه با بحران رتبه اول دنیا را در اختیار دارد ،باید موضوع بحران در دستور کار مسووالن
ق��رار گیرد .وی با بیان اینکه در بخش بحران س��رمایهگذاری الزم صورت نگرفته ،افزود :با برگزاری همایش و
نشستهای علمیباید همفکری الزم برای ارتقای سطح ایمنی انجام شود تا در مواجه شدن با بحرانهای طبیعی
کمترین مشکل به وجود بیاید.هاشمی با اشاره به اینکه متأسفانه توجه و تمرکز روی این بخش ضعیف است و
جامعه مهندسان باید در این راستا با کارآمدی بیشتر نقش مهمی را ایفا کند ،ادامه داد :یکی از بحرانهایی که در
بخش ساختمان با آن مواجه هستیم ،رعایت نشدن مقررات ملی ساختمان به طور کامل است .وی نظام مهندسی
را محور و متولی مقررات ملی ساختمان دانست و افزود :البته این بحث یک حرکت جمعی است و همه دستگاهها
با هم فکری و هم افزایی باید نسبت به ایجاد ساختار مناسب برای رعایت قانون تالش کنند.
رئیس س��ازمان نظام مهندسی ساختمان کش��ور به وجود مشکل ضعف در صدور شناسنامه ساختمانی در استان
اصفهان اشاره کرد و گفت :شناسنامه ساختمانی در راستای بحث مدیریت بحران ،بهینه سازی وضعیت موجود و
کاهش خطر پذیری میتواند تأثیرگذار باشد.
واکنش دولت به طرح  40برج پنجاه طبقه
معاون شهرسازی و معماری وزارت راهو شهرسازی با اعالم اینکه در شهر تهران طبق اسناد باالدستی ،حداکثر
ارتفاع مجاز ساختوساز9« ،طبقه» تعیین شده است ،گفت :برای پهنههایی از شهر نیز «بلندمرتبهسازی» پیشبینی
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شده است ،اما تا زمانی که ضوابط مربوط به آن از سوی شهرداری ارايه و به تصویب نهایی نرسد ،صدور هرگونه
مجوز ساخت بلندمرتبه در تهران مجاز نخواهد بود.
دبیر شورای عالی شهرسازیو معماری :سقف تراکمساختمانی مجاز در تهران «9طبقه» است
مقام وزارت راهوشهرسازی :شهرداریتهران برای بلندمرتبهسازی باید از شورای عالی شهرسازی مجوز بگیرد
چهار محدودیت تهران برای بلند مرتبهسازی
فرید قدیری :برنامه جدید ش��هرداریتهران برای حمایت از بلندمرتبهسازیهای باالی 12طبقه که قرار است از
طریق کاهش عوارض ساختوساز به اجرا دربیاید ،با واکنش دولت روبهرو شد.
معاون شهرس��ازی و معماری ش��هرداریتهران اعالم کرد :در راس��تای طرح تفصیلی تهران ،با مشارکت مردم
و انبوهس��ازان حدود  40برج  50طبقه در مناطق و محلههایی که اس��تعداد بلندمرتبهس��ازی در آنها وجود دارد،
س��اخته خواهد شد.اما در این باره یک مقام ارش��د در وزارت راهوشهرسازی روز گذشته به «دنیایاقتصاد» گفت:
در حالحاضر صدور هرگونه مجوز ساخت ساختمانهای بلندمرتبه در هر نقطهای از شهر تهران ممنوع است و
ش��هرداری نیز در صورتی که بخواهد طرح برجس��ازی را اجرا کند باید ابتدا از شورای عالی شهرسازی و معماری
کشور ،تاییدیه مخصوص بگیرد.
موضعگیری قانونی است؟
موضعگیری سریع دولت در مقابل طرح شهرداری را اگرچه میتوان به تاکید دوباره دولتیها مبنی بر «گسترش
افقی کالنشهر تهران برای رهایی از زندگی متراکم آپارتماننشینی» تعبیر کرد ،اما در اسناد مصوب طرح جامع
تهران که مورد تایید دو طرف قرار دارد ،قضاوت روشنی درباره نحوه برجسازی در پایتخت ارايه شده که متن آن،
گفتههای مسووالن وزارت راهوشهرسازی را تایید میکند.معاون شهرسازی و معماری وزارت راهوشهرسازی در عین
حال که طرح «احداث  40برج 50طبقه در تهران» را رد نمیکند ،اما اجرای آن را نیازمند تدوین ضوابط مخصوص
بلندمرتبهس��ازی توسط شهرداری و تصویب این ضوابط در ش��ورای عالی معماری و شهرسازی عنوان میکند.
میرمحمد غراوی تاکید کرد :صرفنظر از  4نوع محدودیت موجود در ش��هر تهران برای گس��ترش عمودی ،هر
نوع ساختوس��از در این کالنشهر مشمول رعایت مقررات طرح جامع تهران به عنوان سند باالدستی است ،در
طرح جامع تهران که بهمنماه س��ال 86به تصویب ش��ورای عالی شهرسازی رسید ،نحوه شکلگیری آتی شهر
تهران با اعمال میزان تراکم و تودهگذاری و همچنین ارتفاع مناس��ب س��اختمانها ،مشخص و اعالم شده است.
دبیر ش��ورای عالی معماری و شهرس��ازی تصریح کرد :طبق مقررات طرح جامع تهران ،تراکم ساختمانی مجاز
حداکثر حجم ساختوس��از تا س��قف تراکم تعیینشده بین  80تا  440درصد (حداکثر 9طبقه) تعیین شده است و
در عین حال ،پهنههایی از شهر نیز ویژه بلندمرتبهسازی درنظر گرفته شده که در سند طرح جامع قید شده است:
«شهرداریتهران باید حداکثر تا پایان سال ،87ضوابط و مقررات بلندمرتبهسازی را تهیه کند و به مرجع تصویب
نهایی آن که شورایعالی شهرسازی و معماری ایران است ،ارايه کند و تا زمان تصویب و ابالغ ضوابط ساختوساز
س��اختمانهای بلندمرتبه ،صدور هر گونه مجوز ساخت توسط شهرداری برای ساختمانهای بلندمرتبه در کلیه
پهنهها و با هر کاربری در شهر تهران مجاز نخواهد بود».
چهار محدودیت چیست؟
غراوی در ادامه افزود :افزایش تراکم و زندگی در ارتفاع در تعداد خاصی از شهرهای جهان به چشم میخورد ،اما اجرای
این شیوه ساختوساز در تهران نیازمند رعایت اصول زیست شهری و تامین حداقل سرانههای الزم خدماتی است.
وي تاکید کرد :ش��ورای عالی شهرسازی و معماری کشور با تعیین و تثبیت تراکم پیشنهادی طرح جامع تهران،
سقف جمعیتی قابل پذیرش شهر را تا سال  1404مشخص کرده است که در همین شرایط نیز با کمبودهای عمده
خدمات در شهر در سال افق مواجه هستیم ،بنابراین اگر قرار باشد تراکم ساختمانی در حد بلندمرتبهسازی صادر
شود باید برای خدمات سکونتی تدبیر خاصی درنظر گرفته شود.
باالی  9طبقه طرح توجیهی میخواهد
میرمحمد غراوی همچنین گفت :بلندمرتبهس��ازی عالوه بر اینکه نیاز به زمین مناس��ب را میطلبد ،با توجه به
الگوی موجود ساختوس��از در بیش از  50درصد از محدوده ش��هر تهران ،تقاضایی جز در دو یا سه منطقه شمال
شهر برای برجسازی ،وجود نخواهد داشت.این مقام ارشد وزارت راهوشهرسازی در پایان تصریح کرد :تا زمانی که
طرح یا پیشنهاد مس��ووالن شهرداری برای برجسازی به تصویب دولت نرسد ،همچنان مصوبات جاری شورای
عالی شهرسازی و معماری مالک عمل خواهد بود .در سند طرح جامع تهران که وزارت راهوشهرسازی با استناد
به آن ،صدور مجوز بلندمرتبهسازی را بدون هماهنگی با دولت ،ممنوع میداند ،حداقل و حداکثر تراکم ساختمانی
مجاز در پهنه مسکونی شهر  2تا  9طبقه اعالم شده است ،به گونه اي که در پهنه «مسکونی عام» سقف ارتفاع
ساختمانها باید  6طبقه با تراکم  360درصد باشد و در پهنه «مسکونی ویژه» نیز سقف ارتفاع9 ،طبقه با تراکم 315
درصد و سطح اشغال  35درصد باید اعمال شود.شرط ساختوسازهای  9طبقه در تهران داشتن زمین با مساحت
حداقل  1500مترمربع خواهد بود .در متن طرح جامع تهران ،برای بلندمرتبهسازی (بیشتر از  12طبقه) ،به صراحت
بر «ارائه طرح توجیهی» تاکید شده است و سقف تراکم نیز 600درصد با سطح اشغال  30درصد تعیین شده است
به این معنی که حداکثر ارتفاع باید  20طبقه باشد.به این ترتیب برای احداث برجهای  50طبقه ،هیچ ضوابطی در
طرح جامع عنوان نشده و باید برای احداث آنها ،در شورای عالی معماری و شهرسازی ،تصمیمگیری شود.
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خبرها
معماری امروز ساختمانها جرم و جنایت را به جامعه تقدیم کرده است
استاندار اصفهان دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی در همایش ساالنه کوپهای فرماندهی انتظامی استان اصفهان داشتن
امنیت و زندگی ایمن را یکی از موضوعات مورد توجه انس��ان در همه قرون و اعصار اعالم کرد و اظهار داش��ت:
آرزوی بشریت داشتن یک جامعه ایمن و به دور ازهرگونه ناامنی است .وی با بیان این که هر کس در جامعه باید
به سهم خود امنیت را به هم نوعانش تقدیم کند ،گفت :همه موفقیتها در سایه آرامش و امنیت بدست میآید.
اس��تاندار اصفهان جامعه را موظف به بسترس��ازی مناسب برای ایجاد امنیت و حفظ آرامش دانست و خاطرنشان
کرد :این موضوع تنها توسط یک دستگاه آن هم نیروی انتظامی و قضایی محقق نمی شود و همه ارگانها باید
به سهم خود وارد میدان شوند .ذاکراصفهانی فلسفه تشکیل دولتها را در ایجاد امنیت و آرامش اعالم کرد و بیان
داشت :فلسفه سیاست به معنای ترویج و تصمیم گیری برای امور کالن مردم بر بستر آرامش و رفاه است .وی دو
عامل اساسی انسان و طبیعت را در ایجاد جرم و بزه موثر دانست و یادآورشد :برای مجموعه عواملی که از طرف
طبیعت هم چون سیل و زلزله موجب ایجاد ناامنی در جامعه میشود راحت تر میتوان تصمیم گیری کرد چرا که
کنترلها بر روی طبیعت بیشتر از انسان است .ذاکراصفهانی با بیان این که کنترل عاملی به نام انسان که نقشی
اساسی در ایجاد ناامنی دارد پیچیده تر است ،گفت :با این وجود برای هر دوعامل باید برنامهریزی کرد و از قبل
آموزشها و تجهیزات الزم برای مقابله با هر عاملی که مخل امنیت است را تدارک دید .وی به رابطه مستقیم بین
معماری فضاهای شهری و مناسبات اجتماعی ،صنعتی و اقتصادی اشاره کرد و بیان داشت :این موضوع بر روی
استانداردهای شیوه زندگی افراد جامعه تاثیرگذاشته و دراین میان فضای رسانه ای که ذهنها را تحت کنترل خود
گرفته نیز بی تاثیر نبودهاست .ذاکراصفهانی امنیت شهری را از مولفههای حقوق شهروندی عنوان کرد و اذعان
داش��ت :به همین منظور پیش��گیری و مقابله با عوامل بروز ناامنی در جامعه در دستورکار همکاران ما در نیروی
انتظامی قرار گرفته است .وی با تاکید براین که ریشههای ناامنی را باید در جامعه به خوبی شناخت ،گفت :شناخت
و استفاده از ابزارها و تجهیزات روز برای مقابل با عوامل ناامنی در جامعه ضروری است .استاندار اصفهان با بیان
این که جامعه مطلوب ما جامعه اسالمی متناسب با آرمانها و اعتقادات دینی ما است ،اظهار داشت :جامعه دینی
باید به محور اصلی اش که همان آموزههای دینی اس��ت نزدیک و در مقابله با ناهنجاریهای موجود در بس��تر
جامعه موفق شود .ذاکراصفهانی با اعالم اینکه در مسیر رسیدن به جامعه دینی هستیم ولی تا رسیدن به آن هنوز
فرسخها فاصله داریم ،گفت :همه باید در این مسیر و برای حضور در چهارچوب یک جامعه دینی باید حضور بی
وقفه داش��ته باش��ند .وی با بیان این که امروزه بسیاری از جرایم نشات گرفت از معماری ساختمانها و فضاهای
شهری است ،گفت :متاسفانه روح انسانی در معماری ساختمانها نادیده گرفته شده و فضاهای فیزیکی ،منطبق بر
اصول و آموزههای دین نیست .استاندار اصفهان یکی دیگر از دالیل مهم افزایش جرم در جامعه را پیچیدگیهای
دنیای ارتباطات دانست و تاکید کرد :علیرغم همه تالشهایی که برای مبارزه با جرایم در دستگاه انتظامی و قضایی
صورت میگیرد اما متاسفانه روز به روز شاهد افزایش دامنه جرایم در جامعه میباشیم .ذاکر اصفهانی تغییر در شیوه
زیست را یکی از عوامل مهم در افزایش میزان و تنوع جرم عنوان کرد و اذعان داشت :هرچه زمان جلوتر میرود
نیازمند تدابیرخاص برای پیشگیری و مقابله با جرایم هستیم .وی با بیان این که در مسیر مقابله با جرایم نیازمند
استقرار جامعه دینی هستیم ،خاطرنشان کرد :باید پا به پای شرایط روز پیش رفت و در این مسیر اجازه نداد فضا در
اختیار عرصه بین الملل قرار گیرد .ذاکراصفهانی در خاتمه بر شکل گیری استانداردهای منطبق بر آموزههای دینی
در جامعه تاکید کرد و پایبندی بر اصول اسالمی و عمل به آن را مورد توجه همگان قرار داد.
خسارت استفاده از لولههای چینی در ساخت و سازهای ایرانی
ایران در سالهای اخیر توانسته در تولید لوله و کانالهای آب موفقیت چشمگیری داشته باشد بطوریکه'علی رضا
مقصودی'مدیرعامل شرکت لوله و ماشین سازی گفته است :ایران اولین تولیدکننده لوله آب و لولههای با قطر هزار
تا دوهزار میلیمتر چدنی و ضدزلزله در خاورمیانه است .این در حالی است که محصوالت ایران با سابقه  54ساله
در تولید لوله،اتصاالت و ش��یرآالت چدن نشکن در خطوط آبرسانی شهری و بین شهری هنوز مورد کم توجهی
بسیاری از مسووالن برای استفاده در پروژهها است.
'سعید چهارباغی'که در پنجمین نمایشگاه بینالمللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضالب اصفهان شرکت کرده
بود گفت:تولید لوله در ایران طبق استانداردهای بین المللی است و حجم صادرات نشانگر کیفیت این تولیدات است
زیرا کش��ورهای منطقه میتوانند مش��ابه تولیدات ایرانی را با باالترین استاندارد از نظر کیفیت خریداری کنند ،اما
بدلیل باالبودن کیفیت محصوالت ایرانی ،تولیدات کشورمان مورد استقبال قرار میگیرد .وی افزود:این افتخارات
درحالی است که در کشور خودمان این تولیدات کمتر مورد استفاده قرار میگیرد .وی بااشاره به اینکه دربسیاری
از مزایدهها و مناقصهها ش��رکتهای ایرانی حذف میشوند،گفت:در برخی موارد درخواست این شرکتها درگیر
بروکراسی اداری میشود که درنهایت در موعد مقرر به مزایده و یا مناقصه نمیرسند.
وی گفت:لولههای ایران مانند لولههای انتقال آب از قطرهای پایین تا چهارمتر و لولههای فشار قوی تصفیه اسمز
معکوس از تولیدات کش��ورهایی همچون چین و هند مرغوبتر است و طبق استاندارد اروپا تولید میشود اما اکثر
پیمانکاران ایرانی با شرکتهای چینی قرارداد منعقد و از آنها خرید میکنند.وی دلیل این امر را دادن پاداش مالی
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و معنوی چین به خریداران محصوالت خود عنوان کرد و افزود:شرکتهای ایرانی در ازای خرید محصوالت چینی
از کاهش عوارض گمرکی،سفر به کشورهای خارجی و حضور در نمایشگاهها برای انجام معامالت به نفع طرف
چینی و خودشان به شکل رایگان بهره مند میشوند.وجود این تسهیالت باعث شده است که پیمانکاران پروژههای
دولتی و خصوصی به خرید از شرکتهای چینی راغب تر شوند.
ش��رکتهای حاضر در این نمایشگاه در زمینههای لوله و اتصاالت چدنی ،فلزی و پلی اتیلن ،سیستمتصفیه آب
و فاضالب ،آب ش��یرینکن و مواد شیمیایی مرتبط ،مشاوره و پیمانکاری پروژههای سد و نیروگاههای برق آبی،
تونلهای آبرسانی ،سیستمهای پمپاژ،انتقال و آبرسانی و شبکههای توزیع فعالیت داشتند.
احداث ساختمانها به شیوه بتنی یا فلزی تفاوتی ندارد،مهم طراحی است
عضو هیات مدیره ش��رکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید گفت :قرار گرفتن ایران بر روی کمربند زلزله
واقعیتی انکارناپذیر است ،بنابراین برای پایداری ساختمانها در برابرزمین لرزهها رعایت اصول طراحی مهم است و
اگرنه تفاوتی نمیکند که بنا بتنی یا فلزی باشد.
'علیرضا ادیب فر'اظهار داشت :ساخت مسکن مهر در 17شهر جدید تحت پوشش وزارت راه وشهرسازی مطابق
مقررات ملی ساختمان و طبق آیین نامه  2800زلزله صورت میگیرد و تمامیالزامات دراین ارتباط مورد توجه قرار
دارد.وی با بیان اینکه ،برنامه وزارت راه وشهرسازی ساخت حدود  40درصد طرح مسکن مهر درسطح شهرهای
جدید است ،افزود :استحکام و پایداری این ساختمانها با اجرای دقیق و ضوابط و دستورالعملها تضمین میشود
و تمامیدست اندرکاران این بخش برای تحقق آن تالش میکنند .ادیب فر تصریح کرد :نبود تولیدات فوالدی
درکشورهای عراق و سوریه باعث شده تا آنها امروزه ساخت وساز بتنی مسکن را در دستور کار خود دهند درحالی
که ایران در این بخش از تولیدات استاندارد برخوردار و نیاز داخلی هم تامین میشود .وی یادآور شد :تاریخ ساخت
وساز کشور نشان میدهد که هنر ایرانیان دراین بخش همواره زبانزد بوده و اکنون نیز با بهره گیری از فناوریهای
نوین مس��کن مهر با س��هم حدود  50درصدی صنعتی سازی در شهرهای جدید ساخته شده و یا در حال ساخت
اس��ت .به گفته ادیب فر ،در کنار س��اخت وس��از ایمن یکی از راهبردهای  17شهرجدید تحت پوشش وزارت راه
وشهرسازی اشاعه معماری ایرانی  -اسالمی است که همراه با نظارت دقیق به مورد اجرا گذاشته میشود.
عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید افزود :سال  70روند شکل گیری شهرهای جدید
شتاب گرفت و آمارها نشان میدهد که سکنه این شهرها اکنون از رقم  500هزار نفر فراتر رفته است .وی یادآور
شد :شورای عالی شهرسازی و معماری مرجع عالی برای ساخت وسازها درسطح کشور است و در شهرهای جدید
نیز با تاسی به دستورالعملها ،قوانین و مقررات این شورا کار دنبال میشود.
ادیب فر از وجود طرح جامع برای  17شهرجدید خبر داد که در دورههای  10ساله مورد بازنگری قرار میگیرند و
شامل تغییرات الزم میشوند .پردیس ،پرند و اندیشه در استان تهران ،مجلسی ،فوالدشهر و بهارستان در استان
اصفهان ،سهند در آذربایجان شرقی ،صدرا در فارس ،شیرین شهر و رامین در خوزستان ،گلبهار و بینالود در خراسان
رضوی ،مهاجران در مرکزی ،هشتگرد در البرز ،رامشار در سیستان و بلوچستان ،عالی شهر در بوشهر و علوی در
هرمزگان شهرهای جدید تحت پوشش وزارت راه وشهرسازی هستند.
الزامهمهدستگاههابهبیمهساختمان
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت :بر اساس مصوبه دولت همه سازمانها ،دستگاهها ،نهادها و وزارتخانهها
موظفند ساختمانها و اماکن خود را از سال آینده بیمه کنند.
قدمی افزود:تالش میکنیم با گسترش فرهنگ بیمه تا حدودی خسارتهای احتمالی حوادث را کاهش دهیم .وی
گفت:هزینه بیمه ساختمانها بسیار پایین تر از آن چیزی است که مردم فکر میکنند و سالیانه حدود  15تا  20هزار
تومان است .رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت :پنجم دی سالروز وقوع زلزله شهرستان بم بود که در آن
زلزله ،متاسفانه  38هزار نفر جان باختند و این باید درس عبرتی باشد تا با برنامهریزیهای درست بتوانیم میزان
خسارتهای این گونه حوادث را کاهش دهیم.
قدمیاز تدوین طرح جامع مدیریت بحران کشور خبر داد و افزود :کشور ما زمینه وقوع  38نوع حادثه را دارد ،لذا باید
با تدوین برنامههای مختلفی همچون طرح جامع مدیریت بحران ،آمادگی مقابله با این حوادث را داشته باشیم .وی
گفت :جمهوری اسالمی ایران از بین ده رتبه حادثه خیزی جهان ،رتبه هفتم را دارد که کشوری پرخطر محسوب
میشود و این موضوع ایجاب میکند آمادگی الزم برای مقابله با حوادث را داشته باشیم.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه این سازمان از سال  1387تشکیل شده است ،گفت :تهیه طرح
جامع خطرپذیری مناطق کشور نیز یکی دیگر از طرحهایی است که در این سازمان تدوین شده است .قدمی گفت:
هر بحران س��ه مرحله قبل از حادثه ،زمان حادثه و بعد از حادثه دارد که برای آنها در س��ازمان مدیریت بحران،
برنامه تدوین شده است.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ،به نوسازی بافتهای فرسوده اشاره کرد و گفت :در سه سال گذشته ،هزار
و  500هزار هکتار بافت فرسوده روستایی نوسازی شده است .قدمی افزود :در تهران ،سه هزار و 200هکتار بافت

95

خبرها
فرسوده وجود دارد که نوسازی بافتهای فرسوده در این کالنشهر متاسفانه روند کندی دارد که علت اصلی آن نیز
مشارکت نکردن خود شهروندان است .وی ،مقاوم سازی ساختمانها و بناها را یکی از راهکارهای کاهش تلفات و
خسارتها در زمان وقوع حوادث دانست و گفت:باید مانورهای بحران به گونه ای برگزار شود که متناسب با وقوع
حادثه و دقیق تر از مانورهای فعلی برگزار شود.
وي گفت :بودجه ساالنه این سازمان ،هفت هزار و  700میلیارد تومان که بودجه مناسبی است و بیشتر این بودجه
نیز برای پیش��گیری هزینه میش��ود .قدمی ،آمادگی برای مقابله با حوادث در تهران را بیشتر از دیگر نقاط کشور
دانست و گفت :تالش میکنیم برنامههای مختلفی که در تهران اجرا میشود ،در سایر نقاط کشور نیز اجرا کنیم.
تدویننظامنامهپیمانکارانساختمانی
عضو گروه تدوین مرام نامه نظام پیمانکاری کش��ور گفت :نظام نامه پیمانکاران س��اختمانی تدوین و به مجلس
شورای اسالمی ارایه شده است.
مهندس عباس پناه هدف و فلسفه راه اندازی تدوین نظام نامه پیمانکاران ساختمانی را دستیابی به حق و حقوق
پیمانکاران عنوان کرد و بیان داشت :فلسفه دیگر این نظام نامه سامان دهی پیمانکاران و ایجاد بستر بازرسی و
نظارت دقیق بر پروژههای پیمانی است تا بدین وسیله به دولت کمک کنیم و هماهنگ باشیم.
اهداف نظام نامه پیمانکاری
وی از راه اندازی و تدوین این نظام نامه پیمانکاری در کانونهای شرکتهای ساختمانی ،تجهیزاتی و تاسیساتی
شهرهای مختلف کشور خبر داد و گفت :اجرای این مرام نامه میتواند پیمانکاران را صاحب حق و حقوق کند و
رابطه میان پیمانکار و کارفرما ضابطهمند و عادالنه میش��ود ،چرا که  60سال است که دولت کارفرما است و در
هنگام عقد قرارداد اختیارات تقریبا یک طرفهای را برای خود قايل میشود که با ابالغ و اجرای این نظام پیمانکاری
میتوان بس��تر و مس��یر رش��د و تعالی پیمانکاران متعهد و توانمند را فراهم کرد .وي با بیان اینکه این نظام نامه
میتواند جلوی پیمانکاران متخلف و ناکارآمد را بگیرد و نیز مشکالت نابرابری و بیعدالتی در مناقصهها را برطرف
کند ،گفت :نظام نامه پیمانکاران ساختمانی درحال تدوین و رفع اشکال است در آینده نزدیک به صورت الیحه به
مجلس ارايه خواهد شد.
ثبتحریممیراثیگرانترینخانهجهان
خانه مقدم موقوفی محسن مقدم ،فرزند احتساب الملک از شاگردان استاد کمال الملک ،باستان شناس و مؤسس
دانشگاه هنرهای زیبا و همسرش سلما است که آثار ارزشمند مکشوفه و جمعآوری شده همچون کاشی ،قطعات
سنگی تراشیده با الهام از فضاهای سنتی تاریخی را به زیباترین شکل ممکن در جای جای آن نصب کرده اند.
مدتی پیش حریم میراثی موزه مقدم که از آن به عنوان گرانترین خانه جهان یاد میشود ،توسط یک ساختمان
مسکونی  6طبقه به خطر افتاده بود اما اکنون این ساخت و ساز متوقف شده و مراحل ثبت حریم این موزه درحال
انجام است.
خانه مقدم ،نمونهای از یک خانه اصیل ایرانی و یک موزه آثار تاریخی اس��ت که قدمت برخی آثار آن به  6هزار
سال پیش برمیگردد .شاید به دلیل وجود همین آثار ارزشمند و تاریخی است که از آن به عنوان گرانترین خانه
یاد میشود.
همچنین در مجله «سپید و سیاه» که از جمله نشریههای قدیمی ایران به شمار میرود ،مقالهای از پروفسور پوپ
با عنوان بررسی هنرهای ایران به همراه مقالهای از اسماعیل جمشیدی (خبرنگار آن زمان) ،چاپ شده بود که وی
خانه مقدم را به عنوان گرانترین خانه جهان معرفی کرده بود.
خانه و موزه مقدم در روز  ۲۰آذر  ۱۳۷۹با شماره ثبت  ۲۹۲۹بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید اما برای
آن حریم تعیین نش��د .همین تعیین نش��دن حریم باعث شد تا مدتی پیش در ضلع شمالی این موزه ،مالک یک
ساختمان مسکونی  6طبقه اقدام به نوسازی و ساخت و ساز کند که با این اقدام ارتفاع ساختمان جدید حریم موزه
را به هم میزد.
اما در پی این اتفاق ،مس��ووالن موزه و اداره کل موزههای دانش��گاه تهران موضوع را به سازمان میراث فرهنگی
اطالع دادند .در نتیجه پس از یکسال به تازگی پیگیریهای مداوم مسووالن موزه به نتیجه رسید و سازمان میراث
فرهنگی را متقاعد کردند که جلوی این ساخت و ساز را بگیرد هر چند که مالک این ساختمان اعالم میکند مجوز
ساخت و ساز را از شهرداری و اداره میراث فرهنگی در دست دارد اما اکنون این عملیات متوقف شد تا آنکه حریم
این موزه تعیین و به ثبت برسد.
شهرداریهاضوابطفروشیمیکنند
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجانشرقی با اعالم اینکه متأسفانه امروز شهرداریها ضوابط فروشی
میکنند ،اظهار کرد :دغدغه اصلی رش��تههای مهندس��ی در ش��رایط امروز فروش ضوابط است و با وجود اینکه
96

شهرداریها به دليل نداشتن درآمد ،ضابطه فروشی میکنند ،اما تبعات منفی آن را نمیتوان متحمل شد.شهینباهر
افزود :تأمین رفاه و امنیت زندگی شهروندان با رعایت قوانین فنی و مهندسی شهرسازی ممکن است و با وجود
اینکه قوانین ساخت و ساز ما کامل نیست ،اما اگر همین قوانین موجود هم رعایت شود؛ تا حدودی به آرمان شهر
نزدیک میشویم.
س��عید برقی فرماندار بناب نیز بر لزوم تغییر قوانین و مقررات فعلی ساختمانس��ازی و شهرس��ازی تأکید کرد و
گفت :نظام مهندسی باید با تدوین و پیشنهاد اصالح قوانین فعلی ،آن را برای بررسی و بازنگری به شورای عالی
شهرسازی کشور ارجاع دهد تا در مجلس شورای اسالمی تصویب شود.
وی نبودن نظارت و کنترل بر تولید و مصرف مصالح ساختمانی ،رعایت نکردن فرهنگ معماری اسالمی در احداث
بنا و نمای ساختمانها و همچنین استاندارد نبودن عایق آنها در برابر سرما و گرما را سه مشکل عمده موجود در
صنعت ساختمان سازی اعالم کرد و افزود :اشرافیت ساختمانهای بلند در شهرها با فرهنگ اسالمی ما سازگار
نیست و مقصر اصلی آن مهندسان ناظر و طراح است.فرماندار بناب گفت :با وجود اینکه در سالهای اخیر توجه
خوبی به رعایت استحکام و مقاومت ساختمانها شده ،اما کافی نیست و باید فرهنگسازی و آگاهسازی مردم در
این زمینه بیشتر شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی فروش مصالح غیراستاندارد در بازار را دغدغه اصلی این
نظام دانست .ایرج شهینباهر اظهار داشت :کنترل و نظارت بر تولید و عرضه مصالح ساختمانی بر عهده سازمان
استاندارد و تحقیقات صنعتی است و باید علت آن به صورت ریشهای بررسی و با متخلفان برخورد قانونی شود.
وی با اش��اره به حوادث دلخراش در تبریز و تخریب دو باب س��اختمان بزرگ که منجر به کش��ته و زخمیشدن
تعدادی از ش��هروندان شد؛ عنوان کرد :آنهایی که در رسانهها فقط سازمان نظام مهندسی را مقصر این حوادث
میدانند ،بدانند که این س��ازمان از احداث س��اختمانهای تخریب شده هیچ خبری نداشته و ساخت و ساز آنها
غیرمجاز بودهاست.
ش��هینباهر علت اصلی این حادثه را ورود افراد غیرمتخصص به س��اختمان سازی و بیتوجهی به اصول فنی و
مهندسی ساختمان دانست و اذعان داشت :در این حادثه ضعف مدیریت مقابله با بحران در نجات حادثه دیدگان
بیش��تر معلوم ش��د ،چون که پیداکردن افراد از زیر آواری که فقط سقف و ستون بود ،بیش از دو روز طول کشید.
بنابراین اگر روزی چنین اتفاقی برای  6هزار ساختمان موجود در شهر تبریز اتفاق بیفتد ،آن وقت فاجعه خواهد شد.
عمارت نواب؛ بنایی که ویران شد
عمارت نواب که یکی از خانههای تاریخی یزد است و در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده امروز در شرایطی قرار
گرفته که دیگر نمیتوان گفت در چند قدمی تخریب قرار دارد بلکه باید گفت این بنا اکنون در ویرانی کامل است.
در این خانه تاریخی که روزگاری زیبایی منحصر به فردی داشت و به واسطه همین زیبایی نیز در فهرست آثار ملی
به ثبت رسید ،اکنون چیزی به نام در و پنجره وجود ندارد و همه یا به غارت رفته یا توسط اراذل و اوباشی که در
این خانه قدیمی جمع میشوند ،به عنوان سوخت زمستانی مورد استفاده قرار گرفته است.
خانه نواب اکنون تفاوتهایی با خانه نواب چند ماه پیش دارد.یکی از اتاقها کامال از ته سیگار و سرنگ خالی و به
قولی جارو شده بود ،مبلی در کنار پنجره قرار گرفته بود ،شمعهای رنگی در طاقچه نیمه فرو ریخته آن قرار گرفته
بود و ظاهرا انسانی خوش سلیقه شب و روز خود را آنجا سپری میکند.
خانه نواب اکنون به جز چهار پایه ای که بنا بر روی آن واقع شده و چیزی شبیه به یک خانه نیمه ساز است ،چیز
دیگری برای عرضه ندارد و به طور قطع دیگر نمیتوان این بنا را از بناهای ارزشمند تاریخی خواند.
این خانه تاریخی اکنون در مکانی بنا شده که محل عبور و مرور عابران پیاده نیست به همین دلیل به محل امنی
برای اجتماع معتادان تبدیل شده است.
عمارت نواب مربوط به دوره پهلوی است و در یزد ،بلوار کوثر ،نرسیده به پل قطار واقع شده و این اثر در تاریخ 16
دی ماه سال  1387با شماره ثبت  24430به ثبت ملی رسیده است.
این تاریخها به آن معناست که این بنا شاید حتی تا سال  1387یعنی سه سال پیش نیز سرپا بوده و در عرضه سه
سال دچار چنین مشکالتی شده است.این بنا اکنون نه تنها یک بنای تاریخی و یک جاذبه گردشگری نیست بلکه
هیچکس جرات نمیکند به تنهایی پا درون این بنا بگذارد و از جاذبههای معماری آن که البته دیگر چیزی از آن
باقی نمانده است ،بازدید کند.
الزمه توسعه پایدار شهری چیست؟
شهردار تهران در حاشیه اجالس سازمان شهرها و حکومتهای محلی خاورمیانه و قلب آسیا افزود :در کشورهای
در حال توس��عه ،هر چه موضوعات در دو س��طح محلی و ملی تقسیم و زمینه مشارکت مردم و مسووالن مربوط
مهیا شود؛ توسعه پایدار توأم با پیشرفت و عدالت در جامعه محقق میشود .وی گفت :برای حل مشکالت مادی و
معنوی ،باید زمینه مشارکت معنادار مردم را در عرصههای مختلف اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی فراهم کرد.
قالیباف با بیان اینکه ش��هرداری تهران ،محله محوری را اس��اس کار خود قرار داده است ،افزود :امروز مردم 374

97

خبرها
محله این شهر ،در بسیاری از امور روزمره محله خود اظهارنظر و تصمیم گیری میکنند .وی با اشاره به اینکه نظام
اداری ما بر پایه نظام متمرکز اداره میشود ،گفت :در حوزههای اجتماعی و اقتصادی نسبت به رقبای خود در دنیا
از رشد قابل قبولی برخوردار نیستیم که اشکال عمده به تمرکزگرایی بر میگردد.
شهردار تهران بررسی چالشها و فقر شهری ،حوزههای آموزش و بحرانهای طبیعی مانند آلودگی هوا و زلزله را
مهمترین موضوعات این اجالس دو روزه برشمرد .همچنین محمت دومان دبیرکل یو سی ال جی موا (اتحادیه
شهرداریها و دولتهای محلی) گفت :در این اجالس با نگاه به گزارشهای ارايه شده  15کشور شرکت کننده،
موقعیت شهرها بررسی و در قالب چارچوب حقوقی از تجارب این کشورها استفاده میشود.
مذاکره با دولت و مجلس برای افزایش امکانات رفاهی شهرهای جدید
معاون وزیر راه و شهرسازی از مذاکره با دولت و مجلس برای افزایش امکانات رفاهی شهرهای جدید خبر داد و
گفت :وسعت شهرهای جدید با تعریف طرح مسکن مهر افزایش نمییابد وطبق برنامهقبلی جمعیت شهرهای جدید
باید به پنج میلیون نفر برسد که اکنون بدون مسکن مهر به  500هزار نفر رسید.
جمشید نورصالحی افزود :توسعه شهرهای جدید با همان طرح اولیه انجام میگیرد و اینگونه نیست که به سبب
تعریف طرح مسکن مهر در این شهرها به جمعیت و یا وسعت آنها افزوده شده باشد.
وی اضافه کرد:طبق برنامهای که در زمان تاسیس شهرهای جدید تدوین شده بود ،باید جمعیتی پنج میلیون نفری
در آن ساکن میشدند ،که اکنون بدون احتساب مسکن مهر  500هزار نفر جمعیت را شامل میشوند.
وی به س��اخت  150هزار واحد مس��کن در شهرهای جدید از سال  69تاکنون اش��اره کرد و افزود :تنها در قالب
مسکن مهر بیش از  310هزار واحد در شهرهای جدید ساخته شده است که این رقم میتواند به  400هزار واحد
مسکونی نیز برسد.
نورصالحی در پاسخ به این سوال که مسکن مهر در شهرهای جدید کاهش عرضه مسکن را سبب شده است گفت:
این امر صورت نگرفته و حتی مسکن مهر خود باعث رونقبخش ساخت و ساز در شهرهای جدید شده است.
مردم باید به سکونت در شهرهای جدید رغبت کنند و آن را شهر خود بدانند
وی فلسفه به وجود آمدن شهرهای جدید را نزدیکی به مناطق صنعتی عنوان کرد و ادامه داد:با وجود آنکه موقعیت
اشتغال برای ساکنان شهرهای جدید در اطراف خودشان فراهم است اما چالش مهم این است که مکانیزمیباید
تعریف شود تا مردم به سکونت در آنها رغبت پیدا کرده و آن را شهر خود بدانند.
سهم  10برابری بخش خصوصی در سرمایهگذاری ساخت مسکن در شهرهای جدید
نورصالحی از سهم  10برابری بخش خصوصی در سرمایهگذاری ساخت مسکن در شهرهای جدید ابراز رضایت
کرد و تاکید کرد :با ایجاد پکیجهایی میتوان این بخش از اقتصاد را نسبت به ساخت زیربنا و روبناهای شهری
ترغیب کرد.
مدیر عامل ش��رکت عمران ش��هرهای جدید اخذ مج��وز از دولت و مجلس برای ایجاد امکانات بیش��تر را جزو
اولویتهای کاری شرکت عمران شهرهای جدید دانست و افزود :البته اشکال دیگری که وجود دارد این است که
با ساخت زیربناهای شهری همواره نگاه به دولت بوده و بخش خصوصی تنها در مقوله ساخت مسکن وارد شده
است در حالیکه باید مشوقهایی در نظر گرفته شود تا بخش خصوصی در زمینه ساخت امکانات بهداشتی،مراکز
ورزشی و تفریحی و همچنین تجاری نیز اقدام نماید.
ساخت فاز دوم برج میالد بهزودی آغاز میشود
عملی��ات اجرای��ی ف��از دوم برج میالد با انتخاب ط��رح معماری برگزیده بهزودی آغاز میش��ود .هی��أت داوران
مسابقهبینالمللی طراحی فاز دوم برج میالد ،پس از بررسی آثار ارايهشده از سوی سیویک شرکت معماری داخلی
و بینالمللی ،سه طرح برگزیده را مشخص کردند.
هاشمهاشمنژاد ،محمود گالبچی ،کامبیز نوایی و محمد بهشتی که داوری این مسابقه بینالمللی را بر عهده داشتند،
در مرحله نخست از میان سیویک اثر ،هفت اثر را بهعنوان آثار نهایی برگزیدند که از میان این هفت اثر نیز سه
اثر بهعنوان آثار یکم تا سوم انتخاب شدند.
زاها حدید ،معمار بینالمللی ،ش��رکت مش��اوران عرصه و یک شرکت طراحی و معماری از کشور چین ،بهترتیب
بهعنوان طرحهای یکم تا سوم معرفی شدهاند .این آثار طی یک فراخوان بینالمللی طراحی و معماری در خرداد
ماه امسال به دفتر برج میالد ارايه شده بودند.
ی است ،هر سه اثر قابلیت اجرا شدن در فاز دوم برج میالد را دارند؛ اما هماکنون اجراکنندگان فاز دوم برج میالد
گفتن 
در حال مذاکره با سه برندهنخست هستند ،تا در نهایت یکی از این سه اثر برای اجرای فاز دوم برج میالد تهران
انتخاب شود.گروه کارشناسی نیز هماکنون در حال به پایان رساندن مطالعات و تجهیز کارگاه برای ساخت فاز دوم
برج میالد است .فاز دوم برج میالد تهران ،شامل هتل و بخشهای اداری و تجاری برج میالد است.
اگر شناسنامه فني ملكي ساختمان صادر نشود ،شهرداريها را به مجلس فرا ميخوانيم
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عضو كميسيون عمران مجلس با تاكيد بر اينكه افرادي كه ميخواهند ساختماني بخرند بايد از كيفيت آن ساختمان
اطمينان داشته باشند گفت :آپارتمانهايي كه ساخته ميشود وضعيتي دارد كه مردم از ابتدا نميتوانند از نحوه ساخت
و مصالح به كار رفته در آن اطمينان داشته باشند.
سيدعنايت اهللهاشمي با تاكيد بر اينكه اگر مردم از نحوه ساخت و مصالح به كار رفته در ساختمان آگهي داشته
باشند ،هنگام خريد اطمينان خاطر به دست ميآورند گفت :دادن شناسنامه ساختمان مصوبه اي بود كه مطرح شد
و كميسيون عمران نيز از آن حمايت كرد ،اما مسووليت اجراي آن بر عهده شهرداريها گذاشته شده بود و بايد
هم به نحو احسن انجام شود.
نماينده سپيدان با تاكيد بر اينكه اگر شناسنامه ساختمان ارايه نميشود ،بايد هر چه سريعتر به مجلس اطالع بدهند
گفت :اگر بدانيم كه شناسنامه ساختمان نميدهند ،هر چه سريعتر شهرداريها را به مجلس فرا ميخوانيم و مورد
بازخواست قرار ميدهيم تا علت را جويا شويم.
وي با تاكيد بر اينكه دليلي ندارد شناسنامه ساختمان به خريداران داده نشود گفت :انتظار نداشته باشيد كه مردم به
دليل ناآگاهي به آرامش برسند ،بلكه آنچه مردم را آرام ميكند آگاهي است.
هاشمي با تاكيد بر اينكه امكان دارد مالك ساختمان با مهندس ناظر تباني كند تا مصالح بي كيفيت در ساختمان
ب��ه كار رود گفت :تاكنون بارها ش��اهد بوده اي��م كه به دليل عملكرد غلط مالك و ناظر و نيز به كاربردن مصالح
س��اختماني نامناسب ،بس��ياري از ساختمانها تخريب ش��ده و اين در حالي بوده كه  6ماه تا يك سال از عمر آن
ساختمان نگذشته بود.
وي با اعالم اينكه بايد نظارت شود تا مسووالن بازخواست شوند گفت :شرط اول اين است كه مجلس اوضاع را
بداند و اين دانستن زماني محقق ميشود كه مردم به مجلس گزارش بدهند.
عضو كميسيون عمران با تاكيد بر اينكه مجلس ابزار نظارتي الزم را در اختيار ندارد گفت :آنقدر قوانين زياد است
كه مجلس نميتواند همه آنها را پيگيري كند .اما اگر تخلفي به مجلس گزارش شود ،به صورت خاص ،پيگير
آن خواهد بود.
هاشمي با اعالم اينكه جلسات متعددي با سازمان نظام مهندسي ساختمان در كميسيون عمران برگزار شده است
گفت :تاكنون موارد بسياري را بررسي كرده ايم و اكنون نيز شناسنامه ساختمان را در دستور كار قرار ميدهيم و به
زودي در اين مورد جلسه اي با مسووالن مربوطه برگزار ميكنيم.
اعضايسازماننظاممهندسيساختمانبيمهتاميناجتماعيميشوند
س��يد مهديهاشمي با اعالم اين خبر افزود :اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان كه داراي پروانه رسمي از
وزارت راه و شهرساز ي بوده و از سوي سازمان نظام مهندسي ساختمان به اين صندوق معرفي شوند ،ميتوانند از
مزاياي بيمه تامين اجتماعي بهره مند شوند.
وي سن حداكثر  50سال را از شرايط بيمه شدن عنوان و اضافه كرد :اين افراد نبايد تحت پوشش مقررات حمايتي
خاص ديگري باشند و در صورت دارا بودن سن باالي  50سال ،بايد به ازاي هر سال مازاد ،يكسال سابقه پرداخت
حق بيمه نزد تامين اجتماعي داشته باشند.
هاشمي بيان كرد :سازمان نظام مهندسي ساختمان بعنوان كارگزار ،مسووليت جمع آوري حق بيمه ،تنظيم فهرست
و پرداخت حق بيمه متعلقه به صندوق را خواهد داشت.
وي ادامه داد :طبق ماده  39قانون تامين اجتماعي اخذ فهرست مشموالن اين قانون منحصرا با پرداخت حق بيمه
كامل امكان پذير خواهد بود.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان نرخ حق بيمه افراد مذكور را معادل  27درصد دستمزد اعالم كرد كه بر
همين اساس تمامي مزايا و حمايتهاي مندرج در ماده سه قانون به استثناي بند 'ج' (پرداخت غرامت دستمزد ايام
بيماري و بارداري) با رعايت ساير تغييرات بعدي به مشموالن مذكور تعلق ميگيرد.
وي افزود :البته بيمه شدگان موضوع اين بخشنامه از شمول بيمه بيكاري خارج بوده و بر همين اساس نيز حق
بيمه بيكاري (سه درصد) وصول نخواهد شد.
هاشمي بيان كرد :مبناي پرداخت حق بيمه مشموالني كه كمتر از پنج سال سابقه بيمه دارند به انتخاب متقاضي،
در زمان ارايه فهرست و پرداخت حق بيمه ،بين حداقل و حداكثر دستمزد مصوب ميباشد.
وي اضافه كرد :مبناي پرداخت حق بيمه مشموالني كه بيش از پنج سال سابقه دارند نيز ميانگين حق بيمه در
آخرين  360روز قبل از ثبت معرفي نامه در شعبه مربوطه ميباشد ،مشروط بر اينكه از حداقل دستمزد كمتر نباشد.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان گفت :خروج هر يك ازمشموالن و ارايه ندادن فهرست و پرداخت حق بيمه
به منزله ترك كار تلقي ميشود و ارسال مجدد فهرست فرد مذكور منوط به احراز شرايط قانوني الزم است.
طرح پیشنهادی یک معمار ایرانی برای موزه بالیوود
استودیوی معماری یزدانی ،با مدیریت مهرداد یزدانی ،طرح پیشنهادی را برای طراحی موزه بالیوود در شهر بمبئی
هندوستان ارايه داده است.
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این طراحی ،تظاهر فیزیکی از یک پاسخ عاطفی به سینمای هند است .این موزه از  3بخش اصلی تشکیل شده
است که شامل :موزه هنر و سینمای هندوستان ،سالن سینما ،سالن تئاتر و باغ سینما میباشد.
هدف طراحان این پروژه ،خلق یک پیوستگی بین تمام عوامل شکل دهندة پروژه بود .آنها سعی کردند به جای
ساختن یک بنای واحد ،مجموعه ای از بناها را طراحی کنند که در جست و جوی تغییر دادن زمینه موجود باشد.
در این پروژه ،مفهوم جنبش و جریان برگرفته از سینمای بالیوود ،در کالبد یک ساختار انعطاف پذیر نمود پیدا کرده
است.
مهرداد یزدانی ،متولد  ۱۹۵۹در تهران ،معمار آمریکایی ایرانی تبار است.
یزدانی در سال  ۱۹۹۹برنده مسابقه طرح ایستگاه متروی لسآنجلس درهالیوود شد .همین طرح وی یکی از «۲۵۰
طرح کلیدی معماری در قرن بیستم آمریکا» نامگذاری گردیدهاست.
نشریه پراگرسیو آرکیتکچر( )Progressive Architectureیزدانی را «یکی از معماران برتر جهان در آینده
نزدیک» نامیدهاست.
نمایش برنامه روزانه روی دیوار
دیوار کامال س��فید در طول روز میتواند کسل کننده باش��د و فضای بیهوده زیادی را داشته باشد و همچنین در
طول شب هم کامال تاریک و بی روح میشود .پس چرا مقداری رنگ و زندگی به آن اضاف نکنیم؟ به وسیله این
دستگاه روی دیوار مشاهده كنيد.
این دس��تگاه میتواند به صورت دس��تی یا بلوتوث و یا  WiFiکنترل شود .میتوان اشکالی را همزمان باپخش
موسیقی روی دیوار نمایش داد.
چش��مههای ریز نور لیزر در اطراف این دس��تگاه قرار گرفته و نور را در مکان مورد نظر متمرکز میکند و قابلیت
مشاهده از فاصله دور را به ما میدهد.
شهر آینده با حداقل میزان کربن
در سال  ،2005دولت چین اعالم کرد که مصرف انرژی را به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی تا سال ،2010
20درصد کاهش خواهد داد .بنابراین برای حصول این شرایط 300 ،میلیارد دالر سرمایه در نظر گرفته شد و برنامه
ای پنج ساله طرح ریزی شد .برنامه حفاظت از محیط زیست کشور چین با هدف افزایش بهره وری انرژی ،توسعه
انرژیهای تجدید پذیر و ترویج صرفه جویی انرژی و کاهش آالیندهها صورت گرفت.
شهر آینده طراحی شده توسط گروه معماری و شهرسازی  ،SBAیکی از بخشهای این برنامهریزی کالن است.
این شهر با هدف مصرف و تولید پایین کربن ،بهره وری انرژی و رسیدن به توسعه پایدار طراحی شده است.
این شهر جدید به صورت سه جزیره گردشگری در نزدیکی ساحل اجرا خواهد شد .این سه جزیره در فضایی به
مساحت 176 sqkmتعبیه شده است .تز اصلی "شهر کم کربن" ذخیره سازی و تولید انرژی تجدید پذیر و توزیع
آن برای استفاده با توجه به نیاز ساکنان میباشد.
این شهر با رعایت اصول سازگار با محیط زیست به یک شهر هوشمند تبدیل خواهد شد .در این شهر هر شهروند
مسوولیتهای مشخص شده ای دارد و تمامیزیرساختها و مسايل روبنایی با توجه به زندگی ،کار ،خرید ،فراغت
و تفریح شهروندان طراحی و آماده شده است .فضاهای سبز عمومی ،پارکها ،حاشیههای سبز شهری ،شبکه حمل
و نقل عمومی ،مس��یرهای پیاده روی و دوچرخه س��واری با توجه به اصول معماری پایدار و توسعه پایدار شهری
طراحی شده است.
بهره گیری از انرژی خورشید با استفاده از سلولهای فتوولتائیک ،استفاده از انرژی باد و انرژی آب ،بهبود منابع
آب و تولید انرژی از ضایعات زیست محیطی ،همگی از برنامهریزیهای طراحان این شهر در حوزه انرژی میباشد.
این ش��هر در طول س��ال دارای  300روز آفتابی است ،بنابراین بخش عمده ای از انرژی برق در این شهر توسط
س��لولهای فتوولتائیک تامین میش��ود .با توجه به این ویژگیها ،در آینده نزدیک ،شهری پایدار و مدرن در این
منطقه ایجاد خواهد شد.
ایالت شکفته در آبهای مالدیو شنا میکند
طراحی ایالت شناور مالدیو بهگونهای صورت گرفته که با حالت چرخشی و گردان خود در هر زاویهای قرار میگیرد
و غنچههای آن در طول شبانهروز شکفته شده و سپس به حالت ابتدایی خود بازمیگردند .این تغییر حالت با توجه
به وضعیت آب و هوایی در منطقه اقیانوسی مالدیو کشور هند صورت میگیرد ،بهطوری که در برابر هر گونه شرایط
نامساعد آب و هوایی و وزش بادهای سهمگین ،مقاومت باالیی را از خود به نمایش خواهد گذاشت.
فاصله ساختمان مرکزی این ایالت که به صورت غنچه گل طراحی شده ،حدود  1/5متر از سطح آبهای مالدیو
فاصله دارد و باورقه چرخشی زیرین خود میتواند بهراحتی در هر زاویهای حرکت کرده و بچرخد.
این در حالی است که بیش از  400هزار نفر میتوانند بدون هیچ مشکلی در این ایالت شناور مالدیو ساکن شده و
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از امنیت شهری -منطقهای باالیی نیز برخوردار شوند .همچنین شبکههای رنگین با طرحهای مختلف دو بعدی
و سهبعدی در بدنه خارجی ساختمان اصلی این ایالت نصب شدهاند تا در صورت نیاز رنگینکمانی از رنگها را در
سطح شناور شهر مالدیو به نمایش بگذارند.
جذب آب و گردش باد در اطراف اقیانوس مالدیو از دیگر قابلیتهای بزرگ این ایالت شناور محسوب میشود که
در پاکسازی و تهویه مناسب هوای داخلی آن بسیار مؤثر است.
ساختمانهاییکهذوبمیشوند!
ساختمان جدیدی در محوطه دانشگاه واشنگتن ،در ساختار خود از نوعی ژل استفاده کرده که در مواجهه با گرمای
خورشید ،ذوب شده و به کاهش میزان انرژی مورد نیاز برای سرمایش فضای اداری آن که قرار است به دپارتمان
مهندسی مولکولی تبدیل شود ،کمک میکند.
ماده حالت متغیر ( )PCMکه در طول ش��ب ،س��رد و منجمد و در طول روز ذوب میش��ود ،در میان دیوارها و
صفحات سقف این ساختمان محصور شده که به ذخیره انرژی تا  98درصد کمک میکند PCM .به دلیل قابلیت
آنها در جذب یا آزادسازی مقادیر زیاد از انرژی در دماهای خاص ،مواد ذخیرهساز انرژی بسیار جالبی برای محققان
و تولیدکنندگان به شمار میروند.
جان کاسنی از مرکز سامانههای انرژی پایدار فراونهوفر ،سه دهه پیش با بررسی موم زنبور عسل برای ذخیره گرما
در برابر خورشید توانست این حالت بالقوه را در مواد  PCMشناسایی کند .به گفته وی ،ذوب کردن یخ به میزان
انرژی مشابهی با انرژی مورد نیاز برای گرم کردن آب در  82درجه سانتیگراد نیاز دارد .دلیل کاربری باالی مواد
 PCMب��ه دلی��ل نیاز کم انرژی برای تجزیه پیوندهای مولکولی بین اتمها در زمان ذوب بوده که در حقیقت از
میزان ذخیره شده در زمان جامد شدن ماده تامین میشود.
ژل  PCMزیستی درون ساختمان دانشگاه واشنگتن از روغن سبزیجات گرفته شده که هر شب در زمان باز شدن
خودکار پنجرهها برای ورود هوای س��رد به داخل س��اختمان ،به حالت جامد درآمده و در طول روز با جذب انرژی
خورشید به حالت مذاب در میآید .این ایده ،مشابه کاربرد دیوارهای بتون سخت بوده که نوسانات کاهش دمای
فضای داخل ساختمان را کاهش میدهد با این تفاوت که تنها کسری از ماده در آن مورد نیاز است.
به گفته پیتر هورواث ،موسس شرکت راهحلهای انرژی حالت متغیر در کارولینای شمالی ،قطر  PCMزیستی تنها
 1.25سانتیمتر بوده و مانند یک حجم حرارتی  25سانتیمتری از بتون عمل میکند .کاربرد گونههای دیگر این ماده
نیز در جهان رو ب ه گسترش بوده که از آن جمله میتوان به استفاده از دیاکسیدکربن که در دمای بسیار پايين از
مایع به گاز تبدیل شده ،برای سرمایش مراکز داده در انگلیس اشاره کرد.
در غرب چین ،این ماده از کره بدست آمده از شیر گاو و روغن گیاهان محلی برای گرم نگهداشتن دامداران گاوهای
خطایی ،کاربری دارد .این  PCMبا پالس��تیک روکش شده و سپس درون لباسهای سنتی این دامداران دوخته
میشود و با باال رفتن دمای بدن ذوب و در زمان توقف آنها ،جامد شده و انرژی مورد نیاز برای گرم کردن این
افراد را آزاد میکند.
از دیگر کاربریهای امیدبخش این ماده میتوان به قابلیت آن در انتقال واکس��ن به کش��ورهای در حال توسعه
اشاره کرد .واکسنها در زمان انتقال باید سرد نگهداشته شده و همچنین از دمای انجماد دور بمانند .یک شرکت
بستهبندی آمریکایی از استفاده از این مواد به عنوان راهحلی برای سرد نگهداشتن واکسن تا شش روز خبر داده
است .همچنین صنعت انرژی خورشیدی نیز استفاده زیادی از این ماده برده و میتواند از آن برای تولید انرژی در
زمانهایی که خورشید در آسمان نیست ،استفاده کند.
بلندترین پل معلق دنیا در مکزیک ساخته شد
بلندترین پل معلق دنیا در میان کوهستان "سیه را مادره" واقع در شمال مکزیک ساخته شد .این پل که "بالوآرته
بیسنتناریو" نام دارد  402.6متر ارتفاع و هزار و  124متر طول دارد.
ارتفاع این پل معلق در زیر طاق مرکزی آن به راحتی از ارتفاع برج ایفل (به ارتفاع  300متر) بلندتر اس��ت .این
پل بخشی از یک بزرگراه جدید است که ایالتهای "سنالوآ" و "دورانگو" را به هم متصل میکند.براساس گزارش
 ،CBSپروژه ساخت این پل در فوریه سال  2008و با هزینه  110میلیون پوند آغاز شد.
این پل در بزرگداشت دویستمین سالگرد استقالل مکزیک از اسپانیا افتتاح شد و در مراسم آن رئیس جمهور مکزیک و
نمایندگان کتاب برترینهای جهان (گینس) نیز برای ارزیابی این اثر حضور داشتند.باوجود این ،سایت گینس نوشت
که پل مکزیک نمیتواند ادعای رکورد مرتفع ترین پل دنیا را داشته باشد .به طوریکه رکورد بلندترین پل معلق دنیا
همچنان در اختیار پل رودخانه "سی دو" در استان "هوبی" چین است که ارتفاع آن به حدود  472.14متر میرسد.
ساخت هتل  30طبقه در  15روز با مقاومت در برابر زلزله  ۹ریشتری
هتلی  30طبقه در استان «هونان» چین در مدت  360ساعت کاری یا  15روز ساخته شد و به بهرهبرداری رسید.
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خبرها
به گزارش فارس ،این هتل در که فضایی به مساحت  6هزار و  100متر مربع و در کنار دریاچه «دانگتینگ» استان
هونان با سازهای کامال فوالدی و با تجهیزات مدرن ساخته شده است.
به گفته کارشناسان شرکت ساختمانی «برود گروپ » مدیر پروژه ساخت هتل تمام جزییات این برج مدلهای پیش
ساخته شده است و توانایی مقاومت در برابر زلزله  9ریشتری را نیز دارا است.قبال نیز هتلی  15طبقهای در مدت  6روز
در شهر «چانگشا» چین ساخته شده بود که از ویژگیهای آن مقاومت در برابر زلزله  9ریشتری ،آکوستیک بودن،
برخورداری از تجهیزات تنظیم دمای اتوماتیک و پنجرههای سه تکهای بودهاست.ضایعات ساختمانی در هنگام بنای
این هتل  15طبقه تنها یک درصد اعالم شد که رکوردی جدید در پروژههای برجسازی جهان به شمار میرود.
برج سازی روباتهای معمار
روباتهای پرنده مرکز " "FRACدر فرانسه نمایشی خیره کننده را به اجرا درآورده اند و توانایی روباتها را در کار
گروهی به بسیاری از منتقدان آنها به اثبات رسانده اند.
گروهی از این روباتها در نمایشگاهی که مرکز  FRACدر آن حضور پیدا کرده است ،توانستند با استفاده از هزار و
 500قطعه آجر پلی استیرنی برجی به ارتفاع  6متر بسازند.هر یک از این روباتهای "کوادروکوپتر" مجهز به قطعات
الکترونیکی و حسگرهایی است که امکان کنترل دقیق آنها را به وجود آورده و همچنین میتوان آنها را از پیش
برنامهریزی کرد .به بیانی دیگر میتوان مسیر پرواز و انحناها و پیچشهای موجود در مسیر را برای روبات تعریف کرد.
بر اساس این گزارش ،به عالوه فناوری مدیریت گروه روباتها از برخورد آنها با یکدیگر در حین پرواز جلوگیری میکند.
این نمایشگاه توسط شرکت سوئیسی "گرامازیو" و طراح روبات ایتالیایی به نام "رافائلو داندرا" برگزار شده است.
ساخت هتل چوبی در جنگل
یک مبتکر سوئدی با ساخت هتل چوبی در مناطق جنگلی شمال این کشور توجه جهانگردان را جلب کرده است.
کنت لیندوال مبتکر سوئدی با جمع اوری شاخهها و تنههای درختان از جنگلهای شمالی این کشور و با استفاده
از نظریات طراحان و معماران هتلی چوبی با پنج اتاق ساخته است که عالقمندان میتوانند در دمای زیر بیست
درجه سانتیگراد در این اتاقهای چوبی شب را به صبح برسانند .ایده اولیه ساخت هتل چوبی پنج سال پیش در
ذهن این مرد س��وئدی و همسرش زمانی ایجاد شد که یکی از همسایگان آنها خانه ای چوبی برای تولید یک
فیلم مستند ساخت.
پس از آن این زن و شوهر ایده ساخت هتل چوبی را در اعماق جنگلهای شمال سوئد پیگیری کردند و با کمک
گروهی از بهترین معماران آن را ساختند .این هتل چوبی اکنون تنها پنج اتاق برای مشتریان دارد و مشتریان برای
رس��یدن به هتل باید خودروهای خود را در جایی دورتر از محل متوقف کنند و با پای پیاده به هتل بروند .س��وفیا
لیندوال همسر کنت وال میگوید :هدف ما ان است که به مشتریان بگوییم شما از نقطه ای که به سمت هتل
ما حرکت میکنید باید بدانید برخی امکانات را از دس��ت میدهید و برای زنده ماندن در این مکان باید تا حدی
خالق باشید .خانواده لیندوال امیدوارند که هتل چوبی خود را که اکنون تنها پنج اتاق دارد به بیست و چهار اتاق
افزایش دهند .سه ساعت دورتر از جایی که هتل چوبی در اعماق جنگلهای سرد شمال سوئد ساخته شده است
گروهی دیگر از مبتکران این کشور هتلی یخی ایجاد کرده اند که عالقمندان میتوانند در آن جا زندگی به شیوه
اسکیموها را تجربه کنند .ساخت این هتلهای ابتکاری میتواند به جذب جهانگردان بیشتر به این منطقه دورافتاده
سوئد کمک کند.
ساختمانهوشمندیعنیچه؟
در ساختمان هوشمند ،امکان اطالعیافتن از وضعیت کلیه وسایل الکتریکی و کنترل آنها وجود دارد .مثال پس
از اتمام کار ماشین لباسشویی هشداری مبنی بر اتمام کار به اطالع میرسد ،هنگام استفاده از جاروبرقی با به صدا
درآمدن زنگ تلفن یا آیفون جارو به صورت خودکار خاموش میشود .بدین صورت احتمال نشنیدن صدای زنگ
تلفن هنگام کار با وسایل خانگی پرصدا یا به علت زیاد بودن صدای موسیقی ،در ساختمان هوشمند عمال منتفی
است .همچنین در صورت باز ماندن در یخچال به مصرفکننده اخطار الزم داده میشود.
در ش��رایط بحرانی از جمله آتش سوزی ،آبگرفتگی و سرقت ،ساختمان هوشمند اخطارهایی اعالم میکند که
میتواند س��هم بس��زایی در پیشگیری از وقوع خرابی یا بیشتر ش��دن آن ایفا کند ،دسترسی و کنترل امکانات در
ساختمان هوشمند از راههای صفحه کنترل مرکزی ،امواج رادیویی و کنترل از راه دور میسر میشود.
با توجه به اینکه فلسفه اصلى تکنولوژى ساختمان هوشمند براساس محوریت بخشیدن به شخص استفادهکننده
و نیازهاى او پایهریزى شده است ،بنابراین این تکنولوژی به درخواستهاى امروز و آینده پاسخى ساده و مناسب
میدهد و قابلیت هماهنگ شدن با تکنولوژیهاى بعدى را دارا است ،ضمن اینکه تکنولوژى ساختمان هوشمند
امکانات متنوع و گستردهاى در اختیار کاربران مىگذارد که هر شخص نسبت به عالقه و سلیقه خود میتواند از
تمامییا تنها بخشى از آن بهرهمند شوند.
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با کمک این تکنولوژى تمامیوس��ایل و تجهیزات داخل س��اختمان ،بر حس��ب خصوصیات محل و نیاز استفاده
کنندگان ،توسط صفحهاى نمایش داده شده و از همانجا قابل کنترل و مدیریت هستند .همچنین ویژگى منحصر
به فرد این تکنولوژى ،ایجاد هماهنگى و یکپارچهسازی بین کلیه سیستمهایى است که تاکنون به صورت منفرد
استفاده میشدهاند و بدین ترتیب در محدوده وسیعى امکان طراحى ،نصب و استفاده میدهد ،ضمن اینکه در کنار
ایجاد راحتى و امنیت بیشتر ،صرفهجویى در مصرف انرژى نیز از این طریق در ساختمانها محقق خواهد شد.
مزایایاستفادهازساختمانهایهوشمند
ساختمان هوشمند با استفاده از اتوماسیون و بر عهده گرفتن برخی کارهای تکراری راحتی بیشتری برای ساکنان
خود به ارمغان میآورد .از طرف دیگر ،برای ایجاد فضای دلخواه در ساختمان هوشمند تنها یک اشاره کافی است.
سنسورها وظیفه تنظیم دقیق محیط را بر عهده میگیرند .استفاده از یک نرم افزار کارآمد با User Interface
ساده و چند زبانه (از جمله فارسی) برای کنترل کلیه تجهیزات ،مزیت دیگری است که موجب سادگی زندگی در
ساختمان هوشمند میشود ،ضمنا کار با این نرمافزار نیاز به هیچ آموزش خاصی ندارد.
ایمنی
در ش��رایط بحرانی از جمله آتش سوزی ،آبگرفتگی و سرقت ،ساختمان هوشمند اخطارهایی اعالم میکند که
میتواند سهم بسزایی در پیشگیری از وقوع خرابی یا بیشتر شدن آن ایفا کند .ویژگی خاص دزدگیر در منطقهبندی
( )Zoneفضاهای تحت پوشش ،استفاده از سنسور دقیق تشخیص حضور شخص ،حسگر اثر انگشت و همچنین
کنترل و ضبط تصاویر دوربینهای مداربسته به صورت دیجیتال ،ایمنی را برای منازل به شکل چشمگیری باال میبرد.
انعطافپذیری در اجرا و اس��تفاده از خصوصیات ش��اخص تکنولوژی هوشمند اس��ت .با استفاده از ابزاری که این
تکنولوژی در اختیار قرار میدهد ،برای اضافه کردن این امکانات به منازل موجود در اکثر موارد نیاز به سیمکشی
مجدد و تعویض تجهیزات موجود در س��اختمان وجود ندارد .استفاده از کلیدها و صفحات نمایش هوشمند برای
برنامهریزی و اجرای دس��تورات ،امکان کنترل با اس��تفاده از  Remote Controlاز داخل س��اختمان و یا با
تلفنهمراه ،همگی ساکنان را برای دسترسی به امکانات ساختمان یاری میکنند.
صرفهجویی در مصرف انرژی
مدیریتمصرفانرژیدرساختمانهوشمندتاثیربسزاییدرصرفهجوییمصرفانرژیدارد.وابستهکردننوروسیستم
تهویه به حضور شخص و برنامهریزی بهینه دمای اتاقها در ساعات مختلف شبانهروز از مصادیق مدیریت مصرف
انرژی هستند .همچنین جلوگیری از تابش مستقیم نور آفتاب به داخل ساختمان در تابستان توسط کنترل اتوماتیک
پرده و کرکره ،سبب صرفهجویی در مصرف انرژی الکتریکی برای دستگاههای سرمایشی میشود .سیستمهای
روشنایی ،ایمنی ،در ،پنجره ،پرده ،کرکره و سایهبان ،گرمایشی ،سرمایشی و تهویه مطبوع ،صوتی ،تصویری ،آیفون
تصویری ،آبیاری خودکار ،کنترل تاسیسات استخر ،سونا و جکوزی و سیستمهای ارتباطی (تلفن ،پیامگیر ،تلفن
سانترال و اینترنت) و وسایل الکتریکی از مهمترین وسایل و تجهیزات قابل کنترل در ساختمانهای هوشمند هستند.
روشنایی
در ساختمان هوشمند منابع نور اعم از چراغ سقفی ،دیواری ،رومیزی ،چراغهای رنگی تزئینی ،فلورسنت و المپهای
 LEDهمگی به تفکیک یا گروهی قابل کنترل هستند .بنابراین با این روش میتوان بدون نیاز به سرکشی به
تمامیچراغها ،از وضعیت تکتک آنها مطلع شد و آنها را «روشن -خاموش» یا « »Dimکرد.
سیستمایمنی
ساختمان هوشمند قابلیت مدیریت سیس��تم دزدگیر ،دوربینهای مداربسته و حسگر اثرانگشت (Biometric
 )Systemرا دارا است .از مزیتهای اصلی آن میتوان دقت باال ،قابلیت کنترل از راه دور ،امکان ارسال SMS
به روی تلفنهمراه ،منطقهبندی فضای تحتپوشش ( )Zoneو تشخیص دود و آبگرفتگی را نام برد.
در ،پنجره ،پرده ،کرکره و سایهبان
با یک لمس روی صفحه کنترل ،پرده و کرکره (نصب شده در داخل یا خارج) و سایبانها به سادگی قابل کنترل
هستند .همچنین میتوان هنگام ترک ساختمان با یک نگاه به صفحه نمایش از وضعیت باز و بسته بودن کلیه
درها و پنجرهها آگاه شد ،ضمن اینکه کنترل درها با استفاده از حسگر اثر انگشت و کارتهای مغناطیسی به صورت
مرکزی ،عالوه بر ایجاد ایمنی بیشتر امکان طبقهبندی و زمانبندی دسترسی به ساختمان را به وجود میآورد.
سیستمهایگرمایشی،سرمایشیوتهویهمطبوع
در ساختمان هوشمند ،میتوان دمای اتاقها را به تفکیک و به طبع نیاز تنظیم کرد .همچنین مشروط کردن رویه
کار سیستم به حضور ساکنین در ساختمان ،تاثیر بسزایی در کاهش مصرف انرژی خواهد دارد.
سیستمصوتی،تصویری
در ساختمان هوشمند استفاده از آرشیو موسیقی و فیلم به طبع سلیقه شخصی و به تفکیک از هر اتاق امکانپذیر
است .آرشیو موسیقی و فیلم شامل DVD، CD، Radio، TV، DVB، Sound Box :و .. .که از آن در
تمام اتاقهای ساختمان بدون نقل و انتقال دستگاه و یا حتی  CDو  DVDمورد نظر استفاده میشود.
آیفونتصویری
با به صدا درآمدن آیفون ،تصویر مراجعهکننده در صورت تمایل فقط روی صفحه نمایش موردنظر و یا روی کلیه
صفحات نمایش منعکس میشود .همچنین هنگامیکه ساکنین در ساختمان حضور ندارند ،تصویر و زمان مراجعه
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خبرها
ثبت شده و پس از بازگشت میتوان از آن مطلع شد.
سیستمآبیاریخودکار
آبیاری گل و گیاه ،تنظیم فواره و آبش��ارهای مصنوعی از طریق صفحه کنترل به س��ادگی قابل کنترل هستند.
همچنین ساختمان هوشمند میتواند کنترل ،آبیاری گل و گیاه در حیاط و یا داخل ساختمان را بهطور خودکار طبق
برنامه از پیش تعیین شده عهده دار شود .برای مثال هر غروب در صورت پایینتر بودن رطوبت چمن از 33درصد
سیستم آبیاری به شکل خودکار به کار میافتد.
کنترلتاسیساتاستخر،سوناوجکوزی
در س��اختمان هوشمند ،روش��ن کردن و تعیین حرارت سونا ،اطالع یافتن از زمان رسیدن سونا به دمای مطلوب،
خودکار کردن تصفیه استخر و یا جکوزی همگی به سادگی امکانپذیر است.
سیستمهایارتباطی
پشتیبانی از چند خط تلفن ،پیامگیر ،تلفن سانترال ،سرویس  Caller IDو  Faxاز ویژگیهای ساختمان هوشمند
است .همچنین در محیط تحت پوشش میتوان از تلفن تصویری ( )Telephony in house viderاستفاده کرد.
وسایلالکتریکیساختمان
در ساختمان هوشمند ،امکان اطالعیافتن از وضعیت کلیه وسایل الکتریکی و کنترل آنها وجود دارد .مثال پس
از اتمام کار ماشین لباسشویی هشداری مبنی بر اتمام کار به اطالع میرسد ،هنگام استفاده از جاروبرقی با به صدا
درآمدن زنگ تلفن یا آیفون ،جارو به صورت خودکار خاموش میشود .بدین صورت احتمال نشنیدن صدای زنگ
تلفن هنگام کار با وسایل خانگی پرصدا یا به علت زیاد بودن صدای موسیقی ،در ساختمان هوشمند عمال منتفی
است .همچنین در صورت باز ماندن در یخچال به مصرفکننده اخطار الزم داده میشود.
چگونگیدسترسی
دسترسی و کنترل امکانات در ساختمان هوشمند از راههای صفحه کنترل مرکزی ،امواج رادیویی و کنترل از راه
دور میسر میشود.
ی دستگاههای موجود در ساختمان و آگاهی از
با یک صفحه کنترل مرکزی ش��ما قادر به کنترل هوش��مند تمام 
وضعیت کارکرد آنها هستید .صفحه نمایش مجهز به تکنولوژی لمسی ( )Touch Screenاست که به راحتی
در استفاده از آن میافزاید و برای استفاده احتیاج به وسیله ورودی دیگری نیست.
کنترل با استفاده از امواج رادیویی
با استفاده از این تکنولوژی امکان کنترل ساختمان هوشمند به صورت بیسیم ( )Wirelessوجود دارد .وسیله
کنترل��ی میتواند یک  PDA، Tablet PCو یا یک  Remote Controlس��اده رادیویی باش��د .مزیت
اصلی استفاده از  RFنسبت به ( IRDAتکنولوژی به کار رفته در کنترلهای تلویزیون) کارکرد از مسافتهای
طوالنیتر و عدم نیاز به دید مستقیم است.
کنترل از راه دور
ساختمان هوشمند ،امکان اطالع یافتن از وضعیت کنونی و کنترل ساختمان را از راه دور فراهم میکند .در این
صورت میتوان با استفاده از  ،SMSتلفن گویا ( )Call Centerو یا از طریق اینترنت از این امکان بهرهمند شد.
براس��اس نکاتی که مورد اشاره قرار گرفت ،پیشنهاد میشود در شرایط کنونی که دولت عزم جدی برای ساخت
ساختمانهای مقاوم و صنعتی و توسعه ساخت و عرضه مسکن در کشور دارد ،با صرف اندکی هزینه بیشتر برای
ی موثر
احداث ساختمانهای هوشمند عالوهبر ایمنی ساختمانها در برابر حوادثی چون سرقت و آتشسوزی ،گام 
برای کاهش مصرف انرژی در کشور برداشته و انرژی بیشتری را برای آیندگان به ارث گذاشت.
ابداع پوششی برای نامرئی کردن اجسام بزرگ سه بعدی
دانشمندان دانشگاه تگزاس با ایجاد پوششی نامرئی کننده که میتواند جرمی بزرگ و سه بعدی را نامرئی سازد،
قدمی بزرگ در زمینه استفاده از مواد منحرف کننده نور به جلو برداشته اند .این محققان توانسته اند استوانه ای 18
سانتیمتری را در طیف نوری ماکروویو نامرئی کنند.
این ابداع جدید برای افرادی که در انتظار ابداع ردایی نامرئی کننده مش��ابه آنچه در س��ری داستانهای هری پاتر
توصیف شده ،هستند چندان خوشایند نیست زیرا در برابر چشم انسان که تنها قادر به دیدن فرکانسهای باالتری از
نور است ،این پوشش جدید هیچ جسمی را نامرئی نمیکند.
اما به گفته دانش��مندان این آزمایش اثباتی مهم بر توانایی نامرئی س��ازی متامواد پالسمونی خواهد بود .متامواد
پالسمونی ترکیبی از فلز و نارساناهای ترکیبی هستند که از ساختارهای نانویی ساخته شده اند که بسیار ریزتر از
طول موج نوری هستند که با آنها برخورد میکند .در نتیجه زمانی که فوتونهای نوری با این مواد برخورد میکنند
جریانی به وجود میآورند که منجر به پراکنده شدن نور میشود.
آزمایش جدید ش��امل ساخت پوسته ای از متامواد پالس��مونی و قرار دادن استوانه در میان آنها بود ،سپس این
ساختار در معرض ترکیبی از امواج ماکروویو قرار گرفت .این امواج به واسطه الیه ساخته شده از متامواد پراکنده
شده و از بازتابش آنها به چشم بیننده جلوگیری شد.
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به گفته محققان زمانی که میدانهای نوری پراکنده ش��ده از س��وی پوشش نامرئی کننده ،و خود جرم با یکدیگر
واکنش میدهند ،یکدیگر را خنثی ساخته و نتیجه کلی آن نامرئی شدن تمامیزوایای جسم در دید بیننده خواهد
بود .به این صورت هر جسمی را با هر شکلی که داشته باشد میتوان نامرئی کرد.
این فرایند نامرئی سازی در فرکانس ماکروویو  3.1گیگاهرتز بهترین نتیجه را در پی دارد .پیشرفت بزرگ در این
سیستم جدید توانایی در نامرئی کردن جسمی بزرگ و سه بعدی بودهاست ،زیرا تا پیش از این محققان تنها توانسته
بودند اجسام دو بعدی و یا جسمی سه بعدی و کوچک را نامرئی سازند.
بر اساس گزارش پاپ ساینس ،میتوان این ابداع جدید را برای استفاده در نور مرئی نیز ارتقا داد که در این صورت
اجس��ام نامرئی ش��ده در این نور بسیار ریز خواهند ش��د .با این همه نامرئی کردن اجسام در نور ماکروویو خود از
کاراییهای ویژه و حیاتی برخوردار است که از مهمترین آن میتوان به استتار تجهیزات نظامی از قبیل هواپیماها
از دید رادارها اشاره کرد.
از دیگر کاراییهای چنین ابزاری میتواند مسدود کردن نورهای مزاحم در میکروسکوپهای پیشرفته آزمایشگاهی
باشد به این شکل دقت مطالعات میکروسکوپی به اندازه ای قابل توجه افزایش خواهد یافت.
رتبهسبزترینشرکت هایفناوری
س��ازمان جهانی صلح س��بز در تازه طبقه بندی خود با عنوان  Cool ITفهرس��تی از سبزترین و زیستی ترین
شرکتهای بزرگ دنیا در بخش فناوری اطالعات را ارائه کرد...
به گزارش خبرگزاری مهر ،س��ازمان جهانی صلح سبز در این طبقه بندی  21شرکت فناوری اطالعات را در سه
مقوله سرمایه گذاری فعلی و آینده در توسعه راه حلهای سبز ( 40درصد از کل) ،انتشار گازهای گلخانه ای و مصرف
انرژی ( 25درصد) و دفاع از سیاستگذاریهای زیست محیطی ( 35درصد) مورد بررسی قرار داد.
برپایه این پارامترها که در قالب گزارشی  50صفحه ای در فوریه  2012منتشر شده است گوگل موفق شد با اخذ
 53امتیاز از مجموع  100امتیاز در راس این طبقه بندی قرار گیرد و به دلیل حمایت از سیاس��تهای نجات آب و
هوا در آمریکا ،سرمایه گذاری در بخش منابع تجدیدپذیر انرژیهای بادی و خورشیدی و حمایت از سیاست اروپا در
کاهش گازهای گلخانه ای تا سال  2020از  20تا  30درصد بهترین رتبه ها را کسب کرد.
اپل به خاطر اینکه در بخش انرژیهای نو پیشگام نبوده و باوجود سودهای سرشار و دسترسی به منابع متعدد سرمایه
گذاری هیچ تصمیمی مبنی بر ارائه فرصتها و راه حلهایی که درحال حاضر در بسیاری از شرکتها اعمال می شود
اتخاذ نکرده است نتوانست در این طبقه بندی امتیازی به دست آورد.
در کنار گوگل ،سیسکو با کسب  49امتیاز نشان داد که موفق شده است بازده زیرساختهای خود را افزایش دهد و
حداقل به میزان  20درصد از انرژیهای حاصل از منابع تجدیدپذیر زیستی استفاده کند.
همچنین "سافت بانک" ،شرکت ژاپنی مخابرات نیز که بالفاصله پس از حادثه نیروگاه فوکوشمیا در  11مارس
 2011استفاده از انرژی هسته ای را متوقف کرد و به منابع پاک و مطمئن روی آورد نیز با کسب  38امتیاز در این
رده بندی وارد شد.
در این طبقه بندی پس از گوگل و سیسکو شرکتهای اریکسون ( 48امتیاز) ،فوجیستو ( 48امتیاز) و وودافن (45
امتیاز) در رتبه های بعدی ایستادند.
دو ش��رکت بزرگ "آی .بی .ام" و "اچ .پی" در این رده بندی به ترتیب  35و  34امتیاز کس��ب کردند درحالی که
مایکروسافت تنها توانست  23امتیاز به دست آورد و سهم اپراتور اسپانیایی "تلفنیکا" در این طبقه بندی تنها 11
امتیاز بود.
تحلیلگران صلح سبز در خصوص این تحقیقات توضیح دادند" :شرکتهای فناوریهای نو از پتانسیلهای باالیی برای
تغییر روش تولید و اس��تفاده از انرژی برخوردارند .تحقیقات ما گوگل را به خاطر سرمایه گذاریهایی که در بخش
توسعه انرژیهای راه حلهای توسعه پذیر انجام داده برگزیده است".
سازمان جهانی صلح سبز در گزارش دیگری که در نوامبر  2011از وضعیت زیستی ترین شرکتهای فناوری منتشر
کرد نشان داد که برای اولین بار شرکت "اچ .پی" در راس جدول قرار گرفت و اپل چهار رتبه صعود و نوکیا سه
پله سقوط کرد.
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