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ب�ه ن�ام خ�دا
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چرا این همه غفلت ؟
س���رمقاله | مدی�رمسوول 

بار دیگر زمین لرزه ای در کش��ور ج��ان بیش از 300 نفر از هموطنانمان را 
گرفت و غم و اندوه را بر قلوب ایرانیان نشاند و باز این سوال مطرح شد که 
چرا زلزله ای به قدرت 6 ریشتر باید این همه تلفات و خسارت در بر داشته 

باشد؟ 
و چرا بار دیگر باید حادثه ای ناگوار رخ دهد تا اذهان و افکار را متوجه علل 
حادثه و وظایفی که بعهده داریم نماید و مشمول این سخن نبی مکرم اسالم 
گردیم که فرمودند: مردمان همه خوابند آنگاه كه وقت مرگشان فرا رسد 

بيدار مي شوند. 
زلزله آذربایجان ما را برآن داشت تا بنا به وظیفه حرفه ای خود نگاهی اجمالی 
به اشکاالت ساخت و ساز در کشور داشته باشیم. بدون تردید کسی نمی تواند 
ادعا کند که زلزله آذربایجان آخرین زلزله کشور است و پس از آن دیگر شاهد 
چنی��ن حوادث غم انگیزی نخواهیم بود ؛ پس باید تغییری در رفتار و نحوه 

فعالیتمان داشته باشیم.
چندي قبل مدیر سازمان مدیریت بحران کشور هشدار داد برخي از مهندسان 
ناظر در حالیکه س��اختمان را ندیده و از کیفیت ساخت آن خبر ندارند آن را 
تایید و امضا مي کنند. این خبري بود که روزنامه ها نیز آن را با تیتري درشت 
چاپ و هر از چندگاه در عبارت هاي متنوع از زبان مسووالن مختلف کشور 
ش��نیده مي شود. چندي پیش تر از آن نیز رئیس شوراي شهر مشهد اعالم 
کرد بیش از نیمي از بودجه ش��هرداري این ش��هر از محل تخلفات و جرایم 
ساختماني تامین مي شود و این خود بر گستردگی ابعاد فاجعه و خواب غفلت 
ما می افزاید و این سوال مطرح می شود که چرا نقشه هاي تفضیلي شهري 
ابالغ نمي شود که مسووالن شهري متعهد به انجام آن بوده و شایبه قانون 

فروشي بر طرف شود! 
این غفلت دوس��ویه و گاه چند س��ویه ذهن انس��ان را به حادثه آذربایجان 
می کشاند که اگر خدای ناخواسته زلزله ای در مشهد رخ دهد آیا نبود نظارت 
بر برخی س��اخت و س��ازها توس��ط همکاران مهندس ناظر و کسب درآمد 

شهرداری از محل فروش تخلفات باعث گستردگی ابعاد قضیه نمی شود؟ 
س��هل انگاری در امر س��اخت و ساز هشدار چالشهای اساس��ی را در آینده 

می دهد چالش��هایي که س��رفصل هایی به ش��رح ذیل دارن��د و حل آن ها 
مي بایست اولویت اول سازمانها و نهادهاي دخیل در این صنعت باشد.

چرا در حاشیه شهرها ابتدایي ترین ضوابط ساخت و ساز اجرایي نمي شود و چه 
نهادی در این خصوص مسوول است؟ پلیس ساختمان در این میان چه نقشی دارد؟
چرا ضوابط ابالغي شهرس��ازي توس��ط س��رمایه گذاران )مالکان( رعایت 

نمي شود و چرا تولید مصالح غیر استاندارد هر روز افزایش مي یابد؟ 
جایگاه مقررات ملي در صنعت ساختمان و مباحث 18 )عایق بندی و تنظیم 

صدا( و 19 )صرفه جویی در مصرف انرژی ( در چه وضعیتي است؟ 
چرا گاه ارایه خدمات مهندسي توسط مهندسان با مشکل روبرو مي شود؟

نقش و فعالیت تشکل هاي مهندسي که در ماده یك قانون نظام مهندسی 
جایگاه ویژه اي برایش��ان تعریف ش��ده در حال حاضر کجاست؟ دربخش 
کنترل کیفیت و نظارت برحس��ن اجراء، اعضا خود چه اقدامی نموده اند؟ در 

بخش توسعه اخالق حرفه ای چه اقدامی شده است؟ 
تا چه زمان کارگران کشاورزي جایگزین نیروي انساني ماهر در صنعت ساختمان 
خواهند بود و کشاورزی را رها نموده و حاشیه نشین شهر وکارگر ساختمان می شوند؟ 

اشکال کار در کجاست؟ آیا در داشتن تخصص است یا تعهد؟ 
متاسفانه کمي عمیق تر که به مساله مي نگریم مي بینیم نبود رعایت قوانین 
و ضوابط توس��ط بعضي از س��ازمانها و نهادهاي ذیربط و یا توسط برخي از 
مهندسان باعث بوجود آمدن چنین چالشهایي شده است ؛ چالشهایي که اثر 
وضعي خود را در آینده این جامعه و کشور نشان می دهد و نیاز به بیداري از 

خواب غفلت و کنارگذاشتن رویاها دارد.
ب��ا کمی تامل چاره کار را از بی��ن راهکارهای مختلف در دو راهکار بنیادین 
-1 بیدار کردن وجدان کاری -2 رعایت قوانین و مقررات )احترام به قوانین( 
می یابیم که اگربا چاش��نی همت و اراده جمعی همراه شود می توان به رفع 
مشکالت آینده امید داشت و وظیفه ای را که خداوند متعال در آیه 61 سوره 
هود بر دوش��مان نهاده است که می فرماید “ اوست خدایی كه شما را از 
زمين پدید آورد و عمران و آبادانی آن را بر دوش شما نهاد “به خوبی 

انجام دهیم. 
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سالم اولسون سيزه قارداشالر، باجيالر، عزیز جوانالر.
خداوند متعال به همه ی شما توفیق بدهد، به همه ی شما صبر بدهد. حادثه ی تلخ زلزله ی این منطقه، دلهای همه را به درد آورد؛ همه مصیبت دار شدند. 
از خداوند متعال برای مصیبت دیدگان صبر طلب میکنیم. از خدای متعال برای مردم عزیز آذربایجان توفیق میخواهیم. و به همه ی شما عرض میکنم - 
بخصوص عزیز جوانالر - این حادثه میتواند برای شما یك سکوی پرش به جلو باشد. با صبر شما، با استقامت شما، با تالش شما، با همکاری شما، با همدردی 

و همدلی شما با یکدیگر، ان شاءاللهّ میتوانید از این حادثه یك سکوی پرشی بسازید.
البته مسئولین وظائف بزرگی دارند. تا امروز کارهای خوبی انجام گرفته است؛ کارهای اصلی بعد از این است؛ بازسازی ها، محکم سازی ها، مقاوم سازی ها باید 
بتواند ان شاءاللهّ چهره ی این منطقه را بعد از زلزله عوض کند. از خدای متعال میخواهیم که این توفیق را به مسئولین بدهد؛ شما هم همکاری کنید. آحاد مردم 
با مسئولین همکاری کنند. مردم سراسر کشور هم آنطوری که من اطالع پیدا کردم و حدس میزدم و مشاهده شد، همدرد با شما هستند. اینجور نیست که 
یك قطعه ی از کشور یك مصیبتی داشته باشد، دیگران نسبت به آن بی تفاوت باشند؛ نه، همه احساس همدردی میکنند. بحمداللهّ ملت ما یك ملت یکپارچه 
است، یك ملت متحد است؛ و به خاطر همین اتحاد، نیرومند است. این قدرتی که امروز ایران اسالمی دارد، این عزتی که امروز ملت ایران دارد، بخش مهمی 

از آن به خاطر همین اتحاد و اتفاقی است که بین اقشار مختلف مردم در قسمتهای مختلف وجود دارد.

سالم اولسون سیزه قارداشالر، باجیالر، عزیز جوانالر
سروش اندی��شه | بیانات مقام معظم رهبري در جمع مردم روستای زلزله زده کویچ آذربایجان شرقی
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... حاال سكوت است و طاق خميده دلهایي كه از سوگ زلزله شكسته و بغض های جامانده ای كه گاه از نهاد زمين خيز بر می دارد و تا تپش های 
پياپی زمان پيش می رود تا تكرار آهنگ  عهد جامانده مان را به یادمان آورد ؛ عهدی كه پای ارگ ویران بم بستيم.عهدی عتيق كه در زیر  ویرانه های 

رودبار و منجيل مدفونش كرده بودیم.
و امروز ما مانده ایم و اشاره های گنگ یک “ اتفاق “ در فردایی كه باز به یكباره آرامش را از دل  شهرهایمان می تكاند.ما مانده ایم و قامت پرشكوه 
“اخالق “ كه هر از گاه در بستر بی خبری ها جان می دهد .ما مانده ایم و رشته شهرت و نام كه با ساختمان های پر طمطراق شهرهایمان گره زده ایم.

ما مانده ایم و فرصتی كه گاه از نفس می افتد و گاه با تكرار خاطره ای جان می گيرد تا انگار باید باور كنيم كه مهندسی قول و قراری است كه باید 
پای همان درختان زیتون و ویرانه های رودبار و هيبت خرد شده بم می بستيم و  امروز باید در آذربایجان تكرارش كنيم.

برای همه رفتگان زلزله آذربایجان
حيدربابا ، یار و یولداش دؤندْولر

بير-بير مني چؤلده قْویوب ، چؤندْولر
چشمه لریم ، چيراخالریم ، سؤندْولر

یامان یئرده گؤن دؤندي ، آخشام اْولدي
دْونيا منه خرابه شام اْولدي

حيدربابا دنيا دروغ است
حيدربابا ، گروه رفيقان و دوستان

برگشته یک یک از من و رفتند بي نشان
ُمرد آن چراغ و چشمه بخشكيد همچنان
خورشيد رفت روي جهان را گرفت غم

حيدربابا ، یْولوم سنن كج اْولدی
عؤمرْوم كئچدی ، گلممه دیم ، گئج اْولدی

هئچ بيلمه دیم گؤزللرْون نئج اْولدی
بيلمزیدیم دؤنگه لر وار ، دؤنْوم وار

ایتگين ليک وار ، آیریليق وار ، اْولْوم وار

حيدربابا ، ز راه تو كج گشت راه من
عمرم گذشت و ماند به سویت نگاه من

دیگر خبر نشد كه چه شد زادگاه من
هيچم نظر بر این رهِ پر پرپيچ و خم نبود
هيچم خبر زمرگ و ز هجران و غم نبود

طاق دلها از سوگ زلزله شکست
دل نوش����ته | محمدتقی خسروی 
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پدراِن معماری که حتي یک ساختمان هم نساخته اند!
گفت وگو | چالش هاي پیش روي معماري امروز در گفت و گو با دکتر منصور سپهری مقدم 

مقدمه
همخواني فیروزه و الجورد در امتداد مشبك هاي ایستاده بر طاق ها و رواق ها، 
توازن مقرنس سقف ها و گنبدها ، شکوه مناره ها، بادگیرها، قلعه ها، آب انبارها 
و ده ها نمایه از هنر قدسي معماري در کنار انحناي سفال ها، رقص آرام منبتها 
و س��کوت معنادار سنگ ها که روزي مظهر تمدن فاخرمان بوده اند در کنار 
سازه هاي به هم تنیده یکپارچه امروز همچون نقش تار و پود قالي آویخته بر 
دار خودنمایي مي کند، فخر مي فروشد و تعالي اندیشه و هنر معماران ایراني را 
عرضه مي دارد.همین است که معماري مي شود تجسم شعاع عشق معماران 
بر صورت آیینه ها، مظهر نظم اندیشه ها بر کمان طاق ها.آري معماري ساحت 
عش��قي است که بر پیکره هنر لعاب جاودانگي مي بخشد ؛ هنري که هر از 
گاه معمار با روح آرامش به آن جان می دهد. دکتر منصور سپهری مقدم نیز 
از جمله معماراني است که در تکوین موزون هنر معماري و قدبرافراشتن آن 
نقش بسزایي را ایفا کرده است.گفت و گوي ما با ایشان تالشي است براي 
راه یافتن در هزار توي اندیشه اي که هنوز هم مي کوشد شکوه هنر ایراني 

را تکرار کند. 

آقاي دكتر، براي شروع این گفت و گو مایليم كمي بيشتر از خودتان، 
س��وابق تحصيلی، اجرایی و بویژه نقش تان در تأسيس سازمان نظام 

معماری و ساختمان در سال 1352بشنویم.
من 16خرداد 1318 در یکي از محالت قدیمی تهران ؛ محله عباس آباد در 
قلب بازار تهران در کنار محله دروازه نو متولد شدم. یکی از دروازه های شهر 
در آنجا قرار داشت پس به قول معروف مي توان گفت در پای یکی از دروازه ها 
به دنیا آمده ام. در دبیرس��تان مروی تحصیل کردم و دیپلم ریاضی گرفتم. 
پس از آنکه دانشگاه ملی ایران در سال 1339-40 تاسیس شد در دانشکده 
معماری ثبت نام کردم و موفق ش��دم وارد این دانشکده شوم. دانشگاه ملی 
ایران )دانش��گاه شهید بهش��تی( فعالیت خود را 51 سال قبل در ساختمان 
کوچك 6 طبقه در دوراهی یوسف آباد با 200 نفر دانشجو آغاز کرد و در هر 
سال یك رشته به رشته هاي خود اضافه کرد و دانشجویان جدیدی گرفت. 
این دانشگاه اواخر سال گذشته طي مراسمي پنجاهمین سالگرد تأسیس خود 
را جش��ن گرفت و من هم در این مراس��م به عنوان اولین فارغ التحصیل 
دانشگاه معرفی شدم.چون دیپلم شماره یك این دانشگاه متعلق به من است 

و سال1346 در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فارغ التحصیل شدم. 
بع��د از گذراندن خدمت نظام وظیف��ه قرار بود به ایتالیا بروم ولی ش��رایط 
برایم آماده نب��ود بنابر این تصمیم گرفتم به آمریکا که برادرم هم آنجا بود 
بروم. همان موقع مطلع شدم دولت ایتالیا سه بورسیه در رشته هاي دکترای 
معماری، بانکداری و تخصص پزش��کی در اختیار ایران قرارداده است. بنابر 
ای��ن ثبت نام کردم و چندي بعد هم ب��راي مصاحبه رفتم. در روز مصاحبه 

مهدی وکیلی
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یکی از اس��اتید معماری ایتالیا، رئیس انجمن فرهنگی ایران و ایتالیا و چند 
ایتالیایی دیگر حضور داش��تند. از من پرس��یدند کجا درس خواندید؟ گفتم: 
دانش��کده معماری دانشگاه ملی. با تعجب پرسیدند مگر از آنجا دانشجویي 
هم فارغ التحصیل شده است. گفتم من اولین فارغ التحصیل آنجا هستم و 
بعد مدرک تحصیلی ام را نشان دادم. گفتند شرط پذیرش این است که باید 
دانش��جوی ممتاز یا شاگرد اول باش��ی. من هم  نامه اي را که نشان مي داد 
سال آخر دانشجوی ممتاز بوده ام نشان دادم. پرسید به زبان ایتالیایی آشنایی 
دارید؟ کارت انجمني را که ثابت مي کرد تابستان ها ایتالیایی می خواندم تا به 
ایتالیا بروم نشان دادم. پروفسور کارازای ایتالیایی پرسید: شما که دانشگاه ملی 
انگلیسي می خوانید و آمریکایی ها استادتان هستند پس چرا ایتالیایی خواندید؟ 
گفت��م عالقه مند بودم به ایتالیا بروم. به آن ها گفتم که حتی مش��هورترین 
اساتیدمان از فلورانس براي تدریس به دانشگاه مي آیند این بود که عالقه مند 
شدم ایتالیایی بخوانم. پروفس��ور کارازا گفت: اگر این بورس را قبول شدید 
می خواهید کدام دانش��گاه و کدام شهر بروید؛ رم، فلورانس،ونیز یا میالن؟ 
گفت��م فلورانس گفت چط��ور؟ گفتم برای اینکه اواًل دانش��گاه فلورانس با 
دانش��گاه ملی قرارداد فرهنگی امضا کرده است. دیگر آنکه استادان آنجا به 
ما درس می دهند. حتی رئیس دانشکده سنپائولوزی هم به ما درس می دهد. 
عالوه بر این، فلورانس مرکز فرهنگی ایتالیا و س��رزمین لئوناردو داوینچی، 
سرزمین میکالنژ و سرزمین دانته است. گفتم آرزویم این است که روزي به 
دانشگاه فلورانس بروم. چند روز بعد از این مصاحبه نامه ای به دستم رسید 
که در آن آمده بود: شما در بورس ایتالیا برای دکترا پذیرفته شده اید. مدتي 
بعد به سفارت رفتم، دیدم در هواپیمای آلیتالیا نشسته ام با یك بلیت رفت و 
برگش��ت ایتالیا در جیبم به همراه دفترچه بیمه پزش��کی که اگر بیمار شدم 
رایگان معالجه شوم، دفترچه اي برای حوادث که اگر اتفاقی افتاد مبلغي به 
خانواده ام بدهند و برگه اي A4 و فرمي از وزارت خارجه ایتالیا که جای خالی 
داشت و اسمم را داشتند که ماهیانه به بانك ایتالیا در فلورانس مراجعه کنم 
و ماهی 90 لیره بگیرم. س��ال بعد این مقدار 100 لیره و س��ال بعدش 110 
لیره شد. خالصه آنکه تقریباً به طرز معجزه آسایی به خرج دولت ایتالیا آنجا 
رفتم و تحصیل کردم. البته گاهي برادرم از امریکا پاکت نامه ای برایم ارسال 
می کرد که داخلش یك فقره چك بود. خیلی لذت بخش بود هم نامه و هم 

چك داخلش!

چند سال ایتاليا بودید؟ 
3 س��ال. چون 6 سال در دانشکده معماری اینجا بودم و خیلی از واحدهایم 
را قب��ول کردند. بعد از اتمام تحصیل با اینکه می توانس��تم به آمریکا بروم 
بالفاصل��ه به ایران آمدم. برادرم با من تماس گرفت و گفت اگر مي خواهي 
مي تواني به آمریکا بیایي. من آن موقع ازدواج نکرده بودم و به بهانه اینکه 
مادرم چش��م انتظار من است س��ال 50 به ایران برگش��تم و در وزارت راه 
استخدام شدم. 2 سال در وزارت راه و اداره کل ساختمان های راه آهن بودم. 
پروژه ایستگاه راه آهن اصفهان زیر نظر آقای شالچیان وزیر راه کار من است 
که خود آن داستان مفصلی دارد. آن موقع ایشان تشویق نامه اي برای من 
نوش��ت. تا س��ال 52 در وزارت راه بودم. پس از آن فرصتي فراهم شد تا به 
وزارت مسکن و شهرس��ازی و معاونت شهرسازی و معماری بروم. از سال 
52 تا سال 63 در وزارت مسکن و شهرسازی بودم و بعد از انقالب به مدت 
هفت سال معاون شهرسازی و مدتی نیز سرپرست اداره کل ترویج معماری 

ملی در همان معاونت شهرسازی بودم. 
سال 63 همزمان با بازگشایی دانشگاه ها به پیشنهاد یکی از دوستانم هفته ای 
2 ساعت شروع به تدریس درسي با عنوان "تئوری معماری" کردم. از تدریس 
لذت مي بردم.چندي بعد هم دانشکده ساعات تدریسم را اضافه کرد.ابتدا در 
مقطع کارشناسی و پس از مدتي در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته تدریس 
مي کردم. چندي بعد از وزارت مسکن به دانشگاه علم و صنعت مأمور شدم 
و ش��روع به تدریس کردم و س��ال 63-64 به این دانش��گاه منتقل شدم و 

به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی و معماری دانشگاه فعالیت 
مي کردم تا اینکه یکی دو سال پیش با سابقه 36 سال و 4ماه کار رسمی البته 
بدون احتس��اب دو س��ال کار وزارت راه بازنشسته ش��دم. سال 73 از سوي 
دانشکده هنرهای زیباي دانشگاه تهران براي تدریس درس "ارزیابی محیط 
مس��کونی" دعوت ش��دم. آن موقع تازه دورة دکترا با پذیرش 9 دانشجوی 
دکتری تأس��یس ش��ده بود و من آنجا 5 س��ال تدریس مي کردم. روز اول 
تدریس به دانشجویانم گفتم امروز روزي فراموش نشدنی برای حقیر است. 
من که فارغ التحصیل دانشگاه ملی ایران هستم وقتي از زیر طاق دانشگاه به 
اینجا آمدم احساس غرور کردم از این که االن در رشته خودم، در بزرگ ترین 
دانشگاه کشورم و باالترین مقطع تحصیلی در خدمت شما هستم و از این 
بابت خوشحالم. بعد از مدتي واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد نیز مقطع 
دکترای معماری خود را تاسیس نمود و از من دعوت شد تا براي تدریس به 
آنجا بروم. قبول کردم و سال 78 به آنجا رفتم. در حال حاضر 13 سال است 
که در آنجا تدریس مي کنم و از سال 83 نیز که مقطع ارشد دایر شده است 
یك درس در این مقطع تدریس مي کنم عالوه بر اینکه در دانشگاه علم و 
صنعت بصورت رسمی تمام وقت و بصورت رسمی پاره وقت در دانشکده هنر 

و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تدریس مي کنم.

از تشكيل سازمان نظام معماری هم خاطره اي دارید؟
حدود س��ال 50 قرار بود نظام معماری تش��کیل ش��ود. عده ای در معاونت 
شهرسازی براي این کار پیش قدم شدند. آن موقع معاونت شهرسازی از سه 
اداره کل دفتر شهرسازی و معماری، دفتر ضوابط و استانداردها، دفتر ترویج 
و نظام معماری تشکیل شده بود. این وظیفه به این دفتر سپرده شد.در ابتدا 
کارشناس، سپس معاون مدیرکل و مدتی نیز به دالیلی سرپرست آن دفتر 
شدم. در آن زمان قانون نظام معماری نوشته و از خارج هم موضوعاتی ترجمه 
و سپس توسط مجلس تصویب شد. به موجب قانون مصوب قبل از انقالب 
باید دو س��ازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات و نیز سازمانی به نام 
سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز وجود می داشت که شرح وظایف و 
هیئت مدیره و انتخاباتی مستقل از یکدیگر داشتند. عالوه بر این در قانون 
پیش بینی ش��ده بود در مواقع نیاز هیئت مدیره جلسه مشترک تشکیل داده 
و مسایل نظام را حل کنند. به این ترتیب اولین انتخابات نظام در سال 56 
توسط وزارت مسکن و شهرسازی در این وزارتخانه در پارک شهر برگزار شد 
؛ یك هفته برای مهندسان ساختمان و تأسیسات و هفته بعد برای معمارها 
و شهرس��ازها. در قس��مت معماری 9 معمار، 2 شهرساز، 11 نفرساختمان و 
تأسیسات و چند نفر هم علی البدل. من هم کاندیداي معماری بودم و چون 
جزو کاندیداهای ساختمان نبودم می توانستم در جلسات روز رأی گیری باشم. 
بنابر این در هفته اول که انتخابات ساختمان برگزار می شد جز ناظران بودم. 
در هفته بعد و در انتخابات معماری بس��یاری از معماران معروف، سناتورها، 
روسای دانشکده ها حضور داشتند. آن ها تبلیغات زیادی در روزنامه می کردند 
ولی من بدون تبلیغات، در کنار استادان خودم انتخاب شدم.قرار بود از طرف 
دولت س��اختمانی در اختیار نظام مهندسی قرار داده شود. با پیروزی انقالب 
تنی چند از همکارانمان به خارج رفتند. در متن قانون نظام آمده بود چنانچه 
فردی فوت کند یا استعفا دهد یا مرتکب کار خالف شود چه باید کرد ولی 
پیش بینی نش��ده بود که اگر از نظر قانونی یك نفر کم ش��ود چه می توان 
کرد. وزارت مس��کن نمی توانس��ت ما را از کار برکنار کند چون حضورمان 
قانونی و از طریق انتخابات بود. باالخره به توافق رس��یدیم استعفای خود را 
به وزیر مسکن و شهرسازی ارایه کنیم و در آن بنویسیم که جلسه بااکثریت 
تشکیل نمی ش��ود و چون تصمیماتمان قانونی نیست راه را برای برگزاری 
مجدد انتخابات توس��ط وزارت مسکن باز می گذاریم. بعد ها اصالحیه ای در 

این مورد در مجلس تصویب شد. 
نکته ای را که می خواهم بگویم این است که آن موقع معمارها و شهرسازها 
اعتبار خاصی برای خودش��ان داشتند ؛ س��ازمان مستقل داشتند، فضاهای 
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مستقل می گرفتند و همیشه از سازمان حمایت می شدند.ولی االن این طور 
نیست، امروز که با معمار ها و حتی دانشجویان معماری صحبت می کنیم از 
این قضیه ناراحت هستند و خیلی دلشان می خواهد سازمان نظام مهندسی 
ساختمان و تأسیسات، س��ازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز به حالت 

اولیه برگردد.

وضعيت معماری و هویت معماری ما در عصر حاضر به زیر سؤال رفته و 
دیگر نشانی از شكوه قدیم در معماری امروز نمی توان سراغ گرفت. هنر 

معماری اسالمی كجا رفته و چرا معماری ما بی هویت است؟
من االن حدود 30 س��ال درس تئوری می دهم. بعضی از همکارانم طراحی 
تدریس می کنند.ولی حقیر همیشه هر دو را داشته ام. حتی زمان دانشجویی 
هم به تئوری ها خیلی عالقه مند بودم. باید بدانیم معماران بزرگ چه کارهایی 
را نکردند. باید در این خصوص صحبت کنیم که معماری چیست ؛ باید خط 
بکش��یم و بس��ازیم. بزرگان ما هم در معماری این کار را کرده اند. پس اگر 
بخواهیم بسازیم و کارمان محتوا داشته باشد بایستی از تئوری های روز باخبر 
باشیم. البته نه اینکه کار غرب را کپی کنیم. من در کالس درس هم گفته ام 
برای اینکه یك کار معماری خوب کنید چند کار باید انجام دهید اول اینکه 
معماری گذش��ته و 7 هزار سال تاریخ کشور خود را ببینیم و بشناسیم. دوم 
آنکه گذش��ته معماری اروپا، رم، یونان و مصر را نیز بشناسیم و ببینیم آن ها 
چه کرده اند و دیگر آنکه معماری امروز دنیا و مکاتب  معماری که هر روز در 
حال تغییر است را بشناسیم. این که دلیل این تغییرات چیست؟ چرا معماری 
مدرن، پست  مدرنیسم و بعد کانستراکشن آمده است؟ اگر بخواهیم کار خوبی 
عرضه کنیم باید از مسایل اقتصادی، اجتماعی، اقلیمی، تکنیکی کشور خود 
مطلع باشیم. در خصوص طراحي یك پروژه معماری ؛ بیمارستان، مجموعه 
مسکونی از دیدگاه های مختلف مطالعه کنیم. سپس کاغذ را برداریم و شروع 
به کروکی کردن کنیم. اینگونه نیست که بخواهیم یك شبه معماری ایرانی 
را خلق کنیم ؛ باید پش��تکار مطالعاتی خیلی عمیقی داش��ته باشیم.این کار 
را نیما یوش��یج در ش��عر انجام داد. نیما، همین کار را کرد شعر قدیم ایران 
را خوب می ش��ناخت. از کودکی در مدرسه فرانسوی ها بود، زبان فرانسه را 
بخوبی می دانس��ت، با شعر آن روز اروپا آشنا شد، اینکه آن ها چه می گویند، 
در اشعارش��ان به چشم و ابرو اش��اره می کنند یا مساله گرسنگی و مسایل 
اجتماعی را مطرح می کنند. ش��اعر از ب��وی همبرگری در کوچه های لندن 
صحب��ت می کند که آدم نمی تواند آنرا بخرد. نیما اینها را خواند.ش��عر امروز 
دیگر شعر اجتماعی است. هر شاعر نوپردازی نیما یوشیج را قبول دارد ولی 
ما متأس��فانه در معماری بر عکس ادبیات و شعر روز که آنجا یك پدر شعر 
معاصر داش��تیم االن 3 - 4 پدر معماری معاص��ر داریم. روزی در مجالت 
عکس یکی را به عنوان پدر معماری معاصر و روزی عکس فردی دیگر را 
به عنوان پدر معماری معاصر منتشر می کنند.یکي نیست بپرسد این چطور 
پدر معماری است که یك ساختمان هم نساخته است. من باید به شاگردانم 
بگویم بروید کارهای پدر معماری را ببینید که چه س��اخته و چه کار کرده 

است،با این وضعیت معماری ما اصالح نمی شود. 

یعنی به نظر شما مهندسان معمار ما كه تعدادشان هم زیاد است از لحاظ 
كيفيت و احاطه به دانستنی های ضروری ضعف دارند؟ 

ببینید، در رشته ادبیات، شعر یا نقاشی کارفرما ندارید که به شما بگوید این 
کار را انجام دهید ولی در معماری کارفرما داریم. االن اگر من بخواهم یك 
اثر معماری جالب خلق کنم کارفرما باید زمین مناسبی در اختیارم بگذارد و 
میلیاردها تومان هزینه کند تا این اثر ساخته شود. باید خیلی به من اعتماد 
داشته باشدکه این کار را انجام دهد.ضمن آنکه در حین طراحی اعمال نفوذ 
هم می کند. روزي یکی از کارفرمایانم به من گفت می خواهم س��اختمانی 
6-7 طبقه بسازم اما چون عاشق معماری یزد هستم می خواهم مثل همانها 

پنجره های کوچك و چوبی داشته باشد، نما و قوس سر پنجره اش اینطور 
باش��د.به او گفتم معذرت می خواهم من نیستم. وقتی من می گویم نیستم 
یکی دیگر می گوید من هس��تم و او اثری را مثل چند صد سال پیش خلق 
می کند. نمی تواند نه بگوید چون زندگی اش از این راه می گذرد. شاید اگر او 
پشتوانه ای مالی داشت این کار را نمی پذیرفت. چند ماه پیش چند نفر شریك 
می خواستند برای یکی از مناطق تهران اولین ساختمان هوشمند را در تهران 
بس��ازند. به سراغ من آمدند و تا ساعت 10-11 شب با یکدیگر چند جلسه 
داشتیم. باید س��اختمانی 20 طبقه طراحی می کردیم. اما ابتدا می خواستند 
طرحی بدهیم تا کاربری آموزش��ی آن به تج��اری و اداری تغییر کند. قرار 
بود قرارداد را دو روز بعد امضا کرده و با دریافت یك پیش پرداخت کارمان 
را ش��روع کنیم.طرح را تهیه و به کمیسیون ماده 5 بدهیم تا با آن موافقت 
کنند. چند روز بعد با ابالغ طرح تفضیلی تهران یکي از شرکا تماس گرفت 
و گفت فالنی می دانی چه شده است؟ در طرح تفضیلی ساختمان اتوماتیك 
ما تجاری و اداری ش��د و دیگر آموزشی نیست.در صورتی که شما می دانید 
گرفتن این تغییر کاربری خیلی مشکل است. نتیجه آنکه این طرح تبدیل به 
7 طبقه و 2 طبقه زیرزمین شد. خالصه آنکه گفتند به شما اطالع می دهیم 
اما هیچ خبری نش��د. من حتی در خصوص سیس��تم هوشمند با مهندسان 
دانشگاه علم و صنعت راجع به انرژی بادی و باد صحبت کرده بودم. مطالعه 
زیادی کردم تا اگر قرار داد بس��ته ش��د به س��رعت بتوانیم این ساختمان را 
طراحی کنیم. اما به یکباره همه چیز فرو ریخت ؛ طرح تفضیلی کار اینها را 
حل کرد و میلیاردها تومان هم به نفعشان شد، معماری اینطور است. دیگر 
چه امیدی برای آدم باقی می ماند ولی در شاعری این نیست ؛ به این شکل 

کسی دست و پایش را نگرفته است.

با این تفاصيل آینده معماری كشورمان را چطور می بينيد؟
من وقتی با دانش��جویان و قش��ر جوان صحبت می کنم ع��ده ای از آن ها 
می گویند کار نمی کنند، چرا؟ چون امید چندانی به آینده ندارند، می گویند پس 
از فارغ التحصیلی به سر کدام کار برویم.همه چیز به اوضاع اقتصادی کشور 
بر می گردد. اما از س��وی دیگر معماری دیگر کشورها پیشرفت کرده است. 
آن ها که معجزه نمی کنند. باید کار معماری و طراحی کنی و بسازی. امروز 
پاریس تبدیل به موزه معماری مدرن شده و بیش از ده ها شاهکار معماری در 
این شهر پیاده شده است. در برلین نیز از آن زمان که مجدداً پایتخت جدید 
آلمان شد کارهای در حد شاهکار زیاد اجرا می شود. وقتی می خواستند پایانه 
بندر یاکوهاما را در ژاپن بس��ازند یك خانم ایرانی در مسابقه برنده می شود 
و آن را می س��ازد؛ اثری که در جهان شاهکار است. باید این راه را طی کرد. 
یکی از راه هایش برگزاری مسابقات معماری است. االن در اروپا طراحي یك 
کودکستان را به مسابقه می گذارند. وقتی در فلورانس دانشجو بودم پروفسور 
کارازا یك آسیستان داشت به دفترش در فلورانس رفتم دفتری که 200 نفر 
پرسنل در آنجا کار مي کردند؛ یك هال با یکی- دو اتاق. نه از منشی و نه از 
دکوراسیون خبری نبود. آن موقع کامپیوتر هم نبود؛ همین میز نقشه کشی 
بود. دو آسیستان دیگر به ما معرفی کردند. آسیستان ها در آنجا همینطوری 
انتخاب نمی شدند آن کسی که در معماری شایستگی اش را دارد و شاگرد 
خوب است، با پروفسور کار می کند، و آسیستان استاد می شود، نه پارتی بازی 
است و نه هیچ چیز. این سه آسیستان روی یك ویال کار می کردند. ویال را 
پوستی کشیده و چاپ و راندوکرده و نمای ویال را به دیوار زده بودند و در این 
خصوص بحث می کردند که کدامیك بهتر است و بعد روی آن کار می کردند 
و نتیجه اش این می شود که عکس یك ویال را در مجله منتشر می کنند که 
چقدر زیبا است، 3 نفر کار کرده اند. یا بعنوان یك مثال دیگر در فلورانس یك 
کودکستان و یك مسابقه معماری که می خواستیم شرکت کنیم، کودکستان 
500 متر بود و در دفتر معماری 3 تا آسیس��تان کارش��ان این بود. این است 
که حاصلش خوب از آنجا بیرون می آید. به اعتقاد من اگر بخواهد کار خوب 
انجام ش��ود باید مس��ابقات معماری برگزار شود. در مسابقه معماری هیئت 
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ژوری اهمیت بسیار زیادي دارد بطوري که در اروپا، ژاپن و امریکا معماران 
معروف براحتي در هر مسابقه اي شرکت نمي کنند.باید ببینند هیئت ژوری 
چه کسی است و بعد در این مسابقات شرکت مي کنند. براي مثال فاستر که 
معمار معروفی است در هر مسابقه ای شرکت نمي کند باید کسانی در مسابقه 
حاضر شوند که در قد و قواره او باشند مثاًل وقتي اسپرکلسن دانمارکی براي 
گراند آرت در پاریس برنده شد، اعضاي هیئت ژوری اش کسیو کوروکاوا از 
ژاپن و سر ریچارد راجرز از انگلیس بودند. اعضای هیئت ژوری بایستی دو 
شرط داشته باشند ؛ یکی این که در کار خودشان خبره و صاحب نظر باشند، 
دیگر آنکه افراد مطمئنی باشند.آن ها باید مثل یك قاضی پروژه ها را قضاوت 
کنن��د و کارفرما هم به تعهد و قولی که داده عمل کند. به اعتقاد من بعد از 
51 س��ال کار معماری می توانم بگویم که با عالقه ام کار کردم و این کار 
را هنوز هم انجام می دهم. یك راهش این است که مسابقه انجام شود. ما 
نمونه هایش را هم داریم مثاًل 4-5 س��ال پیش وقتي مي خواستند کتابخانه 
قدیمی اس��کندریه مصر را توسعه دهند مس��ابقه اي جهانی برگزار کردند و 
بابت ثبت نام پول هم گرفتند. نزدیك به 700-800 پروژه از سراسر جهان 
تحویل و ارایه شد. چون دبیرخانه و ژوری خوبي داشتند و در نهایت کار یك 
مشاور نروژی به نام اسنوهیتا )کلبه برفی( انتخاب شد. در نروژ یعني یکی از 
سردترین نقاط دنیا مشاورینی که اسم دفترشان کلبه برفی است حاال آمده 
اند در شاخ آفریقا، در اسکندریه برنده مي شوند. آن ها یك کار شاهکار ارایه 
دادند و کار ساخته شد. 4-5 سال پیش مي خواستند در کنار اهرام ثالثه مصر 
موزه بزرگ مصر را بسازند. اینبار هم مسابقه اي جهانی برگزار گردید و قرار 
شد هر شرکت کننده 250 دالر بدهد. من با یکی از دوستانم این کار را انجام 
دادیم 250 دالر دادیم بعد از مدتي مدارک و فیلم و اس��الید را فرس��تادند و 
وضع زمین را مش��خص کردند. حدود1700-1800 نفر نام نویسی کردند و 
بیش از هزار پروژه تحویل شد. اینها با چند میلیون دالر هزینه دبیرخانه ای 
تشکیل دادند و بهترین ژوری را دعوت کردند. آن ها توانستند اعتماد شرکت 
کنندگان را جلب کنند و بیش از هزار پروژه را تحویل بگیرند. پروژه هایي که 
دیگر بر نمی گردانند. به این ترتیب چندین پروژه شاهکار از معماران معروف 
تمامي دنیا در اختیار مصری ها قرار گرفت. بنابراین یکی از راه های پیشرفت 
معماری کشورمان برگزاری مسابقات معماری است. بسیاري از دانشجویاني 
که از دانشگاه فارغ التحصیل مي شوند با استعداد و با ذوق اند ولي وقتي وارد 
جامعه مي شوند مي بینند هیچ حرف و صحبتي از آن ها نیست و متاسفانه راه 

رشد برایشان وجود ندارد.

به عنوان اس��تاد معماري چه توصيه اي براي عموم مهندسان و بویژه 
مهندسان رشته معماري كه االن وارد این رشته می شوند دارید. 

تا امروز حدود 4-5 هزار نفر دانشجوي من بوده اند. باور کنید ظرف این چند 
سال اخیر وقتي مي شنوم یکي از دانشجویانم کار جامعي انجام داده و مطرح 
شده است خوشحال مي شوم و افتخار مي کنم که فالني شاگرد من بوده و 

سرکالسم نشسته است. 
وقتي ازجان اش��تاین بك نویسنده آمریکایي و برنده نوبل ادبیات که کتاب 
خوشه هاي خش��م اش معروف است مي پرسند شخصي که قرار است یك 
شاهکار و یك اثر خوب خلق کند باید چه مشخصاتي داشته باشد مي گوید: 
ابتدا باید بهره هوشي اش باال باشد. کسي که مي خواهد شاهکار بوجود آورد 
باید بهره هوشي اش باالي 100 باشد. دیگر اینکه پشتکار داشته باشد. عالوه 
بر این عشق و نظم در کار داشته باشد. این سه عامل باید وجود داشته باشد 
تا یك ش��اهکار بوجود بیاید. روان شناسان مي گویند نمي توان بهره هوشي 
را اضافه کرد اما مي توان میزان اس��تفاده از آنرا زیاد کرد. اگر بهره هوش��ي 
باال باشد مي توان شاهکاري را خلق کرد ؛ فرقي نمي کند مي خواهد ادبیات 
باش��د یا معماري. اگر بهره هوشي باال نداشتید مي توانید با پشتکار زیاد کار 
خوب عرضه کنید. نباید ناامید شوید هنوز هم با اینکه کار کم است، دفاتري 
هس��تند که 200 پرسنل در آن به عنوان مشاور فعالیت دارند. اگر بخواهند 

این تعداد را محدود کنند آن هایي را که ضعیف تر هستند کاهش مي دهند 
در غیر اینصورت بسختي مي توانند یك معمار و یك مهندس سازه خوب را 
حذف کنند. بنابر این مهندسان جوان باید مطالعه کنند، با کارهاي جدید دنیا 
و کارهاي قدیمي خودمان آشنا شوند. به هر همایشي بروند، بخوانند، بنویسند، 
طراحي کنند، خودشان را بسازند و در پي فرصت باشند که اگر مسابقه اي 

برگزار شد بدانند باید چه کاري را ارایه دهند. 
 من کارهاي زیادي را قبل از انقالب انجام داده ام. بعد از پیروزي انقالب نیز 
چند سال با شرکت خانه سازي ایران همکاري داشتم، مدیر پروژه نوسازي 
حضرت رضا )ع( و مدیر پروژه 500 هزار متر مربعي خانه سازي ایران شدم. 
چند کار اجرایي براي خودم انجام داده ام. آخرین کارم کاري است در الهیه 
تهران. یك س��اختمان استوانه اي شیشه اي که با مکعب مستطیل سنگ 
گرانیت ترکیب شده و شیشه هایش اسپایدر است. ساختمان متعلق به شرکت 
توسعه منابع آب و نیروی ایران است که مجري سدها و نیروگاه هاي ایران 
و زیر نظر وزارت نیرو است. این ساختمان با شیب معکوس و 7-8 کاربري، 
20 هزار متر مربع وس��عت دارد. حدود س��ه سال پیش هم این اثر از سوي 
ش��هرداري تهران برنده تندیس یکي از چهار اثر معماري که در 30 س��ال 
پس از انقالب انجام گرفته شد. احتمااًل معرف این کار هم دو نفر از دختران 

دانشجویم بودند چون من خودم آن را نفرستاده بودم. 
امیدوارم همه مهندس��ان معمار با بهره گیری از بهره هوشی و پشتکارشان 
بتوانند در خلق کارهای ماندگار و زیبا که مایه افتخار کشورمان باشد، موفق 

باشند.
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مقاله | عمران

دستورالعمل گودبرداری

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

مقدمه:
متاسفانه هر روز خبر هایی از گوشه و کنار استان ویا کشور از خسارات جبران 
ناپذیر گودبرداری چه از طریق صدا و س��یما و چه از طریق جراید به گوش 
می رسد یا می بینیم. پس از شنیدن و یا دیدن خبر یك لحظه فکر می کنیم 
که من مهندس عمران که ناظر س��اختمان در حال اجراء می باش��م آیا در 
اجرای پروژه خود موارد ایمنی در خصوص گودبرداری را رعایت نموده ام؟ و 
یا نه بی تفاوت از این حادثه و فقط با اظهار تاسفی از کنار موضوع می گذرم!!! 
و...باز حادثه دیگری رقم می خورد. واقعا ما کدامیك هستیم؟ چقدر به موضوع 
ایمنی در کاراجرای ساختمان اهمیت می دهیم؟ اصال من مهندس اطالعی 
از موارد ایمنی کار گاه های س��اختمانی دارم؟ آیا اصالبه موضوع ایمنی فکر 
کرده ام؟ آیا من می دانم که در پروژه ای که به عنوان مجری تعهد کرده ام 
س��اختمانی را اجراءکنم ضوابط ایمنی آنرا رعایت می نمایم؟ آیا در ارتباط به 
زیانهای مس��تقیم و غیر مس��تقیم هر حادثه فکر کرده ام که چه بار مالی 
ومعنوی به کشورم وخانواده حادثه دیده که نان آور خود را از دست داده است 
وارد ش��ده است و سهم من مهندس در این حادثه چقدر می باشد؟ ودر دنیا 
و آخرت چگونه باید جوابگوی خداوند متعال، قانون وخانواده حادثه دیده و...
باشم؟ تمام این سواالت و یا سواالت بیشتری از این دست شاید در ذهن من 
باشد و یا شاید هم اینقدر در مسائل مالی و اموردنیوی غرق شده ام که ذهن 
من مجالی برای فکر کردن به این موضوعات را نمی دهد. وتصور اینست که 

حادثه قسمت است وباید اتفاق بیفتد!!!!!
عملیات گودبرداری یکی از فعالیتهای پر خطر در ساختمان سازی محسوب 
می شودکه معموال به منظور های مختلف، مانند رسیدن به تراز مناسب خاک 
برای اجرای فنداس��یون، یا احداث طبق��ات زیرین، یا احداث کانالهای عبور 

لوله های فاضالب،آب، برق،گازو..انجام می شود. 
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تعریف گودبرداری:
محلی که پس از خاکبرداری و رسیدن به رقوم نهایی از همه جهت پائین تر 
از زمین طبیعی قرار گرفته و عمق متوسط آن کمتر از 60سانتی متر نباشد)بند 

7مقدمه فصل سوم فهرست بهای ابنیه(
 
 

اقدامات الزم قبل از گودبرداری:
1-برنامه ریزی گودبرداری
2-تعیین روش گودبرداری

3-مستند سازی گودبرداری

برنامه ریزی گودبرداری:
1-اخذ مجوزهای الزم از ادارات و مراجع ذیربط

2-بررسی زمین محل گودبرداری از لحاظ استحکام وجنس خاک)ژئوتکنیك(
وپایداری ابنیه مجاور آن)ساختمان-زمین و...(

3-موقعیت تاسیسات زیر زمینی
4-انتخاب اشخاص دارای صالحیت الزم برای اجراء و نظارت بر گودبرداری 

وحمل خاکهای حاصله
5-تدوین برنامه زمان بندی گودبرداری

6-مستند سازی

تعيين روش گودبرداری:
1-گودبرداری به روش دستی

2-گودبرداری به روش ماشینی
3-گودبرداری به روش ترکیبی)دستی و ماشینی( 

 

 
 مستند سازی گودبرداری: 

1-موضوع 
2-محل

3-وضع فعلی)عکس برداری،تهیه نقشه(
4-علت نیاز گودبرداری 

5-مطلع نمودن همسایگان مجاور ملك 
6-برنامه زمانبندی برای شروع عملیات 

7-هزینه گودبرداری
8-مجوزه��ای الزم برای ش��روع گودب��رداری وتهیه نقش��ه های طراحی 

ساختمان همراه جزئیات
9-مسوول گودبرداری و مشخص کردن افراد مورد نیاز

10-حرکت عمل ماشین آالت
11-حمل خاک های حاصله



12

اقدامات ایمنی الزم در حين و زمان گودبرداری: 
1-تخریب وگودبرداری تحت نظارت مهندس ناظر یا دستگاه نظارت، توسط 

مهندس مجری ذیصالح صورت پذیرد.
2-در صورتي  که  عملیات  گودبرداري  و حفاري  احتمال  خطري  براي  پایداري  
دیوارها و ساختمان هاي  مجاور در برداشته  باشد، باید از طریق  نصب  شمع ، 
س��پر و مهارهاي  مناسب  و رعایت فاصله مناس��ب و ایمن گودبرداري و در 
صورت لزوم با اجراي س��ازه هاي نگهبان قبل از ش��روع عملیات، ایمني و 

پایداري آن ها تامین گردد.
3-بررس��ی کلیه چاه های فاضالب قدیمی  ساختمان و شناسایی محل حفر 

آن ها سپس تخلیه چاه ها و پر نمودن آن ها با مصالح مناسب
4-اگ��ر در مجاورت  محل  گودبرداري  و حفاري  کارگراني  مش��غول  به  کار 

دیگري  باشند، باید اقدامات  احتیاطي  براي  ایمني  آنان  به  عمل  آید.
5-دیواره ه��اي  هر گودبرداري  که  عمق  آن  بیش  از 120 س��انتیمتر بوده  و 
احتمال  خطر ریزش  وجود داش��ته  باش��د، باید به  وسیله  نصب  شمع ، سپر و 
مهارهاي  محکم  و مناس��ب  حفاظت  گردد، مگر آنکه  دیواره ها داراي  شیب  

مناسب  )کمتر از زاویه  پایدار شیب  خاکریزي ( باشند.
6-در مواردي  که  عملیات  گودبرداري  و حفاري  در مجاورت  خطوط  راه  آهن ، 
بزرگراه ها و یا مراکز و تاسیساتي  که  تولید ارتعاش  مي نماید، انجام  شود باید 
تدابیر احتیاطي  از قبیل  نصب  شمع ، سپر و مهارهاي  مناسب  براي  جلوگیري  

از خطر ریزش  اتخاذ گردد.
7-مصالح  حاصل  از گودبرداري  و حفاري  نباید به  فاصله  کمتر از نیم  متر از لبه  
گود ریخته  شود. همچنین  این  مصالح  نباید در پیاده  روها و معابر عمومي به  

نحوي  انباشته  شود که  مانع  عبور و مرور گردد.
 8-در محل هایي  که  احتمال  س��قوط  اش��یاء به  محل  گودبرداري  و حفاري  
وجود دارد، باید موانع  حفاظتي  براي  جلوگیري  از وارد شدن  آسیب  به  کارگران  
پیش بیني  گردد. همچنین  براي  پیشگیري  از سقوط  کارگران  و افراد عابر به  
داخل  محل  گودبرداري  و حفاري  نیز باید اقدامات  احتیاطي  از قبیل  محصور 
کردن  محوطه  گودبرداري ، نصب  نرده ها،  موانع ، وسایل کنترل مسیر، عالیم  

هشدار دهنده  برای روز وشب و غیره انجام  شود
9- شب ها در کلیه  معابر و پیاده روهاي  اطراف  محوطه  گودبرداري  و حفاري  
باید روشنایي  کافي  تامین  شود و همچنین  عالیم  هشدار دهنده  شبانه  از قبیل  
چراغ هاي  احتیاط ، تابلوهاي  شبرنگ  و غیره  در اطراف  منطقه  محصور شده  
نصب  گردد، به طوري که کلیه عابران و رانندگان وسایل نقلیه از فاصله کافي 

و به موقع متوجه خطر گردند.
10-قبل  از قراردادن  ماش��ین  آالت  و وس��ایل  مکانیک��ي  از قبیل  جرثقیل ، 
بیل  مکانیکي ، کامیون  و غیره  و یا انباشتن  خاک هاي  حاصل  از گودبرداري  
و حفاري  و مصالح  س��اختماني  در نزدیکي  لبه هاي  گود، باید ش��مع ، سپر و 
مهاره��اي  الزم  جهت  افزایش  مقاومت  در مقاب��ل  بارهاي  اضافي  در دیواره  

گود نصب  گردد.
11-در صورت��ي  که  از وس��ایل  باالب��ر براي  حمل  خاک  و م��واد حاصل  از 
گودبرداري  و حفاري  استفاده  شود، باید پایه هاي  این  وسایل  به  طور محکم  
و مطمئن  نصب  گردیده  و خاک  و مواد مذکور نیز باید با محفظه هاي ایمن  

و مطمئن  باال آورده  شود.
12-ه��رگاه  دیواري  جهت  حفاظ��ت  یکي  از دیواره ه��اي  گودبرداري  مورد 

استفاده  قرار گیرد باید به  وسیله  مهارهاي  الزم  پایداري  آن  تامین  شود.
 13-درم��واردي  که  حف��اري  در زیر پیاده  روها ضروري  باش��د، باید جهت  
پیشگیري  از خطر ریزش  اقدامات  احتیاطي  از قبیل  نصب  مهارهاي  مناسب  با 
استقامت  کافي  انجام  و با نصب  موانع ، نرده ها و عالیم  هشداردهنده ، منطقه  

خطر به  طور کلي  محصور و از عبور و مرور افراد جلوگیري  به  عمل  آید.
14- در گودها و ش��یارهایي  که  عمق  آن ها از یك  متر بیش��تر باشد، نباید 

کارگران  را به  تنهایي  به کار گمارد.
15-درحف��اري  با بی��ل  و کلنگ  بایدکارگ��ران  به فاصله  کاف��ي  ازیکدیگر 

به کار گمارده  شوند.
16-در ش��یارهاي  عمیق  و طوالني  که  عمق  آن ها بیش  از یك  متر باش��د، 
باید به  ازاء حداکثر هر سي  متر طول ، یك  نردبان  کار گذارده  شود. لبه  باالیي  

نردبان  باید تا حدود یك متر باالتر از لبه  شیار ادامه  داشته  باشد.
17- یك خودرو مجهز به لوازم کمك های اولیه در محل پروژه آماده باشد 
تا بتوان در صورت بروز سانحه نسبت به مداوای مصدومین یا انتقال آنان به 

مراکز درمانی اقدام نمود.
18-حتی االمکان در زمان شب  و هنگام بارندگی از خاکبرداری در مجاور مرز 
گودبرداری خودداری گردد. در صورتی که خاکبرداری در چنین مواردی الزام 

است، خاکبرداری در حضور و نظارت مهندس ناظر انجام گیرد.

 

19-ب��راي  رفت  و آمد کارگران  به  مح��ل  گودبرداري  باید راه هاي  ورودي  و 
خروجي  مناسب  و ایمن  در نظر گرفته  شود. در محل  گودهایي  که  عمق  آن  
بیش  از 6 متر باشد، باید براي  هر شش  متر یك  سکو یا پاگرد براي  نردبان ها، 
پله ها و راه هاي  شیب  دار پیش بیني  گردد. این  سکوها یا پاگردها و همچنین  
راه هاي  شیب  دار و پلکان ها باید به  وسیله  نرده هاي  مناسب  محافظت  شوند.

20-عرض  معابر و راه هاي  شیب  دار ویژه  وسایل  نقلیه  نباید کمتر از چهارمتر 
باشد و در طرفین  آن  باید موانع  محکم  و مناسبي نصب  گردد. در صورتي  که  

این  حفاظ  از چوب  ساخته  شود. قطر آن  نباید از بیست  سانتیمتر کمتر باشد.
21-در مح��ل  گودبرداري  باید یك  نفر نگهبان  مس��ئول  نظارت  بر ورود و 
خروج  کامیون ها و ماش��ین آالت  سنگین  باشد و نیز براي  آگاهي  کارگران  و 
سایر افراد، عالیم  هش��داردهنده  در معبر ورود و خروج  کامیون ها و ماشین  

آالت  مذکور نصب  گردد.
22-راه هاي  ش��یب  دار و معابري  که  در زمین هاي  سخت  )بدون  استفاده  از 
تخته هاي  چوبي ( ساخته  می شود باید بدون  پستي  و بلندي  و ناهمواري  باشد.

23-افرادي که در عملیات گودبرداري و حفاري بکار گرفته مي  ش��وند، باید 
داراي تجربه کافي بوده و همچنین افراد ذیصالح بر کار آنان نظارت نمایند.

اقدامات الزم ایمنی بعد ازگودبرداری:
1- از استقرار اتاقك، کانکس، محل سکونت یا استراحت نگهبان یا کارگران 
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وی��ا انبار مصالح در مجاور گودب��رداری اجتناب و برای این موارد مکانی که 
دارای فاصله ی مناسب از مرز گودبرداری است، در نظر گرفته شود.

2- سیس��تم روش��نایی کامل برای مکان گودبرداری تأمین شود و در شب 
کلیه ی قس��متهای کارگاه با نور کافی روش��ن گردد، به نحوی که خرابی 
احتمالی هر قس��مت از س��ازه ی نگهبان یا دیواره ی گودبرداری را بتوان از 

بیرون گود، بخوبی مشاهده نمود
3- عملیات جوش��کاری، ساخت و نصب س��ازه ی نگهبان توسط کارگران 
دارای مهارت فنی مناس��ب انجام پذیرد. وهمواره حتی پس از اتمام اجرای 
س��ازه ی نگهبان، تعدادی کارگر دارای مهارت فنی آماده ی کار و مجهز به 
کلیه تجهیزات مورد نیاز جهت نصب یا تقویت عناصر س��ازه ی نگهبان در 

دسترس باشند.
4-در مواقع بارندگی چنانچه بخش��ی از دی��واره ی گود در معرض بارندگی 
قرار داش��ته و دیوار توکار سازه ی نگهبان در آن قسمت تکمیل نشده باشد، 
ضروری است با پوشش آب بند پالستیکی مناسب تا کف گود تا قسمتی که 

از نفوذ آب به دیوار و پای آن جلوگیری نماید، پوشانده شود.
5-پایدارسازی جداره های گودبرداری به صورتها و روشهای مختلفی صورت 
گیرد که از جمله آن ها به روش��های: مهار س��ازی )anchorge(، دوخت 
به پش��ت )tie back(، دیواره دیافراگم��ی )diaphragm wall(، مهار 
 متقابل )reciprocal support(، اجرای ش��مع )piling(، سپر کوبی
)sheet piling(، و اجرای خرپا )truss construction( اشاره نمود. 

6- درهمه  حال ش��خصی جهت بررس��ی وضعیت ایمنی موجود و مراقبت 
دائم از دیواره ی گودبرداری و اعالم هش��دار به کارگران جهت فرار از خطر، 
پناه گرفتن و یا هرگونه عکس العمل مورد نیاز گمارده ش��ود. حتی المقدور 
درکارگا ه سیس��تم آژیر مناسبی جهت اعالم خطر و هش��دار به کارگران و 

ساکنین ساختمان های مجاور نصب گردد.
7- درهن��گام گودب��رداری و نصب س��ازه و پ��س از آن باید بط��ور مداوم 
س��اختمان های مجاور و معابر اطراف مورد بازرس��ی قرارگیرد. ایجاد ترک 
یا افزایش ابعاد آن در دیواره، س��قف و کف س��اختمان های مجاور و معابر 
اط��راف و تحت فش��ار قرارگرفتن ی��ا ر هایی از پیش فش��ار های درب  ها و 
چهارچوب ها، شکس��تن یا ترک برداشتن شیش��ه ها، نشست یا تورم خاک، 
موزاییك یا کف پوش روی زمین، دیوار یا سقف، ایجاد صدا های شکستگی 
عناصر س��ازه ای و غیرساز ه ای ساختمان مجاور گودبرداری ممکن است به 
دلیل حرکت زمین باشد. درچنین مواردی باید مسأله به فوریت مورد بررسی 
قرارگیرد. ضعف عناصری از سازه ی نگهبان که می تواند در بروز این مسأله 
مؤثر باشد را شناسایی و نسبت به تقویت سازه ی نگهبان ازطریق تقویت آن 

عناصر یا اضافه نمودن عناصرجدید اقدام نمود
8- چنانچه درطول مدت گودبرداری یا پس از آن درصد رطوبت قس��متی 
از دیواره ی گود افزایش یابد یا آب از بخشی از دیوار به داخل گود زه نماید، 
نشان دهنده  وجود منبعی است که عامل ایجاد این رطوبت بوده است. احتمااًل 
وجود چاه های جذبی، نشت آب از شبکه  آب یا فاضالب، وجود باغچه های 
درحال آبیاری، یا عبور آب های زیرزمینی از میان الیه های درشت دانه بوده 

به نحوی به منبع آب مرتبط اس��ت. دراین صورت احتمال کاهش پایداری 
دیواره ی گود زیاد است و باید راهکار های مناسب درحذف منبع ایجاد رطوبت 
به کاررود و افزایش فوری ظرفیت س��ازه ی نگهبان بطور موضعی درهمان 

ناحیه در دستورکار قرارگیرد. 
9- چنانچ��ه درهنگام نصب س��ازه ی نگهبان یا پ��س از آن یکی ازعناصر 
سازه ای مانند یك دیوار، مهارت پشت بند، تیر، ستون، شالوده ی ستون ها یا 
شالوده ی تأمین کننده ی نیرو های فشارمقاوم و یا عناصرافقی کاهش دهندة 
طول کمانش جانبی پشت بند ها به حالت حدی، کمانش یا گسیختگی خود 
برسد، نشان دهند ه ی اعمال نیرو های بیش از ظرفیت سازه ی نگهبان است، 
دراین موارد باید س��ریعاً مسأله را بررسی و تقویت سازه ی نگهبان به مورد 

اجرا قرارگیرد.

منابع:
1-آئین نامه کارگاه های ساختمانی

2-مقررات ملی ساختمان مبحث12
3-سوابق اجرایی ومقاالت ایمنی
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مقاله | عمومی | قسمت ششم

برای خوب ساختن، خود را بسازیم

آشنائی با فوالدهای ساختمانی

محمد حسین خامنه باقری | مشاور سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

مقدمه:
فوالد یکی از مصالح مهم و اصلی دراغلب ساخت وسازها و صنعت می باشد. 
ازاین رو آشنائی با مشخصات و آگاهی از رفتارش در اثر بارهای وارده، تغیرات 
دما، تغیرات جوی، شکل پذیری، خوردگی، سایش وقابلیت اتصال آن بر هر 

مهندس با هر تخصصي الزم و ضروری می باشد.
در این قس��مت از سری مقاالت »برای خوب س��اختن، خود را بسازیم« با 
فوالد و انواع آن آش��نا شده و به اختصار روش های ساخت، ترکیبات وانواع 

فرآوردهای آن مطالبی به اختصار ارائه خواهد شد.

فوالد چيست؟
عنص��ر آهن )Fe( بصورت خالص در طبیعت وجود نداش��ته بلکه بصورت 
س��نگ آهن )با تنوع فراوان( بمقدار نسبتأ زیاد در پوسته زمین پراکنده شده 

است.
مقدار سنگ های آهن موجود در پوسته زمین تقریبأ 4/2 درصد تخمین زده 
می شود. مهم ترین سنگ آهن ها از نظر فراوانی آهن خالص موجود در آن ها 

بشرح زیر می باشد.

ترکیب نام سنگ آهن 
شیمیایی

درصدآهن 
)Fe(خالص

1

2

3

4

5

سیدریت

هماتیت)سنگ آهن قرمز(

ماگنت)سنگ آهن مغناطیسی(

پیرنیت

لیمونیت)سنگ آهن قهوه ای(

FeCo3

Fe2O3

Fe3O4

FeS2

2Fe3o4BH2

45تا 25

65 تا 30 

75 تا 45 

42

60 تا 80

آهن خالص)Fe( در ساخت وسازها و صنعت کاربرد نداشته ولی فرآوردهای 
آن مانند چدن و فوالد در کلیه رشته های مهندسی کاربرد گسترده ای دارد.

نمودار صفحه روبرو توليد فرآوردهای آهن خالص را بطور شماتيک 
نشان می دهد.
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تولید انبوه فوالد در جهان با ابداع فرآیند بسمر در سال 1856 در انگلستان آغاز شد.پس از ابداع این روش، فرآیندهای دیگر تولید فوالد نظیر توماس، زیمنس 
مارتین، کوره قوس الکتریکی و در نهایت در سال 1952 روش کنورتر اکسیژنی در صنعت فوالد به کار گرفته شد.

امروزه تکنولوژی فوالدسازی به دو بخش عمده تولید مواد خام و تولید محصوالت نهایی )نورد مقاطع( تقسیم می شوند.تولید فوالد خام به دو روش عمده 
صورت می گیرد.

 روش اول: تهیه چدن مذاب در کوره بلند و ساخت فوالد در کنورترهای اکسیژنی و ریخته گری مداوم فوالد مذاب است.
روش دوم: ذوب قراضه یا آهن اسفنجی در کوره های قوس الکتریکی و ریخته گری مداوم می باشد.هم اکنون روش های قدیمی توماس و زیمنس مارتین تنها 
در برخی کشورها نظیر روسیه و اکراین مورد استفاده قرار می گیرند. عمده کشورهای صاحب فوالد، فوالد را به روش کوره بلند و کنورتر اکسیژنی تولید می کنند. 
در روش کوره بلند که حدود 63/3 درصد فرآیند های تولید فوالد جهان با این روش صورت می گیرد، سنگ آهن پس از فرآوری)دانه بندی و گندله سازی( 
در کوره بلند و طی فرآیند احیای غیر مستقیم با استفاده از کك، به چدن مذاب و سپس در کنورتر اکسیژنی به فوالد مذاب تبدیل می شود.اما در روش کوره 
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قوس الکتریکی، مستقیمأ آهن قراضه وآهن اسفنجي توسط حرارت قوس الکتریکي ذوب شده و به فوالد مذاب تبدیل می شود.
به گزارش واحد تحقیقات ماهنامه اقتصاد ایران 28/8 درصد فرآیند تولید فوالد خام کشورمان به روش تکنولوژی کوره بلند و کنورتر اکسیژنی و 71/2 درصد 

به روش کوره قوس الکتریکی می باشد.
از سوی دیگر، در حال حاضر در کشورمان در حدود 47 درصد محصوالت به صورت مقاطع و 53 درصد به صورت تخت تولید می شوند.در حالی که ساختار 
کشور نیازبه 80 درصد محصوالت مقاطع و 20 درصد محصوالت تخت دارد. لذا نیاز به تغییر روش و نوع محصوالت و فرآوردهای فوالدی تولید شده با 

توجه به نیاز بازار داخلی ضروری است. 

فوالد ها از نظر عناصر موجود در آن ها به دو دسته تقسيم می شوند:
1- فوالدهای غیر آلیاژی: دراین فرآوده ها کربن نقش تعیین کننده ای دارد، به همین دلیل این فوالدها به فوالدهای کربنی معروف می باشند،که به فوالدهای 

ساختمانی و ابزار سازی تقسیم می شوند.
2- فوالدهای آلیاژی: با افزودن کرم، نیکل، ولفرام،کبالت، مولیبدن، منگنز، وانادیم و....فوالدها آلیاژی تولید می شوند.

دراین فرآورده ها خواص فیزیکی)رنگ، صیقلی بودن سطوح، شکل پذیری( وخواص شیمیایی)مقاوم در برابر خوردگی، سایش، مقاومت( تغییر یافته و خواص 
مورد نظر تامین می گردد.

در فوالدهای آلیاژی اگر مجموع درصد وزنی عناصر موجود در آن از 5 درصد کمتر باش��د به “فوالد کم آلیاژ”ولی اگر از 5 درصد بیش��تر باش��د به “فوالد پر 
آلیاژ” طبقه بندي می شوند. 

مختصری درباره كوره بلند:

 شکل شماره 1       شکل شماره 2 

توجه: استفاده از کوره ها مختلف فوالدسازی بستگی به امکانات و فراوانی مصالح هر کشور دارد، مانند دراختیار داشتن قراضه آهن )برای کوره های زیمنس 
مارتین( دسترسی به انرژی برق ارزان برای کوره های الکتریکی و...

Fe ميزان كربن در فرآورده های آهن خالص

كاربرددرصد كربننام فرآوردهردیف 
1

2

3

4

5

آهن خام

چدن

فوالد با کربن کم)فوالد نرم(

فوالد با کربن متوسط

فوالد با کربن زیاد

5 تا 4/5

4 تا 3

0/25 تا 0/09

0/55 تا 0/25

1/2 تا 0/6

جهت تهیه فوالد و چدن

در ریخته گری و صنعت

در ساختمان سازی

در صنعت و پل سازی

در صنعت جهت ساخت ماشین آالت سنگین و ابزار 
صنعتی سخت
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اولي��ن همایش آموزش��ی كيفيت در س��اخت و بازرس��ی 
ساختمان های فوالدی

اولین همایش آموزشی کیفیت در ساخت و بازرسی ساختمان های 
فوالدی 9 لغایت 11 آبان ماه 1391 توسط شرکت سنجش کیفیت 
پارس و ش��رکت پویا صنعت مشاور اس��پادان در اصفهان برگزار 

می شود.
این همایش ب��ا حمایت انجمن جوش��کاری و آزمایش های غیر 
مخرب ایران و انجمن خوردگی ایران با اهداف زیر برگزار می گردد:

-انتقال مطالب علمی و کاربردی در س��طحی متناسب با نیازهای 
واقعی

-برقراری ارتباط با اساتید صنعت بازرسی ساختمان های فوالدی
-آم��وزش از طریق روش های نوین انتقال مطلب افزایش کیفیت 

ساخت سازه های فوالدی ساختمانی در کشور
-ترویج و کاربری نمودن استانداردهای صنعتی
-هم اندیشی و افزایش سطح دانش تخصصی

-حرکت در مسیر بهبود کیفیت بازرسی ساختمان های فوالدی
آخرین مهلت ثبت نام 20 مهرماه 1391 می باشد.

عالقه مندان جهت کسب اطالعات بیشتر و برنامه های آموزشی 
همایش به سایت مراجعه نمایند.

آدرس دبيرخانه: 
اصفهان،خیابان هزار جریب،نبش کوی امام جعفر صادق )ع(،مجتمع 

تجاری اداری پردیس،ورودی 7،واحد 1
تلفن:0311-6736716

0311- 6736461

نقش كربن در فوالد:
 در فوالدهای ساختمانی که جزء فوالدهای غیر آلیاژی می باشند استحکام 

کششی نقش عمده ای در طبقه بندی آن ها دارد.
استحکام کششی متناسب با درصد کربن موجود درآن ها افزایش یافته ولی 
مقدار انبساط کاهش می یابد.با افزایش کربن شکنندگی، قابلیت تغییر شکل، 

قابلیت جوش پذیری، براده برداری و چکش خواری کاهش می یابد.
*انواع نيمرخ های فوالدی با توجه به نرم های مختلف

 EURO آلمان( یا( DIN)فوالدهای ساخت ایران بر اساس نرم )استاندارد
NORM )اروپ��ا( یا GOST )روس��یه( س��اخته می ش��وند. نیمرخ های 
اصفهان بر اس��اس نرم GOST ک��ه نزدیك به DIN بوده ونیمرخ های 

اهواز بر اساس نرم DIN نورد می شوند.
در این دو نرم فوالدها با شناسه های زیر ساخته می شوند.

ST-37 ST-34 ST-33 ST-44 
ST-42 ST-38 ST-53 ST-53-3

که ST مخفف Standard Test )آزمایش کشش��ي قطعه اس��تاندارد 
 ازنمون��ه فوالد( واعداد پ��س از آن حداقل مقاومت نهائی فوالد برحس��ب

Kg/mm2 میباشند.

مثأل St-37 فوالدی است که مقاومت نهائی آن )Fu( در آزمایش کشش
Kg/mm2 37 بوده یا Fu =3700Kg/cm2 می باشد.

 

شکل شماره 3

از دیگر نرم های معروف که تعداد زیادی از کشورها از آن استفاده می کنند 
نرم ASTM می باشد )American society of testing materials( در 
این اس��تاندارد فوالدی های A-7 و A-373 و A-36 فوالدهای کربن دار 
 A-441 و A-440 و A-242 معمولی با مصارف س��اختمانی و فوالدهای

فوالدهای اعال با کاربرد صنعتی نورد می شوند.
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مقاله | عمران

بررسی اثر سربار بر پایداری گودبرداری

ali.showqi@gmail.com | علی شوقی جوان | کارشناس مهندسی عمران
علی زحمت کش | کارشناس ارشد خاک و پی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد فردوس

چكيده
در س��ال های اخیر با توجه به توس��عه و گسترش ش��هر ها و افزایش تراکم 
جمعیت، تعداد طبق��ات زیر زمین و عمق گود برداری افزایش یافته اس��ت. 
پایداری خاک جداره های گود برداری ش��ده به عنوان یکی از مس��ائل مهم 
در مهندسی ژئوتکنیك مطرح می باش��د، لذا شناسایی و بررسی روش ها و 
عوامل��ی که به کمك آن ها بتوان این مش��کالت را تا حد امکان رفع نمود 
الزم و ضروری به نظر می رس��د. در این تحقی��ق 2 مطالعه صورت گرفته 
است، در بررس��ی اول اثر وجود سربار در فواصل مختلف بر پایداری دیواره 
گود در دو حالت مهار شده و مهار نشده مورد بررسی قرار گرفته است.برای 
الگو سازی مصالح از مدل موهر-کولمب برای خاک ماسه ای استفاده گردیده 
است و در سطح مشترک بین خاک ماسه ای و دیوار نگهبان از المان سطح 
مش��ترک استفاده شد.در دیگر بررسی این پژوهش، ناحیه بحرانی تحت اثر 
لغزش مورد بررسی قرار گرفته و مقایسه ای بین نظریه رانکینوناحیه تحت 
 اثر لغزش در مدل صورت گرفته است. برای مدل کردن نمونه ها از نرم افزار 
PLAXIS2D روش عددی اجزاء محدود اس��تفاده شده است. از مهمترین 

نتایج این پژوهش می توان به کاهش مقدار کرنش و لنگر سپر دیواره گود با 
افزایش مقدار فاصله سربار از گود برداری اشاره کرد. همچنین ناحیه بحرانی 

لغزش دیواره گودطبق نظریه رانکین برابر مشاهده می شود.

كلمات كليدی: گودبرداری، دیوار حائل، روش عددی اجزاء محدود، 
PLAXIS2D

1- مقدمه
امروزه پیشرفت روزافزون بشر و نیاز به مسکن به عنوان یکی از مهمترین 
نیازهای جوامع و از طرفی رشدسریع جمعیت سبب گردیده تا از حداکثر فضای 
موجود در زمین ها اس��تفاده به عمل آی��د. بدین منظور جهت فراهم آوردن 
فضای مناسب برای پارکینگ و تاسیسات ساختمانی و سایر امکانات رفاهی 

نیاز است که در زمین گودبرداری های عمیق صورت گیرد.
ب��ه دلیل عدم رعایت نکات ایمنی و اقدام به گود برداری های غیراصولی از 
سوی مهندسان، این امر به یکی از شایعترین حوادث کارگاهی تبدیل شده و 
همواره خسارات مالی و جانی بسیاری به همراه داشته است. تحقیقات نشان 
می دهدمرحله گودبرداری که مهمترین و حساسترین مرحله احداث ساختمان 

است بیشترین درصد خسارات را به بار می آورد ]1[.
از جمله حوادث تلخ ناشی از گودبرداری می توان به حادثه ای که در شهریور 
ماه س��ال 1389 و در پی گودبرداری ریزش دیوار پروژه ای در بلوار فردوسی 
مش��هد رخ داد اش��اره کرد. این حادثه که به دلیل ارتفاع قابل توجه دیواره 
گود و حجم ریزش خاک دیواره ی گود اتفاق افتاد، جان دو نفر از پرس��نل 
کارگاهی را گرفت. در مالحظات بعدی مشخص شد که در سه طرف دیواره 
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گود، عملیات مهار و پایدارس��ازی انجام شده اما دیواره چهارم که باالی آن 
رامپ عبور کامیون ها به داخل گود نیز بوده مهار نشده و به همین دلیل باعث 

ریزش گودبرداری گردیده است]2[.
در گودب��رداری ب��ه دلیل خ��ارج کردن توده خ��اک از داخل گ��ود و ایجاد 
ناپیوس��تگی و همچنین به دلیل آزادسازی تنش های موجود در توده خاک، 
باعث ایجاد تغییر ش��کلهایی در مح��دوده داخلی گود می گردد که می تواند 
باعث ناپایداری در سازه های موجود در اطراف ناحیه گود برداری و یا ریزش 
گودبرداری ش��ود]3[. در مواردی که گودبرداری در مجاورت یك سازه و یا 
ابنیه فنی صورت می گیرد، س��ازه همانند یك س��ربار عمل می کند. اثر این 
سازه ها در دیوار گودبرداری، به صورت یك نیروی گسترده در راستای افقی 
است که با نیروی جانبی وارده از طرف خاک به دیواره گود تلفیق می گردد. 
از طرف دیگر وزن این س��ازه باعث تش��دید در جابجایی جانبی دیواره گود 
به س��مت داخل منطقه گود  برداری خواهد شد. مجموعه این آثار در نهایت 
باعث ایجاد ناپایداری خود سازه و باعث ایجاد مشکالتی مانند کج شدگی، 
ترک و شکاف در دیواره ها و سقف ها و کاهش سرویس دهی می گردد. لذا 
بررسی اثر گودبرداری ها در سازه های مجاو  ر بسیار ضروری است]3[. به طور 
کلی هرچه س��ربار موجود در اطراف گود برداری بیشتر باشد عمق پایداری 

گودبرداری کاهش پیدا می کند.
زمانی که اقدام به گود برداری می ش��ود، دو عامل باعث جلوگیری از ریزش 
دیوار گود می شود، یکی چس��بندگی بین ذرات و دانه های خاک که بیشتر 
در خاک های ریزدانه رس��ی موجود می باشد و دیگری زاویه اصطکاک بین 
ذرات خاک می باشد ولی مجموع هر دو عامل باهم مقاومت باالیی را بدست 

نمی دهد]1[.
خاک ها با گذش��ت زمان افت مقاومت پیدا می کنن��د، این افت مقاومت در 
خاک های رس��ی به دالیل تغیی��رات میزان رطوبت، ترک های کشش��ی، 

اکسیداسیون و احتماال دالیل دیگر کاهش پیدا می کند]4[.

2- معرفی نرم افزار پلكسيس
پلکس��یس نرم افزاری المان محدود پیشرفته اس��ت که برای تحلیل تغییر 
شکلها و پایداری در پروژه های مهندسی ژئوتکنیك به کار می رود. معموال 
در مسائل مهم ژئوتکنیك، یك مدل رفتاری پیشرفته برای مدلسازی رفتار 
غیرخطی و وابس��ته به زمان خاک، بس��ته به هدف مورد نظر الزم است. با 
ای��ن نرم افزار می توان خاکبرداری مرحله ای با ش��رایط مرزی مختلف را با 
اس��تفاده از المان های مثلثی 6 گرهی و 15 گرهی مدلس��ازی نمود. اولین 
ویرایش این نرم افزار به منظور آنالیز س��دهای خاکی احداث ش��ده بر روی 
خاکهای نرم در قس��متهای کم ارتفاع و پس��ت کش��ور هلند و به سفارش 
مدیریت منابع آب آن کشور در دانشگاه صنعتی Delftدر سال 1987 تهیه 
 و سپس در سال 1993 قابلیت های آن گسترش داده شد که توسط موسسه
)CUR)Center for Civil Engineering Research and codes

نیز مورد تائید و پشتیبانی قرار گرفته است.
در این نرم افزار مدل های موهر-کولمب، مدل سخت شوندگی هذلولی، مدل 
نرم شوندگی1 و مدل نرم شوندگی2 خزشی قابل بکارگیری است. همچنین با 
این نرم افزار می توان فرایند ساخت و حفاری را توسط فعال کردن و غیر فعال 
کردن المانها در مرحله محاسبات مدل کرد. نمونه ای از کاربرد این قابلیت، 

انجام آنالیز الیه به الیه در پایداری شیب ها، سدها و تونل ها می باشد.
پلکس��یس از جمله بس��ته های نرم افزاری اس��ت که به منظور آنالیز تغییر 
شکل ها و نیز پایداری سازه های خاکی با استفاده از روش المانهای محدود 
تهیه وبه بازار ارائه شده است. با این تفصیل که مسائل مربوط به ژئوتکنیك 
نیاز به مدلهای پیش��رفته تری برای مدلس��ازی رفتار غیر خطی و تابع زمان 
خاکها دارد، چرا که خاکها تحت ش��رایط مختلفی نظیر بارگذاری و شرایط 
هیدرولیکی در محیط خاک، رفتارهای متفاوتی از خود نش��ان می دهند به 
همی��ن منظور این نرم افزار برای تحلیل دقیق ت��ر رفتار خاک از مدل های 

 (S.S.C) Soft Soil Creep Model، Hardening Soil Model  پیشرفته تری نظیر
و... استفاده می کند.

در آنالیز های دو بع��دی امکان انتخاب دو نوع المان 6 گره ای و 15 گره ای 
مثلثی در تحلیل ها وج��ود دارد که المان پیش فرض در این نرم افزار المان 
6 گرهی می باشد. برای دستیابی به دقت بیشتر در محاسبات تنش ها و بار 
و گسیختگی )خصوصا در هندس��ه axisymmetric( از المان های 15 
گرهی استفاده می شود. در پیش فرض تابع تقریب جابجائی المانه از مرتبه 

دوم در نظر گرفته شده است.
ماتریس سختی این نوع المان ها با استفاده از سه نقطه تنش حاصل می شود. 
در المانهای 15 گرهی مثلثی، تابع تقریب جابجائی از مرتبه چهارم و نقاط 
تنش آن به منظور تعیین ماتریس سختی 12 نقطه در نظر گرفته شده است. 
این نوع المان در آنالیزهای دقیق مهندسی بکار می رود و برای انجام آنالیزها 
توس��ط آن نیاز به حافظه بیش��تری از کامپیوتر بوده و وقت بیشتری برای 
تحلیل نیاز دارد. در شکل 2-1 موقعیت نقاط جابجائی و تنش در این دو نوع 

المان نشان داده شده است.

 شکل2-1- موقعیت نقاط جابجائی و تنش در المان های خاک
نرم افزار در مدل های مورد استفاده خود برای مدل سازی رفتار مکانیکی مواد 
Cam-Clay از الگ��وی حالت بحرانی و حالت خاص آن الگوی بحرانی

اصالح ش��ده استفاده می کند. بنابراین سطح تسلیم در نرم افزار معرف یك 
بیضی در فضای’q و’p است که در شکل 2-2 نشان داده شده است.

 

شکل2-2- سطح تسلیم مدل خاک در فضای’q و’p و فضای تنش های اصلی
نرم افزار پلکسیس قابلیت محاسبه ضریب پایداری در سازه هایی مانند خاکریز 
را نیز دارد، ضریب پایداری بصورت نسبت مقاومت برشی به مقاومت برشی 
حداقل برای برقراری تعادل تعریف می شود، برای محاسبه ضریب پایداری 
در نرم افزار پلکسیس از روش Phi-C Reductionاستفاده می شود، در 
این روش تغییر شکلهای کلی مفهوم فیزیکی ندارد اما تغییر شکلهای جزئی 
آخرین مرحله تحلیل)هنگام خرابی( در تعیین مکانیزم خرابی مورد استفاده 
قرار می گیرند، این تحلیل ها بر اساس معیار موهر-کولمب انجام می گیرد]5[.

3- فرایند مدل سازی در نرم افزار پلكسيس
3-1- مدل سازی هندسی:

با توجه به تقارن ناحیه گودبرداری تنها نصف ناحیه گودبرداری مدل ش��ده 
است. این کار باعث افزایش سرعت آنالیز و کاهش خطا و بررسی راحت تر 
نتایج می گردد. در مدلسازی مرزهای مدل بایستی از سطح گودبرداری شده 
و یا ناحیه ای که تحت تاثیر تنش قرار می گیرد به میزان کافی دور باش��د، 
در ص��ورت عدم رعایت این نکته نتایج حاصل از مدلس��ازی دارای خطا و 
ضریب اطمینان کمتری می باشند. مرزهای مدل در امتداد محورهای افقی 

1-cam- clay  2-Soft Soil Creep Model
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در فاصله ای به میزان 4 برابر از ناحیه گودبرداری ش��ده تعریف می شود. در 
امت��داد محور قائم نیز مرز م��دل در حدود 2 برابر از عمق ناحیه گودبرداری 

تعریف می شود.
ابع��اد ناحیه گودبرداری در راس��تای مح��ور افقی30 متر می باش��د که در 
مدل س��ازی به علت وجود تقارن 15متر می باشد. ارتفاع ناحیه گودبرداری 

شده در راستای محور عمودی، 12 متر می باشد.
3-2- مدل سازي مصالح

به منظور شبیه سازي رفتار خاک، باید یك مدل مناسب از خاک و پارامترهاي 
متناسب با مصالح به هندسه  سازه تخصیص داده شود.خاک تمایل به رفتار 
غیرخط��ی دارد. رفتار غیرخط��ی تنش-کرنش خاک در س��طوح مختلف 
پیچیدگی مس��ئله، قابل مدل کردن اس��ت. تعداد پارامترهای مدل با سطح 
پیچیدگی مس��ئله افزایش پیدا می کند. به منظور شبیه سازي دقیق، نیاز به 
پارامترهاي مناسب مصالح می باشد. مدل هایي که براي خاک در نظر گرفته 
شده اند عبارتنداز: مدل االستیك، مدل موهر-کلمب1، مدل سنگ درزه دار2، 
مدل خاک سخت  شونده3، مدل خاک نرم شونده4 و مدل خاک نرم خزشي5. 
در مدلس��ازي مصالح از مدل مدل موهر-کولمب )MC( اس��تفاده شد. در 

اینجا  به بررسي پارامترهاي هر یك از این مدل ها پرداخته می شود:
)MC( 3-3- مدل موهر-كولمب

مدل مشهور مدل موهر-کولمب از نخستین مدل های رفتار خاک است. این 
مدل االستوپالس��تیك کامل به پنج پارامتر اساسی نیاز دارد. این پارامترها 
ش��امل مدول االستیسیته)E(، نسبت پواس��ون)ν(، زاویه اصطکاک داخلی 
خاک)φ(، چس��بندگی خاک)C( و زاویه اتس��اع خاک)ψ( می باشد. در این 
مدل برای هر الیه خاک یك س��ختی میانگین بکار می رود. بواس��طه این 
سختی ثابت محاسبات نسبتاً سریع انجام می گیرد. رابطه بین مدول یانگ 
با س��ایر مدول های سفتی مانند مدول برشی)G(، مدول بالك)K( و مدول 

ادئومتر)Eoed( به صورت زیر است:
 )1-3(

 )2-3(

)3-3(

در نرم افزار فقط نیاز به وارد کردن مدول یانگ و نس��بت پواسون می باشد. 
نرم افزار به صورت خودکار مدول برش��ی، مدول بالك و مدول ادئومتر را از 
روی مدول یانگ و نس��بت پواسون محاسبه می کند. زاویه اتساع برحسب 
درجه بکار گرفته می شود. خاک های رسی معموال اتساع کمی از خود نشان 
می دهند. مشخصات مقاومت سطح مشترک با مشخصات مقاومت الیه های 
خاک��ی رابطه دارند. هر مجموعه داده ها ش��امل فاکت��ور کاهش مقاومت6 
می باشد. مشخصات سطح مشترک از مشخصات خاک در داده های وابسته 
به آن و با استفاده از فاکتور کاهش مقاومت بنا به قوانین زیر محاسبه می شود:

)4-3(
Cinter=Rinter.Csoil 

)5-3(
tanφinter=Rinter.tanφsoil 
مقدار فاکتور کاهش مقاومت برای رس 0/7 براس��اس مراجع]7،6[ درنظر 
گرفته ش��د. معم��واًل برای خاک های��ی که مقدار فاکت��ور کاهش مقاومت 

مشخص نباشد، مقدار 2/3 برای آن در نظر گرفته می شود]6[. 
3-4-مش بندي

وقتی که مدل هندس��ی بطور کامل رسم و مشخصات مصالح به توده ها و 

اجزاء س��ازه ای تخصیص داده شد، هندس��ه مدل باید به المان های محدود 
تقس��یم شود. در این برنامه ش��بکه بندي به صورت خودکار انجام می شود. 
اگرچه شبکه ي حاصل ممکن است نامنظم به نظر آید، ولي کارایي عددي 
آن بهتر از ش��بکه بندي منظم می باش��د. تعداد گره ها وتعداد المان ها )اندازه 
مش( در محاس��بات المان محدود موثر اس��ت. نرم افزار پلکس��یس داراي 
المان هاي 6 و 15 گرهي است که در این پژوهش از المان هاي 15 گرهي 
اس��تفاده شد. المان 15 گرهي س��بب نتایجی دقیق تر از تنش ها و بارهاي 
گسیختگي می شود. المان هاي 15 گره اي نرم تر و انعطاف پذیرتر از مش هاي 
متشکل از المان هاي 6 گره اي هستند، اما زمان بیشتري براي محاسبه آن 
صرف می ش��ود. سه وجهي هاي 6 گره اي براي محاسباتي که نیاز به زمان 

کمتري دارند، مورد استفاده قرار مي گیرند.
اندازه المان هاي موجود در پلکسیس شامل خیلي درشت7، درشت8، متوسط9، 

ریز10 و خیلي ریز 11می باشد. 

3-5- اعمال شرایط اوليه
هرگاه هندسه مدل رسم و مش بندی المان محدود ایجاد گردید، حالت تنش 
اولیه و وضعیت اولیه باید مشخص شود. این عمل به وسیله شرایط اولیه در 
برنامه ورودی قابل انجام است. شرایط اولیه شامل دو مد مختلف است. یك 
مد برای ایجاد فشار آب اولیه )مد شرایط آب( و دیگری مدی برای مشخص 
کردن نمای کلی هندسه اولیه و تولید تنش موثر اولیه می باشد. با توجه به 
اینکه الیه ماس��ه در این پژوهش خشك فرض ش��د از فشار آب حفره اي 
صرف نظر ش��د. با توجه به مطالعات ژئوتکنیکی انجام شده، سطح تراز آب 
زیرزمینی به علت پایین بودن تاثیری در کار نداشته، برای معرفی این موضوع 
در نرم افزار پلکس��یس خط ت��راز آب زیرزمینی را در پایین ترین نقطه مدل 
سازی رسم کرده تا بدین صورت اثر آب زیرزمینی در محاسبات وارد نشود. 
تنش های اولیه در خاک در اثر وزن مصالح و تاریخچه تش��کیل آن هاست. 
این حالت تنش معموال به صورت تنش موثر عمودی اولیه)σv,o(، مشخص 
می ش��ود. تنش موثر افقی اولیه)σh,o(، با تنش موثر عمودی اولیه به وسیله 
ضریب فش��ار افقی زمین)ko( در ارتباط است. در نرم افزار Plaxis ضریب 

تنش افقي در حالت سکون را از رابطه جکي12 محاسبه می کند: 
' )6-3(

3-6-شرایط مرزی
با توجه به این که تنها قس��مت محدودی از زمی��ن اطراف پروژه را قادر به 
مدل سازی هستیم، برای نزدیك شدن عملکرد رفتاری نرم افزار به شرایط 
واقعی، برای مدل در ناحیه های مرزی تکیه گاه غلتکی تعریف ش��ده و به 

کمك دستورStandard fixitiesجلوی حرکت گرفته می شود.

4- تحليل نتایج 
در این قس��مت به بررسی نتایج بدست آمده پرداخته می شود. برای بررسی 
نقطه نظرات مورد نظر در این پروژه 14 عدد مدل سازی در حالتهای مختلف 
صورت گرفته است، وجود سربار در مدلسازی در فواصل 2، 4، 6، 8، 10، 12 
و 15 متر صورت گرفته است.وزن سربار 50 کیلو پاسکال در نظرگرفته شده 
است،تغییرات س��پر دیواره گود در دو حالت مهار شده و مهار نشده بررسی 

گردیده است.
برای بررس��ی اثر س��ربار روی سپر به بررس��ی تغییرات تغییر شکل و لنگر 
پرداخته ش��د. در شکل)4-1( تغییرات جابجایی در سپر در حالت مهار شده 
و بدون مهار نشان داده شده است. این شکل نشان می دهد که رفتار در دو 
حالت کاماًل با هم متفاوت اس��ت. در حالت بدون مهار س��پر شبیه یك تیر 

کنسولی عمل می کند.
 

1-Mohr-Coulomb | 2- Jointed Rock | 3-Hardening- Soil Model | 4-Soft - Soil Model | 5-Soft- Soil- Creep Model | 6- Strength Reduction Factor 
7- Very Coarse | 8- Coarse | 9- Medium | 10- Fine | 11- Very Fine | 12- Jacky’s formula
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شکل4-1- تغییرات جابجایی سپر در مهار شده و بدون مهار
در شکل)4-2( تغییرات کرنش سپر در فواصل مختلف سرباردرحالت مهار 
شده و بدون مهار درفاصله های مختلف سربار نشان داده شده است. جابجایی 
به صورت کرنش در نظر گرفته شده است. کرنش به صورت نسبت بیشترین 

جابجایی سپر به ارتفاع گودبرداری صورت گرفته تعریف شده است.

 

شکل4-2- نمودار تغییرات کرنش سپر در فواصل مختلف سربارالف: مهاربندی شده ب: بدون مهار
 ارتفاع گود برداری انجام شده در حالت بدون مهار 3 متر و در حالت مهاربندی 
شده 9 متر بوده است. این شکل نشان می دهد که با فاصله گرفتن سربار از 

محل گودبرداری اثر سربار روی محل گودبرداری کاهش می یابد.
در شکل)4-3( تغییرات لنگر در سپر در حالت مهار شده و بدون مهار نشان 
داده ش��ده است. این شکل هم نش��ان می دهد که رفتار در دو حالت کاماًل 
با هم متفاوت اس��ت. در حالت بدون مهار تغییر ش��کل سپر شبیه یك تیر 
کنسولی بود. در این حالت تغییرات لنگر مانند تیر کنسولی نیست. این شکل 
نشان می دهد که اتصال سپر در خاک به صورت مفصلی عمل می کند. به 
همین خاطر در پایین سپر در هر دوحالت مهار شده و بدون مهار مقدار لنگر 

صفر شده است.

 

شکل4-3- تغییرات لنگر سپر در مهار شده و بدون مهار
در ش��کل)4-4( تغییرات لنگر در س��پر در حالت مهار ش��ده و بدون مهار 
درفاصله  های مختلف سربار نشان داده شده است. با افزایش فاصله سربار اثر 

آن روی سپر به شدت کاهش می یابد.

شکل4-4- نمودار تغییرات لنگر سپر در فواصل مختلف سربار الف: مهاربندی شده ب: بدون مهار
در دیگر بررس��ی این پژوهش ناحیه تحت اثر لغزش مورد بررسی قرار گرفته 
شد و مقایسه ای بین نظریه رانکین و ناحیه تحت اثر لغزش در مدل صورت 
گرفته است.  حل معادالت رانکین1 توسط دایره مور نشان داد شیب گسیختگی 
خاکریز در حا لت محرک در ماس��ه برابر با  می باشد]4[. این به این 
معنی می باش��د که اگر س��ربار در ناحیه ای که با راستای قائم زاویه  
می سازد قرار بگیرد، بر روی محل گودبرداری تاثیر می گذارد و اگر خارج از ناحیه 
قرار بگیرد تاثیری روی سپر ندارد. نمودارهای شکل )4-2( و )4-4( تایید این 
موضوع را نشان می دهند. در شکل)4-5( خطوط گسیختگی نشان داده شده 
است. بر این اساس هر بار اضافی در حد فاصل بین لبه گود و محل تالقی با 

صفحه گسیختگی باید در آنالیز پایداری گود بررسی کرد.

1-Rankine
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 شکل4-5- ناحیه گوةگسیختگی
4-2- جمع بندی نتایج 

1. با افزایش فاصله سربار از گود برداری، مقدار کرنش و لنگر سپر دیواره ی 
گود کاهش پیدا می کند.

2. سپر در حالت مهار شده رفتار و کارایی بهتری نسبت به حالت مهار نشده 
از خود نشان می دهد.

3. اگر س��ربار در ناحیه ای که با راس��تای قائم زاویه  می سازد قرار 
بگیرد، بر روی محل گودبرداری تاثیر می گذارد و اگر خارج از ناحیه قرار بگیرد 
تاثیری روی سپر ندارد. بر این اساس هر بار اضافی در حد فاصل بین لبه گود 

و محل تالقی با صفحه گسیختگی باید در آنالیز پایداری گود بررسی کرد.
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Abstract
In recent years due to urban expansion and increasing population density, 
the number of basement floors and the depth of excavation have increased. 
The sustainability of excavated soil walls is one of the most critical is-
sues discussed in geotechnical engineering; therefore the identification 
and study of factors that are helpful in solving such problems is essential. 
This study includes two case studies. In the first one, the effect of overload 
on pit wall stability in controlled and uncontrolled modes are investigated 
in different seasons. A drained analysis was performed using Mohr–Cou-
lomb’s criterion for soil, at the interface between the retaining wall and 
soil, interface elements were used. In the other case, the critical areas af-
fected by landslides are studied and a comparison between Rankine theory 
and the areas affected by landslide is conducted. For modeling samples the 
finite element numerical method was applied through PLAXIS software. 
The results confirmed a reduction in the strain and anchoring of the pit 
wall shield due to increasing distance between the overhead and excavation 
level. Furthermore, the critical area of pit wall slip according to Rankine 
theory equals . 
Key words: Excavation, Retaining wall, Finite element method, PLAXIS2D

چهارمين كنفرانس بين المللي بتن و توسعه

چهارمین کنفرانس بین المللي بتن و توسعه 9 لغایت 11 اردیبهشت ماه 
1392 توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز )BanaNews.ir( یکي از ارکان توسعه همه 
جانبه کشورها توجه به فرآیند ساخت و ساز و گسترش کلیه امور مرتبط 
با آن و از جمله فعالیت هاي علمي، تحقیقاتي و فني در این حوزه است.
مرکز تحقیقات راه، مس��کن و شهرسازی در مسیر تحقق اهداف 
و اج��راي برنامه هاي خود، اقدام به برگزاري چهارمین »کنفرانس 

بین المللي بتن و توسعه« نموده است.
این کنفرانس براي هر چهار سال یکبار برنامه ریزي شده است که 
با برگزاري موفق سه دوره قبلي و استقبال جدي محققان، استادان 
ایراني و خارجي، دانشجویان، مهندسان و مدیران اجرایي کشور که 
در عرصه ساخت و ساز فعالیت دارند، روبرو گشته و اینك برگزاري 
چهارمین کنفرانس، با تکیه بر اهداف زیر برنامه ریزي شده و در دستور 
کار مرکز قرار گرفته است و امید است که دستاوردهاي آن موجب 
رش��د و بالندگي بیش از پیش عرصه ساخت و ساز در کشور شود.

تاریخ های مهم:
آخرین مهلت ارسال مدارک ثبت نام 15 اسفند 1391

زمان برگزاري کنفرانس 9-11 اردیبهشت 1392
عالقه مندان جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به سایت همایش 

مراجعه نمایند.
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چكيده: 
معماری هنری اس��ت که برای انتقال مفهوم و معنای خود از قدرت بینایی 
حداکثر استفاده را می نماید و به بیانی دیگر معماری هنری بصری است که از 
طریق حس بینایی با مخاطبین خود ارتباط برقرار می کند. اما سوال اینجاست 
که این هنر در ورطه زیست یك فرد نابینا چگونه عمل می کند وبازتاب آن 
در ادراک یك نابینا از فضایی که توسط یك فرد بینا و با توجه به تجربیات 

و طرز تلقی فرد بینا از فضا ساخته شده، چیست؟ 
ارتباط غیر بصري با فضا نیازمند توجه به سایر حواس به غیر از حس بینایي 
اس��ت یعني استفاده از حس المسه، شنوایي، بویایي، چشایي،حس توازن و 
حس نیروي جاذبه به نحوي که پیام هاي مناس��ب را به فرد نابینا برسانند. 
نابینا باید بتواند پیام را در حیطه حواس غیر بصري خود درک کند و ارتباطی 
دو سویه با معماری از طریق حواس غیر بصری ایجاد نماید، به عبارت دیگر 
طراح باید با استفاده از محرک هاي قابل ادراک در مکان احساس مورد نظر 

را به بهره بردار القا کند.
همواره ادراک فضا توسط افراد با درک زیبایی از آن فضا مطلوبیت بیشتری 
را حاصل می نماید، این مقاله در نظر دارد که ادراک توسط یك نابینا و یا کم 
بینا را از منظر زیبایی شناسي و نقش آن در ادراک یك فرد نابینا از فضای 
پیرامون را بررسی نماید و در نهایت به چند راهکار معماری برای زیست اقلیم 
معلولین در جهت ادراک فضای معماری توسط نابینایان بپردازد. راهکارهای 

مقاله | معماری

راهکارهایی در جهت ارتقا کیفیت فضای معماری 
برای نابینایان با تحلیل کیفیت ادراک معماری 

توسط نابینایان
محمد صادق فالحت | استادیار گروه معماری، دانشکده فنی، دانشگاه زنجان

مینا اکبرزاده | دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه علوم تحقیقات، زنجان
شیما شهرآبادی | دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه علوم تحقیقات، زنجان

این مقاله می تواند چارچوبی برای آگاهی طراحان نسبت به چگونگی ادراک 
فضای معماری بر نابینایان و یا کم بینایان فراهم نماید. 

واژگان كليدی: معماری، ادراك فضا، نابينا

مقدمه: 
دیدگاه افراد جامعه در مورد نابینایان متفاوت است در واقع تعداد کمی از مردم 
می دانند که معلولیت در همه نابینایان به یك شکل نیست در بررسی معلولیت 
نابینایان اینگونه برداشت می شود: نابینا کسی است که یا فاقد بینایی باشد و یا 
توانایی دید او به اندازه ای کم باشد که نقش آن در زندگی نابینا کمتر از سایر 
حواس او باشد. تفاوت اصلی درک فضا بین نابینا و بینا از همین نقطه ضعف 
نابینا آغاز می گردد. نابینایان با لمس چنین کمبودی، از سایر حواس خود به 
گونه ای بهره می برند که آن ها را به انسان هایی با توانایی باال از سایر حواس 
و همچنین هوش و استعداد زیاد می توان شناخت. در این تحقیق سعي شده 
است با بررسی کیفیت درک نابینایان از ادراک فضا و همچنین تعریف آنان 
از زیبایی فضا وایجاد مؤلفه هایي براي طراحي فضاهایي مطلوب براي آنان 
گامی در جهت پذیرش نابینایان به عنوان عضوی از اعضای جامعه برداشته 
شود که به اعتقاد ما، معماری می تواند حد فاصلی بین مردم اجتماع و اعضای 

طرد شده از آن باشد. 
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1.نابينا و نابينایي
بطور کلی نابینایان در توانایی های دید در دو دسته اصلی رده بندی شده اند که شامل:

* 1,1گروه نابینایان مطلق که فاقد هر گونه توانایی دید هستند.
* 1,2گروه نابینایان قانونی که بطور صد درصد نابینا نیستند اما توانایی دید 
آن ها به اندازه ای کم اس��ت که می توان گف��ت نمی بیند در عین حال و با 
وجود ضعف شدید در بینایی این گروه از این حداقل بینایی نیز استفاده الزم 

را می برند.
از ط��رف دیگ��ر محدودیت در دید نابینایان در دس��ته بن��دی دیگری قرار 
می گیردکه این دسته بندی نیز در دو گروه تقسیم می گردد: نابینایان مادرزاد 

و غیر مادرزاد )1(
درک نابینایان مطلق مادرزاد نسبت به نابینایان قانونی متفاوت است به گونه ای 
که نابینایان مطلق مادرزاد هیچ گونه تصویر ذهنی از نور و یا رنگ ندارند در 
صورتی که دیگر گروه های نابینایان تعبیر مناسب تری از این گونه مسایل دارند.

2.مشكالت معماری برای نابينا: 
اساساً معماری دو جنبه اصلی دارد یك جنبه آن بحث زیبا شناسی و هنری 
آن است که بر پایه بینایی استوار است و برسایر حواس تاکیدی ندارد و بایست 
ه��ر چی��ز را در آن دید تا فهمید. و یك جنبه دیگر آن که اصل و پایه پدید 
آمدن معماری بوده جنبه زیست و موارد مختلفی است که زیر گروه زیست 
می باش��ند، مانند امنیت و آسایش حریم و حرمت، مالکیت و اختیار و موارد 
متعدد دیگری که متاس��فانه مورد کم توجهی بعضی معماران قرار می گیرد. 
همین موضوع پر اهمیت و اساسی است که می گوید که برای چه کسی چه 
طراحی باید صورت گیرد و خودبخود در هر جامعه ای گروه های مختلفی از 
انس��ان ها وجود دارد که برحسب نیاز خود خواستار فضاهای خاصی هستند. 
بنابراین اگر مابه این موضوع واقف باشیم که بایستی خواسته و نیاز مصرف 
کننده شرط طراحی باشد و حضور نابینا را نیز به عنوان فردی از افراد جامعه 
با اهمیت احساس نماییم خود به خود به این نتیجه می رسیم که بایستی برای 
این گروه نیز شرایط معماری مناسبی پدید آید تا وی بتواند راحت تر از زندگی 

در فضای مناسب بینا درآن فضا زیست نماید. 
بی توجهی به این موضوع باعث ش��ده تا هم نابینا و هم گروه های دیگری 
معلولین در ش��رایط س��خت و آزار دهنده ای به س��ر ببرند زیرا حداقل این 
است که پایه تفکر طراحی بدون توجه به این معلولیت بوده است به عنوان 
مثال وجود موانع متعدد بصری، عالمات و نشانه های متعدد از عملکردهای 
فض��ا مانند تابلوها و جهت نماهای بصری، ع��دم وجود هدایت کننده ها و 
جهت نماهای مناس��ب نابینا در فضا، نصب ی��راق آالت و الحاقات مزاحم 
برای حرکت نابینا )دس��تگیره ها، نرده ها، اشجار، طراحی های در و پنجره و 
سرگیرها و.. .( استفاده از روشهای طراحی گیج کننده و دشوار برای نابینا و... 

نمونه هایی از این مشکالت هستند. 
از طرفی شاید مناسب سازی فضای شهری برای نابینایان و یا کلیه معلولین 
در قالب طرح های کوتاه مدت میس��ر نباش��د و نیازمند زمان دراز و طوالنی 
باشد، اما حداقل کاری که برای معلولین و از همین دست نابینا می توان انجام 
داد طراحی مناسب و حساب شده فضا و ساختمانی است که او اکثر عمر خود 
را در آن س��پری می کند. یك طراحی استوار بر مبانی علمی و کاربردی که 

دارای تشخیص و درمان صحیحی از زیست نابینا در فضا باشد.
3.ادراك فضا: 

در ی��ك تعریف کلی می توان گفت ادراک به معنای علم و آگاهی انس��ان 
از جهان بیرون و دنیای درون اس��ت و از دیرباز به عنوان اس��اس شناخت و 

شناسایی انسان موضوع بحث بوده است. 
به عبارت دیگر ادراک فرایندی ذهنی اس��ت که در طی آن تجارب حس��ي 
فرد از محیط معنادار می شود و از طریق آن فرد روابط امور و معناي اشیا را 
درک می کند. این فرایند به اندازه ای سریع در ذهن انسان اتفاق می افتد که 
همزمان با احساس به نظر می رسد البته تجارب حسی، انگیزه فرد و موقعیتی 

که ادراک در آن صورت می گیرد نیز در این فرایند دخالت دارد. 

افراد مختلف برای درک و شناخت فضا از روشهای مختلفی بهره می گیرند و 
نیاز به ابزارهایی برای رسیدن به ادراک دارند، ادراک ما از محیط تابع مراحل 
خاصی اس��ت که با دریافت اندامهای حس��ی از محیط شروع می شود و به 
ادراک خاتمه می یابد در این میان حواس پنجگانه یکی از ابزارهای شناخت 
و مقدمه و ش��روع ادراک فضا هس��تند و می توان گفت بدون وجود حواس 
پنجگانه فضایی وجود نخواهد داشت. حواس پنجگانه عامل و ارتباط دهنده 
قوه ادارک با محیط می باشند و درک نسبتاً کاملی را برای ما بوجود می آورد. 
دامنه تش��خیص فضا توسط نابینا، محدوده ای است که او با کمك حواس 
خود می توان��د درک کند.افرادی که به نوعی از یك یا چند حس از حواس 
پنج گانه محرومند برای درک یك فضا به سایر حواس خود متکی می شوند 
به طور مثال یك فرد نابینا عصا را جایگزین چش��م خود می کند و با حس 
المسه حجم وسطح مسیرها را درک می کند. فضایی که توسط یك طراح، 
خلق می شود مانند یك پیام است که از سوی طراح به استفاده کننده از فضا 
می رسد و هر فرد استفاده کننده بنابر قابلیت های جسمی و روحی خود پیام را 

بر اساس فاکتورهای مختلفی دریافت می کند. 
4.ادراك نابينایان از فضا:

درک محتوا و معناي فضا یکی از مولفه های اصلی تجربه فضاس��ت، فضا 
و ش��ناخت آن در بین انسانهابه روش های مختلف ادراک می شود اما حتی 
اگر یك نابینا قادر به درک معنا و محتوای پیام یك فضا نباش��د به معنای 
عدم ادراک او از فضای معماری نیست زیرا مواجهه انسان با محیط مصنوع 
و حت��ی محیط های طبیعی فقط به جنبه ادراک معنای آن محیط محدود و 

منحصر نیست. )2(
ارتباط غیر بصری با فضا نیازمند توجه به سایر حواس به غیر از بینایی است 
و پیام های فضا مانند مکث، حرکت، فرم و یا ش��کل فضا باید به گونه ای 

طراحی شوند که قابل درک در حیطه حواس غیر بصری باشند.
افراد نابینا در برخورد با یك فضای جدید و ناآشنا شروع به ساخت تصویری 
ذهنی و نقشه گونه ای از مسیرها و جانمایی ریز فضا ها می کنند که مسلماً هر 
چه این روابط راحت تر و شفاف تر باشند، احساس رضایت آن ها از آن فضا 
بیشتر است نکته مهم در این باب عدم درک نابینایان مادرزاد از اصطالحات 
مرتب��ط با دیدن و ب��رای نابینایان غیر مادرزاد نیز بس��یاری از اصطالحات 
معماری مانند دید و منظر و یا عمق مس��افت اس��ت اما این به معنای عدم 
درک یك نابینا از ویژگی های کیفی یك فضا نیست بلکه نابینایان با کمك 

گرفتن از سایر حواس خود این ویژگی ها را نیز در فضا درک می کنند. )3(
به طور مثال یك مس��یر کشیده با کف س��ازی ثابت و بدون تغییر و امتداد 
بافتی در جداره که قابلیت لمس شدن داشته باشند به راحتی فضای حرکت 

را القا می کند.
5.پارامترهاي فضا سازي براي ادراك نابينا از فضا:

پارامترهاي فضاسازي براي افراد نابینا به دو گونه اند:یکي عوامل فضاسازي 
که خود امکان دیده ش��دن دارند و دیگري عواملي که امکان رؤیت ش��دن 

وادراک بصري ندارند.
تعدادي از این عوامل سازنده فضاي غیر بصري عبارتند از:

1,5صوت:
صوت با استفاده از کیفیاتي چون ریتم، ملودي، هماهنگي، هارموني و طنین 
به موسیقي تبدیل می شود و موسیقي پدیده اي است که مشترکات زیادي 

با معماري دارد.
صوت به دو صورت مستقیم وغیر مستقیم در درک وایجاد فضا مؤثر است: 

1,1,5مستقیم
استفاده از اصوات خاص در فضا:

• صداهاي طبیعي:چنانچه صداهاي طبیعي مانند جریان آب یك رود خانه یا 
جوي آب یا صداي پرندگان در محیط وجود داشته باشد مي توان با قرار دادن 
گشودگي هایي در جهت آن اصوات صداهاي مطلوب را به داخل فضا کشید.

• صداه��اي محیطي: صداي خیابان، صداي موس��یقي،صداي درس دادن 
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استاد و... که مي تواند عملکرد فضا و مکان یابي را براي فرد بدون استفاده از 
حس بینایي مشخص کند.

• صداي رهگذران در حال عبور و توصیفات آن ها از فضا و محیط.
غیر مستقیم: 

استفاده از خواص کیفي صوت براي ایجادفضا با طراحي مناسب در فضا:
• انعکاس صوت)انعکاس صداي پا،انعکاس صداي صحبت،انعکاس صداي 

باد با دیوارها وسقف(
• ریت��م صوت��ي که توس��ط عناصر معم��اري وحرکت در فضا احس��اس 

می شود)مثل ریتم صوتي که روي پل خواجو احساس می شود(
• کش��ش صوت )از حرکت دو فضا و دور نزدیکي نس��بت به صداي فضا 

حاصل می شود.(
2,5بو

بو کیفیتي است مادي و ناشي از جدا شدن مولکول هاي یك جسم در هوا 
می باشد.

امروزه کمتر از بو به عنوان ویژگي خاص در فضا اس��تفاده می شود ولي در 
معماري گذشته ما خواسته یا نا خواسته استفاده از این عامل وجود داشته است.
استفاده از کاهگل و بوي خاص در هنگام بارندگي یکي از مشخصه هاي بارز 

محله هاي قدیم از جدید است.
• استفاده از مصالح داراي بو)کاهگل،چوب و..(

• استفاده از بوي طبیعت)گیاهان،گل هاي معطر،آب،خاک و..(
3,5نور:

نور تنها کیفیتي بصري نیست بلکه داراي اثري غیر بصري نیز هست و آن 
حرارت اس��ت. وجود این خاصیت بیانگر اهمیت استفاده از عناصر معماري 
عبور دهنده نور می باشد که در هر شرایطي مي توانند پیام مورد نظر طراحي را 
براي ایجاد نور در فضا به فرد منتقل نمایند. اثر دیگر نور انعکاس آن می باشد 
که انعکاس نیز به نحوي با ایجاد حرارت و احساس پوستي در ارتباط است.

4,5رنگ:
آنچه که این پژوهش در نظر دارد، توجه به رنگ هایي است که نیمه بینایان 

راحت تر آن ها را رؤیت می کنند که عبارتند از:
1(استفاده از رنگ هاي سبز آبي و قرمز روي زمینه هاي سیاه و سفید 

2(استفاده از رنگ ها و زمینه هاي متضاد آن ها با یکدیگر
رنگ مي تواند اگر به جا به کار گرفته شود عامل بسیار مهمي در نشانه یابي و 

فضا یابي براي نیمه بینایان باشد.
5,5 ثقل:

ثقل یکي دیگر از عوامل کمك به فضاس��ازي می باشد. اگر چه این عنصر 
نامرئي است ولي وجودش در احساس و ادراک فضا بسیار حائز اهمیت است 
فضای��ي در ارتفاع، فضایي در زیر زمین،چپ و راس��ت، متعادل بودن و غیر 

متعادل بودن از لحاظ ارتفاعي توسط این احساس از فضا به دست مي آید.
بس��یاري از نابینایان طبقه همکف و بدون ارتفاع را داراي امنیت بیش تري 

مي دانستند.
6. 5صفحه یا سط

اگر چه در تصور اول صفخه از عناصر بصري در معماري محسوب می شود اما 
با نگرشي دیگر این عنصر مي تواند به عامل فضا ساز غیر بصري تبدیل گردد.

س��طوح سقف،کف و دیوار عناصري اند که در فضاي معماري بسیار کاربرد 
دارند و درک غیر بصري این سطوح به صور زیر است:

المسه: 
• درک فرم یا حالت

• درک شکل
• درک بافت

• درک حرارت
• درک نرمي و سختي

صوت )انعکاس صوت(:

• درک وجود صفحه )دیوار وسقف(
• درک ابعاد فضا)فاصله تا صفحات(

• درک جنس صفحه)مصالح مختلف(
6. تصویرسازي ذهني نابينایان:

ادراک بینایي و ش��نیداري کامال متفاوت از یکدیگر می باش��ند. به تبع آن 
تصویرهاي ذهني منتج از آن ها نیز مشابه نخواهد بود.تصویر سازي ذهني 
دیداري به صورت یکباره انجام مي گیرد اما تصویر س��ازي شنیداري که به 
تبع ادراک شنیداري است به صورت تدریجي شکل مي گیرد به این معني که 
یك فرد نابینا فضا را به صورت بخش هاي بسیار کوچك که در برد سیستم 
ادراکي وي می باشد درک می کند و سپس در ذهن خود ارتباط این تکه ها را 

درک کرده و به خاطر مي سپارد. )4(
در خصوص مبناي حس��ي تجسم س��ازي ذهني براي افراد بینا و نیمه بینا 
ادراک بینایي و المسه و در خصوص افراد نابینا ادراک شنیداري حایز اهمیت 
اس��ت. افراد نیمه بینا و افرادي که به نحوي باقیمانده ي بینایي آنان بیشتر 
است اغلب به تصویر سازي ذهني از طریق بینایي روي مي آورند و در مرتبه 
بعد به تصویر سازي ذهني، لمسي و شنوایي توسل مي جویند ولي در نابینایان 
تصویر سازي ذهني از راه شنوایي در مرتبه نخست و تصویر سازي از طریق 
المسه در مرتبه دوم قرار دارد. با این حال وجود تصویر سازي ذهني بر مبناي 
سایر حواس مثال تصویر سازي ذهني بویایي را نمي توان انکار کرد همانطور 
که به طور مثال براي افراد بینا نیز تصویر سازي ذهني شنیداري وجود دارد. 
اما میزان آن ها کم رنگ تر از تصویر سازي ذهني بر مبناي شنیداري لمسي 
اس��ت. با در نظر گرفتن فطرت انس��ان و این ک��ه آدمي به چه موضوعاتي 
گرای��ش دارد، مي توان از وجه مش��ترک تمام تصویر هاي ذهني متفاوت به 

پارامترهاي یك فضاي مطلوب بهره بردار رسید.
7.راهكارهای در جهت بهبود ادراك نابينایان از فضا: 

1,7. ایجاد کلیش��ه هاي فضایي از طریق تعریف نش��انه هایي خاص و قابل 
ادراک براي هر فضا و ریزفضاهاي مربوط به آن. این نشانه ها باید نشانه هایي 
شنیداري ویا لمسي باشند که فرد نابینا با درک آن ها متوجه کاربري و نحوه 
چیدمان فضایي که در آن قرار گرفته است بشود.)تصویر 2( به عنوان مثال 
اگر در قسمت هایي از ساختمان مجبور به استفاده از درهاي شیشه اي و یا 
ویترین هاي شیشه اي هستیم باید در کف بوسیله هشدار دهنده هاي لمسي 
نابینایان را از وجود شیش��ه مطلع کنیم. راهکارهای به عنوان یك استاندارد 
به نابینایان آموزش دهیم که تنها سه قدم بعد از شروع کف سازي خاص به 
یك درب شیش��ه اي یا ویترین شیشه اي مي رسند.)تصویر1( این هشدارها 
مي توانند در فضاهاي ش��هري هم به کار روند مانند اس��تفاده از کف سازي 

خاص به هنگام نزدیك شدن به تقاطع خیابان وپیاده روها.
 

تصویر 1. ایجاد کلیشه های فضایی از طریق نشانه های خاص
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 تصویر 2. ایجاد نشانه های لمسی و کلیشه های فضایی 
2,7. با توجه به مصاحبه ای که با افراد نایبنا مادرزاد )در انجمن روشندالن 
استان همدان( انجام پذیرفت به این نتیجه رسیدیم که که این قشر بر خالف 
دیگر معلولین، هیچ گونه تصویر ذهنی از محیط اطراف خویش نداشته و کلیه 
مفاهیم ادراک فضا را توس��ط حس شنیداری خویش درک می کنند، بر این 
اس��اس می توان راهکاری ارایه داد در جهت افزایش اطالعات ادراکي قابل 
درک در حوزه شنیداری، در فضاهاي داخلي که براي نابینایان طراحي شده 
است می بایست از سطوح زبري مانند چوب که انرژي بیشتري را نسبت به 
سطوح صافي مانند شیشه به ناظر بر مي گردانند بهره برد و همچنین استفاده 

از متریال هایی با پژواک باال. )تصویر 3(
3,7. با توجه به مصاحبه ای که با علی.. . از انجمن روشندالن انجام دادیم 
به این نتیجه رس��یدیم که نابینایان با حس شنوایی خویش بیشتر از دیگر 
حواس��ها، محیط اطراف خود را شناس��ایی می کنند، بر این اساس می توان 
سیس��تم های هوش��مندی طراحی کرد که عالیم تصویری به صوت و یا 
پ��ژواک تبدیل گردند،. )تصویر4( از این طریق می توان نابینا و یا کم بینا را 
در محیط های ناشناخته راهنمایی کرد و تجسم صوتی که همواره نابینایان 

مادرزاد با آن درگیر هستند را قوت بخشید. 

 

تصویر 3. تصویر ذهنی نابینایان

 

تصویر4. تبدیل عالیم تصویری به صوت و پژواک

تصویر 5. استفاده از کنتراست باال و گپ های رنگی
4,7. از آنجای��ی که تعداد زیادی از این قش��ر نابینای مطلق نبوده و تنها با 
عارضه کم بینایی مواجه هستند، فضا را باید به گونه ای طراحی کرد که از 
بیش��ترین کنتراست رنگی برخوردار بوده و از گپ های رنگی گرم در جهت 
انتقال پیام های خاص استفاده گردد)تصویر 5(. با آموزش رنگ ها به عنوان 

عالیم و نشانه ها می توان گام بزرگی در جهت ادراک کم بینایان برداشت.
5,7. با استفاده از حس بویایی می توان اداک فضا را برای نابینایان ملموس تر 
کرد.)تصویر 3(، به عنوان مثال با ایجاد بوی چوب در آشپزخانه، به صورت 
قراردادی، این فضا را به نابینا شناس��ایی کنیم البته قابل ذکر است که این 
راهکار در ابعاد میکرو قابل اجراست و برای فضاهای شهری عملی نمی باشد. 
بنابراین اگر مابه این موضوع واقف باشیم که بایستی خواسته و نیاز مصرف 
کننده شرط طراحی باشد و حضور نابینا را نیز به عنوان فردی از افراد جامعه 
با اهمیت احساس نماییم خود به خود به این نتیجه می رسیم که بایستی برای 
این گروه نیز شرایط معماری مناسبی پدید آید تا وی بتواند راحت تر از زندگی 

در فضای مناسب بینا درآن فضا زیست نماید.

نتيجه گيری:
بر خالف تصور عموم که آسیب بینایي عملکرد سایر دستگاه هاي ادراکي را 
نیز مختل مي سازد نابینایان با استفاده از سایر حواس خود قادر به ادراک فضا 
و استفاده از سایر محرک هاي موجود هستند. بنابراین باید محیط را با در نظر 
گرفتن محرک هاي فعال و قابل استفاده نابینایان طراحي نمود.در طراحي و 
برنامه ریزي براي فضاي کاربردي نابینایان بایستي به ایجاد تصویر ذهني 
روشن و شفاف براي نابینا دقت و توجه خاص نمود.به عنوان مثال فرد نابینا 
از قابلیت ادراک شنیداري در ادراک فضا بسیار استفاده می کند در نتیجه در 
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 اولي��ن همای��ش مل��ی فضاه��ای عمومی ش��هری پای��دار 
)چالش ها و فرصت ها(

تهران، 8 و 9 اسفند ماه 1391، دانشگاه هنر
فضاهاي عمومی درشهرها، فضاهایي انسان ساخت و چندعملکردي 
هس��تند که فعالیت هاي فرهنگي، اجتماعی، اقتصادي و سیاسي را 
در بر می گیرند. اهمیت فضاهاي عمومي به طورگس��ترده، عمدتًا 
ازطریق چشم اندازهاي بهبودکیفیت زندگي، محیط زیست پایدار، 
زندگي جمعي راحت، تقویت س��یماي ش��هر و سرزندگي شهري 
ادراک می گردد. از سوی دیگر در چند دهه اخیر، توجه به فضاهاي 
عمومي ش��هري در برنامه هاي توسعه ش��هري از اهمیت خاصي 
برخوردار ش��ده اس��ت که دلیل این امر ناش��ي از تاثیر این فضاها 
در تقوی��ت وجهه فرهنگي و اجتماعي ش��هرها و در نتیجه تولید 

سرمایه هاي اجتماعي است.
هدف از برگزاری این همایش، پرداختن به ابعاد شهرسازی فضاهای 
عمومی ش��هری پایدار و مبتنی بر تحلیل فرصت ها و چالش ها در 
ش��رایط کنونی کش��ور و تجربه های داخلی است. در این ارتباط و 
به منظور ارتقاء دانش شهرس��ازی و آشنایی بیشتر متخصصان با 
مسائل جدید شهرسازی و مشارکت و همفکری اساتید دانشگاه ها 
و مراکز پژوهش��ی داخلی و نیز ارتباط ب��ا مراکز حرفه ای، نهادها 
و س��ازمان های دست اندرکار مسایل ش��هری، دراین همایش از 
مق��االت جدید حاصل از پژوهش های بدیع، عمیق و اثربخش در 

حوزه های مبانی نظری، روش ها و تجارب استقبال می شود.

برگزار کننده: دانشگاه هنر 
با مشارکت علمی دانشگاه های تربیت مدرس، تهران، شهید بهشتی، 

علم و صنعت، و سازمان میراث فرهنگی

 برنامه زمانبندی: 
آخرین مهلت ارسال خالصه مقاله: 30 شهریور 1391
اعالم نتایج داوری خالصه مقاالت: 15 مهر 1391

آخرین مهلت ارسال اصل مقاله: 15 دی 1391
اعالم نتایج نهایی داوری مقاالت: 15 بهمن 1391

محیط ها و فضاهاي مورد استفاده نابینا بایستي به صوت وپژواک آن بسیار 
دقت کرد.

تصوی��ر ذهني که راهنم��اي نابینایان در درک فض��ا و ارتباطات فضایي و 
همچنی��ن عامل مؤثر در کیفیت ادراک آن ها از فضاس��ت تا حد زیادي به 
اطالعات ش��ناختي آن ها از فضا مرتبط اس��ت همانطور که گفته شد مرکز 
ساخت این اطالعات شناختي حافظه انسان است که داده هاي این اطالعات 
براي نابینایان شامل کشف ارتباط فضایي تعمیم هایي که در صورت تکرار 
کشف می گردد و پاره اي اطالعات است که از طریق لمسي و شنیداري به 
دس��ت مي آورند. هر چه این اطالعات شناختي دقیق تر و کامل تر و بیشتر 
باشند تصویر ذهني نابینایان از فضا دقیق تر و در نتیجه کیفیت ادراک آن ها 

بیشتر است. 
در نتیج��ه باید ب��ا افزایش اطالعات ادراکي که در حوزه حواس ش��نیداري 
و لمسي هس��تند و همچنین ایجاد کلیشه هاي فضایي در فضاهاي داخلي 
ساختمان ها و فضاهاي شهري کیفیت ادراک نابینایان و عملکرد آن ها را در 

محیط هاي مصنوع افزایش داد.
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همایش مناسب سازی محیط شهری تهران
2. کلی ال. راس، ادوارد وینترز، کلیر کوپر )1384( مبانی فلسفی و روان شناختی ادراک فضا
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مقاله | مکانیک

برآورد مقدماتی فضای الزم برای موتورخانه های 
تهویه مطبوع در ساختمان ها

eng_m_mohades@yahoo.com | محسن محدث | مدرس  سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

چكيده:
شاید یکی از اساس��ی ترین گام ها در مرحله طراحی پالن یك ساختمان با 
کاربری خاص تعیین جایگاه مساحت و حجم الزم برای موتورخانه مرکزی 
س��اختمان باشد. اغلب معماران با این مش��کل مواجهند که محل مناسب 
برای جانمایی موتورخانه مرکزی س��اختمان کجاست؟ مساحت الزم برای 
استقرار دستگاه های تاسیسات برق و مکانیك چه مقدار است؟ ارتفاع و حجم 
مناس��ب برای موتور خانه چه قدر اس��ت؟ وزن دستگاه ها و بارهای مرده و 
دینامیکی آن ها چه مقدار است؟ اگر چه پاسخ به تمام مشکالت و ابهامات در 
ابتدای امر آسان نیست اما بهترین راه حل قرار گرفتن تمام مهندسان درگیر 
ش��امل معمار س��ازه، مکانیك و برق در کنار هم و کمك به یکد یگر برای 
رسیدن به بهترین گزینه ها اس��ت. در این مقاله کوشش می شود از دیدگاه 
مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان برای حل مشکالت مذکور پاسخ ها 

و پیشنهاد هایی ارایه گردد.

مقدمه: 
دردنیای امروز ساختمان های پیچیده و عظیم با توجه به نیازهای متنوع بشر 
طراحی و ساخته می شوند. مهندسی ساختمان به طور عام ترکیبی از مفاهیم 

هنری و صنعت ش��ده اس��ت. یکی از افتخارات کشورهای امروزی ساختن 
س��اختمان هایی منحصر به فرد و به رخ کش��یدن آن ها در میان ملل دیگر 
اس��ت. معماری هنر و صنعت با هم در می آمیزند و س��اختمان پدید می آید. 
یکی از گره ها و مش��کالت اصلی در مرحله اول طراحی پالن س��اختمان 
جانمایی موتور خانه مرکزی و سیستم های تاسیسات برق و مکانیك در پالن 
ساختمان است. در ساختمان های کوچك و معمولی اغلب مهندسان معمار 
و ساختمان با توجه به تجربیات خود مشکالت فوق را حل می کنند و بعضا" 
بر اثر نا پختگی و فقدان تجربه الزم در س��اختمان کاس��تی هایی به وجود 
می آید که به آس��انی قابل حل نیست و موجب نارضایتی ساکنان می شود. 
بدون شك اگر نظر سنجی هایی را از ساکنان ساختمان های مختلف به عمل 
آوریم متوجه کاس��تی های متعددی در طراحی ساختمان ها اعم از معماری 
تاسیسات برق و مکانیك در آن ها می شویم. چه کسی مسئول است؟ بدون 
شك تمام مهندسانی که مهر و ا مضایشان در پای نقشه های ساختمان است 
به تناسب مسئول هستند. اگر چه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با 
وضع مقررات ملی ساختمان تالش می کند که ساختمان ها را به عنوان یك 
س��رمایه ملی از این کاستی ها نجات دهد اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب 
هنوز راه درازی در پیش داریم. موتور خانه مرکزی ساختمان به عنوان قلب و 
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مرکز تهیه و تقسیم انرژی در ساختمان دارای اهمیت ویژه ای است. اگر این 
مرکز دچار نقص و کاستی باشد می تواند سایر پارامترهای آسایشی و رفاهی 
ساختمان را دچار کاهش دهد. اگر چه هیچ طراحی و مهندسی صد در صد 
بدون عیب و نقص نیست اما هنر مهندسی به حداقل رساندن کاستی ها و 
نقایص در هر طرح است. طراحی تاسیسات و موتورخانه هر ساختمان دارای 
ویژگی ها و ریزه کاری هایی مختص همان س��اختمان اس��ت. در این مقاله 
تالش می ش��ود به صورت عام و کلی به اصول و مبانی طراحی و محاسبه 
فضای الزم برای موتور خانه های تهویه مطبوع در ساختمان ها اشاره گردد که 
می تواند به ویژه برای مهندسان معمار و ساختمان به عنوان یك دیدگاه اولیه 
مورد استفاده قرار گیرد. از این رو پیشاپیش از همکاران محترم تاسیساتی و 
مهندسان مکانیك پوزش می طلبم. در همین جا بد نیست به سازمان نظام 
مهندسی پیشنهاد کنیم تا در مباحث ارتقا پایه مهندسان مکانیك مبحث " 
طراحی و محاسبه موتور خانه های تهویه مطبوع ساختمان " به گنجاند تا به 

صورت تخصصی و مبسوط ارایه گردد. 

جایگاه ومساحت الزم برای موتورخانه تهویه مطبوع در ساختمان
 هر س��اختمانی با توجه به کاربری ان مجهز به سیستمهای تهویه مطبوع 
مناس��ب می ش��ود که این سیس��تمها پارامتر اصلی در انتخ��اب و چیدمان 
دستگاه های تهویه مطبوع در موتورخانه مرکزی ساختمان را الزام و ایجاب 
می کند. اما بطور کلی یك موتورخانه مرکزی شامل قسمت های زیر است: 

1- فضای الزم برای نصب دیگ ها - چیلرها - پمپ ها – منابع انبس��اط 
- سختی گیر و سایر متعلقات که معموال به این قسمت از موتورخانه بویلر 

روم می گویند.
2- فضای الزم برای نصب کمپرس��ورهای هوا وتهیه هوای فش��رده برای 

سیستم های پنوماتیك. 
3- فضای الزم برای مخازن س��وخت اصلی و مخزن سوخت روزانه اگر از 

سوخت های مایع استفاده گردد. 
4- فض��ای الزم ب��رای تصفی��ه خانه آب و مخ��ازن آب م��ورد نیاز برای 

سیستم های آتش نشانی و آب مصرفی ساختمان.
5- فضای الزم برای اس��تراحت کارکنان و سرویس های بهداشتی – انبار 

قطعات و تعمیرات و بخش اداری و مکاتبات 
اکنون با توجه به موارد باال مروری بر مبانی و اصول وشرایط حداقلی الزم 
برای موتورخانه های تهویه مطبوع خواهیم داش��ت.اگر چه عموما معماران 
محل موتور خانه مرکزی س��اختمان را در طبقات زیرین در نظر می گیرند 
قبل از هر چیز باید شرایط تامین هوای تازه چه به صورت تعویض طبیعی 
و چه اجباری و مکانیکی مورد بررس��ی قرار گیرد. )مراجعه شود به ماهنامه 
طاق شماره 37 – سازمان نظام مهندسی خرآسان رضوی – تعویض هوای 

موتورخانه و تامین هوای احتراق – محسن محدث(
به طورکلی برای صرفه جویی در انرژی و سایر هزینه های اجرایی و عملیاتی 
بهتر اس��ت موتورخانه مرکزی نزدیك به پرمصرف ترین قسمت ساختمان 
باشد تا کمترین طول لوله هاو کانال کشی ها و شافت ها و داکتهای تاسیساتی 
مورد نیاز باشد. اما ممکن است این اصل فدای نیازها و الزام های دیگر شود. 
مثال ش��اید مجبور باشیم برای پرهیزاز سروصدا وانتقال ارتعاشات مکانیکی 
و دینامیک��ی به طبقات باالیی س��اختمان و یا جلوگی��ری از الودگی هوای 
ساختمان مجبور به انتقال موتور خانه به گوشه ای از پالن ساختمان باشیم. 
بعضی وقت ها الزامات ش��افت های تاسیس��اتی برای دودکشها مارا مجبور 
به انتقال موتور خانه به محلی خاص از پالن س��اختمان می کند. همچنین 
موتورخانه باید در محلی باشد که دسترسی آسان و بدون مانع برای نقل و 
انتقال تجهیزات وجود داشته باشد. این موضوع می تواند پارامتراصلی و حاکم 
بر انتخاب جایگاه موتورخانه باشد. پس از تصمیم نهایی و آنالیز عوامل موثر 
در انتخاب جایگاه موتورخانه در پالن س��اختمان اکنون به بحث اصلی این 

مقاله یعنی مساحت و فضای الزم برای آن می پردازیم.

ارتفاع موتورخانه ها با توجه به تجهیزات مکانیکی مستقر در آن ها باید حداقل 
بین 4 تا 6 متر باشد. اگرچه ارتفاع 6 متر برای اکثر موارد مناسب است اما به 
عنوان یك قاعده کلی پیشنهاد می شود اگر بر روی بلند ترین قسمت دستگاه 
نصب ش��ده در کف موتورخانه قرار گیریم باید تا سقف حداقل 2 متر ارتفاع 

داشته باشیم.
از انجا که بهتر است فضای کمپرسورخانه از فضای موتورخانه کامال جدا باشد 
تا هوای آلوده به فضای کمپرسورخانه راه نیابد ارتفاع کمپرسورخانه می تواند 
کمتر باشد. )4 متر ارتفاع مناسبی است( بنا براین اگر ارتفاع موتورخانه بطور 
یکنواخت 6 متر است می توان با ایجاد بالکن در فضای کمپرسورخانه از این 

قسمت برای فضاهای سرویس و جنبی مورد نیاز استفاده کرد.
موتورخانه باید حداقل یك درب کش��ویی اصلی به عرض 4 متر و ارتفاع 5 
متر در سمت دیوار جلوی دیگها داشته باشد تا عبور لیفت تراک و جرثقیل 
برای حمل دستگاه ها امکانپذیرباشد. همچنین در صورت امکان یك درب 
دیگردر دیوار پشت محل نصب دیگها احتیاطا در نظر می گیرند تا در هنگام 
آتش سوزی و مواقع اضطراری از هر دو طرف امکان دسترسی به موتورخانه 
باش��د. همچنین الزم است برروی هر یك از این دو درب اصلی یك لنگه 
درب آدم رو ب��ه عرض 1 متر و ارتفاع 2 متر که به بیرون باز ش��ود در نظر 
گرفته شود. ابعاد درب کمپرسورخانه 2 متر در ارتفاع 3 متر پیشنهاد می شود. 
هوای گرم و کثیف معموال در زیر سقف و به ویژه در محل نصب دیگها و 
دودکش��ها به تله می افتد. برای گردش طبیعی هوا بهتر است در دیوارهای 
طولی موتورخانه پنجره هایی در زیر س��قف به ارتف��اع حدود یك متر و به 
صورت نوار طولی در س��رتا س��ر این دیوارها اجرا ش��ود تا هم نور طبیعی 
موتورخانه تامین ش��ود و هم تعویض طبیعی هوا میسر گردد.در صورتی که 
موتورخانه به هوای ازاد راه ندارد باید با نصب با روش��های مکانیکی هوای 
موتورخانه تعویض گردد. )مقاله تعویض هوای موتورخانه – نشریه طاق – 

شماره 37 – سازمان نظام مهندسی خرآسان – محسن محدث( 
کف موتورخانه ها بهتر است پس از کف سازی و ایجاد کانالها و شبکه های 
انتقال فاضالب با یك س��نگ مناسب و مس��تحکم و یا موزاییك مناسب 
پوش��انده شود. در موتورخانه ها هر چه رنگها روشنتر باشند خشونت بصری 
محیط کمتر می شود. از این رو بهتر است دیوارها ی موتورخانه با کاشی و 

سرامیك های روشن پوشانده شوند. 
اگر چه چیدمان تجهیزات و دستگاه های موتورخانه تابع سلیقه و تجربه طراح 
تاسیسات ساختمان است و تا حدودی شبیه به چیدمان وسایل و مبلمان یك 
اتاق پذیرایی است اما معیارها و محدودیت هایی وجود دارد که غفلت از آن ها 

می تواند ومنجر به بروز مشکالتی در زمان بهره برداری از موتورخانه شود. 
محل قرارگرفتن دیگ ها باید با توجه به شافت های تاسیساتی در نظر گرفته 
شده برای دودکش��ها انتخاب شود. به لحاظ فنی هرچه به طول افقی لوله 
دودک��ش )لوله رابط دودکش( و تع��داد زانویی های ان افزایش یابد ظرفیت 
حم��ل دودکش کاهش و در نتیج��ه قطر و ارتفاع و ضخام��ت ورق مورد 
نیازافزایش می یابد. همچنین تولید لجن اس��یدی در قس��مت افقی باعث 
افزایش خوردگی در دودکشهای فلزی می کند. بر اساس معیار های فنی طول 
لوله رابط دودکش نباید از 75 درصد طول لوله قایم ان بیشتر باشد و انتهای 
دودکش ها باید حداقل یك متراز س��طح پشت بام باالتر بوده واز دیوارهای 
جانبی نیز حداقل 3 متر فاصله داشته باشد. در صورتی که این فاصله کمتر 
از 3 متر باش��د انتهای دودکش باید حد اقل 60 س��انتیمتراز بلندترین دیوار 
مجاور باالتر باش��د. چنانچه در پشت بام ساختمان اتاقی برای هواسازها در 
نظر گرفته شده است باید به جهت باد غالب شهر ودودکش ها و دریچه های 
هوای تازه در پش��ت بام توجه داش��ته باشید. در شهر بزرگ و صنعتی اراک 
که همانند کالنشهرهای کش��ور ازآلودگی هوا در عذاب است یك شهرک 
مسکونی بزرگ در مجاورت پاالیشگاه و پتروشیمی عظیم این شهر ودقیقا 
در پایین دست باد غالب شهر احداث شده است که هوای آلوده و مسموم را 

برسر ساکنان شهرک فرود می آورد! )غفلت مشاور!(



30

بهتر است دیگها همه در یك ردیف )Axe( قرارگیرند واگر دارای طول های 
نامساوی هستند از قسمت جلو )مشعل( همه در یك راستا و نا مساوی بودن 
آن ها در قس��مت پشت دیگها باش��د )معیاری برای زیبایی چیدمان(. نکته 
مهمتر این است که در قسمت جلوی دیگها باید به اندازه طول دیگ هیچ 
مانعی وجود نداشته باشد تا چنانچه الزم است تعمیراتی مانند تعویض و تعمیر 
لوله ها ی دیگ صورت پذیرد به راحتی بتوانیم آن ها را از شکم دیگ خارج 
کنیم. این اصل در مورد تمام تجهیزاتی که دارای کویل و دسته لوله هستند 
مانند کندانس��ورها و مبدل های پوسته – لوله صادق است و باید حداقل به 
اندازه طول دسته لوله هایی که وجود دارد برای خروج آن ها فضای سرویس 

در نظر گرفت. 
پیشنهاد می شود بین دستگاه های اصلی مانند دیگها و چیلرها حد اقل 1,5 
متر فاصله ایجاد شود و حداقل فاصله از دیوارهای خارجی 2 متر باشد. اگر چه 
مالک اصلی برای این فواصل کاتالوگ کارخانه سازنده است مقادیر مذکور 

برای براورد اولیه فضای الزم برای موتورخانه است.
در مورد فضای الزم برای مخازن سوخت مایع در مبحث چهاردهم مقررات 
ملی س��اختمان اس��تانداردها و توصیه هایی فنی ارایه شده است که رعایت 
آن ها الزامی اس��ت. بر این اساس مخازن سوخت اصلی موتورخانه می توانند 
در فضای بیرون قرارگیرند و از طریق خط لوله و پمپاژ به مخزن س��وخت 
روزانه که حداکثر حجم آن 240 لیتر است انتقال یابند. حداقل فاصله مخازن 
س��وخت روزانه در داخل موتورخانه از مشعل دستگاه ها 2 متر است. حداکثر 
حجم مخزن اصلی سوخت نباید از 2500 لیتر بیشتر باشد و چنانچه حجم 
سوخت بیشتری نیاز باشد باید الزامات مندرج در NFPA31 رعایت و مورد 
تایید ش��رکت ملی نفت ایران باشد. چنانچه این مخزن در داخل موتورخانه 
قرارگی��رد باید این بخش از موتورخانه از فض��ای اصلی کامال جدا گردد و 
مصالح مورد اس��تفاده در آن حداقل 2 س��اعت در مقابل آتش سوزی دوام 

داشته باشد. 
فضای الزم برای انبار ذخیره مواد ش��یمیایی )نمك و کلر و رزین و.. . ( در 
حدود 4متر در 6 متر کفایت اس��ت و این قسمت می تواند توسط یك دیوار 

حایل کوتاه )پارتیشن( از فضای موتورخانه مجزا گردد. 
یکی از فضاهای الزم در طراحی پالن موتورخانه ایجاد یك شافت تاسیساتی 
از موتورخانه تا پشت بام )فضای آزاد( برای دودکش ها است. ابعاد الزم برای 
این ش��افت بستگی به تعداد مش��علها و قدرت حرارتی آن ها دارد. برای هر 
مش��علی باید یك دودکش مستقل محاسبه و در نظر گرفته شود. اما برای 
محاسبه مساحت و ابعاد الزم برای این شافت تاسیساتی باید به موارد زیر که 

در مبحث چهاردهم مقررات ملی کشور آمده است توجه شود: 
الف( دودکش قایم فلزی در داخل ساختمان باید در داخل شافت با دیوارهایی 
دس��ت کم به مقاومت یك ساعت در برابر آتش قرار گیرد و سطح خارجی 
دودکش��ها باید از همه طرف 30 سانتیمتر با سطح داخلی شافت به منظور 

بازدید فاصله داشته باشد.
ب( دیوارهای ش��افت نباید بازشو داشته باشند مگر درهای ضد آتش در هر 

طبقه که به منظور بازدید پیش بینی شده باشد.
در موتورخانه ه��ای مرکزی عالوه بر عرصه اصلی موتورخانه باید فضاهای 
جنبی ش��امل دوش توالت و دستشویی ابدارخانه رختکن و محل استراحت 
کارکنان ش��یفت دفتر امور اداری و مکاتبات و انبار لوازم و کارگاه تعمیرات 
نیز در نظر گرفته شود. در موتورخانه های با سقف بلند تر بعضی از فضاهای 
مذکور را می توان در نیم طبقه های )بالکن( ایجاد شده در موتورخانه مستقر 
نمود. در هر صورت در طراحی پالن اولیه باید مس��احتی حداقل بین 15 تا 
20 درصد عرصه اصلی موتورخانه برای فضا های جانبی در نظر گرفته شود. 
اکنون باتوجه به مطالبی که در باال گفته شد و یادآوری مجدد این نکته که 
ارایه اعداد و ارقام برای مساحت و حجم موتورخانه بدون توجه به تاسیسات 
مکانیکی در نظرگرفته ش��ده برای س��اختمان ممکن است ناپخته و همراه 
باریسك باشد اما برای پاسخ به اولین پرسش مهندسان معمار و ساختمان در 

خصوص مساحت و حجم و جایگاه موتورخانه در پالن ساختمان موتورخانه ها 
را به دو گروه تقسیم می کنیم: 

1- موتورخانه های تک فصلی گرمایشی شامل: 
1 – الف( موتورخانه مجهز به دیگ آبگرم فوالدی به انضمام سایر تجهیزات

1- ب( موتورخانه مجهز به دیگ آبگرم چدنی به انضمام سایر تجهیزات
1- ج( موتورخانه مجهز به دیگ بخار به انضمام سایر تجهیزات

هر سه نوع موتورخانه مذکورفقط برای گرمایش ساختمان تجهیز می شوند 
و سیس��تم های سرمایش ساختمان از نوعی هستند که نیازی به تجهیزات 
مس��تقر در موتورخان��ه مرکزی ندارن��د. )مانند کولرهای آبی و ایرواش��رها 

کولرهای گازی یا اسپلیتها ویا روف تاپ پکیج و.. ..(
برای موتورخانه های ردیف )الف( و )ب( نیازی به ارتفاع 6 متر نیس��ت و با 
ارتفاع 4 متر هم امکان جمع کردن موتورخانه میسر است اما برای موتورخانه 

گرمایشی با دیگ بخار به ارتفاع 6متری نیاز پیدا می کنیم.

در م��ورد تخمی��ن اولیه مس��احت الزم برای موتورخانه ه��ای تك فصلی 
گرمایش��ی بر اساس تجربیات بدست آمده می توان از روشهای سرانگشتی 

زیر استفاده کرد: 

1- الف( به ازای هر kcal/ hr 15000 قدرت گرمایشی دیگ های فوالدی 
یك متر مربع )1m2( مس��احت ب��رای موتورخانه در نظر بگیرید. به عبارت 

دیگر: 
مس��احت الزم برای موتورخانه بر حسب متر مربع = مجموع قدرت 
 حرارت��ی دیگهای ف��والدی نصب ش��ده در موتورخانه بر حس��ب

kcal / hr تقسيم بر عدد 15000

1- ب( به ازای هر kcal / hr 11000 قدرت گرمایشی دیگ های چدنی 
یك متر مربع )1m2( مس��احت ب��رای فضای موتورخانه در نظر بگیرید. به 

عبارت دیکر: 
مس��احت الزم برای موتورخانه بر حسب متر مربع = مجموع قدرت 
 گرمایش��ی دیگه��ای چدنی نصب ش��ده در موتورخانه بر حس��ب

kcal / hr تقسيم بر عدد 11000

1-ج( به ازای هر kcal / hr 10000 قدرت گرمایش��ی دیگ های بخار 1 
مترمربع )1m2( مس��احت برای فضای موتورخانه در نظر بگیرید. به عبارت 

دیگر: 
مس��احت الزم برای موتورخانه بر حسب مترمربع = مجموع قدرت 
 kcal / hr گرمایشی دیگهای بخار نصب شده در موتور خانه برحسب

تقسيم بر عدد 10000

2- موتورخانه های دو فصلی )گرمایشی و سرمایشی( شامل: 
2– الف( موتورخانه تهویه مطبوع ش��امل دیگ ف��والدی آبگرم و 

چيلرتراكمی به همراه سایر تجهيزات 
مس��احت الزم برای این موتورخانه ها بر حسب تناژ تبرید )RT( چیلرهای 
تراکمی نصب ش��ده در موتورخانه بدست می آید و به ازای هرRT 1,6 )تن 
تبرید( یك مترمربع مساحت برای فضای موتورخانه در نظر گرفته می شود. 

به عبارت دیگر: 
مس��احت الزم برای موتورخانه بر حسب متر مربع= مجموع قدرت 
سرمایش��ی چيلرهای تراكمی نصب شده در موتورخانه بر حسب تن 

تبرید تقسيم بر عدد 1.6
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2 –ب( موتور خانه تهویه مطبوع ش��امل دیگ آبكرم چدنی و چيلر 
تراكمی به همراه سایر تجهيزات

مس��احت الزم برای این موتورخانه ها بر حسب تناژ تبرید )RT( چیلرهای 
تراکمی نصب شده در موتورخانه بدست می آید و به ازای هر RT 1,4 یك 
متر مربع مساحت برای فضای موتورخانه در نظر گرفته می شود. به عبارت 

دیگر: 
مس��احت الزم برای موتورخانه بر حسب مترمربع = مجموع قدرت 
سرمایش��ی چيلرهای تراكمی نصب شده در موتورخانه بر حسب تن 

تبرید تقسيم بر عدد 1.4 

2 – ج( موتورخانه تهویه مطبوع شامل دیگ آبگرم فوالدی و چيلر 
جذبی )ابزوربشن( به همراه سایر تجهيزات و متعلقات

مس��احت الزم برای این موتورخانه ها برحس��ب تناژ تبرید چیلرهای جذبی 
)RT( نصب شده در موتورخانه محاسبه می شود و به ازای هر 1,3 تن تبرید

یك مترمربع سطح در نظر گرفته می شود. به عبارت دیگر: 
مس��احت الزم برای موتورخانه بر حسب متر مربع = مجموع قدرت 
سرمایشی چيلرهای جذبی نصب شده در موتورخانه بر حسب تن تبرید 

تقسيم بر عدد 1.3

2 – د( موتورخانه تهویه مطبوع شامل دیگ بخار فوالدی و چيلر جذبی 
به همراه سایر تجهيزات و متعلقات 

مس��احت الزم برای این موتورخانه ها بر حس��ب تناژتبرید چیلرهای جذبی 
نصب شده محاسبه می شود. در این موتورخانه ها به ازای هر یك تن تبرید 

یك متر مربع سطح در نظر گرفته می شود. به عبارت دیگر: 
مس��احت الزم برای موتورخانه بر حسب مترمربع = مجموع قدرت 
سرمایش چيلرهای جذبی نصب شده در موتورخانه برحسب تن تبرید 

تقسيم بر عدد 1

نتيجه گيری
ضمن احترام و ارج نهادن به نظرات همکاران محترم و یاداوری مجدد این 
نکته که اعداد وارقام فوق الذکر صرفا جهت براورد اولیه هستند. بدون تردید 
برای رس��یدن به یك طرح مناس��ب بین مهندسان معماروسازه و مکانیك 
وبرق باید یك تعامل و همکاری پویا از فاز طراحی پالن ساختمان تا پایان 
اجرای آن وجود داشته باشد و کم رنگ کردن نقش هرکدام می تواند موجب 
کاس��تی ها ی بعدی در یك ساختمان گردد. باید با ایجاد حس همکاری و 
احترام متقابل در جامعه نظام مهندسی ساختمان کشور اعتماد عمومی  به این 

تشکیالت را بهبود بخشیم. 

منابع
1- مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان – تاسیسات گرمایی و تعویض هوا و تهویه مطبوع – نشر 

توسعه ایران - 1380
2- مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان – لوله کشی گاز طبیعی ساختمان ها – نشر توسعه ایران-1382

3- طراحی موتورخانه – محمد رضا سلطان دوست – یزدا – 1389
4- کتاب تاسیسات – مهینی تهرانی جواد – انتشارات میقات -1377

5- نشریه شماره 1- 128 – انتشارات مدیریت و برنامه ریزی کشور –1382
قدردانی: از زحمات جناب اقای مهندس محمدحسن عباس نیا تهرانی ریاست انجمن صنفی مهندسان 

مکانیك خراسان که زحمت ویرایش این مقاله را پذیرفتند کمال امتنان و تشکر را دارم. 
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چكيده
امروزه پیگیري رویکردهاي مبتني بر افزایش میزان س��رمایه اجتماعي در 
جوامع و همچنین استفاده از آن در سطوح مختلف فعالیتهاي برنامه ریزي و 
طراحي شهری به عنوان یك راه حل موثر درکاهش هزینه هاي اجتماعي و در 
نتیجه ارتقاي کیفیت زندگي شهري شناخته می شود. لکن به دلیل عدم توجه 
کافی به این امر در نظام برنامه ریزی و طراحی شهری ایران، بیشتر فضاهای 
همگانی که امروزه در شهرها خلق شده یا دستخوش تغییر می گردند، نه تنها 
تاثیر مثبتی بر تعامالت اجتماعی و نهایتا میزان سرمایه اجتماعی ندارند، بلکه 
خود به عنوان عامل کاهنده روابط اجتماعی چهره به چهره و س��رمایه های 
اجتماعی موجود در مکان عمل می نمایند. لذا استفاده از راهکارهای طراحی 
شهری برای مناسب سازی فضاهای همگانی شهری برای افزایش میزان 
تعامالت اجتماعی در طرح ها و پروژه ها و اسناد شهرسازی می تواند به عنوان 
اولین گام برای حفظ و افزایش س��رمایه های اجتماعی موجود عمل نماید. 
بدین منظور هدف نوش��تار حاضر یافتن راهکارهای طراحی ش��هری برای 
افزایش میزان سرمایه اجتماعی در یك مکان می باشد که در سطوح مختلف 
جغرافیایی می توان به آن پرداخت، لکن در اینجا مقیاس فضای شهری بسط 
داده می ش��ود. بدین منظور ابتدا مفهوم، ابعاد و مولفه های سرمایه اجتماعي 
تبیین می گردد. سپس تاثیر محیط کالبدي بر سرمایه اجتماعي بررسی شده و 
با استفاده از نتیجه حاصل، راهکارهای طراحی شهری برای ایجاد و افزایش 

تعامالت اجتماعی در مقیاس فضای شهری که می توانند منجر به افزایش 
سرمایه اجتماعی گردند؛ ارائه می گردد. 

واژه های كليدی: طراحی شهری، سرمایه اجتماعی، فضای شهری

مقدمه
سرمایه اجتماعي مفهومي است که ازحوزه اقتصاد و علوم اجتماعي به تمام 
حوزه هاي فعالیت هاي انساني و از جمله طراحي شهري تسري یافته است. 
امروزه س��رمایه اجتماعي، نقشی بسیارمهم در توسعه فرهنگی و اقتصادی 
جوامع ایفا می کند و مردم محالت و شهرهای دارای سرمایه اجتماعی باالتر 
با سهولت بیشتری مشکالت عمومی و مشترک خود را حل نموده و در توسعه 
و پیش��رفت محله و شهری که در آن زندگی می کنند، مشارکت می نمایند. 
)شریفیان ثاني و س��عید آبادی، 1385( براین اساس، پیگیري رویکردهاي 
مبتني بر افزایش میزان س��رمایه اجتماعي در جوامع و همچنین استفاده از 
آن در سطوح مختلف فعالیتهاي برنامه ریزي و طراحي شهری به عنوان یك 
راه حل موثر در پیشگیري ازگسستگي اجتماع، کاهش هزینه هاي اجتماعي 
و در نتیجه ارتقاي کیفیت زندگي شهري شناخته می شود. لذا هدف نوشتار 
حاضر یافتن اصول و راهکارهای طراحی شهری برای افزایش میزان سرمایه 

اجتماعی در یك مکان می باشد. 
بدین منظور ابتدا مفهوم سرمایه اجتماعي با ارائه تعاریف مختلف آن تبیین 
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گردیده، س��پس ابعاد و مولفه های آن ارائه می گردن��د. در مرحله بعد، تاثیر 
محیط کالبدي بر سرمایه اجتماعي بررسی شده و با استفاده از نتیجه ای که 
از این قسمت گرفته می ش��ود، در نهایت راهکارهای طراحی شهری برای 

ایجاد و افزایش تعامالت اجتماعی ارائه می گردد. 

مفهوم سرمایه اجتماعي
صاحبنظران مختلف بر اس��اس اینکه از چه منظری به س��رمایه اجتماعی 
نگریس��ته اند، تعاریف متنوعی از س��رمایه اجتماعی ارائه کرده اند که برای 
دستیابی به مفهوم سرمایه اجتماعی برخی از آن ها در اینجا عنوان می گردد. 
اصطالح سرمایه اجتماعی نخستین بار در اثر جین جیکوب با عنوان»مرگ 
و زندگی ش��هرهای بزرگ امریکایی« به کار رفته است. در آن اثر جیکوب 
توضیح داده اس��ت که شبکه های اجتماعی فش��رده در محدوده های حومه 
قدیمی و مختلط شهری، صورتی از سرمایه اجتماعی را شکل می دهند و در 
ارتباط با حل مشکالت محلی مانند جرم و جنایت های خیابانی، در مقایسه با 
عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی پلیس، مسئولیت بیشتری از خود نشان 

)Jacobs, 1961( .می دهند

تصویر1: شبکه های اعتماد
نظریه پرداز مطرح س��رمایه اجتماعی پاتنام براین باور اس��ت که س��رمایه 
اجتماعي، ویژگیهایی از زندگی اجتماعي شامل شبکه ها، هنجارها واعتماد 
اجتماعي را دربرمي گیرد که همکاري متقابل و موثر درجهت دس��تیابی به 

 .)Putnam, 1995(منافع مشترک را تسهیل می کند
فوکویاما، سرمایه اجتماعي را منعکس کننده توان افراد براي کارکردن با هم 
 .1)Fukuyama, 1995( درجهت اهداف مشترک درگروه ها تعریف می نماید
برهم و راهن سرمایه اجتماعی را چنین تعریف می نمایند: سرمایه اجتماعی 
رشته روابط متقابل همکارانه بین شهروندانی است که حل مشکالت عمل 

 .2)Brehm & Rahn, 1997( جمعی را تسهیل می کند
از نظر جیمز کلمن، س��رمایه اجتماعی عبارتس��ت از جنبه هایی از س��اختار 
اجتماعی که کنشگران از آن ها به عنوان منابعی بالقوه در جهت کسب منافع 

 3)Coleman, 1998(خود و دیگران بهره می جویند
ولکاک و نارایان س��رمایه اجتماعي را عبارت از هنجارها وش��بکه هایي که 
به مردم براي کنش جمعي یاري مي رس��اند، می دانند. عبارت مشهور آن ها 
اینست که: » مهم آن نیست که چه مي داني، مهم آن است که چه کسي را 

)Woolcock & Narayan, 2000( »مي شناسي
پرویز پیران وهمکاران درمقاله اي تحت عنوان »کارپایه مفهومي ومفهوم سازي 
س��رمایه اجتماعي« تعریف سرمایه اجتماعي را به شرح ذیل ارائه نموده اند: 
»سرمایه اجتماعي به طورعام به هنجارهاي اعتماد و دوسویگي یا روابطي 
با رفت وبرگش��ت اش��اره دارد که معمواًل دردرون شبکه هاي اجتماعي رخ 
می دهد و به نتایجي عمدتا مثبت و درمواردي منفي منجرمی ش��ود«)پیران 

و دیگران،1385(. 
با توجه به مفهوم سرمایه اجتماعی می توان نتیجه گرفت اگر در یك شهر 
یا پاره ای از آن میزان س��رمایه اجتماعی باال باش��د با توجه به اینکه کنش 
جمعی ساکنان در راستای برآوردن منافع مشترک راحتتر صورت می پذیرد، 

افراد در شناسایی و حل مشکالت و مسائل شهری محیط زندگی خود بیشتر 
مش��ارکت و همکاری می نمایند لذا میزان تحقق پذیری طرح های شهری 

بیشتر شده و هزینه های مربوط به آن ها کاهش می یابد. 4
تاثير محيط كالبدی بر سرمایه اجتماعی

تحقیقات بسیاري وجود رابطه مثبت میان کیفیتهاي محیطي یك مکان و 
میزان سرمایه اجتماعي در آن مکان را مورد تایید قرارداده اند که در ذیل به 

برخی از آن ها اشاره می شود. 
یان گل با دس��ته بن��دی انواع فعالیتها، به رابطه بی��ن فعالیتهاي اجتماعي 
وش��رایط کالبدي محیط اش��اره می کند. وي انواع فعالیتها را به س��ه دسته 
فعالیتهاي ض��روري )کم وبیش اجباري(، فعالیتهاي انتخابي )افراد به انجام 
آن تمایل دارند( وفعالیتهاي اجتماعي )کلیه فعالیتهایي که به حضوردیگران 
درعرصه هاي عمومي وابس��ته اس��ت( تقس��یم مي نماید و بروز فعالیتهاي 
اجتماع��ي را نتیجه وجود دو نوع فعالیت دیگر در یك مکان مي داند. وی با 
توجه به اینکه هرچه کیفیتهای کالبدي محیط باالترباشد مدت زمان انجام 
فعالیت هاي ضروري بیشترمی شود و فعالیتهاي انتخابي نیزتنها زماني اتفاق 
مي افتد که کیفیت کالبدي محیط کاماًل مطلوب وباال باشد. بنابراین نتیجه 
مي گیرد که میزان بروز فعالیتهاي اجتماعي نیز با ش��دتي کمترازفعالیتهاي 

انتخابي به کیفیت کالبدي محیط وابسته است)گل، 1387(. 
بوت��ول وگیدن��رز)1997( راه هایي را براي تولید س��رمایه اجتماعي با تاکید 
برس��رمایه کالبدي بررسي کرده اند. آن ها استدالل می کنند آنگونه طراحي 
که کنش هاي متقابل اجتماعي را تس��هیل کند، مي تواند با باززنده س��ازي 
محل هاي اجتماع باعث تقویت سرمایه هاي اجتماعي شود)باقري، 1386(. 
درواق��ع بهبود کیفیت کالبدی مکانهای اجتماع و مالق��ات، زمینه را برای 
برقراری ارتباطات و تعامالت اجتماعی مناس��بتر س��اخته و موجب افزایش 

سرمایه اجتماعی می گردد. 
عارفي با مطالعه برخي ازمحله هاي مرکزشهر لوس آنجلس شواهدي برنقش 
ش��تاب دهنده بهس��ازي کالبدي – حتي اگرناچیز باش��د- درتولید سرمایه 
اجتماعي جدید درآن اجتماعات محلي ارائه داده اس��ت)Arefi,2003(5. در 
اینجا نیز بهبود کیفیت کالبدی، امکان برقراری تعامالت اجتماعی را تسهیل 

نموده و موجب ایجاد سرمایه اجتماعی می گردد. 
لذا محیط کالبدي بر میزان سرمایه اجتماعي بطورغیرمستقیم موثرمی باشد و 
هرچه محیط کالبدي بستر مالقاتها و تعامالت اجتماعي را بیشتر فراهم آورد، 
امکان ایجاد سرمایه هاي اجتماعي نیز بیشتر خواهد بود. درواقع هرچه محیط 
زمینه هاي مناس��ب تري را براي آشنا شدن مردم وشکل گیري شبکه هاي 
اجتماع��ي فراهم آورد، با گذش��ت زمان مردم بیشتردرمس��ایل اجتماعي و 
فیزیکي محیط خود درگیرش��ده وجریان عمیق تري ازاطالعات بین آن ها 
شکل مي گیرد و به این واسطه اعتماد متقابل آن ها ارتقاء یافته وپیوندهاي 

اجتماعي عمیق تر مي شوند. 

عناصر موثر در افزایش سرمایه اجتماعی
اهداف رویه ای طراحی ش��هری برای افزایش س��رمایه اجتماعی، افزایش 
آگاهی س��اکنین، ش��اغلین و بازدیدکنندگان یك محدوده ش��هری درباره 
مشکالت محدوده و طرح های شهری مصوب آن و جلب مشارکت ساکنین 
و ش��اغلین در محدوده و بازدیدکنندگان از محدوده در طرح ها و پروژه های 
ش��هری می باشد. همچنین با توجه به مطالب قسمت قبل مهمترین هدف 
ماهوی طراحی ش��هری برای افزایش س��رمایه اجتماعی، ایجاد بستری به 
لحاظ فرم ش��هری برای افزایش تعامالت اجتماعی می باشد که در سطوح 
مختل��ف جغرافیایی می توان به آن پرداخ��ت، لکن در اینجا مقیاس فضای 

شهری بسط داده می شود. 
در ی��ك فضای همگانی ش��هری راهکارهایی ک��ه اوال باعث جذب تعداد 
بیش��تری از افراد پیاده به فضای شهری ش��ده، دوما دفعات حضور افراد در 
یك بازه زمانی را افزایش داده و سوما مدت زمان حضور آن ها را در آن فضا 
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بیشتر نماید، می تواند زمینه ساز ایجاد و افزایش تعامالت اجتماعی گردد که 
در ذیل به آن ها می پردازیم. 

* افزایش تنوع كاربریها و فعاليتها
اف��راد  ج��ذب  موج��ب  مختل��ف  فعالیته��ای  و  کاربریه��ا  وج��ود 
 متنوع ت��ری ب��ه فض��ای ش��هری می گ��ردد. در می��ان ان��واع فعالیته��ا،
دارن��د م��ردم  ب��ا  را  تعام��ل  و  ارتب��اط  بیش��ترین  ک��ه   آن های��ی 
 یا ب��ه اصطالح »م��ك کرم��اک« )Mac Cormac( ج��زء فعالیت های 
 تب����ادالت محل��������ي )Local Transactions( می باش�������ند 
 ،)Carmona and Heath and Oc and Tiesdell, 2006(
موج��ب افزای��ش س��رزندگی فض��ا ش��ده و در ج��ذب طیف وس��یعتر و 
تعداد بیش��تری از اف��راد کارائی باالت��ری دارند. عالوه ب��ر این»مکانهای 
س��وم« که ش��امل مکانهایی مانند رس��تورانها وکافی ش��اپها و همچنین 
فروش��گاه های کتاب و آثار هنری- که در آن ها ب��رای مدت زمان دلخواه 
امکان گش��ت و گذار و جس��تجو وجود دارد- می گردند6، محیط مناس��بی 
 ب��رای مالقات های غیر رس��می با دوس��تان وآش��نایان فراه��م می نمایند

 .)Florida, 2002(
* ارتقاء كيفيت و محوطه آرائی فضای همگانی

ارتق��اء کیفیت و محوطه آرائی فضای همگانی از جمله بهبود کفس��ازی و 
مبلمانهای ش��هری مناس��ب فضا به دلیل پیاده رهوارسازی فضا و افزایش 
راحتی آن به حضور تعداد بیشتری از افراد در فضای شهری کمك می نماید. 
در میان مبلمانهای ش��هری، نیمکتها یا مکانهای نشستن توجه ویژه ای را 
طلب می نمایند. وجود تعداد نیمکت کافی به تناس��ب میزان حضور افراد و 
ابعاد فضا و همچنین محل اس��تقرار و جهتگیری نیمکت از اهمیت فراوانی 
برخوردار می باشند. برای تاثیرگذاری بیشتر، بهتر است که نیمکتها نیز رو به 
فعالیتهای جاری و مردم باش��ند )Gehl, 2006(. عالوه بر این نیمکتهایی 
که به لحاظ فرم خود، تشویق کننده تعامالت بین افراد هستند و افراد تنها 
و گروه ه��ای چند نفری هر یك می توانند جایی در آن پیدا کنند، هرجا که 

استقرارآن ها امکان پذیر باشد بر تك نیمکتهای مستطیلی ارجحیت دارند. 
* تامين آسایش اقليمی خرد

افراد در فضاهایی که در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار بگیرند به ویژه در 
فصول گرم جز برای مدت اندکی درنگ نمی کنند. نیمکتهای فاقد سایبان 
طبیعی )مانند درخت��ان( یا مصنوع نیز در اکثر مواقع روز خالی می مانند که 

نمونه های فراوانی از این دست در شهر مشهد به چشم می خورد. 
* افزایش برگزاری مراسم و جشنهای شهری

مراسم شهری که توسط خود مردم یا با مشارکت فعال آن ها برگزار می گردد، 
عامل بسیار مهمی در ایجاد و افزایش تعامالت اجتماعی بین افراد می باشد. 
در حال حاضر مهمترین مراس��م شهری که توسط خود مردم در شهرهای 
مختلف ایران برگزار می گردد مراسم تاسوعا و عاشورا است که در مورد شهر 
مشهد با توجه به اینکه این مراسم در مقیاس ملی و فرا ملی برگزار می گردد 

از اهمیت دوچندانی برخوردار می باشد. 
* تامين تنوعی از سيستمهای حمل و نقل 

وجود سیستمهای حمل و نقل متنوع امکان حضور تعداد بیشتری از افراد و 
طیف گسترده تری از آن ها را به لحاظ سنی، جنسی، اقتصادی، اجتماعی و... 

را در فضای شهری فراهم می کند. 
*طراحی همه شمول

طراحی همه ش��مول فضای ش��هری که پذیرای افراد با سنین، جنسیت و 
توانائیهای مختلف باشد، به دلیل فراهم ساختن امکان حضور طیف وسیعتر 
و تعداد بیشتری از افراد در برقراری تعامالت اجتماعی بیشتر نیز موثر است. 
از اصول طراحی همه ش��مول برابری در استفاده و استفاده ساده ازفضاهای 
همگانی و تجهیزات و مبلمانهای آن ها می باش��د. )اعتماد شیخ االسالمی، 
1385( به عنوان مثال در طراحی همه شمول، مبلمانها و تجهیزات فضاهای 

ش��هری مانند نیمکتها، ایستگاه های تاکسی و اتوبوس، تلفن های عمومی، 
آبخوری ها، سرویس��های بهداش��تی و عالیم ش��هری به نحوی طراحی و 
جانمایی می گردند که همه افراد اعم از معلولین، کودکان، سالمندان، خارجیها 

و... بتوانند به راحتی از آن ها استفاده کنند. 

نتيجه گيري
در این نوشتار پس از مطالعه مفهوم، سطوح و شاخصهای سرمایه اجتماعی؛ 
تاثیر محیط کالبدی بر آن بررسی گردید و این نتیجه حاصل آمد که محیط 
کالبدي بر میزان س��رمایه اجتماعي بطورغیرمستقیم موثرمی باشد و هرچه 
محیط کالبدي بستر مالقاتها و تعامالت اجتماعي را بیشتر فراهم آورد، امکان 
ایجاد سرمایه هاي اجتماعي نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین مهمترین هدف 
ماهوی طراحی شهری در راستای افزایش سرمایه اجتماعی، ایجاد بستر یا 
افزایش تعامالت اجتماعی می باشد که در این نوشتار در مقیاس خرد )فضای 
شهری( به آن پرداخته شد. در نهایت مهمترین راهکارهای طراحی شهری 
و اقدامات مقتضی برای افزایش س��رمایه اجتماعی در س��طح خرد به شرح 

ذیل می باشد. 
1- افزایش تنوع کاربریها و فعالیتها با تاکید بر: 

1-1- افزایش فعالیتهای »تبادالت محلی« ش��امل رستورانها، تجاریهای 
خرد، اداریهای کوچك مقیاس و صنایع خرد. 

2-1- افزایش مکانهای سوم شامل کتابفروشی ها به ویژه کتابفروشی های 
بزرگ و دارای فضای مطالعه، فروشگاه های عرضه محصوالت فرهنگی و 
هنری و کافی ش��اپها و رس��تورانهای دارای فضاهای وسیع نشستن که در 
آن ها محدودیت زمانی برای استفاده مشتریان وجود ندارد)در نتیجه امکان 
گذاش��تن قرار مالقات و گفتگو با دوستان و آش��نایان در آن ها به سهولت 

امکانپذیر می گردد(
2- ارتقاء کیفیت و محوطه آرائی فضای شهری شامل:

1-2- بهبود کفسازی
2-2- تامین مبلمانهای شهری نشستن با کیفیت مناسب متناسب با تراکم 

پیاده ها در فضای شهری اعم از نیمکت ها، پله ها و سکوها 
3-2- استفاده از فرمهای تشویق کننده و تسهیل کننده استفاده گروهی در 
مبلمانهای شهری نشستن به جای استفاده از تك نیمکتهای ساده مستطیلی 

3- ایجاد آسایش اقلیمی خرد؛
1-3- تامین سایه بانهای طبیعی یا مصنوع برای مبلمانهای شهری نشستن
2-3- استفاده از پوشش گیاهی مانند ردیف درختان یا سایه بانهای مشبك 

در پیاده روها برای ایجاد سایه و تعدیل دما
4- افزایش برگزاری مراسم و جشنهای شهری؛

1-4- مناس��ب سازی میدانهای)مقتضی و منتخب( شهری برای برگزاری 
جش��نها و مراسم ش��هری در ایام ویژه به وس��یله پرهیز از ایجاد اختالف 

سطحهای متعدد و نصب المانهای حجیم در مرکز میدان
2-4- مدیری��ت زم��ان و ترافیك خیابانه��ا و میدانهای مقتضی و منتخب 

شهری برای برگزاری جشنها و مراسم شهری
5- تامین تنوعی از وسایل حمل و نقل؛

1-5- پرهی��ز از ایجاد محدودیت برای تردد هریك از انواع وس��ایل نقلیه 
شخصی و عمومی

2-5- پیش بینی مسیر تردد دوچرخه و تمهید ایستگاه های کرایه دوچرخه و 
محلهای پارک وقفل کردن آن ها در فضای شهری

6- طراحی همه شمول فضای شهری
1-6- استقرار سرویسهای بهداشتی و آبخوریهای مجهز در فضای شهری 
به منظور امکان استفاده طوالنی تر سالمندان و کودکان)خانواده های دارای 

کودک( از فضای شهری
2-6- پرهیز از اختالف س��طحهای شدید و متعدد به منظور تسهیل تردد 

صندلی چرخدار، کالسکه کودک و سالمندان
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اولين همایش فناوریهاي نوین درساخت و ساز شهري
تاریخ برگزاري: 24 آبان 1391 تا 25 آبان 1391

اولین همایش فناوریهاي نوین درس��اخت و س��از ش��هري اولین 
همایش فن آوري هاي نوین در س��اخت و س��از ش��هري جهت 
گسترش ارتباطات و تحقق دستیابي به موضوعاتي همچون نحوه 
ترویج استفاده از فن آوري هاي نوین، صنعتي سازي و اساساً فرهنگ 
سازي در این زمینه جهت سازندگان ساختمان، کارشناسان و آحاد 
جامعه، نحوه اس��تفاده مطلوب از نیروهاي متخصص سازمانهاي 
مهندس��ي و تش��کلهاي حرفه اي در اجرایي شدن پروژه صنعتي 
س��ازي ساختمان در کشور و تبلور سخنان مقام معظم رهبري در 
نامگذاري س��ال 1391 بنام تولید ملي و حمایت از کار و س��رمایه 

ایراني و اثرات آن در صنعت عظیم ساختمان، با: 
موضوعات پنل: 

 تاثیر اقتصادي استفاده از فن آوري هاي نوین و صنعتي سازي با توجه 
به مباحث )سبك سازي , مقاوم سازي , سریع سازي، انبوه سازي(
 نقش فن آوري هاي نوین در روند احداث ساختمانهاي مسکن مهر 

از منظر توسعه پایدار
 نقش فن آوري هاي نوین در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده

 بررس��ي تاثیر فن آوري هاي نوی��ن در افزایش کارآمدي اقدامات 
موضوع مبحث 19مقررات ملي ساختمان

 بررس��ي متناسب سازي فن آوري هاي نوین تولید مصالح و اجزاء 
س��اختمان با اقلیم ایران بررسي راهکارهاي توانمند سازي صنایع 

ساختماني در استفاده از منابع 
مکان: هتل المپیك تهران

اطالعات تماس با دبيرخانه:
تلفن دبیرخانه: 02177626696-02177626695

فکس دبیرخانه: 02177647641
hamayesh_se@yahoo.com :ایمیل

http://www.hamayeshse.ir :وب سایت

منابع
- اعتم��اد ش��یخ االس��المی، فائزه )1385( مناس��ب س��ازی تجهیزات ش��هری ب��رای معلولین و 

www. civilica. com جانبازان،همایش ملي مناسب سازي محیط شهري قابل مشاهده در
- باقري، نازگل)1386(، طراحي شهري معطوف به سرمایه اجتماعي، رساله کارشناسي ارشد طراحي 

شهري دانشگاه شهید بهشتي. 
- پیران،پرویز و موس��وي، میرطاهر وشیاني، ملیحه)1385(، کارپایه مفهومي و مفهوم سازي سرمایه 

اجتماعي با تاکید بر شرایط ایران، رفاه اجتماعي، 23. 
- تاجبخش، کیان)1385(، س��رمایه اجتماعي-اعتماد، دموکراسي و توسعه، ترجمه افشین خاکباز و 

حسین پویان. 
- چاوش باش��ی، فرزانه)1387(، س��رمایه اجتماعی در مقایسه با سایر سرمایه ها، مدیریت و سرمایه 

اجتماعی: پژوهشنامه شماره 29 پژوهشکده تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام. 
- شریفیان ثاني، مریم و ملکي سعیدآبادي، امید )1385(سرمایه اجتماعي به مثابه یك سیستم پیچیده، 

رفاه اجتماعي، 23. 
- فیروزآبادي، س��ید احمد و ایماني جاجرمي، حس��ین)1385(، سرمایه اجتماعي و توسعه اقتصادي 

–اجتماعي در کالن شهر تهران، رفاه اجتماعي، 23. 
- گل، یان)1387(، زندگی در فضای میان ساختمانها، ترجمه شیما شصتی، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی. 

- گیدنز، آنتوني )1379(، جامعه شناسي، ترجمه منوچهر صبوري، ني. 
- Arefi, M. (2003), Revisiting the Los Angeles Neighborhood Initiative 
(LANI), Journal of Planning Education and Research, 22(4): 384-399
- Bartlett School of Planning, UCL (2004), Living Places: Caring for 
Quality, London, RIBA. 
- Brehm, J & Rahn, M. W. )1997), Individual-Level Evidence for the 
Causes and Conse- quences of Social Capital, American Journal of Politi-
cal Science, 41
- Coleman, J. S. (1998), Social Capital in the Creation of Human Capital, 
The American Journal of Sociology, Vol. 94: S95-S120
- Carmona, M. and Heath,T and. Oc,T. and Tiesdell,S. (2006), Public 
Places – Urban Spaces, London, Architectural Press. 
- Cowan, R. )2005), The Dictionary of Urbanism, Streetwise Press
- Florida, R. (2002), The Rise of Creative Class, New York, Basic Books. 
- Fukuyama, F. (1995), Social Capital and thr Global Economy, Foreign 
Affairs, 74)5)
- Gehl, J. )2006), Life , Spaces, Buldings in Moor, M. and Rownald, J. 
Urban Design Futures, London, Routledge
- Jacobs, J. )1961), The Death and Life of Great American Cities, Random 
House
- Putnam, R. D. (1995), Tuning in, Tuning out: The Strage Disappearance 
of Social Capital in America, Political Science and Politics: 2
- Woolcock, M & Narayan, D. (2000), Social Capital: Implications for 
Development Theory, Research and Policy, The World Bank Research 
Observer, 15(2): 3
- www. bowlingalone. com

پانوشت:
1. از پیران،پرویز و موسوي، میرطاهر وشیاني، ملیحه)1385(، کارپایه مفهومي و مفهوم سازي سرمایه 

اجتماعي با تاکید بر شرایط ایران، رفاه اجتماعي، 23:23
2. از پیران،پرویز و موسوي، میرطاهر وشیاني، ملیحه)1385(، کارپایه مفهومي و مفهوم سازي سرمایه 

اجتماعي با تاکید بر شرایط ایران، رفاه اجتماعي، 23:23
3. از چاوش باشی، فرزانه)1387(، سرمایه اجتماعی در مقایسه با سایر سرمایه ها، مدیریت و سرمایه 

اجتماعی: پژوهشنامه شماره 29 پژوهشکده تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام. 
4. برای اطالعات بیش��تر درمورد تاثیر س��رمایه اجتماعی بر تحقق پذیری طرح های ش��هری رک 
 www. به »طرح توس��عه پایدار سکونتگاه های غیررسمی - نوده مش��هد« قابل مشاهده در سایت

hamyaran. org
5. از باقري، نازگل)1386(، طراحي ش��هري معطوف به س��رمایه اجتماعي، رس��اله کارشناسي ارشد 

طراحي شهري دانشگاه شهید بهشتي
6. مکانهای اول و دوم خانه و محل کار می باشند. 



36

مقاله | ب��رق

کلید حفاظت جان را بیشتر بشناسیم

محسن کاظمي | کارشناس رسمی دادگستری، سرگروه نظارت عالیه برق سازمان نظام مهندسی 

مقدمه
طی بررس��ی ای که نس��بت به ماهیت حوادث صورت گرفته است آمار ها 
نش��ان از مراتب وقوع حوادث به ش��رح زیر دارند. حوادث ناش��ی از سقوط، 
موارد داربست ها، مسمومیت ها، حوادث الکتریکی و آتش سوزی ها و لیکن 
در بررس��ی درصد حوادث منجربه مرگ آمار ها عکس توالی فوق را نش��ان 
می دهند. یعنی درصد تلفات منجربه مرگ حوادث برقی علیرغم کمتر بودن 
تعداد آن ها بسیار بیشتر بوده است. این نشان از آن دارد که باید به طور جدی 
چاره ای اندیشیده شود. از دیر باز در کشور های مختلف جهان این موضوع 
مط��رح ب��وده و به روش های مختلف تالش به ح��ل آن نموده اند از جمله 
کاهش ولتاژ توزیع شهری. مثال 110 ولت یا استفاده از ترانس های ایزوله، 
اتص��ال زمین کردن تجهیزات و این آخر اس��تفاده از کلید های به اصطالح 
حفاظت جان می باشد. لذا نظر به اهمیت موضوع مطلب حاضر جمع آوری 
گردیده و امید اس��ت مطالعه آن بتواند قدمی کوچك در جلوگیری از حوادث 

مرگبار برق گرفتگی شود.

تاریخچه ی كليد حفاظت جان
شرح این موضوع نیازمند بررس��ی و توجه بیشتری است. زیرا تاریخچه ی 
واقعی می باید اختالف آن چه در آمریکا )USA( و در سایر نقاط جهان مطرح 
است را مشخص و پاسخ دهد. اولین سیستم حفاظت جریان نشت به زمین 

)یعنی سیستمی که مردم را از خطرات تماس مستقیم با خط زنده و تخلیه به 
زمین حفاظت کند( یك سیستم تقویت کننده مغناطیسی هارمونی دوم بودکه 
به نام MAG AMP )سیس��تم تقویت مغناطیسی( شناخته می شد و در 
آفریقا ی جنوبی توسط آقای هنری رابین)HENRI RUBIN( توسعه 
پیدا کرد. خطر برق در معادن طالی آفریقای جنوبی بسیار مورد توجه بود و 
آقای رابین مهندسی در شرکت صنایع برق. F.W.J بود که در سال 1955 
 250 mA 525 و حساسیت جریان قطع Vسیستم کاتد سرد را که با ولتاژ
کار می کرد توسعه داد. قبل از این موضوع سیستم های حفاظت جریان نشتی 

زمین به روش تعادل هسته ای با جریان حساسیت 10A کار می کردند.
سیس��تم کاتد سرد در چند معدن طال نصب شد که نتایج اطمینان بخشی 
داشت، در همین حال آقای مهندس رابین کار بر روی حساسیت این دستگاه 
را ادامه داد تا در اوایل س��ال 1956 توانس��ت ازیك نمونه سیستم باالنس 
هس��ته ای، تقویت کننده ی مغناطیس��ی هارمونی دوم را تولید کند. )پاتنت 
ش��ماره ی NO .2268/56 آفرق��ای جنوبی و پاتنت ش��ماره ی 21836 
استرالیا( نمونه ی قبلی MAG AMP با مشخصات 220 ولت و 60 آمپر 
 mA 12/5 تا mA بود و حساسیت جریان قطع قابل تنظیم داخلی آن از
17/5 بود، زمان های قطع خیلی سریع از یك طرح جدیدی به دست می آمد 
ک��ه در مح��دود ی ایمن منحنی )جریان- زمان( بوده و آس��یبی به فیبری 
السیون بطنی قلب نمی زد، این مورد توسط آقای چارلز دال زیل از دانشگاه 
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کالیفرنیا برکلی آمریکا که متخصص خطرات ناش��ی از شك الکتریکی بر 
انس��ان ها بود تعیین شده بود. این سیس��تم با کلیدهایش شامل کلید های 
حفاظت اتصال کوتاه و جریان اضافه بار همراه گردید ضمناً نمونه نخستین 
آن می توانست در حساسیت جریا ن پایینتر و با وجود نول قطع شده نیز عمل 
نماید لذا باعث گردید تا حفاظت از یکی از علل مهم آتش سوزی ها )ناشی 

از برق( هم صورت پذیرد.
ب��ه دنب��ال حادث��ه ی ب��رق گرفتگ��ی ی��ك زن در من��زل اش واقع در 
STILFONTEIN دهکده ی معادن طالی ژوهانس��بورگ، در طول 
س��ال های 1957- 1958، صد ها کلید MAG AMP 20 میلی آمپری 
حفاظت جریان نش��تی ساخت ش��رکت. F.W.J در خانه های معدن کاران 
آن روستا نصب گردید و این شرکت بعد ها با نام صنایع الکتریکی F.W به 
س��اخت کلید های تك فاز و سه فاز MAG AMP با آمپراژ حسساسیت 

20 میلی آمپر ادامه داد.
در همان زمان که شرکت بر روی MAG AMP کار می کرد آقای رابین 
هم استفاده از ترانزیستور ها را در این ارتباط بررسی می نمود اما به دلیل پایین 
بودن کیفیت ترانزیستور های آن زمان، پروژه ی مذکور حذف گردید. در عین 
حال با اختراع ترانزیس��تور های پیشرفته، شرکتی که او در آن کار می کرد و 
سایر شرکت ها، نمونه ی حفاظت جریان نشتی ترانزیستوری هم تولید نمودند.
در سال 1961 آقای چارلز، اف، دال زیل که با شرکت راکر همکاری داشت 
وسیله ی ترانزیستوری برای حفاظت جریان نشتی را ارائه داد که به عنوان قطع 
کننده ی مدار خطا های زمین )GFCI( شناخته شد، و بعد ها با نام مختصرتر 
)GFI( مشهور گردید که هنوز در آمریکا به عنوان یك حفاظت مناسب در 
مقابل جریان نش��تی زمین با حساسیت باال استفاده می شود. در اوایل سال 
1970 اکثر )GFCI( ها به صورت کلید های مینییاتوری س��اخته می شدند 
ضمنا در آمریکا از اوایل سال 1980 اکثرا از پریز هایی که داخلشان این وسیله 
نصب شده، استفاده می نمایند. مشکل این قطع کننده ها خطا هایی بود که به 
علت نامناس��ب بودن عایق کابل های بلند در سیستم 120 ولت، رخ می داد 
و با کمتری��ن افزایش اختالف جریان موجبات قطع کلید فراهم می گردید.

نام واقعی كليد 
Residual current device (Rcb’s، Rccb، RCD) 

دس��تگاه جریان باقیمانده )RCD( دستگاهی مشابه کلید جریان باقیمانده 
اس��ت یك وس��یله الکتریکی که مدار را با مش��اهده عدم توازن جریان ما 
بین هادی برق دار )فاز( و هادی برگشت جریان )نول( قطع می نماید. بدین 
لحاظ چون عامل اصلی فعال کردن رله، تفاوت یا تفاضل دو جریان اس��ت 
به آن جریان باقیمانده می گویند. این عدم توازن گاهی بوسیله عبور جریان 
نشتی که از طریق بدن یك انسان که بطور تصادفی هادی برق دار را لمس 
کرده بوجود می آید. در چنین شرایطی می تواند شك مرگباری ایجاد شود. 

بدین منظور این )RCD ها( برای قطع سریع جریان برق طراحی شده اند که 
صدمات ناشی از این شکها را کاهش دهند. ولی این وسایل حفاظت ناشی 

از جریان افزایش بار و اتصال کوتاه را پوشش نمی دهند. 

GFCI و GFi و ALCi 
در ای��االت متح��ده امری��کا و کانادا این دس��تگاه با نام ه��ای قطع کننده 
 GFCi-Ground fault circuit( م��دار خط��ای اتص��ال زمی��ن
 Ground fault( زمی��ن  خط��ای  کنن��ده  قط��ع   )interrupter
"interrupter – GFI( ی��ا قط��ع کنن��ده جری��ان نش��تی دس��تگاه

)appliance leakage current interrupter – ALCi( نی��ز 
خوانده می شود. 

در اس��ترالیا آن ها را کلیدهای ایمنی )Safety switches( می نامند و در 
انگلس��تان به کلیدهای قطع یا قطع کننده ها مش��هورند و اغلب در اماکن 

نمناک، آشپزخانه ها، حمام ها و سایر مکان ها استفاده می گردند. 

هدف و طرز كار

RCD
 RCD ه��ا به منظور جلو گی��ری از برق گرفتگی طراحی ش��ده اند که به 
محض تش��خیص نشت جریان وارد عمل می ش��وند که این جریان مقدار 
بسیار کمی می باشد معموال بین )mA 5 – 30( از جریان فعال کننده های 
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کلید های معمولی بس��یار کم تر اس��ت. س��یم برق ورودی )ف��از( و هادی 
خنث��ی )نول( به ترمینال های )1( و س��یم های خروجی به ترمینال های )2( 
وصل می ش��وند. سیم اتصال زمین )نش��ان داده نشده( از طریق خط تغذیه 
به بار بدون قطعی وصل می ش��ود. موقعی که دکمه ری س��ت )3( فشرده 
می ش��ودکنتاکت های )4( و )5( پشت آنان و صل می شوند و اجازه به عبور 
جریان را می دهند. سیم پیچ )5( کنتاکت ها را موقعی که ری ست رها شود 
بس��ته نگه می دارد، سیم پیچ حساس )یك ترانسفور ماتورجریان اختالفی( 
است که هادی های جریان –و خنثی)فاز و نول( را احاطه کرده است. )اما به 

طور الکتریکی اتصال ندارند(
در حالت عادی تمام جریان وارده از س��یم برق دار از طریق س��یم خنثی بر 
می گردد. لذا مقدار جریان در هر دو سیم یکی است و اثر میدان مغناطیسی 
حاصل، یکدیگر را خنثی می کنند. اما هر خطا ی به زمین )مثال اگر توسط 
ش��خصی یك جزء برق داریك وسیله، لمس شود( باعث می شود که مقدار 
جریان در دومسیر متفاوت شوند که باعث ایجاد عدم توازن )تفاوت( جریان 
فاز و نول )در حالت تك فاز( می شود یا جمع جریان ها مخالف صفر می شود 
)در حالت س��ه ف��از و یك خط نول(. این اختالف باع��ث ایجاد جریانی در 
س��یم پیچ حساس )6( می ش��ود که از طریق مدار حس��اس )7( تغذیه آن 
کامل می گردد. آنگاه مدار حس��اس قدرت را از روی سولونوئید )5( برداشته 
و کنتاکت ها ی )4( را با فشار فنر از هم دور می نماید. که باعث قطع جریان 
تغذیه به وسیله می گردد. این دستگاه چنان طراحی شده که جریان جاری در 
کسری از ثانیه قطع می شود و خطر ایجاد شك الکتریکی را کاهش می دهد. 
دکمه تست)8( نیز کنترل عملکرد صحیح دستگاه را جهت اطمینان فراهم 
می نماید که با عبور جریان کمی از سیم –تست نارنجی )9( در اصل خطا را 
با ایجاد عدم تعادل در سیم پیچ حساس شبیه سازی می کند. اگر RCD با 
فش��ردن دکمه تست عمل ننماید، و برق را قطع نکنددستگاه خراب بوده و 

باید تعویض شود.

محاسن این كليد چيست؟ 
با توجه به رشد مصرف برق در منازل، هم چنین کارهای تجاری و صنعتی 
ایجاد حفاظت کافی برای اش��خاص، مایملك ایشان و هم چنین حیوانات 
خانگی از مسایل حیاتی و با اهمیت گردیده است. یکی از اقدامات حفاظتی 
مناسب، اس��تفاده از این وس��ایل،که به کلید حفاظت جان مشهور شده اند 
می باشد. بطور کلی حوادث الکتریکی را با مطمئن سازی تجهیزات و وسایل 
از نظر طراحی و ساختمان یا به زبان دیگر عایق نمودن کافی آنان می توان 
پیش��گیری نمود، اما صدمه دیدن تجهیزات که منجر به خرابی عایق آنان 
می شود نیاز دارد تا حفاظت بیشتری برای آن ها در مقابل شك شدید جریانات 

برق پیش بینی کرد و این اقدامات حفاظتی در استانداردهای 
 HD384 / IEC60364-3 / DINVDE 0100 که بیشتر بر حفاظت در 
مقابل تماس غیر مستقیم و در حاالت خاص حفاظت اضافی در مقابل تماس 

مستقیم دیده شده اند. 
صدمات عایقی می توانند نتایج زیر را به بار آورند: 

- اتصال کوتاه به قسمت های هادی قابل دسترس 
- اتصال کوتاه 

- خطای اتصال زمین 
هر یك از این ها می تواند یك حادثه مرگبار یا اتصال کوتاه با مقاومت زیاد 
و خطرناک ایجاد نماید. که در این موارد مورد اول می تواند ریسك مرگبار 
ایجاد کرده و دو مورد دیگر ریسك آتش سوزی را به بار آورد. برای حفاظت 
جان انس��انها و حیوانات آن ها و هم چنین خس��ارات ناشی از آتش سوزی 
می توان از این کلیدهای حفاظتی استفاده نمود که برای این اهداف مناسب 
هستند، این تجهیزات می توانند در تمامی سیستم های حفاظتی تك فاز و سه 
فاز و در دمای بین 5- درجه سانتیگراد تا 45 درجه سانتیگراد استفاده شوند.

قوانين و مقررات جهانی 
قوانین و مقررات مربوط به استفاده از این کلید در کشورهای جهان متفاوت 
است. در اروپا، در انگلستان پس از جوالی سال 2008 استفاده از RCD ها 

تنها در تاسیسات جدید اجباری گردیده است. 
اما در کشور آلمان استفاده از این کلیدها برای تمامی پریزهای تا A 20 که 
برای مصارف عمومی بکار میروند اجباری اس��ت. )این قانون از ژوئن 2007 
ش��روع شده است – DIN VDE 0100 – 410Nr 411.3.3 در نروژ از 
س��ال 2002 برای تمامی خانه های مسکونی جدید اجباری گردیده است و 

برای تمامی پریزها از سال 2006 اجباری شده است. 
در اس��ترالیا ای��ن قان��ون از س��ال 1991 در تمامی خانه ه��ای جدید برای 
 )NEC(تمامی مدارات روش��نایی و قدرت اجباری گردیده است. در آمریکا
اس��تفاده از GFCi را برای روش��نایی زیر آبی اس��تخرهای شنا )1968(، 
مناطق س��اخت و س��از )1974(، حمام ها و فضاهای ب��از )1975(، گاراژها 
1978 وان های گرم )1981(، حمام های هتل )1984(، پریزهای آشپزخانه 
1987 و تجدید نظر 1995 )که خصوصاً پریزهای یخچال خارج ش��دند که 
معمواًل روی م��دارdedicated 1 قرار دارند( فضاهای اصطالحاً گربه رو 
و زیرزمین های ناتمام )1990( ظرفش��ویی مرطوب رس��توران ها )1996( 
ظرفش��ویی ها و رختشویی خانه ها )2005(. در ایران در مبحث 13 مقررات 
ملی ساختمان فصل پنجم اشاره به این کلیدها با نام جریان باقیمانده شده 
است که جا دارد سازمانهای متولی در کشور ما نیز این موضوع را بها داده و 
شرکتهای برق منطقه ای و سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز تمهیدات 

الزم را معمول نمایند تا استفاده از آن ها اجباری شود. 

1. مدار dedicated – یك مدار دیدی کیت مداریست که برای حالت خاص در نظر گرفته شده است الزم می شود که به شکل ایزوله و جدا استفاده شود. معمواًل توجه بیشتری به آن ها می شود
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انواع كليدهای حفاظت جان 
• RCBO ای��ن کلیده��ای حفاظت جان با کلید حفاظ��ت جریان اضافه 
ترکیب ش��ده اند یعن��ی یك RCD و یك MCB می باش��ند و در اصل 
می توانند هم مدار اصلی را قطع و وصل نمایند ضمن آنکه قسمت حساس 

به جریان نشتی آنان نیز نقش کلید حفاظت جان را دارد. 
• دو شاخ های الکتریکی که همراه با RCD هستند تا فرضاً برای حفاظت 
پریز س��یار بکار روند یا برای سش��وار موی سر که سیم بلندی دارد استفاده 

می شوند. 
• پریزهای برق که در آن ها RCD بکار رفته اس��ت، در آمریکا استفاده از 

این پریزها در اماکن مرطوب اجباری می باشد. 
• انواع با ضامن و بدون ضامن که با وصل و قطع برق دوباره وصل شودیا 

نیاز به کنترل داشته و سپس وصل شود. 
مشخصه های اصلی كليد 

پارامترهای اصلی RCDها به شرح زیر هستند: 
)4p 3 یاp 2 یاp( تعداد قطب ها -

)A جریان نامی )به آمپر -
 )mA جریان حساسیت )به میلی آمپر -

 )B یا A یا AC( تیپ -
- زمان قطع )به میلی ثانیه( 

)A مقاومت در مقابل جریان سورج )به آمپر -

تعداد قطب ها: 
2 پل برای اس��تفاده با تك فاز )دو مدار جریان(، س��ه پل برای سه فاز )سه 

مسیر(، 4 پل سه فاز ونول 
جریان نامی )به آمپرA( که مطابق جریان بار در نظر گرفته می شود. 

جریان حساسيت )به mA( با I∆N نمایش داده می شود مقادیر ترجیحی 
توسط IEC تعریف شده است که بسته به مقدار I∆N به سه گروه تقسیم 

می شوند: 
حساسیت باال )HS( 6 – 10 – 30 میلی آمپر )برای تماس مستقیم حفاظت 

از صدمه جانی( 
حساسیت متوس��ط )MS( 100 – 300 – 500 – 1000 میلی آمپر )برای 

پیشگیری از آتش سوزی( 
حساسیت کم )LS( 3 – 10 – 30 آمپر )برای حفاظت ماشین آالت( 

 )B یا A یا AC( تيپ
تیپ AC: RCD برای جریان های متناوب سینوسی 

تیپ A: برای جریان های متناوب سینوسی 
 برای جریان های مستقیم ضربانی باقیمانده 

برای جریان های مستقیم ضربانی باقیمانده که بر روی جریان مستقیم صاف 
A 0/006 اضافه شده با یا بدون کنترل کننده زاویه فاز مستقل از قطب 

 A نظیر تیپ :B تیپ
 برای جریان سینوسی باقمانده تا 1000 هرتز 

 برای جریان سینوسی که بر جریان مستقیم خالص اضافی شده 
 برای جریان مستقیم ضربانی که بر جریان مستقیم خالص اضافی شده 

برای جریان های باقیمانده که از مدارات یکسو شده نتیجه شده است یعنی 
از اتصال ستاره سه پالسی یا اتصال پل شش پالسی 

ارتباط پل دو پالسی خط به خط با یا بدون کنترل کننده زاویه فاز، مستقل 
از قطبیت 

زمان قطع )به ميلی ثانيه( 
کلید ها از این نظر به دو گروه تقسیم می شوند 

 :G
- )برای مصرف کلی( بصورت لحظه ای )یعنی بدون تاخیر زمانی(

- حداقل زمان قطع را دارند، )بالفاصله( 
- حداکثر زمان قطع: 200 میلی ثانیه برای I∆N *1، 150 میلی ثانیه برای 

 5* I∆N 2 و 40 میلی ثانیه برای* I∆N
S )انتخابی( یا T )تاخیری(: 

- کلیدها با تاخیر زمانی کوتاه )معمواًل برای مدارهایی که بطورت س��رج یا 
پیك گذرا به آن اعمال می شود(

- زمان قطع حداقل: 130 میلی ثانیه برای I∆N * 1، 60 میلی ثانیه برای 
 5 * I∆N 2 و 50 میلی ثانیه برای * I∆N

- زمان قطع حداکثر: 500 میلی ثانیه برای I∆N * 1، 200 میلی ثانیه برای 
 5 * I∆N 2 و 150 میلی ثانیه برای * I∆N

مقاومت جریان سورج )پيک گذرا( 
استانداردهای IEC 61008 و IEC 61009 استفاده از موج اسیالتور دمپ 
شده sµs/100KHZ 5 )موج حلقه( برای آزمون توانایی تجهیزات حفاظت 
جریان باقیمانده را مقرر می کند تا در مقابل تخلیه عملیاتی با جریان پیك 

معادل 200 آمپر را تحمل نمایند. 
محدودیت ها 

کلیدهای حفاظت جان )جریان باقیمانده( نمی توانند تمامی خطرات ناشی از 
 RCD شك الکتریکی یا آتش سوزی را مرتفع سازند، مخصوصاً کلیدهای
نمی توانند اضافه بار یا اتصال کوتاه های فاز به نول یا فاز به فاز را تشخیص 
دهند. و همان طور که قباًل اشاره شد از کلیدهای دیگری استفاده می شود 
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 پنجمين كنفرانس نيروگاه های برق
پنجمی��ن کنفران��س نیروگاه های برق در 24و25 بهمن 1391 توس��ط 
انجمن مهندسان برق و الکترونیك ایران - شاخه خوزستان با همکاری 
ش��رکت برق منطقه ا ی خوزستان، وزارت نیرو، شرکت توانیر، سازمان 
آب و برق خوزس��تان، شرکتهای مدیریت تولید برق استان و شرکتهای 
بهره برداری ازس��د و نیروگاه استان، شرکتهای توزیع، دانشگاه چمران و 
شرکت نصب و تعمیرات نیروگاهی استان و شرکت ملی مناطق نفت خیز 

جنوب در اهواز برگزار می شود. 
محورهاي كنفرانس: 

- مدیریت برنامه ریزي و تعمیرات نگهداري نیروگاه ها
- ممیزي انرژي و بهینه سازي مصرف داخلي انرژي در نیروگاه ها

- افزایش راندمان در نیروگاه ها 
- بهره برداري و عوامل تاثیر گذار در کاهش خروجي ها ي اظطراري و 

محدودیت تولید واحد ها
- فن آوري اطالعات در بهره برداري و تعمیرات

- خصوصي سازي و برون سپاري
- انرژي هاي تجدید پذیر و تولید پراکنده

- استراتژي مدیریت در باالبردن کارایي نیروگاه ها
- محدودیت ه��اي تولید فصلي نیروگاه ها و عوامل تاثیرگذاري بر آن ها

- کنترل، حفاظت و اتوماسیون
- هوشمند سازي نیروگاه ها و جایگاه نیروگاه ها در شبکه هاي هوشمند

- شیمي، مواد و خوردگي
- طراحي، تجهیزات و ساخت داخل نیروگا ها

- تکنولوژي هاي نو در نیروگاه ها 
مهلت ارسال مقاالت: 

محققین و پژروهشگراني که تمایل به ارسال مقاله در این کنفرانس را دارند 
مي توانند مقاله خود را مطابق دستور العمل مندرج به صورت الکترونیکي، 
از طریق س��ایت کنفران��س )منوي ارس��ال کنفرانس( ارس��ال نمایند 

آخرین مهلت دریافت مقاله 91/7/30
اعالم نتایج مقاالت 91/9/10

که با حفاظت جریان اضافی ادغام ش��ده اند و به نام RCBO ها مش��هور 
هستند و به انواع یك پل، 2 پل، 3 پل و چهار پل وجود دارند. 

در RCBO ها مدار تشخیص آمباالنسی جریان ها )عدم توازن جریان ها( 
و تش��خیص جریان اضافه بار متفاوت بوده اما مکانیسم قطع آنان مشترک 
است. کلید RCD حفاظت از شك الکتریکی به انسان را که ناشی از تماس 
شخص با خط برق دار )زنده( و زمین بوده را انجام می دهد. اما این کلیدها 
نمی توانند عبور جریان از فرد از طریق فاز به نول یا از فاز به فاز دیگر را با 
عبور جریان از یك بار تمیز دهند یعنی در این حالت خاص دس��تگاه تصور 

می کند که جریان از یك مصرف کننده عبور می کند. 
خطاهای دیگر نظیر آنکه نشت جریان در برخی محل ها عادی است و سبب 
آسیب دیدگی یا برق گرفتگی نمی شوند مثاًل آب گرمکن ها و.. . که بعنوان 
خطا ممکن است قطع برق ایجاد کند. حالت خطرناکی که ممکن است پیش 
آید زمانی است که به هردلیل سیم نول قبل از RCD قطع شده باشد، در 
حالی که سیم زنده یا فاز قطع نباشد در این وضع RCD چون به تغذیه نیاز 
دارد نمی تواند عمل کند در این حالت اگر شخص با برق تماس داشته باشد 
دس��تگاه عمل نمی کند لذا کلید باید بگونه ای نصب شود که سیم نول اگر 
قطع ش��ود با فاز با هم قطع ش��وند و لذا از کلیدهای 2 یا 4 پل که همزمان 

عمل می کنند باید استفاده شود. 

منابع
Wikipedia نقل از سایت *

Electrical installations Handbook of Siemens *
* مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان 
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مقاله | صرفه جویی انرژی 

ترکی�ب تکنول�وژی مدرن نماهای دو پوس�ته 
)DSF( ب�ا سیس�تم HVAC درجهت کاهش 

مصرف انرژی 
kavehmasoud@yahoo.com | مسعود کاوه | کارشناس ارشد تبدیل انرژی، مدرس دانشگاه

چكيده
امروزه کمبود زمین درش��هرهای بزرگ از جمله مسائلی است که سیاست 
شهر سازی را در مقیاس کالن به سمت بلند مرتبه سازی سوق داده است، 
از سوی دیگر به سبب دستیابی به دید و منظر مناسب، ایجاد شفافیت، ارتباط 
مستقیم بین درون و برون و رشد فناوری های جدید،کاربرد نماهای شیشه ای 
در این بلند مرتبه سازی ها رو به فزونی است. در سال های اخیر در کشورهای 
اروپایی خصوصا آلمان، هلند و انگلستان راه حلی به نام نمای دوپوسته ابداع 
گردیده اس��ت که این روش می تواند با تطبیق با ش��رایط کش��ورمان مورد 
اس��تفاده قرار گیرد. این سیس��تم نما با کاهش 30 درصدی مصرف انرژی، 
ایج��اد تهویه طبیعی حتی در برج ها، کاهش قاب��ل توجه آلودگی صوتی و 
معماری بس��یار شفاف، آسایش و راحتی ساکنان را فراهم کرده و طرفداران 

بسیاری نیز یافته است.
تکنولوژي نماي شیش��ه اي دو پوسته اغلب براي ساختمان هایي با اهداف 
بهینه سازي مصرف انرژي، پایداري و معماري سبز طراحي می شود، بنابراین 
تعداد این گونه ساختمان ها رو به افزایش است و موفقیت این نماها به علت 

استفاده بهینه از نور روز و نماي یکپارچه و زیبا می باشد.
سیستم نمای دو پوسته این قابلیت را دارد که ضمن تامین نور کافی برای 
ساختمان های بلند مرتبه در ترکیب با سیستم HVAC آسایش و راحتی 
ساکنان را تامین کرده و در ضمن موجب صرفه جویی در مصرف انرژی و 
هزینه های جاری ساختمان شود. این امر می تواند تا حد زیادی با سیاست های 
کالن کشور در زمینه صرفه جویی در مصرف انرژی همگام گردد. در صورت 
طراحي مناسب، سیستم نماي دو پوسته مي تواند هم شرایط آسایش حرارتي 
را در داخ��ل فضاها بهبود بخش��د و هم به طور هم زم��ان مصرف انرژي را 

کاهش دهد.

واژه های كليدی: نمای دو پوسته، آسایش حرارتی، آلودگی صوتی، 
تهویه طبيعی 

مقدمه
بررسی ها نشان می دهد شیشه به عنوان پوسته خارجی از لحاظ اتالف انرژی 
ضعیف ترین بخش ساختمان محسوب می شودو عالوه بر هدر رفتن انرژی 
در ساختمان به دلیل گرم شدن سریع محیط داخلی در تابستان و سرد شدن 
سریع فضا در زمستان آسایش ساکنان را به طور کامل تامین نمی کند و از 
سویی دیگر سبب افزایش انتشار آلودگی صوتی به داخل ساختمان می شود. 
در نتیجه عملکرد این س��اختمانها با سیاستهای صنعت ساختمان در بخش 
کاهش انرژی سازگاری ندارد بنابراین باید راه حلی یافت که ضمن تامین نور 

طبیعی، اتالف انرژی را در ساختمان ها به حداقل برساند.
سیس��تم نمای دوپوس��ته )Double skin façade( عالوه برداش��تن 
نکات مثبت در زمینه زیبایی شناسی، طبق بررسی ها و نمونه های واقعی به 
میزان 30 درصد س��بب صرفه جویی در مصرف انرژی می شود و عالوه بر 
تهوی��ه طبیعی، نقش مهمی نیز در کاهش آلودگی صوتی دارد. عالوه براین 
در طبقات باالیی ساختمان نیز در مقابل نیروی باد مقاومت مناسبی از خود 
نشان می دهد. در صورت داشتن یك نگرش جامع و نیز روشن بودن اهداف 
مورد نظر، سیستم ذکر شده انعطاف پذیري کافي براي مواجه با تغییرات آب 

و هوایي در انواع ساختمان ها با کاربري هاي مختلف را خواهد داشت. 
هزینه نماي دو پوسته بیشتر از نماهاي معمولي است اما بحثي که افزایش 
قیمت نماي اضافي را توجیه می کند، تاثیر نماي دو پوسته بر کاهش مصرف 
انرژي و بهبود شرایط محیط داخلي است. بسیار واضح است که نوع طراحي 

نماي دو پوسته، در عملکرد آن نقش حیاتي و مهمي دارد.
 

مكانيزم سيستم نمای دو پوسته
نمای دوجداره را اینگونه تعریف می کنند: »نمای ثانویه، یك پوسته اضافی 
است که روی نمای موجود نصب می گردد و غالباَ شفاف است. فضای خالی 
بین نمای اولیه و پوس��ته ثانویه فضای بافری اس��ت که ساختمان را ایزوله 
می نماید. این فضا به تناس��ب جهت نما می تواند توسط خورشید گرم شود. 
در سازه های رو به جنوب، این هوای گرم شده توسط خورشید برای اهداف 
گرمایشی در فصول سرد استفاده می شوند. البته در فصول و زمان های دیگر 

این هوا مورد تهویه قرار می گیرد.« 
نمای دو پوس��ته با دارا بودن حداقل دو غش��ا بین فضای زندگی و محیط 
بیرون از سایر نماها متمایز می شود. در حد فاصل این دو غشا مسیری برای 
حرکت هوا تعبیه ش��ده اس��ت که حرکت هوا از میان نما تمایز عمده آن از 
پنجره هایی با شیش��ه دو جداره است. تهویه درون حفره می تواند طبیعی و 
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یا مکانیکی انجام ش��ود. جدا از نوع تهویه درون حفره، مبدأ و مقصد هوا بر 
حس��ب شرایط اقلیمی، نوع کاربری، موقعیت و ساعات استفاده از ساختمان 
متفاوت است. پوسته های شیشه ای می توانند یك یا دو جداره باشند. اغلب 
به دلیل محافظت و مقابله با پرت حرارت در دوره سرما، ابزارهای سایه انداز 

در قسمت درونی حفره استفاده می شوند.
تغییر فصول در عملکرد این نما موثر است. در طی فصول گرم هوای دمیده 
ش��ده در شکاف نما حرارت ذخیره شده در آن را خارج می سازد و لذا از نظر 
تئوری، دمای غش��ای میانی پایین نگه داشته می ش��ود و این امر رسانش، 
همرفت و تابش گرما را ازس��طح شیش��ه داخلی به فضای زندگی کاهش 
می دهد و به دلیل آنکه دمای تشعشع فضا کاهش می یابد، ساکنان احساس 
آسایش بیشتری خواهند داش��ت. به بیانی دیگر با گرم شدن هوای داخلی 
شکاف اثر مکش قوی تر شده و هوای خنك با سرعت بیشتری به فضای 
داخلی نما کشیده می شود و به شیوه ای پارادوکسی گرمای خورشید به خنك 

کردن نما کمك می کند.
در ضمن وسایل سایه انداز غالبا به شکل کرکره های افقی و قابل تنظیم به 
عنوان وسیله خنك کننده غیر فعال عمل کرده و انرژی خورشید را جذب یا 
منعکس می کنند. گرمای جذب شده توسط آن ها نیز با حرکت هوا عمدتا از 
طریق همرفت دفع می گردد و بدین ترتیب با کاهش بار وسایل خنك کننده 

سبب ذخیره انرژی می شود.
در ط��ی فصول س��رد نیز می توان دو حالت برای عملک��رد این نما در نظر 

گرفت:
در حالت اول نما به شکل سیستم بسته ای است که هوا در آن جریان ندارد، 
لذا هوای میان ش��کاف گرم ش��ده و دمای سطح شیش��ه داخلی را افزایش 

می دهد و در نتیجه رسانش همرفت و اتالف تابش کاهش می یابد.
در حالت دوم هوای گرم از فضای زندگی به داخل ش��کاف وارد می ش��ود، 
س��طح شیش��ه داخلی را گرم کرده و به همان نتایج فوق دست می یابد. با 
توجه به آنکه در طی فصول سرد اغلب تابش مستقیم آفتاب مطلوب است، 
با استفاده از قابلیت تنظیم کرکره ها می توان از پرتو های خورشید برای گرم 
کردن ناحیه نزدیك پنجره اس��تفاده کرد. همچنین در فصول سرد هوای از 
پیش گرم شده را می توان به درون ساختمان دمید تا تهویه طبیعی انجام شده 

و محیط درون ساختمان مطلوب تر شود.
 

 HVAC طرح مسير حركت هوا درسيستم
سه نوع روش تهویه برای این نوع نما پیشنهاد شده است:

A تهویه به داخل ساختمان
Bتهویه به خارج ساختمان 

C,D تهویه مرکب
 

در نما با تهویه به داخل س��اختمان، هوا از فضای داخل بنا به ش��کاف وارد 
می ش��ود و هوای خروجی از آن به تاسیسات بر می گردد. در نما با تهویه به 
خارج، هوا از فضای بیرون به ش��کاف وارد می ش��ود و به بیرون نیز تخلیه 
می گردد. در نما با سیستم مرکب، هوا از داخل بنا یا خارج آن وارد شکاف نما 

می شود و به سمت مخالفش خارج می گردد.

 DSF و HVAC تركيب دو سيستم
در ترکیب و اختالط این دو سیستم با یکدیگر نمای دو پوسته به عنوان یکی 
از اجزا ثابت سیستم HVAC نیز از آن پشتیبانی می کند و کاربر می تواند 

به تناسب نیاز خود از یکی از آن ها بهره ببرد. 
در این ترکیب، دو پوسته یکی از نقش های زیر را در سیستم HVAC به 

عهده خواهد داشت:
- پیش گرمایش هوا

- مسیر تهویه هوا
- خنك کننده در شب )با باز کردن پنجره ها روی پوسته بیرونی و یا افزایش 

سرعت فن مکنده هوا(

اکنون به بررسی حاالت مختلف این ترکیب می پردازیم:
1- نمای دو پوسته به عنوان فضای پيش گرم كن هوا

در این روش در طی روز هوای میان شکاف نما با جذب انرژی خورشید گرم 
شده و با تهویه مکانیکی به داخل ساختمان دمیده می شود و خروج هوا نیز 
از ساختمان توسط همین سیستم مکانیکی صورت می پذیرد. در این ترکیب 
محدودیتی در زمینه باز کردن پنجره ها توسط کاربر وجود ندارد ولی به واسطه 
داشتن نقش پیش گرمایشی، بیشتر برای فصل زمستان و یا مناطق سرد کاربرد 
دارد. برای استفاده از نما در فصول گرم، باید به ابزارهای سایه انداز مجهز شود.

روش کار این سیستم در تصویر زیر نشان داده شده است.
 

 نمای دو پوسته به عنوان فضای پیش گرم کن هوا
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2- كاربرد نمای دو پوسته به عنوان مسير تهویه هوا
در این حالت نمای دو پوسته تنها به عنوان مسیر مخصوص خروج هوا )بدون 
بازیابی گرما( در سیستم HVAC عمل می کند. هوای تازه از طریق تهویه 
مکانیکی وارد فضای زندگی می شود و پس از استفاده از طریق پنجره ها و 
شکاف نما خارج می شود. این روش در هر دو فصل سرد و گرم کاربرد دارد 
و سبب عایق بندی نمای ساختمان در زمستان می شود و نیز گرمای ناشی 
از پرتوهای خورشید را در تابستان کاهش می دهد. عالوه بر این محدودیتی 

نیز در کنترل گشودن پنجره ها وجود ندارد.

نمای دو پوسته به عنوان مسیر تهویه هوا
3-كاربرد نمای دو پوسته به عنوان منبع ذخيره هوای گرم شده برای هر فضا

در این سیستم هوای گرم شده در شکاف نما ازطریق دریچه های مخصوص 
وارد فضای هر اتاق می ش��ود و سیستم تهویه ای نیز جریان هوا را تسهیل 
می کند. خروج هوای هر اتاق از طریق مسیر ویژه آن و توسط سیستم تهویه 
صورت می گیرد با توجه به ویژگی های ذکر ش��ده این سیستم بیشتر برای 
فصول س��رد کارآیی دارد و در ضمن می توان باز ش��وهای پنجره را به طور 

اختصاصی کنترل کرد. 

نمای دو پوسته به عنوان منبع ذخیره هوای گرم برای هر فضا

4- كاربرد نمای دو پوسته به عنوان مسير اصلی تهویه و بازیابی گرمای 
هوای خروجی

در این سیس��تم تهویه جریان هوا از فضای زندگی به شکاف نما وارد شده 
ولی بالفاصله خارج نمی شود، بلکه گرمای هوا توسط پمپ های حرارتی که 
در باالی شکاف نما تعبیه شده اند، بازیابی می شود. به سبب نبود هوای تازه 

در شکاف نما پنجره ها در این سیستم قابل باز شدن نیستند.
 

نمای دو پوسته به عنوان مسیر اصلی تهویه هوا
بحث و نتيجه گيری 

از بررسی اجمالی روش های فوق الذکر می توان پی برد که در روش هایی که 
نما در آن ها عملکرد ذخیره گرما دارد به سبب ویژگی های پیش گرمایشی 
بهتر می تواند با فصول س��رد هماهنگ شود و در روش هایی که در آن نما 
به عنوان مس��یر تهویه و تخلیه هوا به کار می رود به واس��طه خنك شدن 
ش��کاف نما برای فصول گرم مناسب تر هستند. نکته حائز اهمیت انتخاب 
سیستمی است که بتواند خود را هم با فصول سرد و هم فصول گرم سازگار 
کند بدی��ن ترتیب دو روش فوق را می توان به صورت سیس��تم تهویه ای 

مطابق تصویر زیر ترکیب کرد. 

 

ایده ترکیب نمای DSF به عنوان محل ذخیره و خروج هوا

به منظور اس��تفاده بهینه از هر دو سیستم و کاهش مصرف انرژی می توان 
سیستم کنترلی بهینه ای برای مدیریت تغیرات سریع آب و هوایی منطقه در 
نظر گرفت. مهمترین وظیفه این سیستم هماهنگی عملکرد کلیه دستگاه ها 
می باشد. این سیستم کنترلی که بخشی از سیستم HVAC است، اجزاء 
نمای دو پوسته)ابزارهای سایه انداز، باز شوهای پوسته درونی یا بیرونی( را 
توسط اجزا مکانیکی نظیر سیستم سرمایش، گرمایش، تهویه و نورمصنوعی 
پشتیبانی می کند و چنانچه این روند رضایت بخش نباشد، به عبارتی در این 
سیستم کنترلی اولویت بهره برداری از اجزا سیستم HVAC به کار گرفته 
می ش��ود به این منظور می توا ن از حس��گرهایی برای اندازه گیری نور روز، 
دما و میزان رطوبت بهره گرفت تا شرایط را به حد مطلوب و سطح آسایش 
برسانند. این سیستم می تواند در ساعات مصرف بر تامین آسایش ساکنان و 
در ساعاتی که از ساختمان استفاده نمی شود بر صرفه جویی انرژی متمرکز 

گردد. 
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ساختمان هایی با استفاده از تكنولوژی نمای دوجداره در كشور های مختلف
آلمان

 
Düsseldorf city gate )Düsseldorfer Stadttor)

Print Media Academy

فنالند

Sanomatalo

سوئد

 

Kista Science Tower, Kista

انگلستان

 

Helicon Finsbury Pavement

ایاالت متحده آمریكا

 

Occidental Chemical Center

استراليا

 

Aurora Place office tower and residences
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مقاله | صرفه جویی انرژی 

آبگرمکن های خورشیدی نسل سوم 

سعید سلیمانیان | مهندس برق

انرژی، نفت، محیط زیس��ت، توس��عه، هوای پاک، آالینده های س��وختی، 
بهینه سازی مصرف سوخت، اقتصاد انرژی، مدیریت مصرف انرژی و نظائر 
آن همگی از جمله مواردی اس��ت که بعنوان دغدغه های بش��ر امروزی به 

شمار می رود. 
بدون شك اتمام ذخائر فسیلی بعنوان یکی از منابع بسیار حیاتی بشر، جهت 
تولید انرژی و گزینش جایگزین مناس��ب آن در آینده کشورها جهت تأمین 
انرژی مورد نیاز،سبب شده است چگونگی تدوین استراتژی تأمین انرژی و 
مدیریت آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار گردد و بطور خاص کش��ور ما 
سیاست هائی را دنبال نماید تا با متنوع نمودن منابع انرژی به این مهم نائل آید.
کاماًل بدیهی است یك برنامه ریزی  راهبردی و اساسی و البته همتی سترگ 

می طلبد تا نسل بعدی با مقوله کسر انرژی مواجه نشود.
لذا:

• ارائه راه حل های تأمين انرژی مورد نياز جهت مرتفع نمودن نيازهای روزمره
• اقتصادی كردن هزینه های توليد انرژی 

• هماهنگی با پيشرفت های تكنولوژیكی روز دنيا
• حفظ محيط زیست از آالینده های سوختی

از جمله مواردی اس��ت که الزاماً در دس��تورکار کارشناسان و مدیران ارشد 
کشور قرار دارد.

طبق آخرین دس��تاوردهای تکنولوژیکی یکی از مناسب ترین منابع انرژی 
تجدیدپذیر که قابلیت جایگزینی با انرژی حاصل از منابع فسیلی را داراست 
انرژی خورشیدی است که خوشبختانه کشور ما نیز به خیل کشورهائی که 
از این انرژی برخوردارند پیوسته است و امید می رود جایگاه ویژه خود را نزد 

عموم مردم نیز بیابد.
بخش س��اختمان یکي از عمده ترین بخشهاي مصرف کننده انرژي است 
و بهمین س��بب الزم اس��ت توجه ویژه اي به مقوله بهینه س��ازي مصرف 
س��وخت درس��اختمان مبذول ش��ود، با توجه به تراکم جمعیتی، پراکندگی 
جغرافیائی و متوس��ط سرانه مصرف نسبتاً باالی ما و همچنین بافت سنتی 
در ساختمان های مسکونی و اداری در کشور و اتالف انرژی یقیناً بکارگیری 
محصوالتی که بتوانند ضمن تأمین انرژی مورد نیاز، هزینه های مصرف را 

نیز تقلیل دهد استقبال می شود.
آبگرمکن های خورشیدی یکی از محصوالت مبتنی بر انرژی خورشید است 
که در هر س��اختمان مصرف عمده ای دارد و با توجه به میزان تابش آفتاب 
در کشور ما، می توان ادعا کرد حداقل 9 ماه کامل در مناطق سردسیر بدون 
هیچ هزینه خرید انرژی، انرژی مورد نیاز را تأمین می نماید و در سه ماه سرد 
سال نیز موجبات کاهش بیش از 70درصد انرژی حاصل از حامل های انرژی 

نظیر نفت، گاز و گازوئیل را فراهم مي آورد.
اجزاء اصلی یك آبگرمکن خورشیدی شامل کلکتور, منبع ذخیرة آب, پمپ 

الکتریکی, سیستم لوله کشی داخلی و سایر تجهیزات کنترلی و الکتریکی 
بوده و این آبگرمکن ها بطور کلی به س��ه نوع مختلف تقسیم می شوند که 
ش��امل کلکتورهای صفحه تخت )flat collector plate(, لوله خالء 
)Evacuated-tube(و متمرکزکننده )Concentrating( می باشند.

خ��أل  تح��ت  کلکتوره��اي  ب��ا  خورش��یدی   آبگرمکن ه��ای 
از  دس��ته  آن  از  س��وم(  )نس��ل   Evacuated-tube collectors
آبگرمکن های خورش��یدی است که تکنولوژی بکار رفته در آن باعث ایجاد 
دماي باالتر و راندمان بیش��تر می گردد و نس��بت ب��ه مدل های آینه تخت 

مزیت های بیشتری را در بردارد.
برخی از مزایای آبگرمکن های خورش��یدی نسل س��وم که بصورت کاماًل 
توسعه یافته نسبت به مدل های قدیمی تر خود در ذیل به آن اشاره شده است:

• قابليت افزایش دمای آب تا نقطه جوش: در آبگرمکن های خورشیدی 
نسل سوم به دلیل بکارگیری تکنولوژی جدید و استفاده از کلکتورهای تحت 
خالء و عدم اس��تفاده از محلول های ناقل حرارت، امکان رسیدن دمای آب 
تا نقطه جوش میسر شده است در صورتی که در سیستم های نسل دوم به 
دلیل اینکه در دمای جوش مایعات ناقل تبدیل به بخار گردیده و سیستم کار 

دستگاه را مختل می نماید امکان رسیدن به دمای جوش وجود ندارد.

• ت��وان ج��ذب 90 درص��دی ن��ور خورش��يد: در آبگرمکن ه��ای 
 نس��ل س��وم و ب��ا اس��تفاده از تکنول��وژی کلکتوره��اي تح��ت خ��أل
Evacuated-tube collectors ب��ا توجه به ج��ذب حداکثری نور 
خورشید در زوایای 90 درجه بر روی یك سطح گرد و استفاده از خصوصیت 

خالء بعنوان عایق به حداکثر راندمان می توان دست یافت.
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• لوله های شيشه ای جاذب نور خورش��يد: در سیستم های نسل سوم و 
لوله های جاذب نور از دونوع پوشش استفاده شده که در نوع اول داخل لوله ها 
صرفاً آئینه کاری شده و بعنوان تله نوری عمل می نمایند و نمائی آئینه ای 
به داخل لوله می دهد و در نوع دوم یك الیه پوشش مس جهت انتقال بهتر 
حرارت استفاده می گردد که نمائی سرخ رنگ به شمای داخل لوله می دهد 

که نوع دوم افزایش باردهی دستگاه را سبب می شود.

 

عالوه بر اینها برخی دستگاه های جدید جهت افزایش کارائی دارای امکاناتي 
است که قابلیت های آن را دوچندان می نمایدشامل:

• قابليت نصب سيس��تم رس��وب گير: با توجه به ضریب سختی باالی 
آبهای اکثر مناطق کشور آبگرمکن هایی با ویژگي هاي ذیل از میزان کیفیت 

باالتري برخوردار هستند:
1- کمترین رسوب پذیری شیشه بعنوان جذب کننده اصلی حرارت

2- کمترین رسوب پذیری استیل بعنوان فلز در مخزن
3- دارابودن میله های فدا شونده منیزیمی بعنوان یك سیستم کمکی

از عمده نکاتی که در باره این دس��ته از آبگرمکن ها می توان نام برد قابلیت 
اتصال به سیستم موتور خانه و پکیچ ساختمان است، این سیستم می تواند 
ب��ا اتصال به سیس��تم آب گرم مصرفی قبل از موتورخان��ه و پکیچ بعنوان 

تامین کننده آبگرم ایفاء و ظیفه نماید.

همچنین به جهت اینکه جداره داخلی مخزن از نوع ورق اس��تینلس استیل 
304 با گرید خوراکی بوده لذا تامین آبگرم بهداش��تی جهت کلیه مصارف 
خوراکی و شستش��و و حداقل رسوب گیری و حداکثر طول عمر مفید قابل 
اس��تفاده است. جداره خارجی مخزن نیز ورق گالوانیزه رنگی و عایق بندی 
شده با فوم پلی اورتان ترزیفی یکپارچه عالوه بر عایق بندی بدون خلل و 
فرج باعث افزایش استحکام بدنه و تقویت مخزن می گردد که عمر مفید آن 

را افزایش می دهد. 

• سيستم كنترل: حال با توجه به اقتصادی شدن هزینه های مصرف انرژی 
که از اهداف اصلی استفاده از این نوع آبگرمکن ها بوده، یك سیستم کنترل 
هوشمند که بتواند بعنوان مرکز فرمان دستگاه موجب بهینه تر شدن مصرف 
انرژی گردد کاربرد این دستگاه را بیشتر نمایان می کند. بعبارتی با توجه به 
برنامه مصرف آب گرم می توان به کنترل میزان آب دس��تگاه، تنظیم زمان 
مربوط به آبگیری مخزن، روشن شدن گرمکن پشتیبان و کنترل اختالط آب 
سرد و گرم در مواقع مصرف و کاهش تدریجی دمای آب بهینه ترین روش 
را جهت اس��تفاده از آبگرمکن ها بکار گرفت که آبگرمکن های جدید دارای 

این ویژگی نیز می باشند.

استفاده از آبگرمکن های خورشیدی بعنوان سرمایه گذاری دراز مدت تلقی 
ش��ده و صرفه جوئی بسیار در انرژی مورد نیاز و منابع مالی و اقتصادی آن 

بهمراه دارند.
بعنوان نمون��ه برای یك آپارتمان 4 طبقه با 16 واحد مجزا برآورد می گردد 
س��الیانه بیش از 40 میلیون ریال صرفه جوئی مصرف انرژی صورت گیرد 
ک��ه در صورت عمومی��ت یافتن اس��تفاده از این محصول در کش��ور رقم 
نجومی صرفه جوئ��ی هم در امر تولید انرژی، هم منابع اقتصادی مورد نیاز و 
از همه مهمتر بدلیل مصرف نکردن سوخت های فسیلی حفاظت از محیط 

زیست نیز از ثمرات قابل توجه بکارگیری این محصول می باشد. 
چنانچه آبگرمکن های خورشیدی عالوه بر تأمین آب گرم مصرفی ساختمان 
و ی��ا حت��ی مراکز صنعتی که ب��ه آب گرم زیاد نیاز دارن��د جهت گرمایش 
س��اختمان نیز بکار رود و مقایس��ه ای بین این سیستمهای گرمایش کفی 
و رادیافتوری صورت گیرد نش��ان می دهد که هزینة س��رمایه گذاری اولیة 
یك سیستم ترکیبی گرمایش کف و آبگرمکن خورشیدی 10درصد نسبت 
به سیس��تم رادیاتور و آبگرمکن خورشیدی بیشتر است ولی هزینة مصرف 
حامل های انرژی )نفت، گاز و یا گازوئیل( نسبت به سیستم رادیاتوری بشدت 

کمتر می باشد.
بر اساس بررس��ی روی چند واحد ساختمانی و صنعتی جدول ذیل نشانگر 
تفاوت های مصرف انرژی و سرمایه گذاری در هر یك از سیستم های تولید 

انرژی در ساختمان را نشان می دهد: 

نسبت میزان 
مصرف 

سالیانة انرژي 
به هزینة 

اولیه سرمایه 
گذاري

هزینة 
سرمایه 
گذاری 
اولیه 

نسبت به 
رادیاتور

میزان مصرف 
سالیانة انرژی 

)سوخت + برق( 
نسبت به سیستم 

نوع سیستمرادیاتور

گرمایش کف0/641/10/76

رادیاتور+آبگرمکنهای 0/41/710/68
خورشیدی

گرمایش 0/251/780/45
کف+آبگرمکنهای 

خورشیدی

نکات فوق مزیت ها و ویژگی های آبگرمکن های خورشیدی است و بدیهی 
است ایجاد بستر فرهنگی و توانمند سازی اقشار گوناگون به استفاده از این 
ن��وع محصوالت عالوه بر اقتصادی کردن مصرف انرژی از آلودگی محیط 
 زیس��ت جلوگیری کرده و کش��ور را در زمره کشورهای سبز قرار می دهد و 
این امر به همکاری و حمایت همه جانبه و تمام عیار مدیران و کارشناسان، 

سازمان ها و مراکز ذیربط و ذینفع و عموم اقشار کشور نیازمند است.
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مقاله | ترافیک 

جایگاه، اهمیت و چگونگی توسعه فرهنگ سازي 
در تحوالت تصادفات جاده اي

 علی بیات مختاری | مدرس آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسالمی،واحد نیشابور 
مریم بیات مختاری | کارشناسی مهندسی زمین شناسی – دانشگاه پیام نور،مشهد

اکرم بیات مختاری | کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت تحول دانشگاه آزاداسالمی،واحد نیشابور

خالصه
حمل و نقل با همه فواید فوق العاده ای که برای بش��ریت به ارمغان آورده 
است، اما در عین حال صدمات و زیان های قابل توجهی را نیز به همراه دارد. 
شبکه حمل ونقل زمینی ایران یکی از پرحادثه ترین شبکه های حمل ونقل 
در جهان اس��ت. رشد اس��ف بار میزان مرگ و میر ناشي از حوادث جاده ای 
طي سال هاي اخیر، نگراني ها و تالش هاي فراواني را در راستاي شناسایي 
و کنترل علل وقوع تصادف از سوي مراجع مسئول برانگیخته است. در این 
میان فقر فرهنگي یکی از عوامل مهمي اس��ت که در کش��ورهاي در حال 
توسعه موجب افزایش تصادفات می گردد. رفتار رانندگي و استفاده صحیح از 
راه یکي از مواردي است که شخصیت انسان را در اجتماع آشکار مي سازد و 
نش��ان از فرهنگ عمومي جامعه دارد. بنابراین در این مقاله سعی شده است 
با تشریح هریك از عوامل موثر در ارتقاء فرهنگ عمومی استفاده کنندگان از 
راه ها وجاده ها و چگونگی تأثیر آن در تحوالت تصادفات جاده ای و پیشگیري 
از سوانح که یکي از مهم ترین عوامل مرگ و میر خصوصاً در سنین جواني 
است بیان شود. چنانچه بر این اعتقادیم که مي توان با کارهاي متعدد، تنظیم 
شده و حساب شده همچون آموزش و اطالع رساني عمومي، فشار اجتماعی، 
تمرین و بازخورد، ایجاد انگیزه و تقس��یم مس��ؤولیت بستر مناسبي را براي 
فرهنگ س��ازي ایجاد کرد و به ش��هروندان آموزش و پرورش داد و با تأثیر 

گذاشتن بر افراد از طریق فرهنگ سازي صحیح تخلفات جاده ای را کاهش 
و ضریب ایمني در رانندگي را افزایش دهیم. اما بیشترین ایمني راه، زماني 
حاصل می شود که تمام گروه هاي کلیدي و مؤثر که مي توانند در این زمینه 
مثمرثمر و نتیجه بخش باشند، در راستاي توسعه فرهنگ سازي ایمني گام 

بردارند.
كلمات كليدي:تحوالت تصادفات، توسعه فرهنگ سازی، تصادفات 

جاده ای، آموزش

1. مقدمه 
یک��ي از مهم ترین حوادث مختلف کش��ور ما، که از علل ش��ایع مرگ در 
جوامع امروز نیز به حس��اب می آید تصادفات جاده اي می باش��د. امروزه در 
کش��ور ما ایران تع��داد تصادفات جاده ای رو به افزایش اس��ت و در نتیجه، 
خس��ار ت های جانی و مالی ناش��ی از آن که بر خانواده ها و کشور تحمیل 
می شود، سرسام آور است]1[. هر روز، هزاران نفر در جاده ها مجروح و کشته 
می ش��وند. کودکان، مردان و زنان به مدرسه یا محل کار خود می روند، در 
کوچه ها بازی می کنند یا عازم سفر هستند، هرگز به خانه بر نمی گردند و 
خانواده و جامعه ای را متأثر می کنند. هر ساله میلیون ها نفر، به علت سوانح 
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ش��دید، زمان بسیار طوالنی را در بیمارستان س��پری کرده و بسیاری قادر 
به ادامه زندگی، کار و تفریحاتی که س��ابقاً انج��ام می دادند، نخواهند بود. 
اطالعات پزشکي قانوني و راهنمایي و رانندگي نشان مي دهد بیشتر موارد 
فوت در تصادف هاي رانندگي، در سنین حساس یعني در گروه سني 30 تا 
45 سال اتفاق می افتد ]2[ در حالی که این گروه سني سرمایه هاي انساني 
جامعه هستند. در مقایس��ه با این رنج روز افزون جامعه بشری تالش های 
موجود در جهت شناساندن امنیت جاده ای بسیار ناچیز بوده است. آمار هشدار 
دهنده و وقوع چنین تصادف هایي نشان مي دهد مسایل فرهنگي و آموزشي 
در کشور مشکل دارد و مردم کمتر به این مسایل توجه مي کنند، درحالی که 
رفتار رانندگي نشان از فرهنگ عمومي جامعه دارد و رانندگي ازمواردي است 
که هویت و شخصیت انسان را در اجتماع آشکار مي سازد. بنابراین ساماندهي 
حمل و نقل وکاهش س��وانح مرگبار جاده اي در ایران پیش از هر راهکاري 
نیازمند توسعه فرهنگ صحیح رانندگي درجاده است و باید براي این امرکه 

همان بسترسازی صحیح فرهنگی است فکر اساسی کنیم.

2. مفهوم  فرهنگ 
فرهنگ به عنوان یك اصطالح فنی در نوشته های انسان شناسان در اواسط 
قرن نوزدهم وارد شده است. هنگامی که فرهنگ یك گروه یا جامعه شکل 
گرف��ت و به تدریج بهبود یافت اف��راد آن حوزه فرهنگی، کیفیت تمایالت، 
ذهنیات و رفتارهای خود را با آن منطبق ساخته و به گونه ای رفتار خواهند کرد 
که هنجارها و ارزش های فرهنگی شکسته نشده و فردی غیرعادی شناخته 
نشوند. با توجه به مطالب فوق می توان گفت: فرهنگ مجموعه ای از باورها، 
اندیش��ه ها و تراوشات فکری بشر در طول تاریخ است که زمینه ساز و تداوم 
بخش رش��د و تعالی انسان و شکل گیری هویتی خاص برای او بوده است. 
فرهنگ مجموعه ای تبادل پذیر و به اش��تراک گذاشتن مجموعه داشته ها و 
پیشینه های جوامع انسانی است که به عنوان سرمایه ای قابل انتقال از نسلی 
به نسل دیگر قابل بررسی است]3[.  در رابطه  با مفهوم  فرهنگ، ادگار شاین  
)1999( می گوید: فرهنگ  ساخته  یك  گروه  انسانی  است. هر کجا که  یك  
 گروه  دارای  حد کافی  از تجارب  مش��ترک  باش��ند فرهنگ  شکل  می گیرد و
" اگرش��ما فرهنگ راهدایت نکنید، فرهنگ شمارا هدایت می کند و ممکن 

است حتی متوجه نشوید که چه بالیی سرتان آمده است]4[".  

3. سانحه1
براي عبارت پیشامد، حادثه و اتفاق از عبارت accident استفاده می شود 
که بهترین معادل آن رویداد غیرقابل پیش بیني و همان تصادف است. براي 
عبارت برخورد، تصادم، سانحه از عبارت crash استفاده می شود که بهترین 
معادل فارسي آن عبارت تصادم یا سانحه است. فرهنگ اطالعات مدیریت 
ترافیك2 که توس��ط تي تي اس3، آش��تو4 به چاپ رسیده است سانحه را به 
این گونه تعریف می کند: یك اتفاق ناگهاني برنامه ریزي نشده ترافیکي که 
تأثیرات منفي بر جریان طبیعي ترافیك مي گذارد]5[. از دیدگاه مهندس��ان 
ترافیك و کارشناس��ان پلیس ترافیك، تصادفي قلمدادکردن هر سانحه اي 
کار نادرس��تي اس��ت بلکه به عکس چنانچه تصادفي که ظاه��راً وقوع آن 
غیرقابل پیش بیني و طبعاً غیرقابل پیشگیري ارزیابي شود به دقت بررسي 
و ریشه یابي گردد، عوامل مؤثر در وقوع حادثه تعیین می گردد و حادثه تا حد 
زیادي قابل پیش��گیري خواهد بود]6[. در ادامه آمار فوتی ناش��ی از حوادث 

جاده ای بر اساس آمار پزشکی قانونی کل کشور، بیان شده است. 
1.3 بررسی آمار فوتی ناشی از حوادث جاده ای: 

بر اس��اس آمار پزشکی قانونی کل کشور، تعداد افراد فوتی در اثر تصادفات 
جاده ای در 10 س��ال گذش��ته)76 تا85(، به تعداد209 هزارو923 نفر بوده 
است. این درحالی است که در این مدت ده سال به جمعیت کشور 8 میلیون 
و575 هزار و476 نفر و به تعداد وسایل نقلیه موتوری کشور 974 هزارو869 
دستگاه اضافه شده است. تعداد افراد آسیب دیده از این حوادث، یك میلون 

و650 هزارو 341 نفر است. بطوریکه از هر 110 نفر در سال 75، به 401 نفر 
به ازای هر 100 هزارنفر در سال 84 افزایش، سپس به 393 نفر به ازای هر 
100 هزار نفر در س��ال 85 کاهش یافته است. میزان تلفات ناشی از سوانح 
جاده ای نیز از 22/1 به ازای هر 100 هزار نفر در سال 75، به 40/5 به ازای 
هر 100هزار نفر در س��ال 84 افزایش و س��پس در سال 85 به39/1 نفر به 
ازای هر 100 هزار نفر کاهش یافته است. تعداد مرگ ومیر بر اساس شاخص 
تعداد وسایل نقلیه از 211 مورد به ازای هر 100هزار وسیله نقلیه در سال 75، 
به 258 مورد به ازای هر صد هزار وسیله نقلیه در سال 81 افزایش، سپس به 
170 مورد به ازای هر صد هزار وسیله نقلیه کاهش پیدا کرده است. در سال 
87 در مجموِع 136 هزار و305 فقره تصادف در جاده های کشور، 3 درصد از 
این میزان تصادفات، منجر به مرگ و 19 درصد نیز منجر به جرح شده است. 
براس��اس این آمار، 59 درصد مربوط به خودروی سواری و وانت، 23 درصد 
موتورسیکلت، 15 درصد کامیون و 3 درصد به ناوگان مسافربر عمومی مربوط 
بوده اس��ت. طبق آمار سال 87 پزشکی قانونی، تعداد 23 هزار و 362 نفر از 
هموطنان ایرانی در تصادفات جاده ای کش��ته ش��ده اند، این رقم نسبت به 
سال 86 حدود 1/9 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین در سال 88 رقم 
کشته شدگان ناشی ازتصادفات جاده ای، 22هزارو 973 نفر اعالم شده است. 
از تعداد295 هزار و 179 نفر مراجعین به سازمان های پزشکی قانونی سراسر 
کش��ور جهت معاینات پزشکی بعد از وقوع تصادفات، تعداد219 هزارو 563 
نفر مرد و بقیه زن بوده اند. این نشان می دهد بیش از 65 درصد، مردان در 
بروز تصادفات جاده ای مقصر بوده اند، حال چند نفر از این افرادحادثه دیده 
دچار اختالل استرس بعِد حادثه می شوند، مشخص نیست، این نوع اختالل 
استرس نیز از دیگر عوامل مهم در افزایش تصادفات به شمار میرود. طبق 
نظر اکثر کارشناس��اِن تصادفات، بطور متوسط در اغلب سوانح جاده ای، به 
ترتیب سبقت غیرمجاز با 25 درصد، عدم رعایت فاصله طولی با 22 درصد و 
سرعت غیر مجاز با 20 درصد بعنوان بیشترین عوامل موثر در بروزتصادفات 
و مرگ و میر ناش��ی از آن شناخته شده اس��ت. بر همین اساس طبق آمار 
تصادفات جاده ای سال 88 سواری و وانت با 63 درصد، کامیون 16 درصد، 
موتورسیکلت 10 درصد و اتوبوس 3 درصد، انواع حوادث رانندگی را به خود 
اختصاص داده اند. بررسی آمارتصادفات سال های 87 و 88 بیانگر این است 
که وسیله نقلیه شخصی در سفرهای جاده ای با59 درصد برای سال های 87 
و 63 درصد برای سال 88، کماکان پرطرفدارترین و نیز پرخطرترین وسیله 
نقلیه در س��فرهای برون شهری محسوب می شود]7[ وقوع یك سانحه به 
عنوان ضایعه اي اس��فبار تلقي می شود و هیچ کس نمي تواند ادعا کند که 
صددرصد مي تواند از آن جلوگیري کند لیکن مقابله درس��ت با آن مي تواند 

مانع از بروز حوادث، صدمات و لطمات جبران ناپذیر بعدي شود. 

4. انسان و سانحه
هرچند س��وانح رانندگي در تمام نقاط دنیا اتفاق مي افتد و ساالنه افزون بر 
یك میلیون و 200 هزار نفر از مردم جهان را به کام مرگ مي کشد ولي در 
ایران برخي عوامل ویژه سبب باال رفتن نرخ مرگ و میر افراد در تصادفات 
رانندگي ش��ده که شاید تاثیر این عوامل در سوانح سایرکشورها کمتر باشد. 
عواملي نظیر خطاي انساني )رانندگان و عابران( به میزان 65 درصد، نقص 
فني خودرو به میزان 15 درصد و مش��کالت فني جاده 13 درصد و شرایط 
آب و هوایي به میزان 7 درصد در بروز س��وانح رانندگي ایران نقش اساسي 
دارند ضمن اینکه عوامل خودرو و جاده نیز در بروز تصادفات رانندگي بطور 
غیرمستقیم ناشي از خطاي انساني است. بنابراین انسانها که مهمترین طعمه 
تصادفات رانندگي هستند، در بروز این سوانح نقش اصلي را ایفا مي کنند و 
آنچه که زمینه اشتباهات انساني را در تصادفات فراهم مي سازد، ناآگاهي افراد 
نسبت به مفاهیم این حوزه است]8[. بنابراین آیا نمی توان گفت فقر فرهنگی 

یکی از عوامل مهم در افزایش تصادفات می گردد؟

1. Incident | 2. Traffic Management Data Dictionary | 3. TTS | 4. AASHTO
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5. نبود فرهنگ، نقطه آغاز سوانح رانندگي)جاده ای(
س��ه عامل انسان، وس��یله نقلیه و جاده در بروز سوانح رانندگي مؤثرهستند 
و ب��ا توجه به اینکه هزینه هاي اجتماعي و اقتص��ادي تصادفات جاده اي و 
آث��ار فیزیکي و رواني آن روي اف��راد و جوامع، این روزها یکي از مهمترین 
موضوعات تحقیقات علمي اس��ت. این اهمیت را براي کش��ورهاي درحال 
توسعه چندین بار بیشترمي دانند. زیرا تعداد تصادفات جاده اي درکشورهاي 
مزبور در حال افزایش بوده و هزینه هاي مس��تقیم و غیرمستقیم آن نیز در 
مقایسه با کشورهاي توس��عه یافته بیشتر است. آمار مربوط به مرگ و میر 
نشان مي دهند که تصادفات جاده اي حتي درکشورهاي توسعه یافته صنعتي 
در ص��در عل��ل مرگ و میر بوده و بیش از ه��ر عامل دیگري باعث تلفات 
مردم می ش��ود. در این میان فقر فرهنگي یکی از عوامل مهمي است که در 

کشورهاي درحال توسعه موجب افزایش تصادفات می گردد.
مي توان گفت که علت اصلي س��وانح جاده اي در ایران عامل انساني است 
و مي ت��وان ب��ا پرداختن به اهم آن ها که عبارتند از: 1- س��رعت غیرمجاز: 
سرعت غیرمجاز مهم ترین عامل ایجاد آسیب هاي ناشي از رانندگي در اغلب 
کشورها است. احتمال رانندگي با سرعت زیاده از حد یا غیرمجاز مشخصاً در 
میان مردان جوان بیشتر است. 2- استفاده ازکمربند ایمني: نسبت به سایر 
اقدامات ایمني، کمربند ایمني تاکنون باعث نجات بیشترین تعداد در افراد در 
هنگام سوانح رانندگي شده است. یافته ها نشانگر آن است که مردان جوان 
در مقایس��ه با سایر گروه ها کمتر مقید به استفاده ازکمربند ایمني در هنگام 
رانندگي هستند استفاده از کمربند ایمني باعث کاهش 40تا 50 درصدي در 
تمامي آس��یب ها و کاهش 40تا 60 درصدي در آسیب هاي مرگبار می شود. 
3- وسایل ایمني براي کودکان: وسایل ایمني براي کودکان، از قبیل صندلي 
ن��وزاد، صندلي ک��ودک و صندلي مرتفع، همگي در پی��ش گیري از تلفات 
نوزادان و خردساالن هنگام سفر با خودرو بسیار مؤثر هستند. 4- کاله ایمني: 
استفاده از کاله ایمني مؤثرترین راه کاهش آسیب هاي ناحیه سر و کاهش 
تلفات ناش��ي از تصادفات موتور سیکلت و دوچرخه محسوب می شود. عدم 
استفاده از کاله ایمني در حین موتورسواري در میان مردان جوان متداول تر 
از س��ایر گروه ها است. 5- سالمت روان رانندگان: افزایش بهداشت روان و 
آموزش درمورد نحوه استفاده ازداروها درحین رانندگي مي تواند درپیشگیري 
ازتصادفات که یکي ازمهم ترین عوامل مرگ و میر خصوصاً درسنین جواني 
است نقش مهمي را ایفا می کند. بنابراین با تأکید زیاد و با یادآوري به مردم 

مي توان به مرور امیدوار شد که این را جزیي از فرهنگ مردم کنیم]9[.
کارشناسان حوزه حمل و نقل معتقدند که تعداد خودروها و معابر قابل رانندگي 
امروز با دوراني که نخستین خودرو وارد کشور شد تفاوت فاحشي کرده، ولي 
متاسفانه در 100 سال گذشته فرهنگ استفاده صحیح از این ارابه هاي فلزي 
همسان با تعداد خودروها رشد نکرده است. هنوز هم مانند سال هاي گذشته، 
هرکسي که استطاعت خرید خودرو دارد، هر طور که بخواهد در شهر و جاده 
رانندگي مي کند و اولویت اس��تفاده از این وسیله خطرناک براي آن ها رفاه 

شخصي است، نه مصلحت عمومي ! ]8[. 
این کارشناسان اضافه مي کنند: در واقع نگرش نهادها و دستگاه هاي مسئول 
در حوزه حمل و نقل کش��ور به مقوله ایمني رانندگي، از زمان ورود خودرو 
به کشور تاکنون فرهنگ س��از نبوده و نتوانسته است آداب تردد صحیح را 
میان مردم ترویج کند. رانندگان ما در طول س��ال هاي ورود خودرو به ایران 
نیاموختند که استفاده از این وسیله منوط به حفظ جان سایر مردم و رعایت 
حق��وق مدني دیگران اس��ت. عابران نیز پس از یك ق��رن زندگي در کنار 
مفاهیمي نظیر خیابان و خودرو، هنوز حقوقي براي عبور و مرور اتومبیل ها قائل 
نیس��تند و فرق میان آزادراه با پیادرو را نمي دانند. در حالي که در کشورهاي 
توس��عه یافته همگان پذیرفته اند که باید از جاده، وس��یله نقلیه و رانندگي 
ش��ناخت صحیحي داشته باشند و قواعد و قوانین هریك از آن ها را رعایت 
کنند تا موجب اخالل در نظم اجتماعي و تضییع حقوق دیگران نشوند]8[. 

از نظر جامعه شناسي فرهنگي و علوم ارتباطات اجتماعي، چنین به نظرمي رسد 
که خودرو در ایران، بعنوان یك وس��یله نقلیه و ابزار دسترس��ي انس��انها به 
یکدیگر، نقش خود را به خوبي در ایجاد ارتباط میان مردم ایفا نکرده و سبب 
گسستي عمیق بین آحاد جامعه شده است، بطوري که رانندگان و عابران با 
وجود قرابت هاي فراوان به هم، هیچ ش��ناختي از یکدیگر ندارند و اعتباري 

براي حقوق همدیگر قائل نیستند]8[. 
ترافیك، اتالف وقت و انرژي، تصادف، درگیري هاي خیاباني و آلودگي هوا 
فقط بخش��ي از سوغات ورود خودرو به کشور براي شهروندان ایراني است 
که مش��کالتي نظیر سوانح مرگبار، بیماري هاي قلبي و عروقي، تشویش و 
اضطراب، ضعف قواي ش��نوایي، روحیه پرخاش��گري و افسردگي، افزایش 
هزینه ه��اي زندگ��ي و غیره را به همراه آورده اس��ت و همه این عوامل که 
ناشي از نبود فرهنگ رانندگي هستند، سرعت دستیابي به توسعه را کاهش 

مي دهند]8[. )شکل 1(

شکل 1
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امادرمورد اینکه چگونه می توان فرهنگ را درجهت استفاده صحیح از جاده و 
راه تقویت کرد چندین روش به شرح ذیل پیشنهاد می گردد.

6. را ه های ارتقاء و بسترسازی صحيح فرهنگی
1.6 آموزش و اطالع رساني عمومي

آموزش عمومي به تنهایي میزان تلفات و یا صدمات شدید ناشي از تصادفات 
را کاهش نمی دهد. به همین دلیل نقش آموزش و اطالع رس��اني و ارزش 
آن در نظر بیشتر مردم کمرنگ شده است در صورتي که آموزش عمومي و 
اطالع رساني همراه با اجراي قوانین و مقررات مربوطه بسیار مؤثر خواهد بود. 
آموزش و اطالع رساني عمومي مي تواند بطور شفاف و واضح در مورد قوانین 
راه و افزایش پذیرش مس��ؤو لیت تأثیرداشته باشد: مثاًل آن ها مي توانند به 
مردم بفهمانند که چه وس��یله نقلیه اي ایمن تر است تا مردم آن را بخرند.

آموزش فرایندي است که افرادجامعه ازطریق آن نقش ها، قواعد، روابط و به 
طورکلي فرهنگ جامعه خود را فرا مي گیرند]10[. 

در عصر ارتباطات، اطالعات و فناوري رسانه ها در نقش جامعه پذیري بر دیگر 
عوامل سبقت گرفته است. در دوران معاصر با توسعه یافتن رسانه ها به زندگي 
مردم عامل آموزش��ي جدیدي نیز به زندگي مردم وارد ش��ده است. هر چه 
رسانه ها در یك جامعه کارکردهاي بیشتري به مخاطبان ارائه کنند وابستگي 
به رسانه ها در آن جامعه نیز بیشتر می شود و با استفاده از این ابزار مي توان 
به ش��هروندان آموزش داد و با تأثیر بر شهروندان نقش مؤثري در فرهنگ 
س��ازي ایفا کرد]9[. آموزش ها مي توانند جوي مناس��ب در خصوص ایمني 
یا افزایش پذیرش س��ایر مداخالت ایجاد کنند ]10[. آموزش و ارتقا سطح 
فرهنگ رانندگي که در کشور ما امري فراموش شده است، مي تواند عالوه 
برجابه جایي مناسب کاال و خدمات، به توسعه جامعه مدني و درهم تنیدگي 
و پویش اجتماعي کمك کند. این امر مس��تلزم آموزش از دوران دبستان و 
سنین کم جامعه است که بارها در کمیسیون حمل و نقل و ترافیك کشور 
مطرح شده، اما تاکنون به شکل مطلوبي اجرا نشده است. حداکثر پیشرفت 
دستگاه هاي مسئول در این بخش طي سال هاي اخیر، توزیع تعدادي اقالم 
تبلیغي و اطالعات کتبي ازسوي پلیس راهنمایي و رانندگي در میان برخي از 
مدارس است که به لحاظ غیرتجربي بودن، فاقد کارایي الزم و قدرت نهادینه 
شدن فرهنگي است؛ در حالي که چنین آموزشهایي باید مستمر و عملي باشد 

تا از طریق تکرار و تمرین در رفتار نسل آینده ماندگار شود]8[. 
از طرف دیگر برنامه ریزان نظام آموزش تحصیلي در ایران باید این نکته را 
درک کنند که انس��ان ها به محض ورود به جامعه با وسیله نقلیه، خیابان و 
ترافیك مواجه مي شوند و ناآگاهي نسبت به تعامالت این حوزه ممکن است 
به مرگ آن ها و یا کشتار دیگران منتهي شود. با وجود این درجه از اهمیت، 
در متون تحصیلي دانش آموزان ما براي تابلوها و عالئم رانندگي، حقوق آمد 

و شد، چارچوب رانندگي و نظام ترافیکي برنامه آموزشي وجود ندارد ]8[. 
در سنین باالتر نیز توسعه فرهنگ صحیح آمد و شد نباید به اخذ گواهینامه 
رانندگي ختم شود و باید بطور مداوم رانندگان و عابران نسبت به ایمني تردد 
آموزش ببینند. همچنین مشارکت نهادهایي نظیر وزارت راه و ترابري، وزارت 
آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، استانداري ها، 
ش��هرداري ها، خودروس��ازان و سایر دستگاه هاي مس��ئول حمل و نقل در 
برنامه هاي فرهنگ سازي ضروري است. باید درک کنیم که فرهنگ سازي 
درخصوص اس��تفاده بجا از خودرو و کاهش س��وانح رانندگي نیاز به هزینه 

زیادي ندارد، اما بسیاري از هزینه ها را کاهش می دهد ]8[. 

2.6 فشار اجتماعی
روش های بس��یار زیادی وجود دارند که رفتار رانندگان توسط جامعه تحت 
تاثیر قرارگیرد. فشاراجتماعی می تواند در راه های زیادی مورد استفاده باشد تا 
رفتارهای افراد را متأثر سازد. اگر اعمال فشار اجتماعی موفقیت آمیز باشد، 
افراد حس نمی کنند که تحت فش��ار بوده اند ام��ا بدون فکر کردن درمورد 

آن، این رفتارهای صحیح، بخش��ی از فرهنگ آن جامعه خواهدش��د. مثل 
انتظارکشیدن در ایستگاه اتوبوس یا رانندگی کردن با یك اسلوب خاص،که 
به میزان زیادی از یك کشور تا کشور دیگر متفاوت است هرچند که قوانین 

جاده ها و راه ها ممکن است بسیار شبیه به هم باشند. ]11[. )شکل 2(

شکل 2
3.6 تمرین و بازخورد

به طورکلی افراد باید تشویق گردند تا تکنیك های رانندگی خود و نگرش ها 
و باورهای خویش نس��بت به دیگران را بازبینی نمایند. داش��تن گواهینامه 
رانندگی نباید به سادگی یك حق تلقی شود بلکه یك مسئولیت نیزهست و 
باید بسیار جدی گرفته شود. با تمرین زیاد و با یادآوري به مردم مي توان به 

مرور امیدوار شد که این را جزیي از فرهنگ مردم کنیم ]12[. 

4.6 ایجاد انگيزه
آیا می توان رانندگان را بعنوان ناظران جاده برانگیخت؟ برخی از رانندگان، هم 
اکنون دارای انگیزه هستند اما بسیاری دیگر باید تشویق شوند تا در صورت 
دستیابی به یك هدف مشخص، آن ها را هدفمند نمود. این موضوعی است 
ک��ه تأثیر هر روزه بر زندگی میلیونها نف��ر دارد. گاه انجام رفتارهای پرخطر 
اثرات مخرب بر زندگی فرد یا افراد دارد. این چیزی نیست که بگوییم: سرم 
ش��لوغ اس��ت یا ربطی به من ندارد یا کار من نیست و چیزهای مشابه آن. 
باید افراد زیادی انگیزه کافی داشته باشند که بدانند با داشتن کمی مسئولیت 
بیش��تر برای چیزی که چنین اثری بر زندگی هر روزه آن ها دارد خوشحال 

باشند. ]12[. 

5.6 تقسيم مسؤوليت جهت دستيابي به عملكرد بهتر
بیشترین ایمني راه، زماني حاصل می شود که تمام گروه هاي کلیدي و مؤثر 
که مي توانند در زمینه ایمني راه مثمرثمر و نتیجه بخش باشند، در راستاي 

فرهنگ سازي ایمني گام بردارند)شکل 3(.
 در صورتي که در جامعه، فرهنگ ایمني راه وجود داشته باشد، تمامي کساني 
که با سیستمهاي ترافیکي سروکار دارنداز جمله تولیدکنندگان وسایل نقلیه، 
طراحان سیس��تم هاي عبور و مرور، مهندسان متخصص ایمني راه، پلیس، 
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فرهنگیان )مربیان و آموزگاران(، متخصصین بهداش��ت و سالمت جامعه، 
متخصصین بیمه و …، هر یك مس��ؤولیت مطابقت تولیدات و خدماتشان 
با اس��تانداردهاي ایمني راه را به عهده مي گیرند. مسؤولیت کاربران راه نیز 
اجراي قوانین، اطالع رس��اني به دیگران، رفتار ترافیکي مناسب، مناظره و 
گفتگو در خصوص مباحث ایمني، چه بطور فردي و چه از طریق سازمانهاي 

غیر دولتي، می باشد.
فرهنگ سازی این گروه ها نقش مؤثری در ارتقاء فرهنگ رانندگی، استفاده 
صحیح از جاده و ارتقاء سالمت جامعه و کاهش آمار مرگ و میر تصادفات 
جاده ای دارد. بنابراین تمامی نهاده��ای مرتبط وکلیدي براي اینکه بتوانند 
آگاهی مردم را در این زمینه افزایش دهند برنامه ریزی های آموزشی نقش 
مهمی در میزان فرهنگ جامعه دارد که امیدواریم با اجرایی شدن این گونه 

برنامه ها شاهد ارتقاء سالمت جامعه باشیم]10[. 

شکل 3- سازمانهاي کلیدي و مهم تأثیرگذار در توسعه سیاستگذاریها
7. نتيجه گيري

گرچه تالش براي کاهش تلفات تصادفات جاده اي یك وظیفه ملي است و 
باید تمام وزارتخانه ها و سازمان هاي مسئول در قبال اتخاذ اقدامات پیشگیرانه 
بکوشند، اما نمي توان نسبت به این واقعیت بي توجه بود که ساماندهي امنیت 
جاده ها و کاهش حوادث جاده اي در کش��ور به بسترسازي فرهنگ درست 
رانندگي نیازمند اس��ت زیرا بخش عمده این ح��وادث از عادات و رفتارهاي 
انس��اني سرچشمه مي گیرد و بخشي از تراژدي جاده هاي ایران از رفتارهاي 
غیرمدن��ي برمي خیزد ک��ه نمونه هاي آن در رانندگي هاي درون ش��هري و 
خیاباني به کرات دیده می ش��ود. یکي از نمودهاي رفتارهاي دموکراتیك را 
مي توان در ش��یوه رانندگي افراد جامعه دید که در این ش��اخص دموکراسي 
و رفتار مدني، ایرانیان نمره قابل قبولي ندارند و آمار تکان دهنده و تاس��ف 
برانگیز تعداد کش��ته شدگان حوادث رانندگي ش��اهدي است بر این مدعا. 
بسترس��ازي فرهنگي براي بهبود وضعیت رانندگي در جاده ها از آن جهت 
ضروري است که دسترسي همگاني به جاده هاي امن از حقوق شهروندي و 

شاخصي از برقراري عدالت اجتماعي است. 
بنابراین به منظور کاهش تصادفات جاده ای و در نتیجه کاهش مرگ و میر 
و آسیب های ناشی از آن موارد زیر بعنوان نتایج حاصل از این مقاله پیشنهاد 

می شود:
فرهنگ سازی توأم با آموزش به منظور احترام به قوانین و گسترش امکانات 

در رابطه با آن
تدوین یك طرح جامع فرهنگي به کمك متخصصین راه و ترابری, پلیس 

راهنمایی و مسئولین مربوطه
استفاده از رسانه های گروهی )صوتی تصویری، مطبوعات( به منظور ارتقاء 

فرهنگ رانندگی وترافیك
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مهندس سیدعلي کهربایي مسوول دفتر ارتباط با نمایندگان مجلس شوراي 
اسالمي در سازمان نظام مهندسي در گفت و گو با ما ضرورت شکلگیري این 

دفتر را تشریح کرد. 
وي گفت: با تصویب هیئت مدیره سازمان نظام مهندسي و بمنظور ارتباط 
با نمایندگان مجلس، دفتر ارتباط با نمایندگان مجلس ش��وراي اسالمي در 
س��ازمان نظام مهندس��ي 26 فروردین ماه با حض��ور اعضاي هیئت مدیره 
سازمان، مهندس سید هاش��م بني هاشمي نماینده مجلس، مهندس عباس 
ش��یرمحمدي رئیس ش��وراي اسالمي شهر مش��هد و جمعي از مهندسان 

پیشکسوت سازمان افتتاح شد. 
کهربائي افزود: مهندس بني هاش��مي در نشستي که در 29 فروردین ماه در 
این دفتر برگزار شد هدف از تشکیل این دفتر را موضوعاتي همچون اصالح 
قوانین، ارتباط با بدنه دولت، اش��تغال براي مهندس��ان و اجراي طرح هاي 
عمراني ذکر کرد و اظهار داشت سازمان نظام مهندسي ساختمان با داشتن 
18 ه��زار عضو داراي ظرفیت باالیي در عمران و آباداني اس��ت. عالوه بر 
این با اش��اره به جلسات تبادل نظر با سایر نمایندگان موضوعاتي همچون 
امنیت پایدار، مشکالت ترافیك و طرح هاي جامع مربوط به آن، اشتغال مولد 
براي جوانان، پیگیري پروژه هاي نیمه تمام، ساماندهي حاشیه شهر، امنیت 
اقتصادي و پیگیري براي اجرایي شدن مصوبات دولت در سفرهاي استاني از 

جمله موارد مهم و ضروري عنوان شد. 
وي ادامه داد: همچنین در جلس��ه اي که در اردیبهش��ت ماه س��ال جاري 
با حضور حجت االس��الم و المس��لمین پژمان فر رئیس مجمع نمایندگان 
خراس��ان، مهندس بني هاشمي نماینده مردم مش��هد و کالت در مجلس، 
مهندس اخوان رئیس سازمان نظام مهندسي ساختمان برگزار شد موضوع 

مساجد شهر مشهد مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 
هدف از تش��کیل این جلسه همفکري براي ایجاد ظرفیتهاي کمي و کیفي 
رس��یدگي به مساجد از نظر معماري، توسعه، بازس��ازي و احداث و نیز اداره 
مناسب براي خدمات دیني، فرهنگي و فعالیتهاي جانبي مساجد و برنامه ریزي 

براي تعداد 2000 مسجد در شهر مشهد اعالم شد. 
در این نشس��ت مهندس بني هاشمي مس��اجد را در شهر مشهد پایگاه هاي 
مردمي دانس��ت که هر کدام مشکالتي را از لحاظ توسعه اداره امور جاري و 

مسایل معماري و شهري دارا مي باشند. 
در ادامه نیز حجت االس��الم و المسلمین پژمان فر ضمن بر شمردن سایر 
مشکالت مساجد پیشنهاد کرد بهتر است هیئت امناء مسجد ترکیبي از کلیه 
اقشار جامعه باشد. ایشان همچنین از اقدام سازمان نظام مهندسي ساختمان 
در ایجاد فضایي به عنوان ارتباط با نمایندگان تقدیر نموده و اظهار امیدواري 
کرد که در آینده بتوانیم اعالم کنیم که نظام مهندس��ي س��اختمان در این 

خصوص گامهاي مؤثري را برداشته است. 
کهربایي افزود: همچنین مهندس اخوان رئیس س��ازمان نظام مهندس��ي 
ساختمان نیز پیش��نهاد ایجاد شوراي راهبردي از افراد تأثیرگذار و مرتبط با 

مسایل و مشکالت مساجد که ساختار آن تعریف شده باشد را ارایه نمود. 
ضمن آنکه پیشنهاد شد این ساختار به نام ستاد 2000 مسجد مشهد مقدس 

تعریف شود. 
اهداف این ستاد نیز بهره برداري دیني، فرهنگي، علمي، اجتماعي، اقتصادي 
و سیاسي و هویت بخشي به شهر مشهد از 2000 مسجد اسالمي همچنین 
توس��عه و تجهیز مس��اجد بمنظور ارایه خدمات با کیفیت و مطلوب و مورد 
انتظار، افزایش و ارتقاي ش��اخص هاي معماري، کمك به حل مس��ایل و 

مشکالت محالت و ایجاد پایگاه هاي مردمي با اقتدار تعریف شد. 
در این راس��تا نقش جامعه مهندسان بخصوص کلیه اعضائ سازمان نظام 
مهندس��ي به عنوان افراد موثر در بازس��ازي توس��عه واحداث مساجد ونیز 
معماري مناس��ب فرهنگ ایراني اسالمي براي مس��اجد از اهمیت بسزایي 
برخوردار اس��ت وبراي این امر پیشنهاد دفترارتباط با نمایندگان مجلس این 
است که مهندسان عالقمند ضمن اعالم امادگي براي حضور در این کار از 
خود یادگارهاي ارزشمندي را در ساختن تمدن اسالمي براي شهرمان مشهد 

مقدس وسایر نقاط استان خراسان وحتي سطح کشور داشته باشند.

ضرورت تشکیل دفتر ارتباط با نمایندگان مجلس در سازمان نظام مهندسي

گزارش | در گفت و گو با مسوول این دفتر عنوان شد:
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حمایت همه جانبه دولت از سازمان نظام مهندسي ساختمان
گزارش | در پانزدهمین اجالس سراسری هیات عمومی نظام مهندسی ساختمان مورد تاکید قرار گرفت:

نوزدهمین ماده قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و نیز ماده 102 آیین نامه اجرایي این قانون، هیات عمومي سازمان نظام مهندسي را که متشکل از 
اعضاي اصلي هیات مدیره سازمان هاي استاني است موظف کرده است تا به منظور ایجاد هماهنگي بیشتر در فعالیت ها و برنامه ریزي ها، هر سال یك بار 

تشکیل جلسه عادي دهند.
به استناد ماده 107 آیین نامه اجرایي قانون، وظایف و اختیاراتي براي این هیات مشخص شده است که از جمله آن ها مي توان به استماع گزارش عملکرد 
س��االنه ش��وراي مرکزي، بررسي و تصویب ترازنامه شوراي مرکزي، تعیین خط مشي ها، ش��نیدن گزارش عملکرد سازمان هاي نظام مهندسي و اطالع از 
فعالیت ها و مشکالت و نیز ارایه راهکار به آن ها، تصمیم گیري و تنظیم روابط نظام مهندسي استان ها و تالش براي تبادل بیشتر تجارب و اطالعات بین 

آن ها، بررسي و تصویب تفاهم نامه هاي پیشنهادي شوراي مرکزي و... اشاره کرد.
مطابق ماده 21 قانون نظام مهندس��ی و کنترل س��اختمان وظایف و فعالیت هایی برای ش��ورای مرکزی )در راستای اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل 
ساختمان و مصوبات هیات عمومی سازمان( مشخص شده است. اعضا برای تعیین خط مشی های سال آتی سازمان به منظور نیل به اهدافی که توسط هیات 

عمومی تعیین می شود و مجری آن شورای مرکزی سازمان است، تصمیماتی اتخاذ می کنند.
به همین منظور پانزدهمین اجالس سراسری هیات عمومی نظام مهندسی ساختمان از 20 تا 22 تیرماه با حضور اعضای هیات مدیره 31 استان به همراه 
روسای شورای انتظامی و بازرسان هیات مدیره استانها به میزبانی سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه برگزار شد که در آن مباحثی همچون تدوین نظام 
جامع ساخت و ساز، کیفیت معماری و طراحی شهری، بازنگری در قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین نامه های آن پس از 16 سال و تصویب نظام نامه های 

نحوه اداره هیات عمومی، مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
در این اجالس همچنین در راس��تای اجرای ماده 175 قانون نظام مهندس��ی ساختمان برنامه چشم انداز این سازمان در اجالس پانزدهم تدوین و وارد فاز 

اجرایی شد.
نظارت بر پروژه های عمرانی و واگذاری آن ها به سازمان نظام مهندسی هر استان از دیگر مصوبات این اجالس در دور پانزدهم بود.

توجه به ارکان اصلی س��اخت و س��از و اهتمام ویژه به پیاده کردن روش های ایرانی و اسالمی از جمله مواردی بود که در نشست های تخصصی پانزدهمین 
اجالس به آن تأکید شد.

در این اجالس همچنین سند چشم انداز و نقشه راهبردی سازمان توسط ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارایه گردید.
آنچه پیش روي دارید گزارشي است از آنچه سخنرانان در طي سه روز برپایي این نشست بر آن تاکید کردند. 

محمدتقی خسروی
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* قانوني كه اجرا نمی شود
رئیس س��ازمان نظام مهندس��ي با تمجید از حضور وزیر راه و شهرسازی؛ 
میهمان برجسته این نشست گفت:کمتر پیش آمده است که من غیر از مقام 
معظم رهبری که شخصیت و جایگاه ایشان ارزشمند و مثال زدنی است از 
شخصی تعریف، تمجید و یا تشکر ویژه کنم اما باید اذعان داشت مهندس 
نیکزاد جزو انگش��ت شمارترین افرادی هستند که اینقدر زیاد کار می کنند. 
معم��واًل به خیلی ها باید گفت کار کنید اما به ایش��ان بای��د گفت آرام تر و 

آهسته تر کار کنید و مقداری هم مراقب خودتان باشید. 
مهندس هاشمی گفت: قانون نظام مهندسی متعلق به 17 سال پیش است و 
گرچه این قانون هنوز به طور کامل اجرا نشده و تالش ما نیز این است که 
بویژه از س��ال گذشته با برنامه آن را اجرایی کنیم ولی نواقصی و اشکاالتی 
هم وجود دارد که باید به روز شده و این اصالحات انجام شود.گرچه این به 
آن معنا نیست که در اجرای آن آنچه موجود است ذره ای تردید وجود دارد. 
وی در بخش دیگری از س��خنان خود به موضوع خدمات مهندس��ی اشاره 
کرد و گفت: قیمت این خدمات نزدیك به یك دهه اس��ت که تغییر نکرده 
اس��ت.ما نیز تالش می کنیم بهترین خدمات را به بهترین وجه ممکن ارایه 
بدهیم و امروز درخواس��ت می کنم که وزارت راه و شهرسازی برای اصالح 
ارزش این خدمات اقدام کند. وی گفت: در موارد خاص و بویژه مسکن مهر 
شاهد ارتقای کیفیت در استانهای مختلف کشور بوده ایم. استان کرمانشاه 
نیز جزو سه استان نخست کشور از نظر کیفیت مسکن مهر به شمار می آید. 
مقررات ملی مس��کن در دست اجرا اس��ت و ما نیز این موضوع را بویژه در 
پروژه های متمرکز همچون مسکن مهر و پروژه های استانی تحت نظارت 

نظام مهندسی ساختمان دنبال می کنیم. 
وی از وزیر راه و شهر سازی درخواست نمود با توجه به شرایط مناسبی که 
نظام مهندسی پیدا کرده و بستری که برای نظام مند کردن این خدمات و 
ارتقای کارآمدی آن بوجودآمده اس��ت موافقت خود را برای امکان س��نجی 

واگذاری صدور پروانه های اشتغال به نظام مهندسی اعالم کند. 

* توسعه و حفظ سرمایه اي عظيمی 
وي در بخش دیگري از سخنان خود با بیان اینکه هدف از تشکیل جلسات 
هیئت عمومی همفکری و هم اندیشی س��الیانه است اضافه کرد: در چنین 
فرصتی تالش می کنیم با یك طوفان فکری و مغزی از فرصتهای موجود 
در این اجالس بصورت سالیانه چه در بخش عمومی، چه در بخش بحثهای 

تخصصی و چه در فرصتهای بین برنامه ای استفاده کنیم.
رئیس س��ازمان نظام مهندس��ي ادامه داد:م��ا از این فرصتها ب��رای انجام 
وظایف خود و نیز توسعه خدمات به بهترین مردم دنیا و در راستای ارتقای 
کارآمدی نظام مهندس��ی و موفقیت سازمان پیشنهادها و اتخاذ تصمیمات 
مؤثر استفاده می کنیم. مهندس هاشمی افزود: سازمان نظام مهندسی باید در 
موضوع ساختمان حساسیت و توجه ویژه ای را داشته باشد. چرا که ابنیه جزو 
دارایی های مهم هر کشور و در بعضی از کشورها اولین دارایی و سرمایه آن ها 
محسوب می شود.در کشور ما نیز از بعد مادی دومین سرمایه است. سرمایه 
عظیمی از ملت ایران در بخش س��اختمان نهفته است و باید این سرمایه را 

حفظ کرده، توسعه داده و کارآمدش کنیم.

 وی همچنین گفت: ابنیه جایگاه و بستری است که مهمترین و اصلی ترین 
سرمایه ما یعنی سرمایه انسانی در آنجا رشد و ارتقاء پیدا می کند.امیدوارم با 
توجه به افزایش س��طح ارتباطاتی که با نهادهای حاکمیتی و عمومی برای 
ارتقای توانمندس��ازی ساختار مهندسی و س��ازمان مهندسی کشور بوجود 
آمده اس��ت بتوانیم در راس��تای پیش��برد این اهداف تالش کرده و نتایج و 
دستاوردهای مضاعفی به دست آوریم.حفظ و انسجام نیروی عظیم مهندسی 
کشورمان می تواند بستر رشد و تعالی همه جانبه ای را در کشورمان فراهم 
کند و بنابر این باید تالش کنیم برای ارتقای این س��طح تعامالت الزم را 

داشته باشیم و کارآمدی خود را حداکثر کنیم.

* تالش براي توسعه فرهنگ و ارزشهای اسالمي درمعماری 
مهندس هاشمي افزود: توجه به مأموریتهای حرفه ای در کنار اهمیت دادن به 
جایگاه صنفی و اجتماعی جامعه مهندسی باید در چشم انداز توسعه در این 
زیرساختها همواره مورد تأکید و توجه قرار گیرد. رهبر معظم انقالب نیز در هر 
سال برای هدایت جامعه و توجه به آن نکات مهم و دارای اولویت شعار هایی 
را مطرح می کنند. رفتار، گفتار و مکتوبات ایشان همواره هدایت کننده بوده و 
ما را از خطاها و بروز مشکالت عدیده حفظ می کند و اگر به این موضوع به 
درستی توجه کنیم ملت ما همواره هر روز موفق تر از دیروز در صحنه های 
مختلف داخلی و بین المللی ظهور و حضور می یابند.امسال نیز ایشان موضوع 
تولید ملی و کار و س��رمایه ایرانی را یکی از موضوعاتی دانسته اند که مورد 
ک��م توجه��ی و بی مهری قرار گرفته و به همین دلیل این س��ال را به این 
نام نامگ��ذاری کرده اند،ما نیز در تبعیت و در انجام وظیفه برای ایجاد یك 
هم افزایی در سطح کشور و جهان اسالم در این راستا حرکت خواهیم کرد. 
مهندس هاش��می افزود: ما سال گذش��ته در نظام مهندسی موضوع ارتقای 
کارآمدی نظام مهندس��ی را در س��ال جهاد اقتصادی دنبال کردیم و بر این 
اس��اس 26 عنوان برنامه تهیه ش��د و عالوه بر این موضوع تهیه و تدوین 
استراتژي و چش��م انداز نظام مهندسي ساختمان در دستور کار قرار گرفت 
و امروز تالش می کنیم جهت گیری ها و س��مت گیریهایمان را به س��وی 
اهداف واالیی که باید داش��ته باشیم هدف گذاری کنیم. امسال نیز سازمان 
نظام مهندس��ي در سال تولید ملي و کار و سرمایه ایراني شعار خود را بسط 
و گسترش س��ازمان نظام مهندسي ساختمان در حمایت از تولید ملي، کار 
و س��رمایه ایران��ي ق��رار داده و این موضوع را در قالب برنامه هاي س��االنه 
پیش بیني و دنبال خواهد کرد. ما می کوش��یم در ادامه برنامه س��ال گذشته 
موضوع تقویت تحرک و روان سازی ارایه خدمات را به بهترین نحو ممکن 
به ملت عزیز و شریف مان دنبال کنیم. باید تالش خود را در راستای تقویت 
و توس��عه فرهنگ و ارزشهای اسالمي درمعماری و شهرسازی به کار بندیم 
و موجبات رشد و تعالي و ارتقای مهندسان را در کشور فراهم کنیم. ما باید 
کیفیت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات مهندسي و دانش 
فني صاحبان حرفه را ارتقاء دهیم. باید تالش کنیم برای جلب مش��ارکت 
حرفه ای مهندس��ان و صاحبان حرفه و صنوف و تهیه طرح ها و برنامه هاي 
توسعه و آبادانی کشور این تالش خود را ارتقاء داده و بکوشیم سرآمد اجرای 

قانون باشیم.
وي افزود: حیف اس��ت که ابنیه و سرمایه هاي عظیم کشور را هر چندسال 
یکبار تخریب و تجدید بنا مي کنیم و مجددا براي اینکه آن ها را بسازیم براي 
آن هزینه مي کنیم.چقدر هزینه مي کنیم تا آن ها را تخریب و یا منتقل کنیم. 
چقدر مشکالت زیست محیطي ایجاد مي کنیم. چرا؟این موضوع زیبنده نظام 
مهندسي نیست؛ باید ساخت و سازهاي دولتي در خط مقدم این فعالیتها به 
بهترین ساخت و ساز ها تبدیل شود و مردم نیز ببینند که این ساخت و سازها 
چگونه مي تواند بس��تر مناس��ب و راحتي را براي آن ها فراهم کند تا زندگي 
و کار و فعالی��ت خ��ود را، به بهترین نحو ممکن انجام دهند. ما می خواهیم 
همانگونه که در چشم انداز نظام مهندسي ساختمان پیش بیني شده هم در 
کشور و هم در سطح منطقه و هم در سطح کشورهاي اسالمي نهادي پیشرو 
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باشیم.نمی خواهیم صرفاً برای آنکه در قانون پیش بیني شده است که یك 
جلسه در سال داشته باشیم برای رفع تکلیف تراز و بودجه اي را تصویب کنیم 
بلکه باید در راس��تای ارتقاء و کارآمدي جامعه مهندسی و بسط و گسترش 

حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی گامهای مؤثری را برداریم. 

* افتخاري بزرگ براي نظام مهندسي
وزیر راه و شهرسازی در این نشست ضمن گرامیداشت ماه مبارک رمضان از 
خدمات مهندسانی که برای عمران، آبادی و سازندگی کشور تالش می کنند 
تقدیر نمود و گفت: کار ارزش��مندی اس��ت که ما با عن��وان اجالس نظام 
مهندسی ساختمان در رشته های معماری، شهرسازی، تأسیسات مکانیکی و 
برقی، نقشه برداری، عمران و ترافیك گرد هم جمع می شویم و می خواهیم 
نقشه راهی را که برای 250 هزار مهندس در سراسر کشور ترسیم کرده ایم 
بازنگری کنیم. من به عنوان عضو نظام مهندس��ی یکی از اس��تانهای این 
کشور هم افتخار می کنم و هم می گویم که اگر این جمع 250 هزار نفری 
نباشد ساختن کشور بزرگ ایران اسالمی ممکن نیست. مهندس نیکزاد افزود: 
این یك واقعیت است که هر کجا ارتباطات و زیر ساخت نباشد امکان توسعه 
در آن منطقه وجود ندارد. ارتباطات و تأمین زیر ساخت جز با کار مهندسی 
پیش نخواهد رفت. ما در این جمع می توانیم تصمیمات خوب و ارزشمندی 

اتخاذ کنیم.
وزیر راه و شهرسازی خطاب به اعضاي سازمان نظام مهندسي گفت: دولت 
به معنی عام و وزارت راه و شهرسازی به معنی خاص قطعاً در کنار شماست 

و هرآنچه از دست ما بر می آید با این شرط که به نفع مردم، حیثیت فنی و 
امکان اعمال حاکمیت باشد انجام خواهیم داد. 

وی با طرح این پرس��ش که وظیفه دولت در قبال نظام مهندس��ی چیست، 
گفت: آنچه که باید نظام های مهندسی از دولت بخواهند این است که دولت 
امکان پرورش، بالندگی و دسترس��ی رشته های 7 گانه، دانشگاه، دانشکده، 
استاد و متخصص و افرادی که صاحب علم اند را به دانش روز فراهم کند. 
اگر دولت این کار را انجام دهد معنایش این است که در سازه های مختلف 
آبی و خاکی مش��کلی به نام مقررات، متخصص، طراح، ناظر، محاس��ب و 
مجری نداریم. وظیفه دولت و حاکمیت و جامعه نظام مهندس��ی این است 
که اگر به اندازه کافی استاد نداریم، استاد اضافه تربیت کنیم. اگر علم نداریم 

حتی از ثریا نیز آن را بیاوریم. 
وی ادامه داد: شما در بحث ساختمان و رشته های هفت گانه مشکلی ندارید. 
سازه های آبی را خودتان طراحی، نظارت و اجرا می کنید. در موضوع مسکن 
و مصالحش هم همینگونه است. در خلق یك اثر عمرانی نیاز به آیین نامه، 
مقررات و بخشنامه و استاد داریم؛ استادان و افرادی که این آثار ارزشمند را 
خلق می کنند جزو جامعه فنی مهندس��ی ایران هستند و این افتخار بزرگی 
است. اگر این امکانات نباشد دولت مقصر است؛ دولت باید دانشکده احداث 
کرده و اس��تاد و علمش را نیز وارد کند. ما می خواهیم قطار س��ریع السیر با 
سرعت350 کیلومتر در ساعت در کشور اجرا راه اندازی کنیم اما تکنولوژی 
قطار 350 کیلومتر در س��اعت را نداریم. اگر کسی به عنوان ایرانی می تواند 
این کار را اجرا کند ما در خدمتش هستیم تا من به دنبال ورود تکنیك قطار 
سریع السیر برای پروژه های بین شهری نباشم. اما معناي دولت و حاکمیت 
این نیست که دولت این کار را انجام داده است معنایش این است که زمینه 
مهیا بوده و افراد با اس��تعدادی در دانشگاه ها تالش کرده اند و علم الزم را 

بدست آورده اند.
وی گفت: بنده به عنوان یك ایرانی اعالم می کنم که اگر مي خواهید بزرگراه 
و یا آزاد راه بس��ازید و یا اگر تأسیس��ات برقی و شهرسازی یا طرح هادی و 
تفضیلی می خواهید و یا هر آنچه برای تخصصهای 7 گانه برای شکل گیری 
یك ساختمان و یك شهر نیاز دارید تامین می کنیم اما قبل از آن باید ببینیم 

مشکالتمان کجاست و چرا کار استاندارد انجام نمی شود؟ 
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* عزت ویژه برای انبوه سازان
وي ادامه داد: بخش��ی از کارهایی که در نظام اس��المی اجرا می شود توسط 
بخش خصوصی انجام می ش��ود. ای��ن بخش تا امروز گزارش��ی به من یا 
آقای هاش��می ارایه نداده اس��ت. وقتی در جایی ساخت و ساز انجام می شود 
می گویند نظام مهندس��ی هیچ کاره اس��ت. بخش خصوصی بسیار قانون 
شکن اس��ت و ما نمی توانیم مقابلش بایستیم. خوشبختانه تمام افرادی که 
در تشکیالت دولتی کار می کنند، ناظر، مجری، مشاور، پیمانکار و یاطراح اند 
و صالحیت فن��ی الزم را دارند. بگونه ای که اگر بخواهیم همه پروژه های 
کوچك و بزرگ را در این کشور اجرا کنیم مشکلی نداریم. در کشور کارهای 
بس��یار بزرگی در بخش مس��کن، احداث آزاد راه، بزرگ��راه، صنعت نفت و 
پتروشیمی در حال انجام است و رئیس دولت نیز که جزو جامعه فنی مهندسی 
کشور است به این موارد قانع نیست و باالتر از همه مقام معظم رهبری نیز 
موضوع افق1404 و قدرت اول اقتصادی منطقه ای بودن را دنبال می کنند. 
تحقق این مهم ممکن نیست مگر آنکه جامعه فنی مهندسی وارد میدان شود 
و این مرز را بشکند. نباید در یکسو دولت و در سوی دیگر نظام مهندسی قرار 
بگیرد. همه ما در یك جامعه فنی مهندسی هستیم. یکی کارمند دولت است 
و از دولت حقوق می گیرد، یکی از مشاور و دیگری هم از پیمانکار. دغدغه 
من این است که اگر این جامعه نباشد چه اتفاقی می افتد؟ همان اتفاقی که 
وقتی من معاون عمرانی یك استان بودم افتاد؛ اینکه به دنبال یك پیمانکار 
قوی می گشتم که وقتی پول بیت المال را دستش می دهند بتواند کار را با 
کیفیت باال انجام دهد. چرا ما نمی توانیم ارتباط ارزشمند و در شأن و شئون 
و در جایگاه پیمانکار و مشاور و کارفرما را درست تعریف کنیم؟ ما در مسکن 
مهر این کار را انجام دادیم تا عزت ویژه ای را برای انبوه سازان و مشاوران 

ایجاد کنیم. 
نکته دیگر آنکه می گویند ساخت و سازی که در کشور اجرا می شود از شأن 
و شئون معماری ایران خارج شده است و این نکته جزو مطالبات به حقی بود 
که رهبر معظم انقالب آنرا به من تذکر دادند. اما واقعا جامعه نظام مهندسی 
چه کس��انی هس��تند و این طرح ها را چه کس��انی ارایه می دهند. مگر این 
شهرسازها در داخل ایران نیستند مگر نقشه هایی که ما و شما تأیید می کنیم 

در داخل ایران نیستند، مگر خود ما نیستیم.
* دولت در كنار نظام مهندسی است 

مهندس نیکزاد ادامه داد: 15 بهمن 1390 از ما درخواس��ت شد 3 ساختمان 
مثل ساختمان اجالس بسازیم و من همه جمعه هایم را از آن روز تا به االن 
حتی اولین جمعه س��ال 1391 آنجا بودم. بهترین مشاوران و پیمانکاران را 
انتخاب کردیم تا ساختمان اجالس سران کشورهای غیر متعهد برای حضور 
132 کشور به ریاس��ت جمهوری اسالمی ایران آماده شود.مشکل پول هم 
نداشتیم و ش��اید تنها پروژه ای بود که پول هایش را زودتر دادند اما باز هم 
آن نمایی که می خواستند احداث کنند آن چیزی نیست که بگوییم معماری 

ایرانی-اسالمی است.
وي ادام��ه داد: من به عنوان خادم و برادر ش��ما،می گویم که دولت در کنار 
نظام مهندس��ی اس��ت، طرحی بیاورید و پایش بایستید. بروید کیفیت ها را 
درست کنید. من اگر پیمانکار یا مشاور باشم یك حق الزحمه ای دارم. چرا 
همیشه دیواری کوتاه تر از پیمانکار و مشاور نیست. این حق الزحمه را بدهیم 
و همه پایش بایستیم. من خودم عضو نظام مهندسی هستم و خدمت شما 
ارادت دارم اما باید سطح بعضی کارهایمان فرق پیدا کند. هیچکس پیراهن 
15 هزار تومانی را خودش نمی دوزد اما ساختمان را همه خودشان می سازند. 
چرا ما اخالق حرفه ای را رعایت نمی کنیم. کدام نقشه در ایران غیر قانونی 
بوده و روی زمین مانده و کسی امضا نکرده است. گودبرداری در کشور اتفاق 
می افتد؛ در تهران ساختمان می ریزد می گویند اگر وزیر مسکن و شهرسازی 
وجدان دارد یا او و یا ش��هردار اس��تعفا بدهد. بیایید ببینیم چرا دیگران که 
تخص��ص ندارند در کار ما دخالت می کنند مگر ما در کار متخصصان قلب 
دخال��ت می کنیم.آیا همه می توانند عمل قلِب باز کنن��د! بیایید از یکدیگر 
حمایت کنیم وقتی که ش��ما می گویید کاري خ��الف اصول فنی و خالف 
حرفه مهندسی است من هم آنرا امضا نکنم. به خدا قسم، به خدا قسم، به 
خدا قسم اگر امروز جامعه فنی مهندسی کشور بگوید که ما مشکل مسکن 
مردم را حل می کنیم همه اختیارات را به دس��ت نظام مهندس��ی می دهم.

چنانچه روزی در این کشور این موضوع محقق خواهد شد.

* امروز زمان سازندگی است
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وي در ادامه با تقدیر از پش��تیبانی نظام مهندسي در خصوص مسکن مهر 
گفت: ما کدام ساختمان را بدون نظر نظام مهندسی در این کشور ساخته ایم. 
4میلیون و 70 هزار خانه در 7 س��ال س��اخته شده است؛ حال آنکه مجموع 
خانه هایی که از ابتدای خلقت آدم تا امروز ساخته شده 15 میلیون و 853 هزار 
ش��هری و روستایی بوده است. ما در بعضی نظام های مهندسی مثل استان 
قزوین اختیار همه چیز را به آن ها داده ایم و آن ها خیلی خوب کار کرده اند 
اما زمان را مدیریت نکرده ایم. همانگونه که تشکیالت " انبوه سازان " به من 
گفتند اختیارات را به ما بدهید برایتان ش��هر عالی می سازیم و من هم تمام 
اختیار خودم را در شهرک ابریشم تهران به آن ها واگذار کردم در خدمت شما 

هم هستیم برای آنکه با همدیگر بتوانیم کشور را بسازیم. 
وي گفت: ما در خصوص افزایش خدمات فنی و مهندسی مخالفتی نداریم؛ 
حتی اگر مس��کن مهر را از متری 3 هزار تومان ب��ه متری 50 هزار تومان 
افزای��ش دهید باز هم مخالفتی نداریم. اما اراده دولت این اس��ت که بتواند 
مش��کالت مسکن را حل کند اما در این جا از همه تخفیف گرفته می شود؛ 
از مالك، از بیمه، از نظام مهندس��ی، از ش��هرداری و از ش��ورای شهر.. وام 
قرض الحسنه 50 هزار میلیارد تومانی را برای چه می دهد؟ برای آن کسانی 
که بتوانند با آورد کم صاحب خانه ش��وند. اگر مس��کن و اشتغال حل شود 
در کش��ور امنیت بوجود می آید و اگر امنیت در کشور بوجود بیاید ساخت و 
س��از بوجود آید. ما باید بسازیم. مهندسی که تحصیل کرده است باید چرخ 
زندگی اش بچرخد. اما درون سیس��تم به او یك عدد می دهیم و می گوییم 
برای همین عددهای بیرون نظارت کن. در حالي که آدمی که بیرون دارد به 
عدد ه��ای او نظارت می کند 5 برابر وی به او حقوق می دهند. بنابراین ما با 
اصالح قانون و واگذاری اختیارات دولت موافقیم اما باید سوپاپ اطمینان آن 
اعمال حاکمیت باشد و گرنه از دست دولت خارج می شود. ایرادی ندارد که 
مردم، حاکمیت و همکاران خود را درنظر بگیریم. امکان این که صدور پروانه 
س��اختمان را به نظام مهندسی واگذار کنیم وجود دارد به شرط آنکه قانون 
و مقررات وجود داش��ته باشد. ما تفویض اختیار می کنیم؛ به جای ما رئیس 
نظام مهندسی می تواند امضا کند. اما این اختیار باید باشد که هر موقع دولت 

خواست اعمال حاکمیت کند. 
وي در خاتمه گفت: بیرق اس��الم در این کش��ور به اهتزاز در آمده اس��ت 
و ع��ده ای تالش می کنند تا این بیرق را بخوابانن��د که به فضل پروردگار 
نمی توانند. اما امروز زمان جنگ نیست؛ قرار نیست جلو برویم و جان بدهیم؛ 
امروز زمان س��ازندگی اس��ت. مقام معظم رهبری فرموده اند کشور در یك 
جنگ اقتصادی تمام عیار اس��ت و ما س��ربازان س��ازندگی در این کشور و 
خادم شما هستیم. به وجود، حضور و به بودن نظام مهندسی و اعتالی نظام 

مهندسی افتخار می کنیم.

*شكوه و جالل در كرمانشاه قهرمان
اس��تاندار کرمانشاه نیز در ابتداي این نشس��ت به توانمندي هاي این استان 
اش��اره کرد و گفت: 50 درصد صادرات به عراق از طریق استان کرمانشاه و 
نیمی دیگر از طریق استان هاي آذربایجان، ایالم، کردستان و خوزستان انجام 
مي پذیرد. مهندس دادوش هاشمی افزود: دو مرز رسمی پرویزخان و خسروي 
و دو بازارچه فعال، مسیر عتبات عالیات است و زوار از این طریق به عتبات 

عالیات سفر می کنند.این استان با دو قسمت، اقلیم کردستان و دولت مرکزي 
عراق همسایه است. از نظر کشاورزي داراي خاک خوب و زمینهاي مسطح 
وسیع و از نظر کش��ت دیم در کشور مقام اول را داراست. در میان تولیدات 
کش��اورزي، جو رتبه نخست؛ذرت رتبه دوم و نخود رتبه سوم و سایر اقالم 
کشاورزي در چهارم و پنجم قرار دارد.این استان همچنین تنوع آب و هوایي 
مناس��بي دارد بطوري که متوسط بارندگي استان 500 میلي لیتر است. وي 
افزود:از نظر صنعتي تولید کننده اي که در استان کرمانشاه صنعتي ایجاد کند 
محصول وي به لحاظ قیمت تمام شده از آنجا که هم مرکز غرب را تامین 
می کند و از طرفي به کشور عراق صادر می کند و هزینه حمل و نقل را در بر 
نمي گیرد دارای قیمت تمام شده مناسبي است و مي تواند بازار عراق و سرمایه 

گذاري در بخش صنعت را در استان کرمانشاه از آن خود کند. 
وي با بیان اینکه کرمانشاه داراي 3 پتروشیمي می باشدکه صنایع پایین دست 
آن آماده سرمایه گذاري است اظهار داشت: صنایع سیمان، فوالد، کاشي، و 
س��ایر صنایع غذایی و کارخانجات متعددي در این استان وجود دارد. عالوه 
بر این آثار باس��تاني متعددي از دوران ساس��اني وجود دارد؛ بیستون، طاق 
بس��تان و مناظر دل پذیر و دل انگیز استان کرمانشاه، تاالب ها، رودخانه ها 
و مناظر طبیعي و از همه مهمتر یادمانهاي ش��هدا و خاطرات ش��هدا که در 
جای جای اینجا نهفته است و همه و همه باید بازخواني و تقدیم همه مردم 
ایران عزیز شود تا همگان بدانند در این خطه مردم ایران چه جواناني براي 
عزت، س��ربلندي و بزرگي ایران استقامت کردند. استاندار کرمانشاه در ادامه 
گفت: این اس��تان بالغ بر 1200 بار بمب باران و موشك باران شد و در این 
عرصه مي توان استقامت و مقاومت مردم را مالحظه کرد. کرمانشاه با همه 
فراز و فرودهایي که بر آن رفته است پتانسیل هاي بسیار قوي دارد. در دولت 
نهم و دهم کارهاي بسیار بزرگي و اساسی در این استان انجام گرفته است؛ 
سد گرمسیري با س��رمایه گذاري بالغ بر 4 هزار میلیارد تومان احداث شده 
که در س��ال آینده آب آن 70 هزار هکتار اراضي مناطق گرمس��یري مان را 
سیراب خواهد کرد در حالی که از اول خلقت انسان تاکنون 200 هزار هکتار 
اراضي آبي داش��ته ایم. راه آهن مالیر به کرمانش��اه در ابتداي س��ال 91 به 
بهره برداري خواهد رسید. به همت مهندس نیکزاد عملیات احداث راه آهن 
300 کیلومتری مالیر، کرمانش��اه، خسروي در 5 قطعه در حال انجام است 
و اعتبارات آن منظور ش��ده اس��ت. بزرگراه کربال که مسیر عتبات و مسیر 
ترانزیت کاال می باشد در حال ساخت بوده و قطعاتي از آن مانده است. قطعه 
میاندوآب- کرمانش��اه در حال س��اخت است و ان ش��اءالل تا پایان سال به 

بهره برداري خواهد رسید. 

* آیندگان باید ما را تحسين كنند
وی افزود: طرح هاي متعددي در بخش صنعت و س��ایر بخش ها در مسکن 
مهر در حال انجام اس��ت که هم به اصالح بافت فرس��وده منجر می شود و 
هم،امنیت خاطر روس��تاییان را فراهم مي سازد. مسکن مهر نشانه اي است 
از اینکه ایران مي تواند، به هر چه اراده کند دس��ت یابد. مشروط به آنکه به 
توانمندي خود اذعان داشته و اعتماد به نفس واقعی را در خود به وجود آورد. 
ب��ا کارهای بزرگي که این دولت انجام داد همچون هدفمند کردن یارانه ها، 
این اعتماد به نفس ایجاد شده است و به عنوان کسي که سال ها در سازمان 
برنامه و بودجه فعالیت کرده است اذعان می کنم که توانمندي باالیي الزم 
بود تا از این هدر رفت انرژي که متعلق به نسل هاي آینده است جلوگیری 
کند و جسارت و اندیشه بزرگي الزم بود تا بتواند این مهم را انجام دهد. وی 
خطاب به مهندس��ان گفت؛ بناي س��اختمان ها در زمانهای قدیم در مکانی 
ایجاد می شد که زیبایي، نور، استحکام آن زبانزد خاص و عام بود امروز نیز 
باید کاری کنیم که آیندگان ما را تحسین کنند. اگر وظیفه خویش را به دقت 
انجام دهیم نام خود را ثبت خواهیم کرد. ماندگاري، زیبایي، امکانات و وضع 
معماري توسط شما مهندسان رقم خواهد خورد و این به همت شماست که 

با دقت و حوصله اي که به خرج مي دهید نام خود را در تاریخ حفظ کنید.
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جلسه مشترک سازمان نظام مهندسي ساختمان و ستاد بازسازي عتبات 
عالیات با حضور مهندس اخوان و هیات رئیسه سازمان و مسوول این 
س��تاد با هدف مشارکت در پروژه هاي بازسازي و توسعه اعتاب مقدسه 

بصورت افتخاري و بویژه پروژه هاي واگذار شده برگزار شد. 
در این نشس��ت و بر اس��اس تفاهم نامه اي منعقد ش��ده بین این دو 
مجموعه مقرر گردید ضمن تشکیل چندین همایش با حضور مهندسان 
خی��ر و عالقمند به کار در عتبات مقدس��ه، امکان ارتباط با انجمنهاي 
مهندسي وارایه مقاله ستاد بازسازي عتبات عالیات در نشریه طاق نظام 
مهندسي و نیز راه اندازي دفتر نمایندگي ستاد مورد بررسي قرار گیرد.

در این تفاهم نامه همچنین امکان برگزاري جلس��ات مشترک روساي 
سازمانهاي بس��یج مهندسان و نظام هاي مهندس��ي ساختمان معدن 
وکشاورزي، تشکیل هیات هاي متشکل از کلیه دستگاه هاي مهندسي 
بمنظور بازدی��د از پروژه هاي عتبات عالیات، امکان تعریف پروژه هایي 
براي طراحي ونظارت واجرا توس��ط سازمان پس از تایید هیات مدیره 

سازمان وتدوین آیین نامه اجرایي مربوطه مورد تاکید قرار گرفت. 
س��ازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي از مهندسان عالقه 
مند دعوت نموده اس��ت براي کسب اطالعات بیشتر در این خصوص 
با تلفن 7015466 تماس گرفته و یا به ساختمان مرکزي این سازمان 
در بلوار ارش��اد خیابان پیام نبش پیام 12 طبقه چهارم اتاق 401 آقاي 

مهندس محمد حسین رضایتي شهري مراجعه نمایند.

دفتر مرکزي انجمن مهندسان خیر در سازمان نظام مهندسي ساختمان 
با همکاري نظام هاي مهندسي ساختمان معدن و کشاورزي و با هدف 
نهادینه س��ازي فرهنگ خیرخواهي در میان قش��ر مهندسان در هفتم 

خردادماه سال جاري فعالیت رسمي خود را آغاز نمود.
در همین راس��تا این مجموعه، پروژه هاي متعددي را در دس��ت اقدام 
دارد که از آن جمله مي توان به س��اخت مس��جد و مجموعه فرهنگي 
محمدرس��ول الل )ص( به مس��احت 1000مترمربع واق��ع در بزرگراه 
میثاق بلوار الهیه، مس��جدامام محمد باقر)ع(به مساحت 1122مترمربع 
در بولوار اقبال الهوري، مسجد جامع روستاي نامق کاشمر به مساحت 
600 مترمربع، مس��جد امام س��جاد )ع( به مس��احت 300مترمربع در 
بولوار طبرسي شمالي، مسجدحضرت صاحب الزمان)عج( درکوي آب 
وبرق بلوار صیادش��یرازي، مسجد و حسینیه 14معصوم)ع( به مساحت 
1160مترمرب��ع در بولوار چمن، درمانگاه فوق تخصصي و مرکز دیالیز 
5تن ش��هرتوس و موسس��ه خیریه بیت النبي )ع( به مس��احت 2376 
مترمرب��ع بمنظور نگهداري کودکان یتیم و بد سرپرس��ت، و س��اخت 
32بلوک مس��کوني به مس��احت کل 42880 نترمربع در ش��هرک 5 
تن باهمکاري مجمع خیرین مس��کن س��از و همچنین سه باب منزل 

مسکوني براي افراد بي بضاعت اشاره نمود.
ضمن آنکه انجمن مهندسان خیر تاکنون پروژه هاي مختلفي همچون 
س��اخت موسس��ه خیریه گلزار علوي بمنظور نگه��داري کودکان بي 
سرپرست با زیربناي 1650مترمربع واقع در امامیه غربي باهمکاري دفتر 
فني- مهندس��ي 106 ومهندسان شرکت بتن جهد طوس و استحکام 
بناي مهد کودک عدل وابسته به جامعه قاریان قرآن مشهد را به اتمام 

رسانده است. 
انجمن مهندس��ان خیر ضمن تقدیر از مهندس��ان خی��ري که با نیات 
خالصان��ه خود در انجام ای��ن پروژه ها، این مجموعه را یاري رس��انده 
اند از کلیه دفاتر فني – مهندس��ي اعم از حقیقي وحقوقي وشرکتهاي 
س��اختماني، تاسیساتي و نیز انبوه سازان براي انجام این پروژه ها و نیز 
پروژه ه��اي ارجاعي آتي دعوت به همکاري نم��وده و از عالقه مندان 
خواس��ته است بمنظور کسب اطالعات بیشتر در این خصوص با تلفن 
7015466 تماس گرفته و یا به ساختمان مرکزي این سازمان واقع در 
بلوار ارش��اد خیابان پیام نبش پیام 12 طبق��ه چهارم اتاق 401 مراجعه 

نمایند.

دعوت از مهندسان براي مشارکت در بازسازي 
و توسعه عتبات عالیات دولت از سازمان نظام 

مهندسي ساختمان

دعوت انجمن مهندسین خیر براي مشارکت 
ساخت و تکمیل در طرح هاي عمراني

خبر ویژه | جلسه مشترک سازمان با ستاد بازسازی عتبات عالیات

خبرویژه | با هدف نهادینه سازي فرهنگ خیرخواهي صورت گرفت:
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خالصه برنامه استراتژیک نظام مهندسی ساختمان  خراسان رضوی
گزارش | مهندس احمد اسدي دبیر سازمان در خصوص وضعیت برنامه هاي راهبردي و استراتژیک سازمان

در مذاک��ره ب��ا مهندس احمد اس��دي دبیر س��ازمان در خصوص وضعیت 
برنامه هاي راهبردي و اس��تراتژیك سازمان، خالصه استراتژي تدوین شده 
بهمراه مقدمه اي از سوي ایشان ارائه شده که به استحضار خوانندگان محترم 

طاق میرسد:

مقدمه: 
هرچند واژه استراتژي که در یونان قدیم کاربرد داشته است به معني لشگر 
مي باشد و مفهموم ایجاد طرحهایي براي اداره جنگ و فرماندهي بر جنگ 
را در اذهان متبادر س��اخته اس��ت، اما امروزه این کلمه در سایر فعالیت هاي 
گروهي و س��ازماني نیز مفهوم دیگري پیدا کرده ک��ه این مفهوم، راهبرد، 
راهکار و برنامه ریزي علمي و تخصصي در مدیریت بهینه بر یك سازمان 
است، در سایه این راهبرد و برنامه ریزي، درک تواناییهاي سازمان در قالبهاي 
متفاوت، شناخت نوع تحوالت الزم در سازمان، بهبود روشها و ساختارها و 
نش��انه روي به سوي س��ازماني پویا و زنده در عرصه رقابتها و خدمات و. ... 

نهادینه میشود.
به عبارتي محصول اس��تراتژي یك س��ازمان، مدیریت اس��تراتژیك بر آن 
س��ازمان است تا با اس��تفاده از بهترین و کاملترین نیروي انساني الزم، در 
بهینه ترین زمانهاي ممکن و باداشتن اطالعات و داده هاي ذي قیمتي که با 
راهبردهاي استراتژیك حاصل مي آید، مطلوب ترین نتایج را نظاره گر بود. 
این علم در هر شرایط و درهر محیطي به مدیریت یك سازمان کمك خواهد 
کرد تا منطقي ترین مسیر آن شرایط و محیط را برگزیند و به نحوي مدیریت 

بر سازمان داشته باشد که باید. 
س��ازمان نظام مهندسي ساختمان خراس��ان رضوي نیز در دوره پنجم پیرو 
درک ل��زوم برنامه هاي راهبردي اس��تراتژیك براي س��ازمان، طرحي را به 
تصویب هیأت مدیره رس��انید تا از یك شرکت مش��اور داراي رتبه و سابقه 
مناس��ب در تدوین برنامه هاي استراتژیك سازمان بهره مند گردد. لذا پس 
از طي تدوین شرح خدمات و برگزاري مناقصه، شرکت مرکز گسترش فن 

آوري اطالعات )مگفا( براي این هدف انتخاب گردید.
ش��ناخت سازمان با بهره گیري از روش هاي علمي و انجام مصاحبه با چند 
ده نفر از مسئوالن استاني، اعضاء قدیم و جدید هیأت مدیره، رؤساي قبلي 
و جدید، انجمن ها و تشکل هاي صنفي، کارکنان و مهندسان عضو سازمان 
و البته با امعان نظر به قانون و آئین نامه اجرائي و همچنین دستور العمل ها 
و بخش��نامه ها به عنوان خط مقدم تدوین برنامه هاي استراتژیك در دستور 

کار قرار گرفت.
در ادامه، شرکت مشاور مزبور به تطبیق وضعیت فعلي سازمان که بر اساس 
پروژه ش��ناخت حاصل شده بود با یك سازمان متعالي و هدف دار پرداخت، 
هرچند نتایج حاصله امیدوار کننده و منطقي مي نمود، اما تدوین برنامه هاي 
استراتژیك و شناخت مأموریت ها و برنامه هاي اولویت دار براي سازماني که 

رتبه برتر بین سازمان هاي استان را یدک مي کشد ضروري مي نمود.
آنچه در ادامه مي آید، مختصري از برنامه هاي اس��تراتژیك و رویکردهایي 
اس��ت که مي باید در دستور کار س��ازمان قرار گیرد و در انجام فعالیت ها و 

مأموریت هاي خود بدان توجه و اهتمام ورزد.
در حال حاضر نیز دو پروژه اولویت دار با عناوین بهبود س��اختار س��ازماني و 
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همچنین داشبورد مدیریتي جهت اجرا کلید خورده است تا در آینده نزدیك 
شاهد عیني کارکرد هدف دار سازمان استان بیش از پیش باشیم.

یادآوري مي نماید کمیته راهبردي طرح هاي استراتژیك سازمان نیز از نقطه 
ش��روع طرح تا کنون به رصد برنامه هاي ش��رکت مشاور در جهت تدقیق 
اهداف سازماني با فعالیت مشاور و همچنین انجام به موقع و اخذ تأییدیه هاي 
الزم از هیأت رئیسه و هیأت مدیره فعالیت مي کند که در این کمیته از توان 

و دانش علمي متخصصان مربوطه نیز بهره گیري مي شود.

فهرست مطالب تفصيلي
بیانیه چشم انداز سازمان 
بیانیه ماموریت سازمان 

اهداف کالن سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي 
استراتژي هاي سطح کالن 

استراتژي هاي سطح کسب و کار 
استراتژي هاي سطح وظیفه 

نگاشت طرح ها به اهداف سازمان 
برنامه اجرایي سازمان 

معرفی طرح هاي سازمان 
شناسنامه طرح ها 

بيانيه چشم انداز سازمان
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان رضوي سازمانیست فرادستي 
که به عنوان بازیگر اصلي در نظام مند نمودن ساخت و ساز در هفت رشته 
تخصصي در اس��تان مطرح بوده و به عنوان الگوي آرماني و پیش��رو سایر 
اس��تانها و کشورهاي منطقه آس��یاي میانه شناخته شده و با مشارکت همه 
جانبه اعضاء، تکیه بر ارزش��هاي واالي س��ازماني، فرهن��گ غني ایراني- 
اسالمي و اعتماد اذهان عمومي، ماوایي از ساخت و ساز پایدار، ایمن، باصرفه، 
سالم و کیفي بوجود آورده و استان را به تمثیلي از پویایي اقتصادي، توسعه 
یافتگي و آرمانشهري مقدس و با شکوه در ساخت و ساز تبدیل کرده است".

 بيانيه ماموریت سازمان
"س��ازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان رضوي به عنوان نهادي 
یکپارچه س��از بین دولت، بخش خصوصي و مردم با ایجاد و مدیریت یك 
ش��بکه اجتماعي پویا وظیفه تنسیق، ساماندهي، هدایت و ایجاد هماهنگي 
بین مهندسان، صاحبان حرفه ها، صاحبان سرمایه، صاحبان مصالح، صاحبان 
تکنولوژي و صنوف ساختماني، ترویج اصول ساخت و ساز، ارتقاء مهندسان 
عضو و ارتقاء کیفیت ساخت و ساز، اعتباردهي و اعمال نقش نظارتي، حقوقي 
و انتظامي بر روند طراحي، اجرا و نظارت بر ساخت و ساز به منظور افزایش 
کیفیت، ایمني و صرفه اقتصادي ساخت و ساز در جامعه را در راستاي حفظ 
ثروتهاي ملي و تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي ایراني- اسالمي برعهده 

دارد.

اهداف كالن سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي
اهداف کالن 5 س��اله سازمان نظام مهندسي خراس��ان رضوي با توجه به 
مطالعه اسناد باالدس��تي سازمان، شناخت س��ازمان، ارزیابیها و تحلیلهاي 
کارشناسي صورت گرفته و نیز با استفاده از نقطه نظرات و پیشنهادات سازنده 
خبرگان محترم در کارگاه خبرگان استخراج گردیده است که در جدول ذیل 

آمده است. 

استراتژي هاي سطح كالن
اس��تراتژي هاي س��طح کالن، اس��تراتژي هایي هستند که به س��ازمان و 
کارکرده��اي آن از منظر کالن و در ارتب��اط کامل با عوامل محیطي نگاه 
می کند.لیست استراتژي های کالن سازمان به ترتیب اولویت در جدول ذیل 

آمده است:

استراتژي هاي سطح كسب و كار
اما اس��تراتژي هاي سطح کسب و کار، استراتژي هایي هستند که در سطح 
واحدهاي کس��ب و کار استراتژیك و موضوعات فرآیندهاي اصلي سازمان 

تدوین شده و کارکردهاي اصلي سازمان را جهت میبخشند.
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استراتژي هاي سطح وظيفه
استراتژي هاي سطح وظیفه , به نحوه انجام دادن کارها و شیوه ارائه خدمات و محصوالت ناظر بوده و به صورت عملي با پایینترین سطح عملکرد سازمان 

در ارتباط می باشند.

استراتژیهاي سطح وظیفه اولویت
توسعه و تقویت ابزارهاي اطالع رساني 1

بهبود ساز و کارهاي آموزشي

2

توسعه مکانیزمهاي تعاملي و ارتباطي مناسب در حلقه 
مدیریت شبکه هاي اجتماعي

تقویت نظارت بر عملکرد ناظرین و اعضاء سازمان

بهبود مکانیزم هاي ارجاع کار

بهبود شاخصها، استانداردها و مکانیزمهاي نظارتي

توسعه همکاري با دانشگاه ها و مراکز آموزشي و پژوهشي 3

اصالح ظرفیت شاغلین در بخشهاي دیگر 4

برون سپاري وظایف سازمان به انجمنها و تشکلها
حقوقي شدن دفاتر مهندسي5

ناظر در نقش مشاوري امین، اقتصادي و فني
توسعه سیستمهاي جامع و یکپارچه درون سازماني6

گسترش نظارت بر مصالح استاندارد مصرفي 7

توسعه پایگاه اطالعاتي و سیستم مدیریت دانش 8

نگاشت طرح ها به اهداف سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوي
ماتریس نگاش��ت طرح ها با اهداف، بیانگر میزان همپوشاني و همراستایي 
طرح هاي تعریف شده توسط اهداف سازمان نظام مهندسي استان خراسان 
رضوي می باش��د. جدول زیر نگاش��ت طرح ها به اهداف س��ازمان را نشان 

می دهد:
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برنامه اجرایي سازمان
برنامه اجرایي سازمان، فرآیند اجراي پروژه ها، انجام اقدامات استراتژیك و اقدامات حمایتي است که در صورت اجراي زمانبندي شده، اهداف و چشم انداز 
تدوین ش��ده س��ازمان را تحقق مي بخش��ند. به منظور تدوین برنامه اجرایي، برنامه هاي کلي در قالب طرح هاي سازمان تدوین شده و به پروژه ها، اقدامات 

استراتژیك و اقدامات حمایتي تقسیم بندي مي گردند

معرفی طرح هاي سازمان 
طرح هاي کالن سازمان نظام مهندسي استان خراسان رضوي شامل اجراي طرح هاي زیر می باشند:

• توسعه سازماني و بالندگي سازماني 
• ایجاد شبکه اجتماعي نیرومند بین اعضاء و سایر ذینفعان سازمان 

• آگاهي بخشي به جامعه و اطالع رساني عمومي 
• افزایش کیفیت ساخت و ساز در استان 

• توسعه و بالندگي اقتصادي و اجتماعي استان خراسان رضوي از طریق ساخت و ساز و نمادهاي شهرسازي 
در هر یك از این طرح ها تعدادي پروژه و اقدام قرار دارند که در ترکیب با هم طرح کالن را محقق مي سازند.

شناسنامه طرح ها
شناسنامه طرح هاي سازمان به ترتیب زیر ارائه مي شوند

توسعه سازمانی و بالندگی سازمانی
افزایش اثربخشي فعالیتها و بلوغ سازمان از طریق بهبود سیستمها، فرآیندها و ساختار از اهداف این طرح می باشد که شناسنامه آن در جدول ذیل آمده است.

توضیحات آیتم
• توسعه سازماني و بالندگي سازماني	 نام طرح
• بهبود و ارتقاء عملکرد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان	 اهداف کالن مرتبط با طرح
• بهبود سیستمهاي سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي	

• بهبود ساختار سازماني نظام مهندسي استان خراسان رضوي	
اهداف ساالنه مرتبط با طرح

• ایجاد نظام پیشنهادات و انتقادات در پورتال سازمان	

• بازطراحي سیستم مدیریت مالي و بودجه ریزي	

• راه اندازي نظام ارزیابي عملکرد مدیران و کارکنان سازمان	

• توسعه سیستم یکپارچه و جامع گردش کار سازمان 	

• 	BPR بازمهندسي فرآیندهاي کسب و کار

• ایجاد نظام مدیریت دانش در پورتال سازمان 	

• بازطراحي ساختار سازماني و چارت تشکیالتي متناسب	

• تدوین طرح طبقه بندي مشاغل و آیین نامه استخدامي	

• تدوین برنامه توسعه پیوسته منابع انساني	

پروژه هاي زیرمجموعه طرح

• راه اندازي مکانیزم ایجاد بکارگیري اتاق فکر سازمان	

• فرهنگسازي تغییرات جدید در سازمان 	

• اندازه گیري و بهبود رضایت شغلي کارکنان سازمان	

• تدوین و ارائه مستندات و فرمهاي تیپ ساخت و ساز به مالکین و مهندسان )م ط(	

اقدامات استراتژیك مرتبط با طرح

• 	- اقدامات حمایتي مرتبط با طرح
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• ایجاد شبكه اجتماعي نيرومند بين اعضاء و سایر ذینفعان سازمان
ایجاد، گسترش و بهبود یك شبکه اجتماعي نیرومند بین اعضاء و سایر ذینفعان سازمان، توانمندسازي اعضاء و نیز مشارکت حداکثری و ارتقاء دانش فني 

صاحبان حرف در حوزه ساخت و ساز از اهداف عمده این طرح می باشد که شناسنامه آن در جدول ذیل آمده است. 

توضیحات آیتم
• شبکه اجتماعي توانمند	 نام طرح
• توانمند سازي اعضاء سازمان و ارتقاء دانش فني صاحبان حرف در این بخش در راستاي نقشه راه علمي کشور	
• جلب مشارکت حداکثري همه اعضاء 	
• ارتقاء مدیریت شبکه اجتماعي اعضاء و تشکلهاي صنفي استان	

اهداف کالن مرتبط با طرح

• شناسایي گروه هاي موجود اعضاءسازمان حسب تخصص و سابقه کار و تدوین وضع مطلوب مهارتهاي اعضا و صاحبان حرف	
• نیازسنجي و شناخت نیازهاي آموزشي اعضاء و تهیه تقویم آموزشي فراتر از برنامه ارتقاء نظام مهندسي 	
• تدوین برنامه هاي ارتباطي با اعضا و گسترش شبکه هاي اطالع رساني به صورت چند رسانه اي 	
• برگزاري مسابقات و تعیین جوائز فني، حرفهاي، اخالق مهندسي به صورت خوداظهاري و قضاوت حرفه اي 	
• تعیین انواع مختلف عضویت به صورت فعال، نیمه فعال و غیرفعال و طبقه بندي امتیازات رفاهي بر همان اساس 	
• برگزاري همایش هاي حرفه اي و جشنهاي صنفیبر حسب نیاز به جهت ایجاد بستر اتفاق) در بین اعضاء (	
• ارتقاء تعامل پذیري شبکه اجتماعي و عارضه یابي آن 	
• ایجاد ساز و کار بر مبناي شبکه وب به منظور ارائه خدمات مشترک و دریافت پروفایل اعضاء 	
• ایجاد ارتباطات متقابل سایت سازمان و سایر سایتهاي مرتبط ذینفعان	

اهداف ساالنه مرتبط با طرح

• تدوین برنامه کارراهه توسعه مهارتهاي مادام العمر مهندسین در گروه هاي مختلف سازمان)مط(	
• تدوین مکانیزمهاي ارزیابي دورهاي اعضاء به منظور حفظ عنوان و پایه مهندسي هر 5 سال یکبار )مط(	
• تعبیه سامانه ارسال اخبار و رویدادهاي فردي و اجتماعي از طریق پیامك و پست الکترونیکي در پورتال سازمان 	
• طراحي مکانیزمهاي تعامل پذیري ذینفعان حوزه ساخت و ساز استان 	
• ایجاد سایت پروفایل اعضاء، نمایندگیها، انجمنها، دفاتر، شرکتها، گروه هاي تخصصي، متخصصین، محققین و ... ساخت و ساز استان	

پروژه هاي زیرمجموعه طرح

• ایجاد هماهنگي برنامه کاراهه مادام العمر مهندسین با اهداف ذینفعان اصلي سازمان و به رسمیت شناخته شدن برنامه توسط آنها	
• تدوین نیازهاي عمده آموزشي اعضاء و سایر ذینفعان ساخت و ساز	
• تدوین تقویم آموزشي براي اعضاء و سایر ذینفعان 	
• ارزیابي اثربخشي دوره هاي آموزشي از طریق شرکت کنندگان و برگزارکنندگان آن 	
• تدوین برنامه آموزشي و توانمندسازي اعضاي آتي در سه سال اول پس از فارغ التحصیلي	
• ارسال بولتن الکترونیکي و خبرنامه دوره اي سازمان از طریق پست الکترونیکي اعضا در دامنه سازمان نظام مهندسي 	
• تدوین برنامه ارتباطي و حمایتي اعضاء بالقوه در سه سال اول پس از فارغ التحصیلي 	
• ایجاد دبیرخانه دائم مسابقات و جوائز فني و تدوین آیین نامه اجرایي مسابقات 	
• تشکیل کمیته بررسي تعرفه هاي بین رشته اي و پیشنهاد اصالحات به شوراي 4 نفره استان	
• تشکیل کمیته هاي حرفهاي بررسي اظهارنامه ها از طریق انجمنها و کمیته هاي تخصصي 	
• تدوین آیین نامه تعیین انواع عضویت از طریق میزان فعالیت اعضاء و امتیازات رتبه بندي 	
• تدوین و بروزرساني آیین نامه هاي رفاهي بر اساس امتیازات و رتبه بندي فعالیت اعضاء	
• تدوین تقویم رویدادهاي حرفه اي و صنفي به طور ساالنه و پیشبیني اقدامات و منابع الزم	
• اعتبارسنجي پروفایلهاي ارائه شده در سایت و ارائه آن در پورتال سازمان و نظام رتبه بندي و ارجاع کار 	
• آموزش و فرهنگسازي برقراري تعامل و ایجاد مشوقهاي همکاري ذینفعان و سایت پروفایل 	
• ایجاد پایگاه مشترک داده با سایر سازمانهاي متولي صنعت ساخت و ساز استان 	
• تعبیه لینك هاي سازمانهاي مادر در پورتال سازمان و بالعکس	

اقدامات استراتژیك مرتبط با طرح

• حمایت از مراکز آموزشي و دانشگاهي در برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نظر سازمان و با نظارت سازمان 	
• ایجاد انگیزه و اطالع رساني از برگزاري مسابقات و جوائز فني بین اعضاء 	
• تامین بودجه و جوائز و مراسم اهداء جوائز در مجمع عمومي سازمان 	
• ترغیب، حمایت و همکاري در برگزاري رویدادها توسط انجمنها، گروه هاي تخصصي، دفاتر و شرکتها 	
• حمایت از حقوقي شدن دفاتر مهندسي و ترغیب دفاتر به ثبت رسمي 	

• حمایت از تشکیل دفاتر / شرکت هاي نظارتي به منظور آماده سازي آنها براي ورود به طرحهاي عمراني از طریق نظام ارجاع کار 	
سازمان نظام مهندسي

• ایجاد مشوق هاي عضویت ذینفعان در شبکه اجتماعي مبتني بر وب	

اقدامات حمایتي مرتبط با طرح
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• آگاهی بخشی به جامعه و اطالع رسانی عمومی
ارتقاء آگاهي جامعه و شناساندن هرچه روشنتر سازمان نظام مهندسي و صنعت ساخت و ساز استان در راستاي جلب اعتماد

اذهان عمومي از اهداف عمده این طرح می باشد که شناسنامه این طرح در جدول ذیل آمده است.

توضیحات آیتم
• جامعه آگاه	 اهداف کالن مرتبط با طرح
• افزایش تعامل و اثر بخشي حضور در همه نهادهاي تصمیم ساز صنعت ساخت و ساز استان	
• رشد آگاهي، جلب اعتماد اذهان عمومي و افزایش ضریب نفوذ سازمان در جامعه	 اهداف ساالنه مرتبط با طرح

• افزایش تعامل و اثر بخشي حضور در همه نهادهاي تصمیم ساز صنعت ساخت و ساز استان 	
• رشد آگاهي، جلب اعتماد اذهان عمومي و افزایش ضریب نفوذ سازمان در جامعه	
• آموزش و فرهنگسازي عمومي	

پروژه هاي زیرمجموعه طرح

• راه اندازي نظام جامع اطالع رساني نظام مهندسي 	
• راه اندازي سامانه رسیدگي به شکایات در پورتال سازمان )مط(	
• تدوین برنامه جامع تحول فرهنگي ساخت و ساز استان	

اقدامات استراتژیك مرتبط با طرح

• تدوین فهرست نهادهاي تصمیم ساز صنعت در استان و کشور و شناسایي اهداف و مقاصد هر یك از آنها 	
• شناسایي فرصتهاي تعامل با نهادها، شناسایي اهداف مشترک و اهداف متعارض با هر نهاد 	
• تعیین اهداف، استراتژیها و چگونگي تعامل با هر یك از نهادهاي تصمیم ساز 	
• تعیین شاخصهاي مورد نظر براي تغییر یا بهبود سازمان نظام مهندسي در تعامل با نهادهاي اصلي تصمیم گیر 	
• تدوین پیشنهادات اصالح قوانین و یا تنظیم مصوبات پیشنهادي به ازاي هر یك از نهادهاي مسئول 	
• تدوین زمانبندي و تقویم ارائه پیشنهادات و نتایج مورد انتظار از نهادهاي تصمیم ساز 	
• پیگیري مصوبات و تحلیل نتایج و تعیین میزان نزدیك شدن یا دور شدن دستیابي به اهداف نظام مهندسي از اهداف خود	
• ارائه پیشنهاد به شهرداري به منظور حضور سازمان در تیمهاي تدوین طرح جامع شهر مشهد 	
• برنامه ریزي براي پاسخهاي قانوني مناسب به مصوبات احتمالي نهادهاي تصمیم ساز در راستاي تحقق اهداف تعامل با هریك از آنها	
• تدوین و ارائه کتابچه ها و مجالت تخصصي ساخت و ساز در سطح استان 	
• اتصال سامانه جامع اطالع رساني به پورتال سازمان 	
• تشریح وظایف و حقوق مالکین و انتشار آن در هنگام دریافت مجوزات )مط(	
• شفاف سازي وظایف و حقوق سازمان نظام مهندسي و انتشار آن در هنگام ارائه مجوزات 	
• برگزاري سمینارها و همایشهاي دوره اي و موردي در بخشهاي عمومي و تخصصي صنعت ساخت و ساز 	
• افزایش تعامالت اثربخش با رسانه هاي ملي 	
• استفاده مناسب از ابزارهاي تبلیغاتي گسترده در سطح استان 	
• ترغیب سایر ذینفعان در جهت تامین مالي و بودجه فرهنگ سازي عمومي و برگزاري رویدادها	

اقدامات حمایتي مرتبط با طرح

• حمایت از مکتوبات و منتشرات و صفحات وب که توسط سایر سازمانهاي متولي منتشر میشود 	
• ترغیب و حمایت از تالشهاي سایر ذینفعان در جهت فرهنگ سازي و آموزش عمومي 	
• حمایت و فرهنگ سازي از قیمت گذاري ملك با توجه به خدمات مهندسي صورت گرفته در آن	

اقدامات حمایتي مرتبط با طرح

• افزایش كيفيت ساخت و ساز در استان
ارتقاء سطح کیفي ساخت و ساز استان و افزایش اثربخشي و کارآیي نظام نظارت و کنترل بر ساخت و ساز استان از اهداف این طرح می باشد که شناسنامه 

آن در جدول ذیل آمده است

توضیحات آیتم
• ساخت و ساز برتر	 نام طرح
• رعایت کامل استانداردها و ضوابط مقررات ملي ساختمان 	
• باال بردن کیفیت خدمات مهندسي و افزایش اثربخشي و کارآیي نظام نظارت و کنترل بر ساخت و ساز استان 	
• ارتقاء سطح کیفي ساخت و ساز استان	

اهداف کالن 
مرتبط با طرح
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• جمع آوري ضوابط و استانداردهاي مقررات ملي ساختمان و ایجاد پایگاه داده آن در حوزه ساخت و ساز 	
• تدوین و بازبیني قوانین، استانداردها، دستورالعملها و ضوابط مقررات ملي ساختمان با توجه به شرایط استان 	
• تدوین نظام گواهي دهي و اعتبار بخشي به اعضا و شرکتها در حوزه مقررات ملي ساختمان 	
• آموزش و فرهنگسازي عمومي در مورد ضوابط و استانداردهاي ساخت و ساز 	
• طراحي نرم افزار ارجاع کار داینامیك 	
• طراحي سامانه نظام ارجاع کار با توجه به سابقه و رضایت کارفرمایان قبلي 	
• ارائه آموزشهاي خاص نظارت به ناظرین با همکاري ارگانهاي ذیربط 	
• آموزش اهداف و ابعاد طرح جامع تفصیلي شهرهاي استان به ناظرین مربوطه و با همکاري ارگانهاي ذیربط 	
• نیازسنجي و سیاستگذاري در راستاي ارتقاء سطح کیفي ساخت و ساز استان و تدوین الزامات مطلوب 	
• الگوسازي و تعمیم ساخت و ساز بر پایه معماري ایراني- اسالمي 	
• ارائه برنامه اجرایي ارتقاء سطح کیفي ساخت و ساز استان به هیات 4 نفره )برنامه مدیریت کیفیت(	

اهداف ساالنه 
مرتبط با طرح

• ایجاد پایگاه داده ضوابط و مقررات ملي، دستورالعملها، بخشنامه ها و اسناد فرادستي در پورتال سازمان 	
• تدوین مکانیزم گواهي دهي و اعتبار بخشي به اعضاء، دفاتر و شرکتهادر حوزه آشنایي با مقررات ملي ساختمان 	
• تحلیل و طراحي و پیاده سازي سامانه ارجاع کار دینامیك 	
• ایجاد سامانه بانك اطالعات و سوابق اعضا و رضایت نامه هاي کارفرمایان پیشین در سامانه 	
• آسیب شناسي بنیادي عوامل موثر بر مخاطرات و کیفیت پایین ساخت و ساز و پیشنهاد راه حلهاي مطلوب	

پروژه هاي 
زیرمجموعه طرح

• بروز رساني پایگاه داده ضوابط و مقررات و دستورالعملها، بخشنامه ها و اسناد	
• شناسایي فرصتهاي بروزرساني و اصالح قوانین و مقررات با توجه به شرایط استان و ارائه به مجاري ذیصالح قانوني	
• برگزاري آزمونهاي دوره هاي اعضاء در حوزه هاي مختلف مقررات ملي ساختمان	
• آموزش کاربري نرم افزار ارجاع کار به همکاران و اعضاء	
• صحه گذاري و اعتبارسنجي اطالعات اعضاء در سامانه ارجاع کار 	
• تدوین سرفصلهاي آموزشي نظارت به ناظرین با همکاري دانشگاه 	
• ارائه پیشنهاد اصالح رابطه مالي ناظر و کارفرما و ارائه به شوراي مرکزي و دستگاه تقنیني 	
• ارائه پیشنهاد اصالح قوانین مدني و کیفري شدن تخلفات به شوراي مرکزي و دستگاه تقنیني 	
• ارائه پیشنهاد اصالح ظرفیت شاغلین در بخشهاي دیگر با توجه به بانك اطالعاتي و پروفایل اعضاء 	
• تدوین تقویم آموزشي برگزاري دوره هاي مشترک نظارت با همکاري موسسات پژوهشي و دانشگاه ها 	
• تدوین سرفصلهاي آموزشي ویژگیهاي طرح جامع و تفصیلي شهري 	
• تدوین شرح خدمات براي رشته هاي مهندسي در تناسب با تعرفه هاي تعیین شده براي هر گروه تخصصي 	
• تدوین تقویم آموزشي و برگزاري دوره هاي طرح تفصیلي شهري 	
• تدوین الزامات، تصویب مقررات و تدوین پیشنهادات افزایش کیفیت ساخت و ساز به نهادهاي تصمیم گیرنده	
• ارائه برنامه اصالحات و بومي سازي قوانین در سطح استان 	
• ارائه برنامه گسترش نظارت قانوني نظام مهندسي بر تولیدکنندگان مصالح در هر استان 	
• ارائه پیشنهاد ورود سازمان نظام مهندسي به آموزش اجباري نیروي عمومي ساختمان با همکاري انجمنهاي تخصصي 	
• ارائه پیشنهاد لغو محدودیت 800 متر در ارائه خدمات مهندسي 	
• ارائه پیشنهاد قانون منع مداخله غیر متخصصین در ساخت و ساز از طریق شوراي مرکزي و دستگاه تقنیني 	
• ارائه پیشنهاد ورود سازمان به ارائه مجوز اشتغال نیروهاي عمومي ساختمان با همکاري انجمنها 	
• تاکید و پیگیري تحقق کامل اهداف شناسنامه فني ملکي ساختمان 	
• ارائه پیشنهاد جداشدن بحث نظارت بر ساختمانهاي خارج از محدوده از بحث مجوزات و پروانه ها 	
• ارائه پیشنهاد افزایش جریمه هاي تخلف و تعیین میزان تعرفه هاي تخلف جدید و ارائه به کمیته 4 نفره استان 	
• سنگین تر شدن مجازات پذیرش تخلف توسط اعضاء ناظر	

اقدامات 
استراتژیك مرتبط 

با طرح

• حمایت از انجمنها، دفاتر و شرکتها و اعضاء به جهت تدوین و بازنگري پییشنهادات اصالحات در قوانین و مقررات 	
• محاسبه امتیازات شرکت در آزمون مقررات ملي براي اعضاي منفرد یا جمعي دفاتر و شرکتهاي حوزه و درج در سوابق و رتبه بندي	
• ایجاد بستر ورود اطالعات اعضاء در سامانه ارجاع کار)ایجاد سایت در داخل سازمان( 	
• محاسبه امتیازات شرکت در دوره آموزشي نظارت و درج در سوابق اعضا و رتبه بندي 	
• محاسبه امتیازات شرکت در دوره آموزشي طرح جامع شهري و درج در سوابق اعضا و رتبه بندي 	
• حمایت از ایجاد چارچوبهاي مناسب و الگوي ساخت و ساز کیفي بر پایه معماري ایراني-اسالمي 	
• حمایت از مطالعات بکارگیري تکنولوژیهاي جدید ساخت و ساز	

اقدامات حمایتي 
مرتبط با طرح
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• توسعه و بالندگی اقتصادي و اجتماعی استان خراسان رضوي از طریق ساخت و ساز و نمادهاي شهرسازي 
هدف عمده این طرح توسعه اقتصادي و اجتماعي استان خراسان رضوي و دستیابي به صنعت ساخت و ساز باصرفه و غني از فرهنگ ایراني- اسالمي می باشد 

که شناسنامه آن در جدول ذیل آمده است.
توضیحات آیتم

• استان بالنده	 نام طرح
• توسعه پایدار محیط زیست در استان	
• ترویج فرهنگ و ارزشهاي غني ساخت و ساز بر پایه معماري ایراني-اسالمي در استان	
• گسترش همکاریها و تعامالت سازمان و اعضا در کشورهاي آسیاي میانه و افغانستان	
• دستیابي به صنعت ساخت و ساز اقتصادي و با صرفه در استان	

اهداف کالن 
مرتبط با طرح

• ارتقاء ساخت و ساز سبز در استان	
• آموزش ساخت و ساز سبز و سازه هاي سبز	
• تحقیق و پژوهش و ارائه جوائز پژوهشي محیط زیستي به طرحهاي تحقیقاتي برتر در سطح استان	
• ارتقاء آگاهي عمومي از ارزشهاي غني ایراني –اسالمي	
• انتشار و ترویج انگاره هاي ساخت و ساز ایراني – اسالمي	
• شناسایي و ایجاد پایگاه داده دفاتر، شرکتها و انجمنهاي فعال و حائز شرایط در استان	
• افزایش صادرات خدمات مهندسي استان خراسان رضوي به کشورهاي آسیاي میانه و افغانستان	
• حمایت از ایجاد یکپارچگي بین دفاتر، شرکتها و انجمنهاي صنعت ساخت و ساز	
• فراهم آوردن زیرساخت الزم براي دستیابي به صنعت ساخت و ساز اقتصادي و باصرفه در استان	
• تدوین و تصویب دستوالعمل مشاوره اقتصادي ناظرین به مالك	
• ارائه آموزشهاي الزم در کاهش هزینه و محاسبات مالي	

اهداف ساالنه 
مرتبط با طرح

• تدوین منشور ساخت و ساز پاک و فنون و ابزار ساخت و ساز بدون آسیب به محیط زیست	
• تدوین منشور ساختمان سبز و مشخصات سازه هاي ارگانیك از منظر مهندسي ساختمان )عایق بندي حرارتي، متریال ارگانیك، استحکام سازه و ...( و 	

منظر معماري شهري )مسائل جمعیتي، فضاي سبز، مبلمان شهري و ...(
• تدوین اهداف و برنامه عملیاتي فرهنگسازي ساخت و ساز ایراني- اسالمي	
• ایجاد وب سایت ترویجي انگاره هاي معماري ایراني-اسالمي در پورتال سازمان	
• بررسي بازار، فرصت سنجي و تدوین برنامه جامع صادرات خدمات مهندسي به کشورهاي آسیاي میانه و افغانستان	
• ایجاد پورتال یکپارچه ساخت و ساز استان	
• تدوین پایگاه دانش بهترین شیوه هاي عمل صرفه جویي هاي اقتصادي در پورتال سازمان	
• تدوین دستورالعملها و آیین نامه هاي مشاوره اقتصادي ناظرین به مالکان	

پروژه هاي 
زیرمجموعه طرح

• تدوین سرفصلهاي آموزشي با همکاري دانشگاه ها و انجمنهاي تخصصي	
• تدوین محورهاي پژوهشي محیط زیستي با همکاري دانشگاه هاي استان	
• تدوین سرفصلهاي مورد نیاز محتواي فرهنگي معماري ایراني – اسالمي	
• برگزاري سمینارهاي آموزشي، تهیه محصوالت چاپي و صفحات وب محتواي معماري ایراني – اسالمي	
• برگزاري دوساالنه هاي طراحي انگاره هاي ساخت و ساز ایراني – اسالمي	
• ایجاد دبیرخانه دائمي جایزه بناي برتر معماري ایراني – اسالمي در سازمان	
• تعبیه امکان ارائه نسخه چند زبانه پروفایل اعضاء، دفاتر، شرکتها، انجمنها، گروه هاي تخصصي و ... در پورتال سازمان	
• برگزاري نمایشگاه هاي توانمندي هاي استان در ارتباط با انتقال دانش و تکنولوژي و صدور خدمات مهندسي به کشورهاي آسیاي میانه و افغانستان	
• برگزاري هم اندیشي ها و همایش هاي معرفي نظام مهندسي خراسان رضوي و برنامه ریزي بازدیدهاي متقابل به و از کشورهاي آسیاي میانه و افغانستان به استان	
• تدوین سیاستهاي تعاملي با دفاتر، نمایندگیها، شرکتها، انجمنها و ... صنعت	
• ارائه پیشنهاد براي ورود دفاتر و شرکتهاي عضو سازمان نظام مهندسي به طرحهاي عمراني به سازمان مرکزي و دستگاه تقنیني	
• شناسایي بازارهاي سرمایه محلي و ملي و معرفي طرحهاي دفاتر، اعضاء و شرکتها و انجمنها و گروه هاي تخصصی و ... به بخشهاي بازار سرمایه	
• تدوین سرفصل درس ارزیابي اقتصادي و مالي پروژه هاي ساخت و ساز	
• آموزش شیوه هاي کاهش هزینه و ساخت و ساز اقتصادي و باصرفه به اعضاء	

اقدامات استراتژیك 
مرتبط با طرح

• حمایت از برگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط توسط سایر ذینفعان	
• محاسبه امتیازات حضور اعضاء در دوره هاي آموزشي ساخت و ساز سبز و درج در سوابق اعضا و رتبه بندي	
• حمایت از محققین و دانشجویان در انجام تحقیقات محیط زیستي	
• حمایت از پژوهشها و آفرینشهاي هنري و تحقیقاتي دانشگاهي در زمینه تولید محتواي فرهنگي معماري ایراني –اسالمي	
• حمایت و ایجاد انگیزه و ترغیب ساخت و ساز بر مبناي انگاره هاي ایراني – اسالمي	
• حمایت از چاپ و انتشار مجالت و بولتن هاي اطالعرساني تخصصي ساخت و ساز و وب گاه هاي تخصصي درکشورهاي آسیاي میانه و افغانستان	
• حمایت از تولید طرحهاي تجاري ساخت و ساز توسط دفاتر، اعضاء و شرکتها و انجمنها و گروه هاي تخصصی و ...	
• محاسبه امتیازات شرکت در دوره آموزشي ارزیابي اقتصادي و درج در سوابق اعضاء و محاسبه رتبه	

اقدامات حمایتي 
مرتبط با طرح
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دوست* 

بزرگ بود 
و از اهالي امروز بود 

و باتمام افق هاي باز نسبت داشت 
و لحن آب و زمین را چه خوب مي فهمید 

صداش به شکل حزن پریشان واقعیت بود 
و پلک هاش مسیر نبض عناصر را به ما نشان داد 

و دست هاش ، هواي صاف سخاوت را ، ورق زد 
و مهرباني را ، به سمت ما کوچاند به شکل خلوت خود بود 

و عاشقانه ترین انحناي وقت خودش را ، براي آینه تفسیر کرد 
و او به شیوه باران پر از طراوت تکرار بود 

و او به سبک درخت ، میان عافیت نور منتشر مي شد 
همیشه کودکي باد را صدا مي کرد 

همیشه رشته صحبت را، به چفت آب گره مي زد 
براي ما یک شب ، سجود سبز محبت را ، چنان صریح ادا کرد 

که ما به عاطفه سطح خاک دست کشیدیم
و مثل یک لهجه یک سطل آب تازه شدیم 

و بارها دیدیم ، که با چه قدر سبد 
براي چیدن یک خوشه ي بشارت رفت 

ولي نشد ، که روبروي وضوح کبوتران بنشیند 
و رفت تا لب هیچ و پشت حوصله نورها دراز کشید 

و هیچ فکر نکرد 
که ما میان پریشاني تلفظ درها 

براي خوردن یک سیب
چه قدر تنها ماندیم

به ی�اد غروب نگاه استاد و مهربان  ترین 
همکارمان  مهندس هوشنگ ختایی

* سهراب سپهری
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آموزش نیروی انس��انی از ضروریات توس��عه و پیش��رفت جوامع اس��ت. با توجه به این موضوع که به دلیل 
محدودیت های فراوان، امکان آموزش به روشهای سنتی برای عده کثیری فراهم نمی گردد، ضرورت بکارگیري 

و توسعه کاربردي آموزش های الکترونیك در جهت ارتقاء سطح دانش نیروی انسانی بسیار ضروری است.
یکی از ابزارهای قدرتمند در این زمینه، نرم افزارهای چند رسانه ای می باشدکه به سبب بهره گیری از فیلم ها، 

تصاویرگرافیکی و همچنین انیمیشن، جذابیت های ویژه ای را برای کاربران خود ایجاد می کند.
در همین ارتباط و با توجه به ضرورت امر آموزش مهندسان و فعاالن بخش ساختمان، سازمان نظام مهندسی 
ساختمان خراسان رضوی برای اولین بار در کشور اقدام به تهیه و تولید مجموعه نرم افزار چند رسانه ای آموزشی 
خدمات مهندسی ساختمان نمود که شامل اشاره اجمالی به بخش های مختلف سازمان و مباحث آموزشی در 
هفت رش��ته تخصصی برق، ترافیك، شهرسازی، عمران، معماری، مکانیك، نقشه برداری و همچنین برخی 
مباحث دیگر همچون صرفه جویی در مصرف انرژی ساختمان، استاندارد مصالح، ایمنی و مباحث حقوقی مرتبط 
با ساخت و ساز می باشد که این لوح آموزشی به همراه این ماهنامه برای مهندسین پایه 3 سازمان ارسال شده 

است.
همچنین س��ازمان نظام مهندسی ساختمان استان، تولید دو مجموعه نرم افزاری آموزشی جدید با موضوعات 

آموزش فناوری های  نوین ساختمان و آیین نامه 2800 را در دستورکار خود قرارداده است.
به منظور ارتقاء س��طح کیفی و کار آمدی بیش��تر این نرم افزار ها مش��تاقانه منتظر دریافت نظر ها، انتقادها و 
پیش��نهادهای ش��ما عزیزان می باشیم. شایان ذکر است که به ده انتقاد و پیشنهاد برتر، جوایز نفیسی از سوی 

سازمان نظام مهندسی ساختمان اهداء خواهد شد. 

معرفي مجموعه نرم افزار چند رسانه ای آموزشی خدمات مهندسی ساختمان 
معرفی نرم افزار | علی برکات
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پایان اولين دوره مسابقات قرآن كریم ویژه مهندسان ساختمان 

اولی��ن دوره مس��ابقات قرآن کریم ویژه اعضاي س��ازمان نظام مهندس��ي 
ساختمان خراسان رضوي با معرفي نفرات برتر چهار رشته قرآني پایان یافت.
به گزارش روابط عمومي س��ازمان در این دوره 180 نفر مهندس ساختماني 

شرکت کردند که از میان آنان 10 نفر بانوان مهندس بودند.
ش��رکت کنندگان در این دوره در رش��ته هاي قرائت، تالوت و ترتیل، حفظ 
یك جزء و تفس��یر جزء 30 قرآن مجید بمدت سه روز با یکدیگر به رقابت 

پرداختند.
در این مراسم که جمعي از قاریان و حافظان ممتاز و برتر کشورمان، اعضاء 
هیئت مدیره و کارکنان س��ازمان نظام مهندسي ساختمان استان، مهندس 
جاوید معاون شهرس��ازي و معماري ش��هرداري، بصی��ري پور و مهندس 
زعیمي اعضاء شوراي اسالمي شهر مشهد و اعضاي سازمان بسیج مهندسان 
نیز شرکت داشتند، استاد هاشم روغني قاري ممتاز جهاني آیاتي از کالم مجید 
قرائت کرد، سپس گروه تواشیح عترت النبي در مدح و منقبت حضرت امام 
حسن مجتبي )ع( اشعاري را همخواني کردند. مهندس محمدرضا اسماعیلي 
نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در این مراسم گفت: 
این سومین س��الي است که این س��ازمان محفل قرآني را ویژه مهندسان 

برگزار می کند.
مهندس مسعود بیژني قاري بین الملل قرآن کریم و مدیر عامل شرکت قطار 
شهري مشهد هم گفت: امسال، برگزاري اولین دوره مسابقات قرآني بیش 
از 180 مهندس قاري قرآني در س��طح استان شناسایي و همه آنان در این 

مسابقه شرکت کردند.
در پایان این مراسم جواد بهادرخان استاد روانشناسي بالیني پیرامون ارتباط به 

خدا و دستورات الهي و خود ساختگي انسان سخنراني کرد.
 مراس��م محفل قرآني تا نزدیکي س��حر در تاالر اجتماعات س��ازمان نظام 

مهندسي ساختمان خراسان رضوي ادامه یافت. 

برگزاري نخستين همایش مبدل های حرارتی صفحه ای 

نخس��تین همایش مبدل های حرارتی صفحه ای در مش��هد برگزار شد.به 
گزارش روابط عمومي س��ازمان نظام مهندس��ي ساختمان خراسان رضوي، 
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در این همایش طی سخنانی با 
بیان کاربرد تکنولوژی مبدل های صفحه ای و مقایس��ه آن با سایر مبدل ها 
گفت: مبدل حرارتی دس��تگاهی اس��ت که حرارت را از یك سیال به سیال 
دیگر منتقل می کن��د و کاربردهای زیادی در صنایع مختلف نظیر یخچال 

سازی، سردخانه، ساختمان، نفت و گاز و پتروشیمی دارد.
دکتر انوشیروان فرش��یدیان فر افزود: مبدل های حرارتی از دیدگاه شکل و 
ساختار طیف وسیعی داشته و در یکی از این طیف ها به دو بخش صفحه ای 

و میله ای تقسیم بندی می شود.
وی خاطر نشان کرد: ابتکار ایده مبدل های صفحه ای در سال 1878 توسط 
یك مخترع آلمانی صورت گرفت و پس از 50 سال این ایده در سال 1931 

توسط یك دانشمند انگلیسی به عمل درآمد.
وی افزود: هم اکنون کشورهایی مانند آمریکا، آلمان، ژاپن و سوئد در تولید 

مبدل های های صفحه ای در جهان پیشگام هستند.
فرشیدیان فر اظهار داشت: استان خراسان رضوی در سال های اخیر موفق به 
دست یابی تکنولوژی ساخت مبدل های حرارتی صفحه ای برای اولین بار در 
کشور شده است و هم اکنون تمامی مبدل های پارس جنوبی توسط مهندسان 

مشهدی ساخته شده است.
دبیر نخس��تین همایش مبدل های حرارتی صفحه ای نیز هدف از برگزاری 
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این همایش را آشنایی و آموزش مهندسان نظام مهندسی با طراحی و ساخت 
مبدل های حرارتی صفحه ای عنوان کرد.

دکتر اردشیر فرشیدیان فر محورهای این همایش را بیان تاریخچه، تکامل 
و آخرین تکنولوژی مبدل های حرارتی صفحه ای، طراحی، ساخت و جایگاه 
این مبدل ها در کشور و بهینه سازی مصرف انرژی در مبدل های صفحه ای 

عنوان نمود.
این عضو هیئت مدیره سازمان ارتباط بین صنعت و دانشگاه در بخش ساخت 
مبدل های حرارتی در خراس��ان رضوی را قوی دانس��ت و افزود: هم اکنون 
ایران به لحاظ س��اخت مبدل های حرارتی صفح��ه ای که در صنایع نفت، 

پتروشیمی و گاز کاربرد دارد، با توجه به تحریم ها خودکفا شده است.
وی اظهار داش��ت: خراسان رضوی برای نخستین بار در کشور و خاورمیانه 
از چند س��ال گذش��ته تاکنون موفق به س��اخت و تولید مبدل های حرارتی 

صفحه ای شده است.
الزم به ذکر اس��ت: جمهوري اس��المي ایران از واردات دستگاه هاي مبدل 
حرارتي در صنایع نفت، گاز و پتروشیمي، سردخانه، نیروگاه ها، یخچال سازي 

و صنعت ساختمان خودکفا شده است.

سومين اجالس سراسری گروه های تخصصی برق سازمان نظام مهندسی 
كشور در مشهد 

سومین اجالس سراسری گروه های تخصصی برق سازمان نظام مهندسی 
کشور هجدهم خرداد در مرکز پژوهش های آستان قدس رضوی برگزار شد.

عضو هیات رئیس��ه سازمان نظام مهندسی س��اختمان خراسان رضوی در 
مراسم افتتاح این اجالس گفت: این سازمان هم اکنون دارای 18 هزار عضو 

در هفت رشته تخصصی مهندسی است.
مهندس جواد آفاق اسالمیه افزود: ساالنه حدود پنج میلیون مترمربع ساخت 
و س��از در اس��تان خراسان رضوی انجام می ش��ود و این در حالی است که 
سرمایه گذاری صنعت ساختمان در استان حدود دو هزار و 500 میلیارد تومان 

در سال برآورد شده است.
وی با بیان اینکه صنعت ساختمان حدود 700 نوع شغل ایجاد می کند، گفت: 
این صنعت نقش بس��زایی در اشتغالزایی و ایجاد شغل های متعدد در کشور 

دارد.
وی با اش��اره به تدوین استراتژی راهبردی س��اختمان در این استان افزود: 
اس��تراتژی راهبردی ساختمان به عنوان بهترین سند برای تصمیم سازی و 
تصمیم گیری مناس��ب به منظور ارتقای کیفیت ساخت و سازها با توجه به 

ویژگیهای منحصر به فرد صنعت ساختمان می باشد.
وی اظهارداشت: در این راستا تاکنون اقدامات موثری پیرامون ارتقای کیفیت 
س��اخت و سازها در استان خراسان رضوی انجام شده که راه اندازی سامانه 
یکپارچه س��ازی ارایه خدمات شهری برای اولین بار در مشهد از جمله این 

اقدامات است.
او گفت: خدمات شهری از جمله صدور پروانه ساختمان در مشهد از اسفندماه 

سال گذشته در دفاتر مهندسی ساختمان انجام می شود.
آفاق اسالمیه، اجرای سیستم 'ارتینگ' در شبکه داخلی ساختمان ها، افزایش 
کیفیت اجرای تاسیسات برقی در ساختمان، برنامه ریزی برای سیستم های 
اعالم حریق و یکسان سازی ضوابط ایمنی و آتش نشانی را از دیگر اقدامات 

انجام شده در این راستا عنوان کرد.
عضو هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی با اشاره 
به چش��م اندازهای این سازمان افزود: برنامه ریزی برای افزایش طول عمر 
س��اختمان ها، حذف واردات و تولید هرگونه کاالی غیراستاندارد در صنعت 
ساختمان و فعالیت های شرکت های اختصاصی ذیصالح در حال انجام است.

دبی��ر این اج��الس نیز گفت: اجالس سراس��ری گروه های تخصصی برق 
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سازمان نظام مهندسی کشور هر شش ماه یکبار برگزار می شود که تاکنون 
اجالس های پیش��ین در شهرهای قزوین و محمودآباد استان مازندران برپا 

شده است.
مسعود صالحی پویا افزود: درسومین اجالس سراسری گروه های تخصصی 
برق 80 نفر از نمایندگان شورای مرکزی شرکت نظام مهندسی کشور از تمام 

استان ها و مدیران ارشد شرکت های برق کشور حضور دارند.
وی پیگیری برنامه ها و اقدامات ش��ورای مرکزی س��ازمان نظام مهندسی 
ساختمان کشور در حوزه صنعت برق را از جمله اهداف برگزاری این اجالس 

ذکر کرد.
وی افزود: پیگیری تفاهم نامه س��ه جانبه متش��کل از وزارت نیرو، مسکن 
و شهرس��ازی و نظام مهندسی ساختمان، پیگیری آسانسورها و تعرفه های 

خدمات مهندسی از جمله موضوعات مورد بحث این اجالس است.

برپایي همایش آموزشي »مباني پدافند غيرعامل با رویكرد مهندسي« 

همایش آموزش��ي » مباني پدافند غیر عامل با رویکرد مهندس��ي« هفتم 
تیرماه سالجاري با شرکت بیش از 200 نفر از مهندسان رشته هاي ساختمان 
از سوي سازمان بسیج مهندس��ان خراسان رضوي در آمفي تئاتر دانشکده 

مهندسي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی سازمان، در این همایش دو روزه، مشاور استاندار و 
دبیر شوراي پدافند غیر عامل استان خراسان رضوي اهداف پدافند غیر عامل 

را در حوزه مردم و تهدیدات خارجي و داخلي تشریح کرد.
رجبي  مقاوم سازي، استحکامات و ایمن سازي سازه هاي حیاتي را از ارکان 

اصلی پدافند غیرعامل برشمرد.
در ادامه دو تن از اس��تادان دانش��گاه پیرامون مقاوم سازي و سازه هاي امن، 
آمایش و مکان یابي، کار بس��ت معماري شهرسازي در پدافند غیر عامل و 

مدیریت بحران دفاعي سخنراني کردند.
الزم به ذکر اس��ت این نشس��ت با همکاري اس��تانداري، سازمانهاي نظام 
مهندسي ساختمان، معدن و کشاورزي. اداره کل راه و شهرسازي، دانشگاه 
فردوسي مش��هد، بنیاد مس��کن انقالب اسالمي و س��ازمان نظام کارداني 

ساختمان و دبیرخانه شوراي پدافند غیرعامل خراسان رضوي برگزار شد.

گشایش دفتر انجمن مهندسين خير و مسكن ساز در نظام مهندسی 

دفتر انجمن مهندس��ین خیر مسکن ساز خراس��ان رضوی طی مراسمی در 
سازمان نظام مهندسی ساختمان در مشهد گشایش یافت. به گزارش روابط 
عمومی س��ازمان، در این مراسم عضو شورای اسالمی شهر مشهد و رئیس 
انجمن خیرین مسکن ساز استان گفت: با کمك خیرین 900 واحد مسکونی 
در شهر مقدس مشهد ساخته شده که به صورت رایگان و ارزان و مستحکم 

به خانواده های محروم و بی سرپرست واگذار شده است.
به گفته غالمرضا بصیری پور با کمك افراد خیر اندیش 1100 واحد مسکونی 
در مناطق مختلف شهر مشهد بمنظور اسکان محرومان واگذار شده است. 
وی یکی از معضالت احداث مسکن محرومان را گرانی زمین در شهر مشهد 
دانست و از مهندسان ساختمان خواست در اجرای پروژه های ساختمان افراد 

بی بضاعت انجمن خیرین مسکن ساز را یاری دهند.
در این جلس��ه مهندس حسن پورحسینی عضو هئیت رئیسه سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان نیز گفت: با کمك خیرین احداث درمانگاه دیالیزی، 
مس��جد امام سجاد )ع(، مس��جد حضرت صاحب الرمان )عج( و نیز خیریه 
گلزار علوي )طرحی برای اس��کان کودکان بی سرپرس��ت( را در دستور کار 

قرار داده ایم.
عضو انجمن مهندسین خیر و مسکن ساز مشهد ادامه داد: از سوی سازمان 
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نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی طراحی احداث مجموعه فرهنگی 
امام علی )ع( مس��جد شهر بیشکك مرکز جمهوری قرقیزستان انجام شده 
و آقای مهندس حسینعلی زاده رئیس هیئت مدیره شرکت بتن ساز مشهد 

ساخت این مرکز فرهنگی را قبول کرده است.

برگزاري همایش آموزشي "ماليات بر درآمد مشاغل مهندسي"

با هدف ش��فاف س��ازي ضوابط حاکم بر مالیات درآمد مشاغل مهندسي و 
ابهام زدایي از وضعیت موجود، همایش آموزش��ي "مالیات بر درآمد مشاغل 
مهندسي" 22 تیرماه سال سالجاري در سالن همایش دانشگاه علمي کاربردي 
ش��هرداري ها با حض��ور بیش از 270نفر از مهندس��ان عم��ران، معماري، 

شهرسازي، برق و مکانیك، مدیران و کارشناسان عالقه مند برگزار شد.
در این همایش که با حمایت سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي 
و سازمان بسیج مهندسان خراسان رضوي برپا شد، 3 نفر از کارشناسان ارشد 
اداره کل مالیات اس��تان خراس��ان رضوي مطالبي را در خصوص مالیات بر 
درآمد مش��اغل حقیقي، مالیات بردرآمد مشاغل حقوقي و مالیات بر ارزش 

افزوده، ارایه کردند.

برپایي دوره آموزشی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

دوره آموزشی یك روزه مبحث 19 مقررات ملی ساختمان 8 تیرماه سالجاري 
در س��الن آمفی تئاتر اداره کل راه و ش��هر سازی با موضوع مبحث نوزدهم 

انرژی و مصالح عایق کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان برگزار شد. 
در این دوره با هدف آش��نایی بیشتر مهندس��ان ناظر مکانیك و معماری و 
عم��ران در زمینه عایق کاری پوس��ته خارجي س��اختمان و نح��وه اجرا و 
مصالح مورد اس��تفاده تعریف و برگزار ش��د دکتر بهروز محمد کاری، عضو 
هیئت علمی مرکز تحقیقات راه و شهرس��ازي به ارایه مطالبي در خصوص 
تقسیم بندی عایق های حرارتی بر حس��ب ساختار فیزیکی و شکل، عایق 
تخته ای آلی با منش��ا طبیعی، طبقه بندی عایق های حرارتی از نظر منشا، 
پنل های کاه فشرده، عایق سلولزی، عایق پلیمری، فوم های پلیمری، الیاف 

پالستیکي، شیشه سلولزي و.. . پرداخت.

حسن اعتماد دولت به سازمان نظام مهندسي ساختمان بي سابقه است

اعضاي شوراي مرکزي نظام مهندسي ساختمان درباره دستاوردهاي اجالس 
پانزدهم در کرمانشاه اظهار داشتند: اجالس پانزدهم هیات عمومي سازمان 
نظام مهندس��ي ساختمان دستاوردهاي بي نظیري همچون تنفیذ اختیارات 
دولت به این س��ازمان را به همراه داشته و در طول دوران فعالیت سازمان، 

بي سابقه بوده است.
به گزارش روابط عمومي س��ازمان نظام مهندس��ي س��اختمان کشور، پس 
از برگزاري اجالس پانزدهم هیات عمومي س��ازمان در کرمانش��اه، دس��ت 

اندرکاران و کارشناسان به بررسي دستاوردهاي این اجالس پرداخته اند.
آنچه این اجالس را از سال هاي قبل متمایز کرد، ظرفیت هایي بود که براي 
انتقادهاي س��ازنده و ابراز نظرها و نگاه هاي کارشناسي مختلف در اجالس 
وجود داشت و این ظرفیت، مسیر را براي اصالح امور هموارتر کرد. چرا که 
سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور در یك سال و نیم اخیر روندي را در 

پیش گرفته است تا عقب ماندگي هاي دوره هاي قبل را جبران کند.
یکي از بارزترین دس��تاوردهاي اجالس پانزدهم در کرمانش��اه نیز این بود 
که به خوبي از ظرفیت و توان مهندس��ان ایراني براي اصالح امور و جبران 

عقب ماندگي ها استفاده کرد.



ـ ر خب

74

حامد شیخ طاهري عضو شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان 
کشور در این باره مي گوید: اجالس پانزدهم در شرایط ایده آلي برگزار شد. 
این اجالس از نظر افزایش ظرفیت براي ش��نیدن انتقادهاي کارشناس��ي و 

سازنده و ایجاد زمینه هاي اصالح بي سابقه بود.
ش��یخ طاهري با تجلیل و تقدیر از شرکت کنندگان در اجالس پانزدهم که 
نظ��رات و حتي انتقاده��اي خود را بدون حب و بغض و در راس��تاي منافع 
و مصالح جامعه نظام مهندس��ي ساختمان مطرح کردند مي افزاید: ظرفیت 
انتقادپذیري مدیریت س��ازمان در یك س��ال و نیم اخیر بسیار باالست و به 

همین علت ما شاهد روند رو به رشدي در این سازمان هستیم.
عضو شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور تاکید می کند: 
مدیریت فعلی با این ش��یوه مدیری��ت و ظرفیت فوق الع��اده اي که براي 
انتقادپذیري و توجه به اظهارات و نقدهاي کارشناس��ي دارد، هیچ وقت تنها 

نخواهد بود و ما کامال از وضعیت موجود حمایت مي کنیم.
وي اظه��ار مي دارد: ما ب��ه دنبال عرضه توانمندي ها و داش��ته هاي جامعه 
مهندسي ساختمان هستیم و ریاست فعلی بهترین گزینه براي تحقق کامل 

این هدف است.
رویكرد برگشت به مسایل قانوني و قانونگذاري، فرصت بزرگي است

مهدي میرفندرس��کي دیگر عضو ش��وراي مرکزي سازمان نظام مهندسي 
ساختمان کشور نیز درباره اجالس پانزدهم مي گوید: مهمترین دستاورد این 
اجالس را مي توان تنفیذ بخشي از مهمترین اختیارات وزارت راه و شهرسازي 

به سازمان نظام مهندسي ساختمان عنوان کرد.
وي مي افزاید: این دس��تاورد بزرگي اس��ت که تا به حال س��ابقه نداشته و 
بالندگي و صالحیت این س��ازمان را اثبات می کند. همچنین طبق دس��تور 
رئیس جمهور قرار ش��ده اس��ت نظارت بر پروژه هاي عمراني دولتي نیز به 
سازمان نظام مهندسي ساختمان محول شود و این انقالب بزرگي است. چرا 
که حوزه نظارتي سازمان دیگر فقط به ساختمان سازي محدود نمی شود بلکه 

پروژه هاي مهم و ملي نیز در این حوزه گنجانده می شود.
عضو شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور ادامه می دهد: 
یکي دیگر از دستاوردهاي مهم اجالس کرمانشاه این بود که مسیر را براي 
ورود و نفوذ بیش��تر س��ازمان به عنوان یك نهاد غیردولتي باز کرد. سازمان 
نظام مهندسي ساختمان کشور دیگر صرفا یك نهاد نظارتي نخواهد بود بلکه 
تعیین مقررات، استانداردها و معیارها نیز از موضوعاتي است که به سازمان 

واگذار خواهد شد.
میرفندرس��کي در ادامه اظهارات خود مي گوید: ظرفیت س��ازي جدید براي 
اشتغال مهندسان نیز از دیگر دستاوردهاي جدید سازمان و اجالس است و 
ما به دنبال این هستیم که مهندسان عالوه بر طراحي و نظارت، از ظرفیت 

جدیدي با عنوان "مدیریت و کنترل پروژه" بهره مند شوند.
وي با اعالم حمایت قاطع از ریاس��ت سازمان اظهار مي دارد: تفاوت اصلي 
رئیس فعلی سازمان نظام مهندس��ی ساختمان کشور با مدیریت دوره هاي 
قبل این است که حوزه نفوذ ایشان بسیار باال و بیشتر از مدیران سابق است. 
ضمن اینکه رویکرد "برگش��ت به سمت مس��ایل قانوني و قانونگذاري" به 
تازگي از سوي ایش��ان مطرح شده است. بخصوص اهرم مجلس، فرصت 
و ظرفیت بزرگي براي جامعه مهندس��ي ساختمان کشور و نیز اقشار جامعه 
اس��ت تا از این طریق و با ایجاد تحوالت بزرگ نه تنها عقب ماندگي هاي 
سابق جبران ش��ود بلکه شاهد ارتقاي کیفیت ساختمان ها وتوجه بیشتر به 

ظرفیت هاي قانوني و در نتیجه امنیت بیشتر مردم جامعه باشیم.
عضو شوراي مرکزي سازمان ادامه می دهد: بازنگري قانون نظام مهندسي و 
کنترل ساختمان کشور موضوع مهمي است که تا به حال مغفول مانده و ما 
امیدواریم با توجه به جدیت مدیریت فعلي سازمان، تحوالت بزرگي در این 

بخش اتفاق بیفتد.
حسن اعتماد دولت به سازمان، بي سابقه است
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بهزاد محمدي از اعضاي شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان 
کشور نیز معتقد اس��ت: این دوره از اجالس هیات عمومي که در کرمانشاه 

برگزار شد در مقایسه با دوره هاي قبل از پیشرفت هاي خوبي برخوردار بود.
وي افزود: وزیر راه و شهرسازي به عنوان عالي ترین مقام اجرایي در حوزه 
ساختمان، بخش��ي از مهمترین اختیارات این وزارتخانه را به سازمان نظام 
مهندس��ي ساختمان کشور تنفیذ کردند و این اتفاق بزرگ و میمون، نشان 
دهنده حس��ن اعتماد دولت به این س��ازمان اس��ت. ما هیچ وقت و در هیچ 

دوره اي چنین دستاورد شیریني نداشته ایم.
محمدي ادامه می دهد: با توجه به پیشرفت هاي خوب سازمان در یك سال 
و نیم اخیر، حمایت قاطع خود را از ریاس��ت کنونی س��ازمان نظام مهندسی 

ساختمان کشور اعالم مي کنیم.

تحقق شعار رهبري؛ مهمترین هدف سازمان نظام مهندسي ساختمان 

 رئیس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور با اشاره به نامگذاري امسال 
از سوي رهبر معظم انقالب بنام 'تولید ملي، حمایت از کار و سرمایه ایراني' 
گفت: راهبرد اصلي س��ازمان نظام مهندس��ي س��اختمان کشور حرکت در 

راستاي تحقق این شعار است. 
سید مهدي هاشمي 21 تیرماه در پانزدهمین اجالس هیات عمومي سازمان 
نظام مهندسي ساختمان کشور در کرمانشاه با بیان این مطلب افزود: رفتار، 
گفتار و رهنمود هاي رهبر انقالب در س��ال هاي اخیر همواره هدایتگر بوده 
است و ملت ایران نیز به اهداف مطرح شده از سوي معظم له توجه حداکثري 
داش��ته و این مهم موفقیت هاي بزرگي در صحنه هاي داخلي و بین المللي 

نصیب کشورمان کرده است.
هاش��مي در ادامه افزود: شعار امس��ال این سازمان بسط و گسترش سازمان 
نظام مهندسي ساختمان در حمایت از تولید ملي و کار و سرمایه ایراني است.
وي با اشاره به تدوین استراتژي و راهبردهاي نوین سازمان نظام مهندسي 
ساختمان کشور در سال گذشته، تصریح کرد: در راستاي ارتقاي کیفي این 
س��ازمان سال گذشته برنامه هاي راهبردي تدوین گردید و در سالجاري نیز 
نظام مهندس��ي ساختمان کش��ور براي ایجاد هم افزایي در سطح کشور و 

جهان اسالم تالش خواهد کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور با تاکید بر لزوم اشاعه فرهنگ 
و ارزش هاي اسالمي گفت: براي ترویج ارزش هاي اسالمي باید به فرهنگ 

اسالمي در معماري و شهرسازي کشور اهمیت فراوان داده شود.
وي ساختمان ها و ابنیه موجود در کشور را دارایي هاي مهم ملي عنوان کرد 
و افزود: بخش عظیمي از سرمایه هاي عمومي کشور در حوزه ساختمان بکار 

رفته است و این امر رسالت مهندسان را سنگین تر می کند.
هاشمي در ادامه خواستار توجه به ماموریت هاي حرفه اي در کنار جایگاه پر 
اهمیت صنفي و اجتماعي مهندس��ان کشور شد و اظهار داشت: امیدوارم با 
افزایش س��طح تعامل و ارتباط با نهادهاي حاکمیتي، گام هاي موثري براي 

پیشبرد اهداف نظام مهندسي کشور برداشته شود.
رئیس سازمان نظام مهندسي کشور نشست هیات هاي عمومي نظام مهندسي 
ساختمان کشور که هر سال یکبار برگزار می شود را فرصتي مناسب براي هم 

اندیشي و هم فکري و همچنین توسعه خدمات بهینه به مردم عنوان کرد.

افزایش رعایت مقررات ملي ساختمان در كشور 

به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور، غالمرضا 
هوائ���ي با بی��ان این که ام��روزه در رعایت مقررات ملي س��اختمان وضع 
خوبي داریم، گفت: تغییر نگرش به وضع ساخت و ساز به ویژه صنعتي سازي 



ـ ر خب

76

و فن آوري هاي نوین در حوزه س��اخت و ساز و فرهنگ سازي رسانه ها به 
ویژه صدا و سیما از عوامل مهم در دستیابي به پیشرفت است.

وي اف��زود: تا دو س��ال آینده به میزان 100درص��د در رعایت مقررات ملي 
ساختمان خواهیم رسید.

مدیر کل مقررات ملي س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازي با اشاره به این 
که امس��ال حوزه نظارت بیش از پیش توس��عه خواهد یافت، گفت: استفاده 
از خدمات ش��رکت هاي کنترل بازرس��ي و اعتبارات در نظرگرفته ش��ده، از 

برنامه هایي است که براي پیشبرد رعایت مقررات ملي اجرایي می شود.
هوایي گفت: همایش منطقه اي مقررات ملي س��اختمان به منظور بررسي 
عملکرد س��اخت و ساز هاي اس��تاني در همه شهرها برگزار و ازهمه عوامل 

ساخت و ساز قدراني می شود.
مقررات ملي ساختمان شامل مجموعه اي از بایدها و نبایدها و حداقل هایي 

است که در ساخت و ساز باید رعایت شود.
این مقررات باعث افزایش ایمني، کیفیت، آس��ایش، س��المت و بهره وري 

مناسب در ساخت و ساز کشور خواهد شد.
هوایي اظهار داشت: یکي از وظایف وزارت راه و شهرسازي، تدوین مقررات 
ملي ساختمان است که خوشبختانه تا امروز، در همه بخش هاي مقررات ملي 
س��اختمان، ضوابط و قواعد فني را تدوین، تصویب و به صنعت ساختمان، 

ابالغ کرده ایم.
وي تاکید کرد: امروز هیچ بخشي در حوزه مقررات ملي ساختمان وجود ندارد 
که قواعد و ضوابط فني آن روي زمین مانده باشد. آخرین مجموعه اي که نیاز 

به تصویب داشت، مربوط به پدافند غیرقابل بود که خوشبختانه انجام شد.
وي اف��زود: در حوزه تروی��ج، آموزش و تبلیغ هم وزارت راه و شهرس��ازي 
با همان اعتباراتي که در اختیار داشته اس��ت و با مشارکت دستگاه هایي که 
مرتبط بوده اند، به همراه سازمان نظام مهندسي سراسر کشور، فعالیت هاي 

خوبي انجام داده است. 
هوایي گفت: برگزاري همایش ها، تهیه کتاب، لوح فش��رده، مش��ارکت در 
ساخت برنامه هاي تلویزیوني، شرکت در سفرهاي استاني، جلسه با شهرداران، 
مسووالن ساخت و ساز مهندسان و... بخشي از کارهاي تدریجي انجام شده 
است و آشنایي با مقررات ملي ساختمان، در سطح کشور توسعه یافته است.

هوایي افزود: همه مهندسان و دست اندرکاران ساختمان با نشان ها، فرهنگ 
و بایدها و نبایدها و مقررات ملي ساختمان، آشنایي دارند و البته ممکن است 
این آش��نایي کافي نباشد اما در حد الزم است و باید در مناطق دوردست به 

ویژه درباره کیفیت مصالح بومي بیشتر تبلیغ کنیم.
 هوایي گفت: در حوزه کنترل هم طبق ماده 35 قانون نظام مهندسي، بخشي 
از امور مربوط به نظارت عالیه اس��ت که به رعایت مقررات ملي س��اختمان 
ارتباط دارد و مربوط به وزارت راه و شهرس��ازي است، البته نظارت عالیه به 

این معنا نیست که تك تك واحدها نظارت شود.

ممنوعيت »مشاركت  در ساخت« براي مشاوران امالك

رئیس اتحادیه مش��اوران امالک اعالم کرد: دولت صدور کدرهگیري براي 
مش��ارکت در س��اخت را ممنوع کرده است و مشاوران امالک نباید در حوزه 

مشارکت در ساخت وارد شوند.
مصطفي قلي خسروي، رئیس اتحادیه کشوري مشاوران امالک در گفت وگو 
با »ایس��نا«، درباره واسطه گري بنگاه هاي معامالتي در مشارکت در ساخت 
اظهار کرد: به  طور مثال اگر مالکي براي درخواست مشارکت در ساخت به 
بنگاه معامالتي خودم��ان مراجعه کند ما آن را نمي پذیریم و توصیه ما این 
است که مشارکت در ساخت بهتر است انجام نشود. وي ادامه داد: مشارکت 
در ساخت عالوه بر مشکالت جانبي فراواني که دارد کد رهگیري ندارد. به 
این معني که س��اختماني که هنوز س��اخته نشده نمي تواند کد رهگیري به 
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آن تعلق گیرد. رئیس اتحادیه کش��وري مش��اوران امالک با تاکید بر اینکه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز کد رهگیري براي مشارکت در ساخت را 
ممنوع کرده است، تصریح کرد: مشاوران در بنگاه هاي معامالتي مشارکت در 
ساخت را دردسرساز دانسته و ترجیح مي دهند در مورد آن مداخله اي نداشته 
باشند. خسروي ادامه داد: مردم باید با آگاهي الزم وارد پروژه هاي مشارکت 
در ساخت شوند و بدانند حق مشاوره و حکمیت بنگاه داران در مشارکت در 
ساخت با کمیسیون معامالتي آنان فرق می کند زیرا این کار زحمت و دردسر 

بیشتري دارد.

ساكنان مسكن مهر دوباره پاالیش مي شوند

پس از ش��ایعه اي که ماه گذشته در شهر جدید پرند بین ساکنان واحدهاي 
مس��کوني مهر پیچیده بود مبني بر اینکه دولت بنا دارد دوباره شرایط آن ها 
را براي اختصاص مسکن مهر پاالیش کند، روز گذشته معاون امور مسکن 

وزارت راه وشهرسازي بر این شایعه مهر تایید زد.
ابوالفضل صومعلو اعالم کرد: کارگروهي در وزارتخانه براي بررس��ي دوباره 
صالحیت متقاضیان مس��کن مهر شهر جدید پرند تشکیل شده و این افراد 

دوباره پاالیش مي شوند.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه پرونده ثبت نام کنندگان در پرند 
یك بار دیگر بررسی می شود، گفت: برخی از متقاضیان فقط یك اجاره نامه 
فراهم کردند تا بتوانند در پرند ثبت نام کنند که براساس قانون باید از ثبت نام 

آن ها جلوگیری شود.
ابوالفضل صومعلو با اشاره به تخلف برخی از متقاضیان برای ثبت نام مسکن 
مهر گفت: برای ثبت نام مسکن مهر در شهر تهران باید سابقه سکونت 5 
ساله از سوی متقاضی ارایه شود؛ اما برخی از متقاضیان فقط یك اجاره نامه 

فراهم کردند تا بتوانند در پرند ثبت نام کنند.
وی ب��ا بیان اینک��ه این افراد در تهران زندگی نمی کنن��د، بیان کرد: قانون 
ب��ه دولت این اج��ازه را می دهد تا از ثبت نام این اف��راد جلوگیری کند زیرا 
براساس قانون واحدهای مسکونی مهر در شهرهای اطراف تهران، مختص 

تهرانی هاست.
صومعلو تصریح کرد: بنابراین وزیر کارگروهی را تشکیل داد تا این موضوع را 
بررسی کند و البته این را باید گفت که تعداد این گونه افراد در پرند محدود 

است.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه این افراد در آینده برای ثبت در 
سازمان اسناد با مشکل مواجه می شوند، افزود: حتی اگر وزارت راه وشهرسازی 
این افراد را حذف نکند در زمان سند دار شدن واحدهای مسکن مهر و ارایه 

مدارک، این افراد با مشکالتی روبه رو می شوند.

حذف »خانه خالی« از كانال »وام خرید«

تعدادی از نمایندگان مجلس در جلس��ه ای با مس��ووالن ارشد وزارت راه و 
شهرسازی، بحث افزایش تعداد خانه های خالی در کشور و وجود 6/1 میلیون 
واحد مسکونی بدون استفاده در بازار مسکن را مورد بررسی قرار دادند و برای 
حذف این چالش از بازار، پیش��نهادی غیر از آنچه وزارت راه وشهرسازی به 

اجرای آن دارد را مطرح کردند.
به اعتقاد نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس بیش از نیمی از خانه های 
خالی متعلق به انبوه س��ازانی اس��ت که ماه ها قصد فروش دارند؛ اما ضعف 

قدرت خرید مسکن، مانع مصرفی شدن این واحدها شده است.
نمایندگان مجلس در عین حال به دولت پیشنهاد کردند به جای اخذ مالیات، 
س��از وکاری در سیس��تم بانکی تعریف کند تا براساس آن تسهیالت خرید 

مسکن تا سقف 50 درصد قیمت مسکن در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
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جلسه ای که چندي پیش در کمیسیون عمران مجلس با حضور معاونان وزیر 
راه وشهرس��ازی و مقامات ارشد بانك مسکن برای ارزیابی آخرین وضعیت 
پیشرفت مس��کن مهر و همچنین بررسی عملکرد این بانك برای اعطای 
تسهیالت ساخت به این واحدها، برگزار شد با طرح یك انتقاد و یك پیشنهاد 

از سوی نمایندگان عضو این کمیسیون همراه شد.
به گ��زارش »دنیای اقتصاد«، مس��ووالن بانك مس��کن و برخی معاونان 
نیکزاد در حالی برای ارایه آخرین گزارش فعالیت های خود در زمینه ساخت 
مسکن مهر در کمیسیون عمران حاضر شدند که نمایندگان این کمیسیون 
با طرح برخی انتقادات درخصوص تاخیرهای به وجود آمده در زمینه پرداخت 
تسهیالت ارزان قیمت به انبوه سازان از سوی بانك مسکن، پیشنهاد کردند 
سازوکاری فراهم شود تا از این پس وزیر راه وشهرسازی ضمن برخورداری 
از توان باالتر مدیریتی و اجرایی بتواند برخی دس��تگاه های خدمات رس��ان 
مربوط به س��ایر وزارتخانه ها از جمله وزارت نیرو را تحت مدیریت مستقیم 

خود قرار دهد.
اما در همین جلسه نمایندگان کمیسیون عمران ضمن رد آمار مبنی بر وجود 
یك میلیون و 600 هزار خانه خالی در کشور، به مسووالن مسکن حاضر در 
جلسه اعالم کردند که حتی به فرض واقعی بودن این آمارها، طرح دریافت 

مالیات از خانه های خالی، طرحی بی نتیجه است.
این نمایندگان به طراحان دریافت مالیات از خانه های خالی بویژه وزارت راه و 
شهرسازی توصیه کردند که این گونه چاره جویی ها برای رفع مشکالت بازار 
مسکن پاک کردن صورت مساله است؛ چراکه در حال حاضر احتکار در بازار 
مسکن جایی ندارد و تنها معضل پایین بودن قدرت خرید مردم عامل خالی 

ماندن برخی واحدهای ساخته شده از سوی انبوه سازان است.
براساس این گزارش، افزایش قدرت خرید مردم تا حداقل 50 درصد قیمت 
خرید یا ساخت واحد مسکونی در کنار افزایش انگیزه بخش خصوصی برای 
ساخت و ساز با اتکا بر منابع جدید مالی صندوق توسعه ملی، راهکار نهایی 
نمایندگان کمیسیون عمران به دولت برای رفع معضل کنونی بازار مسکن 

در این جلسه بود.

عامل افزایش اجاره پيدا شد!

رئیس اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد گفت: مردم در انجام 
معامالت ملکی به مشاوران دارای قرارداد رسمی و کد رهگیری مراجعه کنند.

ص��ادق عابدزاده گفت: حدود 6500 بنگاه معامالت ملکی مجاز در س��طح 
شهر مشهد فعال هستند که نرخ های مسکن هر منطقه توسط خود اتحادیه 
به آن ها اعالم می شود. وی افزود: متاسفانه در زمینه نرخ اجاره بها این خود 
مالکان هستند که با توجه به هزینه هایشان باعث افزایش قیمت می شوند و 

به هیچ عنوان این افزایش قیمت برای ما منفعتی ندارد.
وی تصریح کرد: باال بردن اجاره ها نتیجه ای جز عدم توانایی مستاجران در 
پرداخت اجاره ها در ماه های دوم و سوم نداشته و منجر به برخوردهای قضایی 
می شود. رئیس اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد با توجه به 
شرایط کنونی کشور، افزود: سقف ارایه مجوز در زمینه بنگاه ها باز است و این 

مساله در راستاي سیاست اشتغال زایی است.

پرداخت وام بافت فرسوده خراسان

رئی��س اداره نوس��ازی بافت ه��ای فرس��وده اداره کل راه و شهرس��ازی 
خراسان رضوی از پرداخت تسهیالت مسکن مهر به 3 هزار و 122 واحد در 

بافت های فرسوده استان خبر داد.
منیژه موس��ی نژاد اظهار کرد: تس��هیالت احداث مسکن از محل تبصره 6 
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قانون بودجه س��ال های 84 تا 86 با عاملیت بانك مس��کن و تا سقف 140 
میلیون ریال به 475 واحد در 10 شهر استان از جمله این موارد بوده است. 
وی با اشاره به اینکه تمام این تسهیالت با راهبری و هدایت شرکت عمران 
و مسکن س��ازان ش��رق پرداخت شده اس��ت، افزود: 665 واحد نیز از محل 
تس��هیالت تا س��قف 200 میلیون ریالی با عاملیت بانك سپه در 13 شهر 

استان بهره مند شده اند.
رئی��س اداره نوس��ازی بافت ه��ای فرس��وده اداره کل راه و شهرس��ازی 
خراس��ان رضوی تعداد واحدهای برخوردار از تسهیالت 150 و 200 میلیون 
ریالی با عاملیت بانك مسکن را یك هزار و 982 واحد و در 12 شهر استان 
اعالم کرد. موس��ی نژاد گفت: در مجموع شهر مش��هد با 934 واحد دارای 
بیشترین س��همیه تسهیالت پرداخت ش��ده در این حوزه بوده و شهرهای 
س��بزوار با 587 واحد، قوچان با 510 و نیشابور با 409 واحد در رده های دوم 

تا چهارم قرار دارند.

دومين برج بلند كشور در گرگان افتتاح شد

دومین برج بلند کشور با حضور مصطفی محمد نجار وزیر کشور در گرگان 
افتتاح شد.

نماد میدان بس��یج گرگان پس از برج میالد دومین برج بلند کشور به شمار 
می رود ,ارتفاع برج گرگان 57 متر بوده که در 4 طبقه، یك طبقه زیرزمین با 
کاربری تجاری و اداری به مساحت 1500 متر مربع و یك طبقه آشپزخانه به 

مساحت حدود 250 مترمربع در ارتفاع 30 متری احداث شده است.
همچنین، یك طبقه رستوران به مساحت 300 متر مربع در ارتفاع 34 متری 
و همچنین یك طبقه تراس به مساحت 170 متر مربع در ارتفاع 38 متری 

احداث شده است.
از ویژگی ه��ای منحصر بفرد این ب��رج می توان به یك تراس مخصوص با 
نمای شهر زیبای گرگان، رستوران منحصر بفرد گردان در بلندترین ساختمان 
استان و صاعقه گیر و آنتن 15 متری با قابلیت تجهیزات ارتباطی اشاره کرد. 

بیش از 70 میلیارد ریال برای ساخت این طرح هزینه شده است.

ساخت مبلمان شهری با كامپوزیت مقاوم بدست آمده از زباله ها

محققان ش��هرک علمی تحقیقاتی اصفهان از ضایعات ش��هری کامپوزیت 
مقاوم��ی را عرضه کرده اند که عالوه بر دارا ب��ودن عمر مفید باال، در برابر 
رطوبت نیز بس��یار مقاوم اس��ت و می توان از آن در ساخت مبلمان شهری 

استفاده کرد.
مهرو جهادی مجری این طرح با اشاره تولید کامپوزیت مقاوم در این مرکز 
تحقیقاتی، گفت: این کامپوزیت با استفاده از ضایعات شهری اعم از سلولزی 

و پالستیك تهیه شده است.
وی با اش��اره به جزییات این طرح اظهار داش��ت: در این پروژه تحقیقاتی با 
جمع آوری ضایعات س��لولزی و پالستیکی کامپوزیتی تولید کرده ایم که به 
ظاهر شبیه کامپوزیتهای چوبی چون MDF و نئوپان است ولی دارای عمر 

بیشتر نسبت به این محصوالت است.
جه��ادی، با اش��اره به مزایای کامپوزیت عرضه ش��ده، خاطر نش��ان کرد: 
کامپوزیت عرضه شده نسبت به محصوالت فلزی و چوبی مقاومت بیشتری 

در برابر رطوبت، جلبك ها و قارچها و جوندگان داراست.
مجری طرح با بیان اینکه کامپوزیت عرضه ش��ده قابلیت اره و پیچ و مهره 
شدن را دارد، یادآور شد: از آنجایی که این کامپوزیت در برابر رطوبت و انواع 
شرایط آب و هوایی مقاوم است از این رو می تواند برای محیطهای بیرونی 

سازه ها استفاده شود.
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وی به کاربردهای این کامپوزیت اش��اره کرد و اف��زود: این کامپوزیت ها را 
می توان در مبلمان ش��هری، تولید صندلی و سایه بان های عمومی هم بکار 

برد.

اعتراض نيكزاد به بانک جهانی

وزیر راه و شهرسازی از قطع اعطای وام بانك جهانی به 8 شهر کشور برای 
بازسازی سکونتگاه های غیررسمی و بافت فرسوده انتقاد کرد.

علی نیکزاد گفت: ایران اعتراض و انتقاد خود را نسبت به قطع اعطای وام از 
سوی بانك جهانی به 8 شهر ایران به اطالع سازمان اسکان حقوق بشر ملل 
متحد »هبیتات« ارایه کرده است. وی افزود: در حال حاضر در کشور امکان 
س��اخت و نوس��ازی 3 میلیون و 600 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده 
وجود دارد و این موضوع باعث ش��ده تا بحث نوس��ازی و س��اخت مسکن 
در بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی از سال های گذشته بسیار 
جدی گرفته شود. وی ادامه داد: متاسفانه چند سالی است که بانك جهانی 
به دالیل سیاسی از اعطای وام و کمك مالی برای نوسازی بافت فرسوده 8 

شهر ایران خودداری می کند.
نیکزاد خاطرنشان کرد: در سفری که »جوان کلوس« معاون دبیرکل سازمان 
ملل و مدیر اجرایی برنامه اس��کان بش��ر ملل متحد به ایران داشت، مراتب 
اعتراض خود را نس��بت به اقدام بانك جهانی به وی ارایه کردیم. وزیر راه 
و شهرس��ازی گفت: زمانی که مدیر اجرایی برنامه اس��کان بشر ملل متحد 
در ایران بود از پروژه های مس��کن شهری، روستایی و بافت فرسوده بازدید 
کرد و از برنامه پیشتازانه ایران در باب نوسازی مسکن و مسکن مهر اظهار 

رضایت کرد.
وزی��ر راه و شهرس��ازی ادامه داد: این اظهار رضایت ها باعث ش��د تا ما نیز 
موضوع عدم ارایه وام بانك جهانی به 8 شهر کشور را مطرح کنیم تا اگر این 
اقدامات پیشتازانه ایران مورد قبول برنامه اسکان بشر ملل متحد است آن را 

طی بیانیه ای اعالم کند.
نیکزاد خاطرنش��ان کرد:  بانك جهانی پیش��تر و در س��ال های گذشته به 8 
ش��هر ایران مثل بندرعباس، زاهدان و کرمانش��اه که دارای سکونتگاه های 
غیررسمی هستند مبادرت به اعطای وام می کرد،بنابراین اعتراض ما این است 
چه اتفاقی افتاده که علیرغم اقدامات مناسب ایران در زمینه ساخت مسکن 
مهر و نوسازی بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی این کمك ها متوقف 

شده است.
وی تصری��ح کرد: اگر اقدامات ایران در بخش مس��کن و س��کونتگاه های 
غیررسمی مناس��ب بوده که مطمئن هستیم مناس��ب بوده است، پس باید 

اعطای وام بانك جهانی به ایران استمرار پیدا کند.

انقالبی در نوسازی بافتهای فرسوده

مدیر عامل ش��رکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران گفت: 
انقالبی در ساخت مسکن در بافت های فرسوده در حال شکل گیری است.

مجید کیان  پور با اش��اره به تسهیالت جدید نوس��ازی در سال جدید اظهار 
داش��ت: با موافقت نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مسکن، بانك 
مرکزی موظف اس��ت نس��بت به توزیع یکصد هزار فقره تسهیالت جدید 
احیای بافت فرسوده بین بانك های عامل ملی، ملت، تجارت، رفاه، صادرات 
و سپه در سال جاری اقدام کند. وی با بیان اینکه میزان نرخ سود تسهیالت 
در بافت های فرسوده در دوران مشارکت معادل 20 درصد و در زمان فروش 
اقس��اطی 15 درصد اس��ت تصریح کرد: مجموع دوران مش��ارکت مدنی و 

فروش اقساطی تسهیالت نوسازی 15 سال است.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با یادآوری اینکه بافت های فرس��وده شهری 
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عمدتا با س��ه ویژگی ریزدانگی )عرصه خانه های کمت��ر از 200 مترمربع(، 
عدم دسترسی )50 درصد از معابر موجود در این بلوک شهری عرض کمتر 
از ش��ش متر داشته باش��د( و ناپایداری )50 درصد واحدهای آن از استحکام 
و ایمنی الزم برخوردار نباش��د( شناخته می شوند گفت: نوسازی بافت های 
فرس��وده جز با همیاری تمامي مس��ووالن ذیربط و مش��ارکت واقعی مردم 

امکان پذیر نخواهد بود.
مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در ادامه از 
پرداخت یکصد هزار فقره تسهیالت جدید نوسازی توسط بانك مسکن خبر 
داد و ابراز داشت: با موافقت وزیر راه و شهرسازی امسال 50 هزار تسهیالت 
جدید از خط اعتباری مسکن مهر برای پروژه های باالی 5 واحد مسکونی به 
روش خود مالکی برای هر واحد به میزان 200 میلیون ریال پرداخت خواهد 
شد و در مورد پروژه پنج واحد کمتر به هر میزان متقاضی وجود داشته باشد، 
بدون محدودیت از تس��هیالت مسکن مهر برخوردار می شوند. به گفته وی 
نرخ سود تسهیالت در قالب پرداخت خود مالکی به ترتیب 9 درصد، 7 درصد 

و 4 درصد برای شهر تهران، مراکز استان ها و سایر شهرها است.
کیان پور افزود: با موافقت وزیر راه و شهرسازی سازندگان واحدهای مسکونی 
در بافت فرس��وده در پ��روژه پنج واحدی و کمتر تا زمان فروش اقس��اطی 
فرصت معرفی خریداران واجد ش��رایط را دارند و در سایر پروژه ها تا مرحله 
س��وم دریافت تسهیالت این فرصت فراهم شده است. مدیر عامل شرکت 
مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران تصریح کرد: این تسهیالت به 
افراد واجد شرایط )دارای فرم )ج( سبز و سرپرست خانوار( پرداخت می شود.

طرح پل خليج فارس نهایی شد

مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد قش��م گفت: طرح هندسی سازه پل خلیج 
فارس در نشستی با مشاوران ایرانی و خارجی این پروژه، نهایی شد.

اسفندیار حیدری پور افزود: پل خلیج فارس به عنوان یك نماد مهم ملی در 
جنوب ایران برای اتصال بزرگترین جزیره خلیج فارس به سرزمین اصلی باید 
به شکلی نمونه و منحصر به فرد ساخته شود. وی با اشاره به اهمیت زمان 
بن��دی اجرای این طرح ملی تاکید کرد: بازدید مش��اوران پروژه از محدوده 
حوضچه های خش��ك براي اجرای عملیات ساخت پایه های پل در جزیره 
انجام ش��د و ساخت شش کیس��ون )پایه های اصلی پل( در دستور کار تیم 

اجرایی قرار گرفت.
مجری طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس، از پروژه پل خلیج فارس به 
عنوان یکی از طرح های مهر ماندگار کش��ور نام برد و گفت: با حمایت های 
دول��ت و تالش ش��بانه روزی تیم اجرایی این طرح، مردم کش��ور، به ویژه 
هموطنان ما در اس��تان هرمزگان طی س��ال آینده می توانند به آسانی و از 

مسیرهای زمینی از طریق پل خلیج فارس به این جزیره سفر کنند.
همچنین، اهمیت ساخت پایه های پل به عنوان مهمترین بخش اجرایی این 
پروژه، مباحث لرزه نگاری و ژئوتکنیکی آن، مورد بررس��ی مشاوران داخلی 
و خارجی این طرح قرار گرفت. طرح جامع شبکه ارتباطی پل خلیج فارس 
با محوریت پل با دو باند رفت و برگش��ت خودرو، یك خط ریلی براي تردد 
قطارهای مسافری و حمل و نقل کاال با 40 مترعرض و حدود2/5 کیلومتر 
 CIS طول، جزیره قش��م در جنوب کش��ور را به بندرعباس و کش��ورهای

متصل می کند.
کاهش 30 درصدی هزینه های حمل ونقل و 40 درصدی زمان س��یر کاال، 
افزایش درآمد سرانه س��اکنان و دست اندرکاران اقتصادی در قشم، کاهش 
فقر و افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی و درآمد ملی از مزایای شبکه جامع 

ارتباطی قشم با محوریت پل خلیج فارس است.
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برخورد قانونی با محتكران خانه های خالی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب طرح پارلمان برای اخذ مالیات 
از خانه های خالی در ابتدای ماه رمضان به عنوان یکی از مهمترین و نخستین 
مصوبات مجلس نهم خبر داد و گفت: براساس این طرح، محتکران خانه های 

خالی در صورت نپرداختن مالیات، ممنوع الخروج می شوند.
ارسالن فتحی پور با رد بایگانی شدن مالیات بر خانه های خالی گفت: پس 
از تعطیالت مجلس در ابتدای ماه مبارک رمضان، مهمترین و اولین مصوبه 
مجلس مبنی بر مالیات بر خانه های خالی است که این طرح هم اکنون به 
طور کامل و جامع در مرکز پژوهش های مجلس آماده شده است. وی افزود: 
چه کسی گفته مالیات بر خانه های خالی بایگانی شده و هم مسووالن وزارت 
اقتصاد و دارایی و هم س��ازمان امور مالیاتی، می دانند که به صالح مردم و 
امور مملکتی اس��ت که مالیات پایه 200 هزار تومان براس��اس متراژ هرچه 

سریعتر اجرا شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: برمبنای این طرح و براساس 
پایین ترین متراژ، از هر خانه خالی دارندگان دو واحد مسکونی به باال، هرماه 
باید مبلغ 200 هزار تومان به خزانه دولت واریز کنند و این مبلغ برای متراژ 
باالتر بیشتر تنظیم شده است و باید توجه داشت که هر فصل یعنی هر سه 

ماه، این نرخ تصاعدی دریافت خواهد شد.
فتحی پور با اشاره به اینکه محتکران خانه های خالی به نظام اقتصادی کشور 
و اقشار متوسط و ضعیف آسیب های جدی را وارد نموده اند، تاکید کرد: طرح 
مالیات بر خانه های خالی به گونه ای است که در صورت نپرداختن آن توسط 
دارندگان خانه های خالی جرایم سنگینی در نظر گرفته شده و حتی آن ها در 
صورت قصد سفر به خارج از کشور، باید این بدهی ها را تسویه کرده و حتی 
ی��ك ماه اضافی را نیز پرداخت کنند و در غیر این صورت و با حکم ممنوع 

الخروج مواجه خواهند شد.
وی اظهار داش��ت: مس��ووالن امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی 
باید توجه داشته باش��ند که طرح مالیات بر خانه های خالی بسیار منظم در 
تمامی کشورهای جهان اجرا می ش��ود و هیچ توجیهی نمی تواند برای اجرا 
نشدن آن آورد؛ چرا که خود مسووالن نیز می دانند با اجرای این طرح مسکن 
از کاالی سرمایه ای خارج شده و قیمت مسکن دستکم 40 درصد کاهش 

خواهد داشت.
این نماین��ده مجلس اضافه کرد: نرخ مالیات پایه 200 هزار تومان بس��یار 
منصفانه و با اغماض اعمال ش��ده است، چرا که به طور نمونه در کشوری 
مانند آلمان به گونه ای مالیات به طور تصاعدی و با نرخ بس��یار باال رش��د 

می کند که در ظرف دو سال برابر با قیمت خود خانه می شود.
فتح��ی پور ادامه داد: راه های مختلفی را برای شناس��ایی خانه های خالی را 
در مرکز پژوهش های مجلس بررسی کردیم که با در نظر گرفتن تمامی آن 
ش��اخص ها، مطمئن باشید هیچ کس نمی تواند از انجام آن شانه خالی کند. 
وی بیان داشت: زمانی که مجلس در ابتدای ماه مبارک رمضان این طرح را 

تصویب کند، دولت موظف به اجرای آن خواهد بود.
فتحی پور اظهار داشت: از عدالت به دور است که برخی خانواده ها به دلیل 
هزینه های توهمی اجاره و خرید مس��کن، مجبور به چادر نشینی در پارکها 
ش��وند و بس��یاری از محتکران خانه های خالی به راحتی و بدون هیچ گونه 

دغدغه ای به سفرهای خارجی بروند.
قیمت مسکن در تهران 3 برابر رم و 2 برابر فرانکفورت

وی خاطرنشان کرد: تمامی مالیات دریافتی از دارندگان خانه های خالی صرف 
گسترش پروژه های ساخت و ساز برای اقشار ضعیف مانند پروژه مسکن مهر 
می شود و این باعث تاسف است که میانگین قیمت مسکن در تهران دو برابر 

شهر فرانکفورت، و 3 برابر شهر رم است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: با وجود اینکه تایید می کنم 
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قیمت های مسکن در تهران و دیگر شهرهای کشور خوشبختانه هم اکنون 
در مسیر افت قرار گرفته، اما باید قیمتها به شدت کاهش پیدا کند تا شاهد 
کاهش اصالح قیمت ها تا واقعی شدن باشیم و توصیه اکید من این است تا 
کاه��ش 40 درصدی قیمت های توهمی فعلی خریداران اقدام به خرید خانه 
نکنند چرا که به جز این مصوبه طرح عرضه مصالح ارزان قیمت ساختمانی 

با کمك تسهیالت صندوق توسعه ارزی اجرایی می شود.
در بسیاری از کشورهای جهان مالیات بر خانه های خالی اجرایی شده که در 

این زمینه نیز آماری ذکر شده است.
* مالیات بر خانه های خالی از س��کنه در کش��ور ژاپن، در سه ماه ابتدایی 5 
درصد ارزش کارشناسی هر واحد مسکونی و پس از آن هر دوره 6 ماهه به 

طور تصاعدی افزایش می یابد.
* در کشور انگلیس بنگاه های ساخت و ساز مسکن یا مالکان خانه های خالی 
از سکنه تا 6 ماه زمان دارند آن ملك را به فروش یا اجاره بدهند، در غیر این 
پس از 6 ماه در هرماه بنا به پایین ترین متراژ از 225 پوند به باال، باید به طور 

تصاعدی مالیات های سنگینی بپردازند.
* در آمری��کا مالی��ات 10 درصدی ارزش کارشناس��ی ش��ده در واحدهای 
مسکونی خالی از سکنه اجباری است بگونه اي که در کالیفرنیا، تنها 2 دهم 

درصد خانه های خالی از سکنه وجود دارد.
* در اس��پانیا مالیات 25 درصدی بر خانه های خالی از س��کنه وجود دارد و 
به همین دلیل میانگین قیمت واحدهای مسکونی مبله و نوساز یك هشتم 

میانگین قیمت های مسکونی در تهران است.
* در کش��ور فرانسه مالکان خانه های خالی از سکنه تنها 9 ماه می توانند از 
پرداخت مالیات شانه خالي کنند و پس از آن با بازرسان ویژه مالیاتی روبرو 
می ش��وند که با عنوان طرح جمع آوری مالیات، برای ساخت کتابخانه ها و 

مراکز فرهنگی باید مالیات های سنگینی پرداخت کنند.
* پارلمان سوریه نیز طرح مالیات بر خانه های خالی از سکنه را تصویب کرده 

و در کشور ولز مالیات های خانه های خالی از سکنه اجرایی شده است.

بيمه كارگران ساختمانی اجرا می شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای بیمه کارگران ساختمانی خبر داد 
و گفت: بر اساس قانون ساالنه 200 هزار نفر از کارگران ساختمانی را باید 
تحت پوشش قرار دهیم که اقدامات در مورد بیمه این افراد در دست انجام 

است.
عبدالرضا شیخ االسالمی افزود: سازمان آموزش فنی و حرفه ای نیز موظف 
بود، نیروهای کار در این حوزه را آموزش دهد که این هم در دس��ت انجام 
است. به گفته وی، هزینه های مربوط به آموزش کارگران ساختمانی از محل 
احداث بنا اخذ می ش��ود و کار طبق آنچه که در قوانین پیش بینی ش��ده در 

دست اقدام است.
ش��یخ االسالمی سپس ادعای مربوط به تس��ریع در ورود کارگران چینی به 
کشور به منظور ساخت پروژه آزاد راه تهران شمال را کذب محض دانست و 
گفت: به نظر می رسد این ادعا مصرف سیاسی برای عده اي دارد که تمایل 

به فضا سازی و اظهار نظر به هر عنوانی را دارند.
وی همچنین درباره بسته حمایت از کارآفرینی اظهار داشت: اقدامات عملی 
درباره اجرای این بس��ته در دست انجام است و به دلیل این که یك جریان 

مستمر است در طول زمان آثار آن مشخص خواهد شد.

احداث برج هسته ای با معماری اسالمی

مدی��ر کان��ون بس��یج هنرمندان شهرس��تان ش��اهرود گفت: ب��ا توجه به 
هماهنگی  های انجام ش��ده با اس��تان و رایزنی های مختلف، قرار است برج 
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افتخار هسته ای با معماری اسالمی و ایرانی در شاهرود ساخته شود.
عباس اعتماد در بازدید فرمانده س��پاه قائم آل محمد)عج( استان سمنان از 
دفتر بسیج هنرمندان شهرس��تان شاهرود، از بازدید فرماندهان سپاه استان 
سمنان و شهرستان شاهرود از ماکت برج افتخار هسته  ای خبر داد و افزود: 
ای��ن ب��رج با ارتفاع 76 متر در 9 طبقه س��اخته خواهد ش��د و هم اکنون در 
ح��ال رایزنی و جذب بودجه آن هس��تیم. وی همچنین ادام��ه داد: یکی از 
مشکالت هنرمندان شاهرودی این است که کارهایی در سطح بین المللی 

تولید می کنند، ولی صدای آن ها از سطح شهرستان باالتر نمی رود.
مدیر کانون بس��یج هنرمندان شهرستان ش��اهرود افزود: باید به هنرمندان 
ش��اهرودی توجه ویژه ای شود و آثار خس��تگی و ناامیدی از چهرهای این 
عزیزان زدوده شود. اعتماد ابراز امیدواری کرد: در آینده شاهد طرح های بهتر 

و عظیم تری باشیم.

كنترل قيمت مسكن با سرمایه خارجی

رئیس سازمان س��رمایه گذاری و کمك های اقتصادی ایران از برنامه های 
ویژه این سازمان برای رشد و تسریع جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش 

مسکن برای کنترل قیمت ها در این بخش خبر داد.
بهروز علیش��یری با بیان آنکه، بخش مسکن با وجود ظرفیت های متعدد و 
صنایع وابسته به آن نتوانسته سرمایه قابل توجهی از سرمایه گذاری خارجی 
را جذب کند، افزود:رش��د جذب س��رمایه گذاری خارجی در بخش مسکن 
نیاز به معرفی فرصت های موجود از سوی مسووالن این بخش به سرمایه 

گذاران داخلی و خارجی دارد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: سازمان سرمایه گذاری خارجی 
برنامه ویژه برای معرفی توانمندی های موجود در بخش مس��کن و صنایع 
وابس��ته به آن به س��رمایه گذاران خارجی دارد تا بتواند با تزریق منابع مالی 
مناسب به این بخش باعث کاهش هزینه ساخت مسکن و تولید مناسب آن 
در کش��ور شود. وی اظهار داش��ت: بر همین اساس در سال جاری سازمان 
سرمایه گذاری خارجی ایران عالوه بر آنکه تاکنون مصوباتی را در خصوص 
بخش مسکن داشته، قرار است برای جذب سرمایه گذاری خارجی در صنایع 

وابسته به بخش مسکن نیز طرح هایی را تصویب کند.
یادآور می ش��ود از جمله طرح های مصوب س��رمایه گذاری خارجی در سال 
ج��اری مربوط به طرح تولید الکترود جوش��کاری، طرح تولید پکیج یونیت 
برای مصارف سیس��تم گرمایشی منازل، طرح احداث مجتمع گردشگری و 
تفریحی، طرح تولید انواع کاش��ی، افزایش سرمایه گذاری خارجی در طرح 

احداث مخازن و تاسیسات تخلیه بوده است.
برهمین اساس سازمان سرمایه گذاری خارجی از دو سال گذشته برای ورود 
فناوری های نوین در بخش مسکن توسط سرمایه گذار خارجی اقداماتی را 
انجام داده و طرح سرمایه گذاری خارجی برای تولید خانه های پیش ساخته 

چوبی، فلزی و بتنی در بخش مسکن را به تصویب رسانده است.

آموزش 105هزار نفر در صنعت ساختمان

مدیر کل دفتر بهس��ازی و نظارت آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور گفت: تاکنون 105هزار نفر در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 

مهارت در زمینه صنعت ساختمان را کسب کرده اند.
علیرضا حاتم زاده در مرکز تربیت مربی فنی و حرفه ای کرج، افزود: کارگرانی 
که کارت مهارت س��اختمان را دریافت کرده اند می توانند برای بیمه تامین 
اجتماعی اقدام کنند. وی در خصوص طرح کش��اورزی مهر گفت: آموزش 
مهارت از س��وی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در طرح کشاورزی 
مهر برای دانش آموختگان رشته های کشاورزی،روستاییان بیکار و همچنین 
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افراد ناموفقی که نتوانس��ته اند بنگاه های زود بازده خود را راه اندازی کنند 
انجام می شود. حاتم زاده گفت: افرادی که در طرح کشاورزی مهر ثبت نام 
کرده اند در صورتی که فاقد مهارت الزم برای راه اندازی کس��ب و کار در 
زمینه کشاورزی باشند مشمول آموزش می شوند. وی تاکید کرد: آموزشهای 
مهارت در کشور انعطاف پذیر است و در قالب آموزشهای ثابت و سیار انجام 

می شود.
علی موسوی قائم مقام معاونت آموزش��ی سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور نیز با اشاره به طرح نوین استاد -شاگردی گفت: در این طرح تالش 
شده است که از محیط های کار به عنوان مکان آموزشی استفاده شود. وی 
اظهار داش��ت: برخی از رش��ته ها حتی برای بخش دولتی پرهزینه است به 
همین س��بب افراد به جای اینکه در کالس های آموزش��ی مهارت کس��ب 
کنند می توانند در کارگاه ها در قالب اس��تاد -شاگردی مهارت الزم را کسب 
کنند. وی یادآور ش��د: هم اکنون این طرح در برخی از اس��تانهای کشور به 
شکل پایلوت انجام شده است اما از اول مهرماه امسال اجرای این طرح به 

تمامی بنگاه های اقتصادی ابالغ می شود.
همچنین علی توکلی گلپایگانی رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی 
و حرفه ای کرج، در این نشس��ت با اشاره به موضوع شرکتهای دانش بنیان 
گفت: با بازبینی از پارک پردیس قرار است مراکز رشد اقماری در این پارک 
تشکیل شود. وی در ادامه بیان داشت: از شهریور ماه امسال نخستین مرکز 
رشد اقماری زیر نظر پارک پردیس راه اندازی می شود. پذیرش شرکتها در 
این مرکز انجام می شود. به گفته توکلی گلپایگانی، اجرای طرح یاد شده طی 
یکسال نقاط ضعف و قدرت آن را نشان خواهد داد. در هر استان یك مرکز 

رشد اقماری زیر نظر پارک پردیس شکل خواهد گرفت.

ساخت دستگاه سرمایش و گرمایش استرینگر

دستگاه گرمایشی و سرمایشی استرینگر در اصفهان طراحی و ساخته شد.
این دستگاه سرمایش و گرمایش ساختمان را در زمان کم باری ذخیره و در 
زمان پرباری مصرف می کند. زین الدین رئیس ش��هرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان با اش��اره به اینکه در ساعات پربار هزینه مصرف برق افزایش و در 
زمان کم باری کاهش می یابد گفت: این دستگاه مصرف برق را می تواند تا 

60 درصد کاهش دهد.
مبتکر این دس��تگاه هم گفت: دستگاه اس��ترینگر بر خالف کولرهای آبی 
موجود، بازده باال و در تمام مناطق کشور و رطوبت های مختلف کاربرد دارد. 
دخانی با بیان اینکه این دستگاه با توجه به نوع طراحی در کانال های ارتباطی 
بین هال و اتاق نصب می ش��ود افزود: برای طراحی این دس��تگاه در 16 ماه 
حدود 2 میلیارد ریال هزینه شده است. دستگاه استرینگر با شماره 72595 در 

اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ثبت شده است.

بتن  هوشمند ایرانی فراتر از بمب  آمریكایی

هر زهری پادزه��ری دارد و پادزهر بمب های بتن ش��کن آمریکا،  بتن های 
هوشمند دانشمندان ایرانی است.

فروردین ماه سال جاری بود که لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا اعالم کرد اگر 
قرار اس��ت حمله احتمالی به ایران صورت بگیرد، قبل از آن باید بمب های 
بتن شکن آمریکا )Massive Ordnance Penetrator( ارتقاء یابد. 
چهار ماه پس از این اظهارنظر، »مایکل دونلی«، معاون وزیر دفاع آمریکا در 
بخش نیروی هوایی مدعی ش��د واشنگتن بزرگترین بمب قدرتمندی را که 

توانایی نفوذ در عمق 60 متری زمین را دارد، ساخته است.
این بمب، بتن شکن )MOP( نام دارد که دارای وزن 13,5 تن، 6 متر طول 
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و یك متر عرض است که هواپیماهای جنگی B-52 و B-2 قادر به حمل 
آن هس��تند. طبق برخی گزارش ها، پنتاگون 330 میلیون دالر برای تولید و 
تحویل بیش از 20 بمب بتن ش��کن هزینه کرده و حداکثر بار انفجاری هر 

یك از آن ها 5 هزار و 300 پوند است.
همزمان با اعالم خبر ساخت این بمب، فرماندهان نظامی آمریکا علنا اعالم 
کردند هدف از تولید چنین س��الحی حمله به تاسیس��ات هس��ته ای بسیار 
مستحکم و مخفی کشورهای چون ایران و کره شمالی است. برخی مقامات 
وزارت دف��اع آمری��کا نیز گفته اند این بمب برای از کار انداختن تاسیس��ات 

هسته ای فردو طراحی شده است.
بتن هوشمند؛ پيشرفت جدید تلنولوژیک ایران

البته درباره توانمندی بمب  های بتن ش��کن آمریکا برای تخریب تاسیسات 
اتمی ایران حرف و حدیث های بس��یاری وجود دارد. نشریه »اکونومیست« 
با انتشار گزارشی به تشریح یکی از تردیدها پرداخته و نوشته: "آمریکایی ها 
نگرانند فردای صبحی که دودهای ناش��ی از حمله به تاسیس��ات ایران فرو 

می نشیند، مضحکه جهانی شوند"!
اش��اره این هفته نامه انگلیسی به پیش��رفت جدید ایران در زمینه ابداع نوع 
جدیدی از بتن تحت عنوان »بتن هوش��مند یا ابر مقام« )UHPC( است 
که احتمال حمله نظامی به ایران و ضریب موفقیت آن را به ش��دت کاهش 
می دهد. بر اس��اس دانش تولید این نوع از بتن، س��اختمان ها و تاسیساتی 
می توان س��اخت که هیچ یك از بمب های موجود س��نگر شکن و ضد بتن 

جهان نمی تواند، آن ها را تخریب کند.
اکونومیس��ت در ادامه نوش��ت: "تاکنون مقاوم ترین بتنی که س��اخته شده 
Ductal نام دارد که توانایی تحمل باالترین فشارها و شدیدترین انفجارها 
را داراس��ت. نسل جدید بتنی که ایرانی ها ساخته اند با استفاده از تکنولوژی 
نانو، استفاده از اکسیدهای فلزی آهن، آلومینیوم، تیتانیوم و مس چنان مقاوم 
شده است که حداقل چهار برابر مشهورترین بتن مقاوم دنیا استقامت دارد."

این هفته نامه انگلیسی اضافه کرد: "طبق گزارش های پنتاگون، در دانشگاه 
ابوعلی س��ینا، فیبرهای پلیم��ری و پودر کوارتز به بت��ن اضافه کرده اند که 
ضربه گیری در برابر موج انفجار را چند برابر می کند. تحقیقات منتش��ر شده 
دانشگاه تهران نیز نشان داده کاربرد فیبرهای فوالدی بتن را نشکن می کند 
و افزودن فقط کمی پلیم��ر این مقاومت را تا 7 برابر افزایش می دهد و بتن 
را س��بك تر، نازک تر و مقاوم تر می کند. به این ترتیب اگر فقط بخش��ی از 
تکنیك های موجود در بتن ریزی تاسیس��ات نظامی و حساس ایران به کار 
رفته باش��د در آن صورت حمله به تاسیس��ات پنهان شده در زیر این بتن ها 

عاقالنه به نظر نمی رسد.
طبق این گزارش، از آنجا که ایران کشور زلزله خیری است، مهندسان ایرانی 
برخی از محکم ترین و بادوام ترین مصالح س��اختمانی دنیا را ساخته اند. این 
بتن ها به راحتی می توانند در برابر زمین  لرزه های کوچك و در صورت وقوع، 
در مقابل لرزش های مصنوعی زمین مانند ارتعاشات ناشی از بمباران مقاومت 

کنند.
دقیقا همین موضوع موجب تش��ویش مقامات آمریکایی شده چراکه آن ها 
نگرانند بمب های بتن شکن نتوانند در سنگرهای عمیق ایران نفوذ کنند، به 
ویژه اینکه ایران به فناوری بتن هوشمند )UHPC( دست یافته و به باور 

آن ها حتی احتمال دارد به روزرسانی بمب های بتن شکن نیز کافی نباشد.
به نوشته این هفته نامه انگلیسی،  نتیجه مطالعه ای که دانشگاه تهران در سال 
2008 منتشر شد، به توانایی بتن هوشمند برای مقاومت در برابر موشك های 
فلزی اش��اره دارد. این مطالعه نشان می دهد بتنی که در ساختار خود حاوی 
نسبت باالی الیاف فوالدی است، به بهترین نحو ممکن عمل می کند. نتیجه 
مطالعه دیگری که به سال 1995 باز می گردد، نشان می دهد اگرچه مقاومت 
فش��اری بتن ب��ا اضافه کردن الیاف پلیمری تنها به می��زان اندکی افزایش 

می یابد، اما مقاومت ضربه ای آن تا هفت برابر بهبود می یابد.
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البته ایران تنها کشوری نیست که به دنبال فناوری بتن های مستحکم تر و 
کاربردهای گسترده آن است. چند سال قبل، محققان ام.آی.تی بر روی این 
موضوع مطالعه کرده اند که چطور تغییر شکل های نانو در بتن می تواند باعث 
بی ثبات شدن آن شود. آن ها همچنین آزمایش هایی را در خصوص استفاده از 
بخار سیلیس برای بهبود طرح اختالط بتن انجام داده اند. همچنین مطالعه ای 
که بین س��ال های 2004 تا 2006 در اس��ترالیا انجام شده، تایید کرده بتن 

هوشمند در مقابل انفجارهای ناشی از برخورد مستقیم نیز مقاومت می کند.
اکونومیست نوشت: "مهندسانی که بمب های سنگرشکن را طراحی کرده اند، 
بدون شك به این نکته توجه نکرده اند و از داده های سری خود برای طراحی 
بمب ها اس��تفاده کرده اند. در طول جنگ اول خلیج فارس در س��ال 1991، 
نیروی هوایی آمریکا دریافت بمب های سنگرشکن یك تنی آن نمی تواند در 
برخی از سنگرهای عراقی نفوذ کند. در نتیجه طراحان بمب دوباره مشغول 
کار ش��دند و پس از دو نس��ل بهبود نتایج، حاصل کار آن ها بمب 13 تنی 

MOP است که می تواند تا 60 متر در بتن های معمولی نفوذ کند."
در پای��ان این مطلب آم��ده:  "با این وجود، حتی این بمب نیز در مقابل مواد 
محکم تر، کارایی کمتری دارد و در بتنی که تنها دو برابر استحکام بیشتری 
دارد، تنه��ا 8 متر نفوذ می کند. بنابراین هیچ ک��س )حداقل آن هایی که به 
اطالعات نظامی طبقه بندی شده دسترسی ندارند( نمی داند بمب MOP در 

مقابل بتن های فوق مستحکم ایرانی کارایی دارد یا خیر.

ساخت جزایر مصنوعی در آبهای رامسر

مشاور مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی در طرح ساخت کنار گذر رامسر 
از احداث جزایر مصنوعی در سه نقطه از این کنار گذر خبر داد و گفت: این 
جزایر با هدف تامین منافع سرمایه گذار این پروژه و با کاربری گردشگری در 

سه نقطه مبدا، مرکز و پایان این کنار گذر ایجاد می شود.
عملیات اجرایی پروژه ملی کنارگذر ساحلی رامسر با حضور وزرای راه و دفاع 
24 اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شد. محمد متولیان گفت: این جزایر به 
گونه ای ساخته می شود که از آسمان به شکل پرنده ای در حال پرواز دیده 
ش��ود. وی درباره آخرین وضع کنار گذر رامس��ر و صدور مجوز های زیست 
محیطی آن گفت: با توافق اولیه با سازمان محیط زیست قرار شد با مجوز این 
سازمان طرح کنار گذر رامسر با تجهیز کارگاه و ساخت جاده های دسترسی 

که به نقطه آغاز طرح می رسد، آغاز شود.
متولیان گفت: سازمان حفاظت محیط زیست مهلت چهار ماهه ای را برای 
تهیه گزارش ارزیابی محیط زیست داده است که پس از دو ماه این گزارش 
در س��ه فاز تهیه و به محیط زیست ارسال ش��د. وی با بیان اینکه سازمان 
محیط زیست در حال مطالعه گزارش ارزیابی زیست محیطی پروژه ساخت 
کنار گذر رامسر است، گفت: سرمایه گذار و پیمانکار این پروژه، مرحله نخست 
مطالعات این کنار گذر را به پایان رسانده و در حال انجام مراحل دو و سوم 
این مطالعات اس��ت. وی افزود: در موافقتنامه ای که میان س��ازمان بنادر و 
سرمایه گذار امضا ش��ده است برای انجام مطالعات فرصت شش ماهه ای 
به س��رمایه گذار داده ش��د که به دلیل برخی مس��ایل خواستار زمان بیشتر 
برای پایان مراحل دوم و سوم مطالعات بوده و این موضوع در حال بررسی 

و مذاکره است.
متولیان با بیان اینکه در شرایط فعلی نمی توان پیشرفت دقیق ساخت کنار 
گذر را اعالم کرد: برنامه زمان بندی کامل این طرح نیز هنوز نهایی نش��ده 
اس��ت اما در هر حال زمان اجرا و س��اخت کنار گذر رامسر نباید از سه سال 
بیشتر شود. مش��اور مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: از آنجا 
که هیئت دولت اجرای این پروژه را از طریق س��رمایه گذار دیده و از محل 
اعتبارات عمرانی، اعتباری به آن اختصاص نداده اس��ت، ساخت جزایری در 
س��ه نقطه مبدا،مرکز و پایان این کنار گذر با کاربری گردشگری به منظور 
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تامین منافع س��رمایه گذار این طرح پیش بینی شده است. وی درباره میزان 
سرمایه گذاری در ساخت کنار گذر رامسر نیز گفت: فعال در موافقتنامه این 
پروژه 1300میلیارد تومان برای سرمایه گذاری که اجرای آن را قرارگاه خاتم 

االوصیا بر عهده دارد، پیش بینی شده است.

سامانه بازیافت انرژی حرارتی دودكش

محققان پژوهش��کده شهید اعتباری دانش��گاه صنعتی اصفهان، موفق به 
طراحی و ساخت سیستمی به منظور بازیابی و استفاده مجدد از انرژی حرارتی 

دودکش سامانه های گرمایش خانگی و صنعتی شدند.
صادق ش��اکری، مجری این طرح و دانش��جوی کارشناسی ارشد مهندسی 
شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان در این باره گفت: تخلیه محصوالت حاصل از 
احتراق سامانه های گرمایشی از دودکش این سامانه ها به دلیل حرارت باالی 
گاز داغ خروجی، همراه با هدر رفت انرژی است و این مسأله بزرگترین عامل 

کاهش بازده در این سامانه ها به شمار می رود.
وی افزود: این هدر رفت انرژی باعث ش��ده تا میانگین بازده س��امانه های 
گرمایش خانگی در کش��ور، در حدود 65 درصد باشد که این امر ایران را در 
زمره کشورهای دارای بیشترین مصرف گاز در دنیا قرار داده است. شاکری با 
بیان این که در دستگاه طراحی شده دودکش بخاری بصورت بخشی از یك 
مبدل پوس��ته و لوله در نظرگرفته شده است تصریح کرد: با استمرار جریان 
هوای گرم در داخل لوله، هوای س��رد توس��ط دمنده ای با توان 22 وات به 

داخل پوسته دمیده می شود.
محقق پژوهشکده شهید اعتباری دانشگاه صنعتی اصفهان، محاسبات انجام 
ش��ده بر روی گرمای خروجی حاصل از دودکش در دو حالت حضور و عدم 
حضور این دس��تگاه را بسیار قابل توجه دانست و تصریح کرد: مقایسه این 
دو وضعیت نش��ان داد که با نصب این سیس��تم می توان ح��دود 200 وات 
انرژی و معادل با 31 درصد کل گرمای تلف ش��ده در بخاری را ازدودکش 
آن استحصال کرد. وی افزود: پس از نصب این سیستم بر روی بخاری های 
خانگی و در کنار شبیه س��ازی دینامیکی صورت گرفته، آزمایش های عملی 
نشان داد که ضمن افزایش ایمنی نسبت به بخاری های معمولی با توجه به 
سنسورهای دمایی به کار رفته در آن، بازده بخاری های خانگی به میزانی در 

حدود 10 درصد افزایش خواهد یافت.
 شاکری، صرفه اقتصادی مطلوب، هزینه تمام شده بسیار پایین براي تجهیز 
س��امانه های های گرمایشی به این سیس��تم و نیز امکان نصب آن بر روی 
انواع سامانه های گرمایش��ی دارای دودکش را از دیگر مزایای این سیستم 
عنوان کرد و افزود: انعطاف پذیری برای تمامی محیط ها از جهات گوناگون 
جغرافیایی، مس��یر حرکت گازهای  احتراق، شدتهای مختلف شعله سامانه 
گرمایش��ی و... سبب می شود تا گرمای گاز خروجی بر اساس حجم و درجه 
حرارت بخاری و نیز میزان افت فش��ار گازهای خروجی با اس��تفاده از این 

سیستم تنظیم شود.
دانشجوی مبتکر دانشگاه صنعتی اصفهان، ایجاد چرخه هوایی اطراف بخاری 
و کاهش مقاومت حرارتی بین محیط اتاق و صفحات گرم بخاری را از دیگر 
مزیتهای مهم این اختراع دانست و گفت: این ویژگی ضمن کاهش چشمگیر 
زمان رسیدن به دمای اتاق با استفاده از گرمای سامانه حرارتی، نقش مؤثری 
در کاهش مصرف انرژی ایفا می کند. وی تصریح کرد: سیستم بازیابی انرژی 
حرارتی دودکش س��امانه های گرمایش��ی که بعنوان یکی از طرح های ایده 
محور سال گذشته پژوهشکده شهید اعتباری دانشگاه صنعتی اصفهان اجرا 
ش��ده، به شماره 390100930 در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی 

به ثبت رسیده است.
پژوهش��کده دانشجویی شهید اعتباری دانش��گاه صنعتی اصفهان با هدف 
فراهم کردن فرصت مدیریت در انجام پروژه های کاربردی و صنعتی برای 
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دانشجویان، هدفمند س��ازی تحقیقات دانشگاهیان به سمت رفع نیازهای 
صنعتی و نیز سازمان دهی دانشجویان در فعالیتهای گروهی با بهره گیری 
از سه عضو هیات علمی، 40 دانشجوی تحصیالت تکمیلی و 70 دانشجوی 

کارشناسی در قالب هشت هسته تحقیقاتی مشغول فعالیت است. 

طراحی سيستم انرژی خورشيدی خانگی

ش��رکت دانش بنیان تیام پارسی پاسارگاد مس��تقر در پارک علم و فناوری 
شیخ بهایی ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان موفق به طراحی سیستم 
انرژی خورشیدی خانگی شد. مدیرعامل شرکت تیام پارسی پاسارگاد گفت: 
با طراحی این سیس��تم می توان از انرژی خورش��یدی برای س��اختمانهای 
مس��کونی، اداری و صنعتی اس��تفاده کرد. روابط عمومی ش��هرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان به نقل از حمیدرضا عزیزیان افزود: پنل های خورشیدی 
این سیستم روی پشت بام نصب می شود و پس از تولید انرژی به کمك یك 

شارژ کنترلر و اینورتر، برق220 ولت تولید می کند.
وی اظهار داشت: این سیستم با تولید و ذخیره سازی انرژی خورشید، قابلیت 
پشتیبانی چند روز هوای ابری را دارد و می توان برای تامین روشنایی داخلی و 
خارجی ساختمانها، پارکینگها و مکانهای عمومی از انرژی خورشیدی استفاده 
کرد. عزیزیان، عمرمفید این سیستم را 25 سال عنوان کرد و گفت: با توجه 
به طول عمر باالی سیس��تم و نیاز نداشتن به تعمیر و نگهداری، استفاده از 

این سیستم بسیار مناسب و مقرون به صرفه است.
وی، نیاز نداش��تن به سوخت و ش��بکه سراسری و استفاده صحیح و بهینه 
از ان��رژی موج��ود در طبیعت را از مزایای این سیس��تم عنوان کرد و گفت: 
سازگاری با محیط زیست، سهولت در جا به جایی و عمر مفید بسیار باال از 

دیگر مزیتهای سیستم خورشیدی خانگی است.

ساخت دستگاه خودكار آرماتوربند

دستگاه تمام خودکار آرماتور بند در شیراز ساخته شد. خلفی نژاد رئیس بنیاد 
نخبگان فارس گفت: این دس��تگاه با روش جوش co2، آرماتور و خاموت 
را به صورت منظم جوش می دهد. مخترع این دستگاه گفت: دستگاه تمام 
خودکار آرماتور بند در مدت 2 سال طول و با 30 میلیارد ریال بودجه طراحی 

و ساخته شد.
از جمله ش��کل های این آرماتور مثلث، مستطیل، مربع، چند ضلعی و دایره 
است که توانایی ساخت انواع آرماتور از قطر 25 سانتی متر تا یك و نیم متر 
دارد. داوودی اف��زود: با توجه به آغاز تولید صنعتی دس��تگاه خودکار آرماتور 
بند، س��فارش هایی برای خرید این دستگاه از کشور های آرژانتین و کویت 

داشته است. 
افزایش سرعت تا 6 برابر روش دستی، افزایش کیفیت و طراحی آرماتور در 
شکل و اندازه های مختلف و بازگشت 63 درصدی سرمایه از جمله مزایای 
اس��تفاده از این دستگاه است. ش��هرداری شیراز نخستین بار از این دستگاه 
در طرح های عمرانی بهره برده است. دستگاه خودکار آرماتور بند به شماره 

5558073844 در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به ثبت رسید.

ساخت دستگاه پكيج با كنترل از داخل اتاق

مبتکران مازندرانی، دس��تگاه پکیج با کنترل از داخل اتاق س��اختند. دالور 
قاسمی، حبیب ربیعیان و محمد قاسمی در ساری گفتند: این دستگاه شامل 
منبع آبگیری، منبع آبگرم مصرفی، مش��عل، ترمومتر، منبع آب مدار بسته، 
کنترل حجم آب داخل دیگ، محافظ شعله، ترموستات، لوله های بای پاس 
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)آتش خور( پایه های نگهدارنده و روکش فلزی است.
این دس��تگاه عالوه بر کنترل تنظیم دما از داخل اتاق، دارای مزایایی چون 
عمر باالتر نسبت به سایر دستگاه های موجود در بازار، آسان بودن تعمیر و 
نگهداری، مناس��ب بودن قیمت، کم حجم بودن، متغیر بودن ظرفیت آب و 
گرم شدن سریع آن است. وزن دستگاه از 60 تا 250 کیلو و ارتفاع آن نیز از 

یك تا 1/5 متر متغیر است. 
همچنین ساخت این دستگاه از 700 تا یك میلیون تومان هزینه دارد و برای 
گرم کردن فضای واحد مسکونی مناسب است. این اختراع به شماره 74209 

در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ایران ثبت شد. 

ساخت خانه هوشمند ایرانی

گروهی از محققان مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از نرم افزار 
گوشی های هوشمند سیستمی را برای کنترل روشنایی، مصرف بهینه انرژی 
و کنترل تردد در منزل عرضه و بدین وس��یله یك خانه هوشمند تمام عیار 

را اجرایی کردند.
میالد ذوق��ی از محققان این پروژه تحقیقاتی س��اختمانهای هوش��مند را 
سازه هایی معرفی کرد که کنترل و مدیریت آن به صورت اتوماتیك صورت 
می گیرد و افزود: در این طرح سیستم یکپارچه ای را عرضه کردیم که قادر 
اس��ت کلیه وسایل و ابزار آالتی که در منزل موجود است را توسط اینترنت 
و نرم افزارهای گوش��ی های همراه و تبلت هوشمند کنترل و مدیریت کند. 
وی با اشاره به قابلیت های این سیستم یکپارچه، اضافه کرد: با استفاده از این 
نرم افزارها می توان روشنایی ها، هواسازها، فن کویل ها، سیستم های امنیتی 

ساختمانها و تاسیسات مکانیکی و برقی سازه ها را مدیریت و کنترل کرد.
ذوقی به بیان جزییات این طرح پرداخت و خاطر نش��ان کرد: این سیس��تم 
هوش��مند شدت روشنایی و طرز روشن ش��دن المپها را کنترل می کند به 
گونه ای که قادر به کنترل هوش��مند روشنایی محیطهایی که فردی در آن 
نیس��ت و همچنین کریدورها و راهروها از طریق موبایل است. وی با تاکید 
بر اینکه در این روش نیازی به کلید و پریز و یا سوئیچ خاصی نیست، اظهار 
داشت: عالوه بر این در این سیستم می توان تردد افراد، باز و یا بسته بودن در 
ورودی ساختمانها، پارکینگ، کنترل آسانسور و کنترل دوربین های مدار بسته 

و گرداندن آن را مدیریت کرد.
ای��ن محقق در این باره توضیح داد: برای این منظور با لمس کردن صفحه 
گوش��ی و یا تبلت هوشمند می توان تصاویر دریافتی دوربین های امنیتی را 
مش��اهده کرد و از طریق اینترنت از محیط کار ب��ا آیفون در ورودی ارتباط 
برق��رار و رفت و آمد ک��ودکان و یا افراد دیگر را کنت��رل کرد. وی مصرف 
بهینه انرژی را از دیگر قابلیت های سیستم عرضه شده نام برد و یادآور شد: 
کاربر با استفاده از سنسورها و آپشن های سیستم می تواند میزان استفاده از 
سیستم های برقی و همچنین پرده های موتور دار برای کنترل نور خورشید در 
محوطه اتاق را کنترل کند. به این ترتیب که در طول روز که رفت و آمدی در 
محیط مسکونی نیست می توان نسبت به خاموش کردن المپها و روشنایی ها 

و خاموش کردن سیستم تهویه به صورت اتوماتیکی اقدام کرد.
محقق سیستم هوشمند خانه، اضافه کرد: این سیستم را می توان به صورت 
"س��ناریوی بیدار ش��دن از خواب" برنامه ریزی کرد به این ترتیب که راس 
ساعت تعیین شده سیستم گرمایشی و یا سرمایشی فعال شود. این امر سبب 
می شود که دمای اتاق بیش از اندازه سرد و یا گرم نشود. ذوقی کنترل لوزم 
صوتی و تصویری را از دیگر مزایای این سیستم ذکر کرد و گفت: امروزه در 
هر خان��ه ای لوازم صوتی و تصویری متعدد چون رادیو، تلویزیون و پخش 
کننده های مختلف وجود دارد که هر کدام از این سیستم ها کنترل مخصوص 
به خود را دارند، در سیس��تم عرضه ش��ده کلیه کنترل ها در گوشی یا تبلت 
هوشمند قرار داده شده است ضمن آنکه کنترل آیفن های صوتی و تصویری 
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نیز از این طریق امکانپذیر است.
وی همچنی��ن با تاکید بر اینکه با اس��تفاده از این سیس��تم می توان لوازم 
الکتریک��ی مکانیکی داخل آش��پزخانه را کنت��رل کرد، اظهار داش��ت: در 
آش��پرخانه ها لوازمی چون ماکروویو، اجاق گاز، یخچال و هود وجود دارد که 
این دستگاه ها بخش اعظمی از انرژی را مصرف می کنند. با استفاده از روش 
ارایه شده می توان در محیط کار به منظور گرم کردن غذا مایکروویو را روشن 
و یا خاموش کرد. عالوه بر این کنترل روشن و خاموش کردن چای ساز و 
قهوه جوش و همچنین قطع کردن اتوماتیك گاز و فر به همگام احس��اس 
نشتی در این سیستم پیش بینی شده است. این محقق از کاربردی شدن این 
سیستم هوشمند خبر داد و افزود: پایلوت این طرح در دانشگاه شهید بهشتی 

اجرایی شده است.

برج پرنسس، مرتفع ترین برج مسكونی جهان

رکورد بلندترین برج مسکونی جهان، در کتاب رکوردهای گینس به نام برج 
پرنسس در شهر دبی به ثبت رسید.

این برج 414 متر ارتفاع دارد و گنبدی به ش��کل تاج روی آن س��اخته شده 
اس��ت. این ساختمان روی یك کانال مصنوعی بر روی آبهای خلیج فارس 
س��اخته شده و به س��مت جزیره مصنوعی جمیره که به شکل یك درخت 

نخل است، دید دارد.
برج پرنس��س کامال مسکونی است و مرتفع ترین آپارتمان مسکونی جهان 
در ارتفاع 356 متری از س��طح زمین در این برج واقع ش��ده است. این برج 
107 طبقه دارد که ش��ش طبقه آن زیر زمین اس��ت. در این برج عالوه بر 
آپارتمان های مسکونی، چند استخر سرپوشیده و روباز و چندین سالن ورزشی 

برای استفاده ساکنان ساخته شده است.
این در حالی است که مرتفع ترین برج جهان یعنی برج خلیفه نیز در دبی قرار 
دارد. برج خلیفه با ارتفاع 828 متر، دویس��ت طبقه دارد که البته 106 طبقه 
آن آپارتمان مسکونی و دفاترکار است و یك هتل بسیار تجملی نیز در این 

برج قرار دارد.

هدفمندترین هتل های جهان

هتل های بسیار زیادی در سراسر جهان وجود دارند که برخی از آن ها انرژی 
بسیار زیادی نیز مصرف می کنند اما هستند هتل هایی که با انرژی های پاک 

کار می کنند و البته بسیار زیبا و شیك نیز هستند.
امروز هتل های سبزی که سازگار با محیط زیست هستند، طرفداران بسیاری 

دارند. اینك 10 هتل سبز برتر جهان را به شما معرفی می کنیم:
- هتل كران پالزا

این هتل 4 س��تاره که در مرکز ش��هر کپنهاگ قرار دارد، اولین هتل مجهز 
ب��ه انرژی کارآمد در دانمارک اس��ت. با نگاهی به معماری زیبای این هتل 

می توانید حدس بزنید وارد یکی از هتل های سبز جهان شده اید.
از امکانات محیط داخلی این هتل می توان به توالتهای قابل تجزیه و سالن 
تجهیزات تولید انرژی اشاره کرد. این هتل بزرگترین تاسیسات فوتوولتائیك 
خورشیدی منسجم در دانمارک را با تکنولوژی انرژی کارآمد اولیه ادغام کرده 
و با این کار مصرف انرژی خود را در مقایسه با هتلهای معمولی تا 53 درصد 

کاهش داده است.
این هتل همه انرژی مورد نیاز خود را از طریق مواد تجدیدپذیر و منابع پایدار 
طبیعی تامین می کند. پنل های خورش��یدی و سیس��تم خنك و گرم کننده 
آبهای زیرزمینی به کران پالزا در حفظ منابع ارزشمند انرژی کمك می کند.

سیستم آبهای زیرزمینی در دانمارک برای اولین بار در این هتل مورد استفاده 



ـ ر خب

92

قرار گرفت. این سیس��تم منحصر به فرد قادر است بالغ بر 90 درصد انرژی 
مورد نیاز برای تهویه هوای داخل هتل را ذخیره نماید. در ضمن مسافرانی 
که در هتل کران پالزا اقامت دارند می توانند با استفاده از دوچرخه های موجود 
در هتل و رکاب زدن الکتریسیته تولید کنند و برای صرف یك وعده غذایی 

در رستوران، امتیاز بگیرند.
- هتل داینتری

این هتل که در قدیمی ترین جنگل های استوایی جهان قرار دارد تنها دارای 
15 ویالست که با الهام از هنرهای بومی همین منطقه ساخته شده اند.

از فناوریه��ای بهینه س��ازی انرژی در این هتل، می توان اس��تفاده از انرژی 
خورشیدی و المپهای کم مصرف را نام برد. هر کدام از ویالهای هتل دارای 
یك بالکن شیشه ای خصوصی است که مسافر در آن احساس راحتی می کند.
ای��ن هتل در فعالیتهای اکوتوریس��م برای محافظ��ت از گیاهان موجود در 
طبیعت، رودخانه، و جنگلها شرکت می کند. هتل داینتری هم چنین با اداره 
گلخانه استرالیا همکاری می کند و از قوانین توریستی بین المللی که توسط 
اتحادیه جهانی حفاظت از محیط زیس��ت، س��ازمان جهانی گردشگری، و 

انجمن بین المللی اکوتوریسم وضع شده، تبعیت می کند.
- هتل پارك چمبل

این هتل پارک در واقع نمایشگاه فناوریهای حفاظت از محیط زیست مانند 
اکوسیس��تم صخره های مرجانی در جزیره اس��ت. هتل تفریحی عالوه بر 
مجهزبودن به سیستم انرژی خورشیدی، دارای مزارعی است که با آب باران 
آبیاری می ش��وند و از صابونهای ارگانیك، هنرهای بومی آفریقا، و هنرهای 

دستی هم در فضای داخلی این هتل استفاده شده است.
شهرت این هتل پارک به دلیل داشتن سالم ترین اکوسیستم صخره های آبی 
در شرق آفریقاست. پارک این هتل مجهز به منطقه حفاظت شده صخره های 
مرجانی، منطقه حفاظت ش��ده جنگلی، منطقه حفاظت ش��ده حیوانات در 
معرض خطر، مرکز آموزش��ی برای بازدیدکنندگان، مسیرهای گردشگری 

طبیعی و آثار تاریخی است.
-هتل الكساندر

قدمت این هتل بیش از صد س��ال اس��ت که تعمیرات زیادی را برای ادامه 
بقای خود متحمل شده است. الکساندر یك هتل کربن خنثی است و جایزه 
کلید سبز)برچسب تاسیسات گردشگری بین المللی سازگار با محیط زیست( 

را برده است.
از ویژگیهای این هتل می توان به کف ضدآلرژی آن و همچنین بوفه صبحانه 
کامال ارگانیك اشاره کرد. اکثر انسانها به گرد و غبار و مواد دیگر حساسیت 
دارند، کف این هتل از موادی ساخته شده که آلرژی شما را شدت نمی دهد 
و راحت تر می توانید نفس بکشید. از این هتل به عنوان گالری هنری برای 

ارایه مبلمان کالسیك دانمارکی و هنر مدرن استفاده می شود.
- هتل آدرر آمالل

این هتل در دامنه کوه بنا ش��ده است و مش��رف به زندگی دشوار و پرشور 
کویر است. این هتل 39 اتاقه فاقد نیروی الکتریسیته است و اتاقهای آن را 
با شمع های مومی روشن نگه می دارند. برای پخت تمامی وعده های غذایی از 
محصوالت ارگانیك استفاده می شود. این هتل به سبب این که در منطقه ای 
بیابانی و آب و هوایی خشك قرار دارد از سیستم طبیعی تهویه هوا برخوردار 

است.
این امر باعث کاهش مصرف انرژی شده و همچنین میزان مصرف کربن را 
به صفر رسانده است. از فناوری بیوگازو همچنین آب باران های بهاره در این 
هتل استفاده می شود. غذاهای باقی مانده کمپوست می شوند و بیشتر مواد به 

کار رفته در ساختمان هتل قابل تجزیه هستند.
- هتل مزرعه كلورادو

این هتل دارای اتاق های مجهزی برای کوهنوردان و اس��کی بازان است و 
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از طرفداران سرسخت محیط زیس��ت به شمار می رود. هتل، جایزه آژانس 
محافطت از محیط زیس��ت را به دلیل محافظت تاریخی و توس��عه فعالیت 
محیط زیس��تی خود، از آن خود کرد. مس��احت این هتل 5 هزار آکر است، 
اما س��اختمان هتل تنها 8 آکر مس��احت دارد و از بقیه این مس��احت برای 
محافظت از حیات وحش غیر بومی استفاده می شود. گرمای ساختمان هایی 
که در مزرعه قرار دارند، از طریق انرژی گرمایی زمین تامین می شود تا اتالف 

انرژی را کاهش دهد.
در این هتل مزرعه از فالش توالت هایی با امکان تنظیم میزان آب مصرفی 
و المپ های فلورسنت استفاده شده است. تمام رستوران های موجود در این 
مح��ل از محصوالت ارگانیك و تجدیدپذیر و گیاه��ان و دام هایی که خوِد 
هتل آن ها را پرورش داده، استفاده می کنند. رومیزی های رستوران ها برای 

صرفه جویی در مصرف آب و انرژی هر سه روز یکبار عوض می شوند.
- هتل تپه مرغ مينا

مسووالن هتل تپه مرغ مینا توانستند طی 15 سال قوانین تجدیدپذیر را در 
هتل خود عملی و چندین جایزه را از آن خود کنند. از جمله این جوایز می توان 
به مدرک جهانی سبز و جایزه اکسپرس آمریکا نام برد. این هتل مجهز به 
سیستم انرژی خورشیدی، سیستم آبیاری با آب باران، سیستم طبیعی تهویه 
هوا، تجزیه فاضالب به صورت بی هوازی، و اس��تخرهایی با غلظت پایین 

کلر است.
در باغ های این بنا از آفت کش ها یا حشره کش ها استفاده نمی شود و تا جایی 
که امکان دارد محصوالت ارگانیك را به کار می برند. این هتل هم چنین در 
موارد نیاز زباله های خود را بازیافت می کند تا آن ها را دوباره مورد اس��تفاده 

قرار دهد.
- هتل استراتونز

دیدن این هتل زیبا در واقع سیرکردن در یك منطقه باصفاست. ترکیب زیبا 
و نفس گیر مناطق حفاظت شده پرندگان با مسیرهای جنگلی و سواحل زیبای 
نورفولك ش��مالی نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند. یکی از دالیل 
شهرت استراتونز سیستم انرژی کارآمد است که هتل به خدمت گرفته است.
استراتونزاولین هتل در انگلستان است که جایزه کوئینز را به خاطر"عملکرد 
عالی زیست محیطی" به نام خود ثبت کرد. در این هتل از محصوالت محلی 
و ارگانیك برای افزایش حفاظت از محیط زیست و زمین استفاده می شود. 
فعالیت هایی از قبیل پیاده روی، دو آهس��ته، و بازیافت مواد هم در استراتونز 

برگزار می شود.
- هتل گایاناپا

اولین هتلی اس��ت که موفق به دریافت مدرک مدیریت در مصرف انرژی و 
طراحی محیط زیس��ت در جهان شده است. داشتن این مدرک بدین معنی 
اس��ت که س��اختمان قوانین مربوط به حفاظت از محیط زیست را رعایت 
می کن��د. همه مصالح و م��واد به کار رفته در این هتل از چوب و مورد تایید 
انجمن نظارت برجنگل اس��ت. فرش های هتل هم از مواد بازیافتی ساخته 
شده اند. المپ های استوانه ای خورشیدی نور مورد نیاز هتل را فراهم می آورند 

و از محصوالت ارگانیك در رستوران ها استفاده می شود.
هتل دره و چش��مه آب معدنی گایاناپا توانسته مصرف آب خود را با استفاده 
از تکنیك های جدید از جمله فالش توالت و تصفیه آب استخرهای پرورش 
ماهی کوی، تا 40 درصد کاهش دهد. از دیگر خصوصیات این هتل می توان 
به سیس��تم انرژی کارآمد، پنجره های دو ج��داره ای که انرژی را کمتر هدر 
می دهند، سقف رفلکس، وجود سطل های تفکیکی زباله در همه اتاق ها و در 
کل هتل، و مخزن حجیم صابون برای کاهش بسته بندی های پالستیکی 

صابون و شامپو، اشاره کرد.
- هتل سونوا فوشی

این هتل به دلیل فعالیت های س��ازگار با محیط زیست خود جوایز زیادی را 
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از آن خود کرده اس��ت؛ به طور مثال چند س��ال پیاپی جایزه سبز هتل های 
تفریحی مالدیو را از رئیس جمهور این کشور دریافت کرد. این هتل گسترش 
گلخانه ها را در سال 2008 تا 50 درصد کاهش داد و در سال 2010 به طور 

کامل کربن خنثی شد.
از فعالیت های این هتل می توان به افزایش سیس��تم انرژی کارآمد، کاهش 
تولید زباله، جلوگیری از پخش س��م های مضر در محیط زیست و حفاظت 
از محیط جزیره اش��اره کرد. هتل از سیستم طبیعی تهویه هوا و المپ های 
کم مصرف برخوردار اس��ت. آب اس��تخرهای هتل هم از تصفیه آب دریا و 
هم چنین آب باران تامین می شود. در ضمن کلیه وسایل و مبلمان داخلی آن 

هم از مواد بازیافتی محلی ساخته شده است.

گران ترین آپارتمان جهان كجاست؟

آپارتمان یك خوابه مجللی که تصور می شود گران قیمت ترین آپارتمان جهان 
باشد در توکیو با قیمتی سرسام آور به فروش گذاشته شد.

در حال حاضر قیمت فروش این آپارتمان 14/72 میلیون دالر تعیین ش��ده 
است. مساحت این ساختمان مجلل بیش از 1322 مترمربع است و در منطقه 
منیامی آزابو در غرب پایتخت ژاپن، قرار دارد. این آپارتمان از سوی سازمان 

ثبت امالک بین المللی " سوی تابای ژاپن" به فروش می رسد.
صاحب این آپارتمان یك مرد تاجر متاهل اس��ت که 18 ماه برای بازسازی 
آن وقت گذاش��ته است. س��نگ ها و چوب های به کار رفته در بازسازی این 
ساختمان از ایتالیا وارد شده اند. دور تا دور ساختمان یك سالن بزرگ و مبلمان 
استراحت تعبیه شده که مهمانان می توانند در آنجا از تماشای باغ زیبا و بزرگ 

اطراف ساختمان، لذت ببرند.

برترین ساختمان های جهان 

 )CTBUH( انجمن  س��اختمان های بلن��د و س��کونتگاه های ش��هری
اسامی آسمانخراش هایی از کانادا، قطر، استرالیا و ایتالیا را در فهرست برترین 

ساختمان های باند جهان در سال 2012 میالدی قرار داد.
چهار برج نخس��ت این رده بندی ش��امل ب��رج Absolute در کانادا، برج 
Blig Street در س��یدنی، ب��رج Palazza Lomburdia در میالن 
و برج دوحه  در قطر هس��تند. همچنین برج »البهار« در ابوظبی توانس��ت 
جایزه نخس��ت نوآوری )CTBUH( را به دلیل پروژه نصب سایبان هایی 
 ک��ه به وس��یله کامپیوتر کنت��رل می ش��وند، بدس��ت آورد. در ضمن برج
 Palazza Lomburdia اولین برج در ایتالیاس��ت که در فهرست این 

انجمن نامش ثبت شده است.
بر اساس این گزارش تعداد برج هایی که در سال 2011 میالدی بلندی آن ها 
از 200 متر گذش��ته به 88 مورد رس��یده  که نسبت به سال 2005 میالدی 
افزایش چشمگیری داشته است. در این دوره از رقابت ها 78 ساختمان نامزد 
دریافت این عنوان بوده که بیشتر آن ها از قاره آسیا و منطقه خاورمیانه بوده 

است.

خانه های دوستدار محيط زیست 

خانه های دوستدار محیط زیست در یك روستا در ساحل غربی سوئد با هدف 
جابه جایی آس��ان و صرفه جویی در انرژی و کاهش اثرات زیست محیطی 
س��اخته ش��ده و از نظر زیبایی شناسی نیز در بخشی از منظره طبیعی جای 

گرفته است.
این س��اختار چوبی بدون س��تون توس��ط تورستن اوتس��جو معمار و نجار 
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اس��کاندیناوی ساخته شده که منظره طبیعی را بدون جلب توجه زیاد نشان 
می دهد. اوتسجو اظهار داشت: خانه های کوچك انرژی را به صورت اقتصادی 
صرف می کند و دوستدار محیط زیست هستند. این خانه ها از مواد ساختمانی 

اندکی تشکیل شده و قیمتهای مناسبی دارند.

ساخت خانه های سلولزی

خانه دوستدار محیط زیست سوئد با هدف انعکاس منظره طبیعی بدون جلب 
توجه زیاد ساخته شده است.

این ساختار چوبی بدون ستون به قدری کوچك است که می توان تمام آن 
را روی یك کامیون سوار کرد.

از ویژگی مهم این خانه ها این اس��ت که به س��ادگی گرم و تمیز می شود. 
تأثیرات زیس��ت محیطی این خانه ها محدود اس��ت که این امر در رابطه با 
منابع و زمینی که قرار است خانه در آن مستقر شود مورد توجه قرار می گیرد. 
براساس اظهارات طراح این خانه ها، خانه های کوچك دوستدار محیط زیست 
به سادگی حرکت می کند، ساخت آن ها با هدف حرکت و حمل و نقل آن ها 

صورت گرفته است.
این خانه ها که "هاس 1" نامگذاری شده ظرفیت دو نفر دارد و دربرگیرنده 
آش��پزخانه، محل خ��واب، میز ناهار خ��وری، ورودی راهرو مانند و س��ایر 
کارکردهایی اس��ت که در 25 متر مربع فضای زندگی ادغام شده است. این 
خانه عمدتا از چوب ساخته شده است و جدا از مساله تجزیه پذیر بودن آن از 

نظر زیبایی مورد توجه قرار گرفته است.
وس��ایل خانه به طور کلی بخش��ی از ساختار خانه اس��ت که موجب شده 

فضاهای زاید در خانه ایجاد نشود.
تمام دیوارها و سقفها دارای الیه های پوشانده تجزیه پذیر و سلولزی هستند 
که در مقابل آب و باد مقاوم هستند. این درحالی است که رطوبت می تواند 
وارد خانه ش��ود و همچنین از آن خارج ش��ود این ویژگی به زمانی که خانه 

مورد استفاده قرار نمی گیرد یا درحال گرم شدن نیست موثر تلقی می شود.

ساختمانی عجيب در تركمنستان 

س��اختمانی در شهر عشق آباد بخاطر ویژگی های منحصر بفردش در کتاب 
رکودهای گینس ثبت شد.

 این ساختمان که "عالم" نامگذاری شده است، در واقع یك مجموع بزرگ 
تفریحی و اقامتی است که فلك گردون متصل به بام آن، اصلی ترین ویژگی 

بارز این ساختمان جهت ثبت در کتاب رکوردهای گینس است.
در مراسم افتتاح رسمی این ساختمان، نماینده رسمی کتاب رکوردهای گینس 
در س��خنانی تاکید کرد که فلکه گردون این ساختمان به عنوان بزرگترین 
فلکه گردون و فلکه تماشا در دنیا است و به همین دلیل نیز این ساختمان 

منحصر به فرد در این کتاب ثبت شده است.
ارتفاع این س��اختمان به همراه فلکه گردون آن بیش از 47 متر اس��ت که 
در منطقه جنوبی شهر عشق آباد در نزدیکی برج قانون اساسی ترکمنستان 

توسط شرکت "پولیمکس" ترکیه احداث گردیده است.
در داخل این س��اختمان انواع مختلف دستگاه های بازی کودکان، رستوران، 
سالن سینما، میدان بازی و ورزش پیش بینی شده  است و تمامی نمای داخلی 
و ظاهری آن با نقوش مختلف ملی مردم ترکمن که در فرش دس��ت باف 

ترکمنی نیز وجود دارد و نیز آرم ملی دولت ترکمنستان، تزیین شده  است.
این فلکه دارای 24 کابین ش��ش نفری ویژه تماشاست که در حال گردش 
می توان تمامی نمای عشق آباد را از ارتفاعی حدود 60 متری تماشا کرد و این 

فلکه گردون در واقع با شیشه مخصوص احاطه شده است.
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الزم به ذکر اس��ت که هش��ت ماه پیش نیز س��تاره بزرگ برج تلویزیونی 
ترکمنس��تان به عنوان بزرگترین س��تاره معماری دنیا در کتاب رکوردهای 
جهانی گینس در اواخر اکتبر س��ال گذشته میالدی)2011( ثبت شد و این 

ستاره معماری "اوغوزخان")جد ترکمنها( نامیده می شود.
برج جدید و مدرن تلویزیونی ترکمنستان که در دامنه کوه کوپداغ در جنوب 
عش��ق آباد پایتخت کشور ترکمنستان توسط ش��رکت "پلی مکس" ترکیه 
احداث شده  است در اواسط ماه اکتبر با حضور رئیس جمهور ترکمنستان به 

مناسبت بیستمین سالگرد این کشور افتتاح شد.
گفته می ش��ود دولت ترکمنستان برای این برج که "مرکز رادیو و تلویزیون 

ترکمنستان" نامیده می شود، بیش از 100 میلیون یورو هزینه کرده  است.

خانه  چهار دقيقه ای

میکرو خانه کامپک��ت )Micro Compact Home( منازل کوچکی 
هستند که در مدت زمان چهار دقیقه و 9 ثانیه احداث می شوند و کلید زمان 

کوتاه نصب، طراحی سیستم های برق، آب و فاضالب در سازه اولیه است.
ش��رکت معماری Horden Cherry Lee نمون��ه اولیه میکروخانه را 
نخستین بار در سال 2005 میالدی و با الگو برداری از چایخانه های سنتی 

ژاپن طراحی کرد.
در طراحی نس��ل اولیه این خانه ها از قاب چوبی استفاده شده بود که باعث 
افزایش وزن سازه می شد، اما قاب نمونه جدید از آلومینیوم سبك وزن ساخته 
شده است که وزن خانه مکعبی را به 1,6 تن متریك کاهش داده است. بر 
روی س��قف سازه نیز پنل های خورشیدی فوتولتائیك با تلفیق یك ژنراتور 
ب��ادی کوچك، انرژی مورد نیاز خانه را تأمین می کند؛ میزان مصرف انرژی 

چهار تا پنج کیلووات در ساعت است.
میکروخان��ه مکعبی در ابعاد 2,6 متر دارای دو تخت خواب، اتاق نش��یمن، 
آشپزخانه، دستشویی،   حمام و سیستم تهویه هوا است که صاحبخانه می تواند 
از هش��ت میهمان در این منزل کوچك پذیرایی کند. ش��انزدهمین س��ازه 

میکروخانه به تازگی در کنار دریاچه ماگیور سوئیس احداث شد.

بالش  هوا در ساختمان ، با صرفه تر و بادوام تر!

هوای بین ورقه ها توسط خورشید گرم شده باعث گرمی هوای درون می شود. 
بدی��ن ترتیب هزینه گرمایش کاهش می یابد. از این فن آوری در سراس��ر 

جهان استفاده می کنند.
بیش از 17 هزار گیاه مناطق گرمسیری، قریب به سیصد حیوان و جنگل های 
بارانی در باغ وحش الیپزیگ وجود دارد. در ساختمان شانزده هزار متر مربعی، 
چهل نوع حیوان از آس��یا، آفریقا و آمریکای جنوبی زندگی می کنند. در این 
گلخانه بزرگ، هوا تقریبا غیرقابل تنفس است. دمای ثابت اینجا 24 درجه 

سانتیگراد و رطوبت 95 درصد است.
این شرایط آب و هوایی توسط بالش های پالستیکی حاوی هوا امکان پذیر 
شده است. ماده استفاده شده بی   نهایت سبك است، صد بار سبك تر از شیشه، 
بسیار انعطاف پذیر و در عین حال بسیار مستحکم است. به عنوان مثال قادر 

به تحمل وزن برف سنگین است.
مخترع این سیستم که در س��ال 2002 به بازار عرضه شد، اشتفان لینرت، 
مهندس مکانیك اهل آلمان است. به گفته او، این اختراع از یك ایده بسیار 

ساده شروع شد.
اشتفان لینرت می گوید: مانند همه اختراع های منطقا خوب، در واقع این یك 
محصول ساده است. از پالستیك با کیفیت باال که از نظر زمانی دوام زیادی 
دارد استفاده می کنیم. منظورم از دوام زیاد 50 تا صد سال بدون تنزل است. 
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سپس فضای بین الیه های متعدد را با هوا پر می کنیم، مانند بالش هایی که 
در تختخواب تان دارید و هوا در نقش عایق عمل می کند. این ماده در مقابل 
آتش سوزی نیز بسیار مقاوم است. اگر آتش سوزی اتفاق بیافتد، ورقه ها بسیار 
خوب عمل می کنند. دومین نکته این است که خودبخود تمیز می شوند، چون 

آب باران آن ها را می شوید.
هوای بین ورقه ها توسط خورشید گرم شده باعث گرمی هوای درون می شود. 
بدی��ن ترتیب هزینه گرمایش کاهش می یابد. از این فن آوری در سراس��ر 

جهان استفاده می کنند.
اش��تفان لینرت 62 س��اله در میان نامزدان دریافت جای��زه مخترع اروپایی 
است که توسط اداره ثبت اروپایی، ژوئن امسال در کپنهاگ دانمارک برگزار 
می ش��ود. او در پاس��خ به این سئوال که آیا پایه های جدید معماری را بنیان 
گذاشته است، می گوید: ما به معماران روشی بسیار ساده و صرفه جویانه ارایه 
کردیم تا این فضاهای بزرگ را بس��ازند و گیاهان طبیعی و حیوانات بدون 
هیچگونه ماده ضد آفت یا مداخله شیمیایی در یك محیط کنترل شده زیر 

سقف زندگی کنند.
او در خص��وص زندگی خود پس از این اختراع می گوید: زندگی قبل از این 
اختراع وجود نداش��ت. پس این اختراع را کرده و س��عی کردیم به حقیقت 

بپیوندد و برای خدمت به مشتریانمان قابل اطمینان باشد.
اشتفان لینرت ادامه می دهد: از من درباره آینده این فن آوری می پرسند، ولی 
هیچ ایده ای ندارم. امروز چیزهایی می سازیم که پنج سال پیش حتی خوابش 
را نمی دیدی��م. درباره آنچه در پنج س��ال آینده انجام خواهیم داد، چیزی به 

ذهنم نمی رسد.
به گفته لینرت، معماران می توانند از این فن آوری در فرم های مختلف هندسی 
استفاده کنند. محدودیتی برای تخیل وجود ندارد واکنون ساختمانهای بزرگی 

در دنیا مثل استخر ملی پکن، از این فناوری استفاده کرده اند.

استراحت در دل طبيعت با هتل  حبابی!

یك هتل فرانسوی اقدام به ارایه اتاق  های حبابی در محلی خوش منظره به 
مشتریان خود کرده است.

 س��ال گذشته »پیر استفان دوما« مبتکر فرانس��وی از نوعی حباب  شفاف 
در ان��دازه اتاق رونمایی کرد که به افراد امکان خوابیدن می داد در حالی که 
هیچ چیز مانع مشاهده مناظر طبیعی نمی شد. هدف این طراح خالق ایجاد 
فضایی قابل حمل و راحت و همچنین داشتن احساس بودن در وسط محیط 
طبیعی بدون آسیب به طبیعت عنوان شده است؛ با این حال اجاره هفت هزار 
و 766 یوروی��ی این اتاق ها اس��تفاده از آن را برای افراد معمولی غیرممکن 

کرده است.
هتل Attrap’Rêves که این حباب های کاماًل مبله را در مکان های زیبا 
در فاصله نزدیك به س��اختمان اصلی هتل اجاره می دهد به مشتریان خود 
غذا، تلسکوپ هایی با نمودار ستاره ها، جکوزی در محیط آزاد و امکانات مشابه 

هم ارایه می دهد.
هر یك از حباب ها در منطقه ای جنگلی و بر روی زمینی صاف و س��فت و 
نزدیك به یك خانه چوبی قرار دارد. تنها راه رسیدن به هر کدام از حباب ها 
طی کردن مس��یر منفرد دسترسی به آن است. قطر هر حباب حدود 4 متر، 
ارتفاع آن 3 متر و مجهز به یك مس��دودکننده هواست. یك تهویه بی صدا 
فضا را پر از باد نگه داش��ته و به طور مداوم هوای داخل را تصفیه می کند. 
حباب ها با یك تختخواب، کمد، چراغ مطالعه و مجموعه ای میز و صندلی 
که در اشکال مختلف طراحی شده و به مشتریان حق انتخاب می دهد، مبله 

شده اند.
مهمانان همچنین می توانند از بین حباب های شفاف یا نیمه شفاف انتخاب 
کنند. گرچه این حباب ها در محیط بیرون واقع ش��ده اند، هر کدام مجهز به 
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نیروی برق، دوش و روش��ویی هستند. هزینه اقامت در حباب با هر کدام از 
اتاق های هتل همس��ان است. طیف بهای حباب های مزبور بسته به مکان، 

فصل و امکانات رفاهی از 109 تا 499 یورو عنوان شده است.

موریانه الگوی ساخت روبات ساختمان ساز

محققان در دانش��گاه هاروارد با الهام گرفتن از موریانه تالش می کنند نسل 
بعدی روبات های سازنده را تولید کنند که ساختمان سازی را در آینده متحول 

می کند.
اگر چه موریانه برای مردم، حیوانی چندان محبوب نیس��ت ولی در طبیعت، 
سازنده ای تحسین برانگیز به شمار می آید و اکنون محققان در دانشگاه هارواد 
تالش می کنند با الهام گرفتن از بدن و حرکات این حشره خستگی ناپذیر، 
روباتی را بس��ازند که به گفته آنان، نسل آینده و برتر روبات های ساختمانی 

به شمار خواهد آمد.
جاستین ورفل محقق این دانشگاه معتقد است: موریانه ها در واقع بزرگترین 
معماران طبیعت به ش��مار می آیند که اگر چه جثه ای چند میلیمتری دارند 
ولی بناهایی را می سازند که گاه تا ده متر بلندی دارد. وی و همکارانش به 
اندازه ای تحت تاثیر حرکات این حش��ره کوچك ق��رار گرفته اند که برای 
مطالعه حرکات آن، راهی جنوب آفریقا شده اند تا با مطالعه میلیون ها موریانه 
الگویی برای ساخت روبات خود بیابند. این حشرات کوچك با گل، بناهایی را 

می سازند که گاه ده ها هزار برابر از جثه خودشان بزرگتر است.
کریستین پیترسون دیگر محقق این گروه می گوید: سفر به آفریقا و تماشای 
این حیوانات که با تغییر دادن این مواد، نوعی مهندسی را صورت می دهند 
برای من جای شگفتی است؛ اینکه چگونه آنان می توانند سازه هایی تا این 
ان��دازه مفید و محکم بس��ازند. این محققان که اکن��ون اولین نمونه از این 
روبات ها را س��اخته اند امیدوارند روزی بتوانند روبات��ی را با الهام از موریانه 
بسازند که بتواند در نحوه ساخت و ساز بناها به دست انسان، تغییری عمده 

ایجاد و آن را متحول کنند.

ورزشگاه لندن نامزد دریافت جایزه معماری

نام ورزشگاه المپیك لندن در میان رقیبان برای دریافت جایزه معتبر معماری 
انگلیس قرار گرفت.

این ورزشگاه که گنجایش 80 هزار نفر رادارد با 5 ساختمان جدید دیگر برای 
دریافت جایزه 20هزار پوندی )31 هزار و 240 دالری( موسس��ه س��لطنتی 
معماری انگلیس در سال 2012رقابت خواهد کرد. این موسسه، جزییات ساده 
و ظریف و طراحی پایدار این ساختمان و رابطه صمیمی شگفت آوری را که 

میان رخدادها و تماشاگران برقرار می کند، ستوده است.
دیگر رقبای این ورزشگاه عبارتند از: آزمایشگاه سینسبری درکمبریج، مرکز 
مراقبت های سرطان در گالسکو، اسکاتلند و یك سالن نمایش در بلفاست 
ایرلند شمالی. این جایزه برای ساختمان هایی پرداخت می شود که یا در خاک 

انگلیس ساخته شده و یا طراحی شده اند.
برندگان س��ال های گذشته این رقابت عبارتند از ساختمان قرکین در محله 
مالی لندن، ساختمان پارلمان اسکاتلند و فرودگاه باراجاس مادرید در اسپانیا. 

برنده این رقابت در ماه اکتبر اعالم خواهد شد.

منامه، مالک پردرآمدترین هتل  خاورميانه

شهر منامه به عنوان مالك پردرآمدترین هتل های مناطق خاورمیانه و شمال 
آفریقا معرفی شد.
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براساس مطالعات انجام شده توسط یك موسسه بین المللی فعال در صنعت 
هتلداری، هتل های ش��هر منامه، پایتخت بحرین به عن��وان پردرآمدترین 

هتل های مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا معرفی شدند.
براس��اس این گزارش هتل های منامه در پنج ماهه نخس��ت س��ال جاری 
میالدی رشد 52 درصدی درآمدهای را تجربه کرده اند و پیش بینی می شود 

که این روند رو به رشد تا پایان سال جاری میالدی تداوم یابد.
این در حالیست که در س��ال های اخیر کشورهای عربی حوزه  خلیج فارس 
از جمله بحرین تالش های زیادی را در راس��تای توسعه  صنعت گردشگری 
و افزایش س��هم صنعت گردشگری در »تولید ناخالص داخلی« خود انجام 

داده اند.

فناورانه ترین شهر جهان!

شهر ریورساید آمریکا اوایل ماه جاری میالدی فناورانه ترین شهر جهان لقب 
گرفت.

ریورساید واقع در 60 مایلی شرق لس آنجلس یکی از شهرهای »نمود آینده« 
و فناورانه ترین شهر جهان لقب گرفته است. وجود دسترسی کلیه شهروندان 
به Wi-Fi، برنامه هایی که به آن ها در خصوص استفاده از آخرین فناوری 
آموزش می دهد و س��ایر اختراعات موجب شد که اوایل این ماه جایزه سال 
انجمن جامعه هوشمند )Intelligent Community Forum( به 

این شهر اختصاص یابد.
این جایزه نش��ان دهنده این واقعیت است که وجود اقتصاد اینترنت محور تا 
چه اندازه برای این انجمن حایز اهمیت اس��ت. شهر ریورساید به دلیل دارا 
بودن مزارع پرتقال یکی از ثروتمندترین ش��هرهای آمریکا بود. با این حال 
افزایش رقابت بین المللی در دهه 1960 نابودی بس��یاری از مزارع آن را به 
دنبال داشت. در سال 2004 رون لووریج شهردار این شهر تصمیم به معرفی 

اقتصاد با تکنولوژی باال به این شهر گرفت.
 Wi-Fi به منظور نصب ش��بکه AT&Tلووریج قراردادی را با ش��رکت
با میزان دسترس��ی متوس��ط 29 نقطه در هر مایل مربع منعقد کرد. به جز 
دسترس��ی رایگان ش��هروندان، ش��بکه مزبور دوربین  های امنیتی واقع در 
پارک های سراس��ر شهر را به هم مرتبط کرده و به کارگران امکان استفاده 
از یك برنامه پاک کننده نقاشی های دیوار بر روی گوشی های هوشمندشان 

را داد.
در عین حال، کمپانی های محلی فناوری مراکزی را برای تاسیس شرکت های 
موقت بازاریاب )startup(اختصاص داده و کالج های محلی نیز همین امر 
را صورت دادند. بر اس��اس گزارش��ات انجمن جامعه هوشمند، از آن زمان 
تاکنون 35 شرکت تاسیس شده فناوری و 20 شرکت موقت ظهور کرده اند.

به منظور حصول اطمینان از این که تمامی ش��هروندان ریورساید از اقتصاد 
نوین بهره می برند، شهرداری اقدام به ارایه آموزش رایگان رایانه و نرم افزار 
به ساکنین کم درآمد کرد. مسؤوالن همچنین صنایع الکترونیك از کار افتاده 
را جمع آوری و نیروهای آموزش دیده را برای نوس��ازی این ابزار اس��تخدام 

کردند.
رایانه ه��ای احیا ش��ده هر ماه به م��دارس و 200 خانواده ک��م درآمد تعلق 
می گرف��ت. کارمندان با هدف تامین نیاز مالی برنام��ه که بزرگترین پروژه 
بازیافت کننده زباله های الکترونیکی در جنوب کالیفرنیاست، سایر وسایل احیا 
شده را بر روی eBay به فروش گذاشتند. ریورساید در زمان رکود اقتصادی 
سال 2008 بسیار آس��یب دید زیرا 14 درصد شهروندان آن بیکار شدند اما 

توانست از این گذر چالش برانگیز با موفقیت عبور کند.
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عالقه پادشاه عربستان به امالك تركيه

خرید یك ملك به مساحت 57 هکتار از سوی پادشاه عربستان سعودی در 
نزدیکی تنگه بسفر در استانبول برای ساخت چهار ویال در این زمین برای 

خاندان پادشاهی سعودی است.
اردوغان بایراکتار وزیر شهرسازی و محیط زیست ترکیه از بخشش 10 میلیارد 
دالری پادشاه عربستان سعودی به ترکیه خبر داد. بایراکتار وزیر شهرسازی و 
محیط زیست ترکیه افزود: در شرایطی که جهان با کمبود نقدینگی و بحران 
مالی رو به روس��ت عربستان سعودی به ترکیه 10 میلیارد کمك بالعوض 
کرده است. وی با اشاره به اینکه کمکهای عربستان سعودی به ترکیه ادامه 
خواهد داش��ت، افزود: مناسبات سیاسی ریاض با آنکارا رو به توسعه است و 

این وضعیت در موازنه قدرت در منطقه به نفع ترکیه است.
وزیر شهرسازی ترکیه در مورد خرید یك ملك به مساحت 57 هکتار از سوی 
پادشاه عربستان سعودی در نزدیکی تنگه بسفر در استانبول گفت: شهرداری 
استانبول برای ساخت چهار ویال در این زمین برای خاندان پادشاهی سعودی 

مجوز صادر کرده است.

راداری برای دیدن پشت دیوارهای بتنی

محققان ام.آی.تی موفق به ساخت سیس��تم راداری شده اند که می تواند با 
تشدید امواج رادیویی و حذف امواج ناخواسته، تصویری واضح از آن چه پشت 

دیوارهایی به ضخامت تا 20 سانتی متر رخ می دهد، تهیه کند.
 برای دیدن هر چیزی به برخورد نور مرئی به آن و دریافت ش��عاع های نور 
توس��ط چشم ها نیاز داریم. رادارها هم به شیوه مشابهی کار می کنند با این 
تفاوت که امواج دریافت ش��ده، رادیویی است. امواج رادیویی و نور مرئی هر 
دو به سختی از دیوارها عبور می کنند و به همین دلیل است که نمی توانیم 

ببینیم پشت دیوارها چه اتفاقی می افتد.
محققان آزمایشگاه لینکلن وابسته به انستیتو فناوری ماساچوست، ام.آی.تی، 
موفق به طراحی سیستمی رادیویی شده اند که می تواند تمامی اتفاقاتی را که 
پشت دیوارها رخ می دهد، در لحظه ببیند و مخابره کند. این سیستم فوق العاده 
می تواند به پلیس و نیروهای ویژه در کنترل اوضاع هنگام گروگان گیری یا 
نزاع های شهری کمك کند. این دستگاه ساده از دو ردیف آنتن تشکیل شده 
است. در ردیف باالیی 8 آنتن گیرنده و در ردیف پایین 13 آنتن فرستنده و 
تجهیزات کامپیوتری قرار گرفته است. دستگاه به راحتی قابل  حمل است و 

می تواند روی خودرویی در اطراف محل مورد نظر سوار شود.
عبور از دیوارهای بتنی

دیوارها سخت و غیرقابل نفوذ به نظر می رسند. دیوارهای بتنی به قطر 10 و 
20 سانتی متر که در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفته اند، می توانند بیش 
از 99درصد امواج رادیویی را برگردانند اما همین که کمتر از 1درصد از امواج 
مخابره شده از دیوارها عبور می کنند، برای این سیستم کافی است. در مرحله 
بازگشت امواج نیز شرایط مشابهی وجود خواهد داشت و تنها کمتر از 1درصد 
امواجی که از دیوار عبور کرده اند، هنگام برگشت توسط دیوارها سد نخواهند 
شد. در نتیجه قدرت نهایی امواج مخابره شده، تنها 0/25 درصد میزان موج 

اولیه خواهد بود.
اما به دلیل ارزانی و کیفیت قابل قبول تشدیدکننده های سیگنال این بزرگ ترین 
چالشی نیست که سر راه تولید این سیستم های تازه وجود دارد. جرج چاروات، 
مدیر این پروژه می گوید: »در چنین سیستمی بزرگ ترین چالش ها سرعت، 
وضوح و حداکثر فاصله از دیوار اس��ت. اگر در شرایط اضطراری قرار داشته 
باشیم، هر 20 دقیقه مخابره یك تصویر، چیزی نیست که از نگرانی ها بکاهد 
یا خطرات کمتری را متوجه ما کند«. دس��تگاه ساخته شده حداکثر می تواند 
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در فاصله 18 متری س��اختمان مورد نظر قرار بگیرد و تمامی تغییراتی را که 
در محل رخ می دهند به صورت ویدئویی و با س��رعت 1,08 فریم بر ثانیه 

مخابره کند.
فيلتر فركانس های مزاحم و نظارت بر تغييرات

چاروات می گوید: »طول موج های بلندتر بهتر می توانند از دیوار عبور کنند اما 
برای ارس��ال آن ها به تجهیزات بزرگ تر و قوی تری نیاز خواهیم داشت. به 
همین دلیل در س��اخت این دس��تگاه از امواج باند اس که در ارسال بی سیم 
اطالعات مجازی نیز مورد استفاده قرار می گیرند، استفاده کرده ایم. این امواج 
نسبتا کوتاهند و هنگام برخورد با دیوار اتالف بیشتری خواهند داشت اما به ما 
اجازه می دهند تجهیزات را نزدیك سوژه و درون یك وسیله نقلیه به راحتی 
نگهداری کنیم. نکته دیگر حذف تمامی تصاویر اضافه است. به این منظور 
فیلتر آنالوگ کریستالی اس��تفاده می شود که می تواند طول موج هایی را که 
تعریف شده اند - مانند طول موجی که از دیوار برمی گردد - از تصویر نهایی 
حذف کند. پردازش دیجیتالی و الگوریتم های پیش��رفته استفاده شده نیز به 

وضوح تصویر نهایی کمك شایانی خواهند کرد.
نکته جالب توجه دیگر استفاده از روش تفاضلی است که در آن تنها تغییرات 
حرکتی نمایش داده خواهند ش��د و در نتیجه وسایل داخل خانه اختاللی در 
ردیابی انس��ان ها ایجاد نخواهند کرد. این سیس��تم در مورد اشیا یا افراد در 
حرکت آن قدر دقیق عمل خواهد کرد که حتی می تواند حرکات بسیار اندک 
فردی را که تالش می کند بی حرکت بماند، ثبت کند. این سیستم ابتدا برای 
اهداف نظامی به کار گرفته خواهد شد و پس از آن در اختیار نیروهای ویژه 

قرار می گیرد.

ساخت سجاده قادر به تشخيص قبله

یك ش��هروند ترک مقیم لندن سجاده ای طراحی کرده و ساخته است که 
جهت قبله را به نمازگزار نشان می دهد.

این سجاده به گونه ای طراحی شده است که وقتی در جهت قبله قرار گیرد 
روشن می ش��ود. این سجاده به یك قطب نمای ماهواره ای مجهز است و 
از این طریق جهت درس��ت قبله را با قرار گرفتن در مس��یر قبله تشخیص 
می دهد. این س��جاده هنوز به تولید انبوه نرس��یده است و طراح آن در صدد 

جمع آوری منابع مالی الزم برای تولید انبوه آن است.

كاهش مصرف انرژی با پریزهای هوشمند

کنت��رل چراغ های خانه ب��ا اینترنت احتماال خیلی دور از ذهن نیس��ت چرا 
که گروهی از محققان آلمانی دس��ت به ساخت یك پریز برق زده اند که از 

پروتکل اینترنتی جدید IPv6 پشتیبانی می کند.
این پریزهای جدید موس��وم به پریز هوش��مند بی سیم که توسط محققان 
موسسه فرانهوفر ساخته شده اند، می توانند انقالبی در شیوه خاموش و روشن 
کردن وس��ایل برقی در خانه ها ایجاد کنند. این پریزهای بی سیم بخشی از 
سیستم خودکاری خانه HexaBus در پروژه mySmartGrid هستند 
که از یو اس بی متصل به روترهای سازگار استفاده و به عنوان درگاه پریز به 

اینترنت عمل می کنند.
این پریزها عالوه بر تس��هیل ش��یوه زندگی به بهینه سازی مصرف انرژی 
نی��ز کمك می کنند. در صورتی که در زمان خروج از خانه چراغها روش��ن 
مانده باش��ند، می توان آن ها را توس��ط گوشی هوش��مند خاموش کرد. این 
هوشمندس��ازی لوازم خانگی می تواند سرانه مصرف انرژی برق را به شکل 

چشمگیری کاهش دهد.
این پریزها می توانند از ارتباط IPv6 از مس��افت تا 30 متر اس��تفاده کنند. 
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س��ازندگان این فناوری قصد دارند این مورد را با اس��تفاده از این پریزها به 
عنوان انتقال دهنده ارتقا بخش��ند. روتر می تواند به نزدیکترین پریز عالمت 
بفرستد که پریز آنرا به سمت مقصد نهایی هدایت می کند. در زمینه تامین 
امنیت اینترنتی نیز، تمام داده های ارس��ال شده توس��ط این پریزها توسط 

سیستم رمزگذاری پیشرفته AES-128 رمزگذاری شده اند.

ساخت تخت خواب مجهز به فن!

 Bed Fan مهندس��ان اقدام به طراحی نوعی فن تخت خواب موس��وم به
کرده اند.

این سیستم مجهز به دو فن است که بر روی زمین و در پای تختخواب یا در 
کنار آن قرار داده می شود و نخست هوا را برای اطمینان از پاک کردن گرد 

و غبار از قسمت زیرین تخت بیرون می کشد.
هوای مکیده ش��ده از طریق ارتفاع قابل تنظیم به سمت باال دمیده شده و 
س��پس به صورت افقی به قسمت زیرین روتختی ها هدایت می شود. کاربر 
می تواند از یك کنترل بی س��یم برای افزایش ی��ا کاهش بازدهی مطلوب 

استفاده کند.
در مورد تخت هایی که بدنه آن ها در تماس مس��تقیم با زمین بوده، این فن 
می تواند تا 180 درجه به سمت بیرون چرخانده شود. قیمت این فناوری که 

در امریکا طراحی شده، 99 دالر و 99 سنت اعالم شده است.

ساخت بلندترین پل كابلی جهان

بلندترین پل کابلی جهان بر روی تنگه بوسپوروس منطقه والدی وستوک 
روسیه به طول بیش از سه کیلومتر بهره برداری رسمی شد.

پل جزیره روس��کی مح��ل برگزاری نشس��ت 2012 اتحادی��ه اقتصادی 
کشورهای آسیا و اقیانوسیه به عنوان بلندترین پل کابلی جهان1/3 کیلومتر 
طول دارد و بر روی دو پایه حامل به ارتفاع 320 متر س��اخته ش��ده اس��ت. 
ساخت و بهره برداری پل کابلی جزیره روسکی از جمله اقدامات دولت روسیه 
به منظور آماده سازی منطقه شرق دور این کشور برای میزبانی نشست اپك 
در سپتامبر سال جاری میالدی )شهریور ماه( امسال است و مسکو تبلیغات 

زیادی را در ارتباط با اهمیت ساخت این پل به راه انداخته است.
بنا بر اعالم مقام های روس برای ساخت و تکمیل بلندترین پل کابلی جهان 
در جزیره روس��کی حدود یك میلیارد و 100 میلیون دالر هزینه شده است. 
با بهره برداری از این پل دو بخش مجزای جزیره روسکی که ساکنان آن تا 
پیش از این به وسیله قایق رفت و آمد می کردند، قادر به استفاده از وسایل 

حمل و نقل زمینی برای تردد خواهند بود.
دولت روس��یه برای آماده س��ازی جزیره روسکی در ش��رق دور این کشور 
به عنوان میزبان بیس��ت و چهارمین نشست ساالنه سازمان همکاری های 
اقتصادی کش��ورهای آسیا و اقیانوسیه موسوم به اپك، طرح های عمرانی و 
تفریحی زیادی را با هزینه بیش از 12 میلیارد دالر اجرا کرده است که ساخت 

و تکمیل پل کابلی جزیره روسکی از جمله برجسته ترین آن هاست.
مسکو پیشنهاد میزبانی نشس��ت 2012 آپك را در نشست سال 2006 این 
اتحادیه در ش��هر هانوی ویتنام ارای��ه داد و از این رویداد به عنوان بهانه ای 
برای نوسازی و توس��عه منطقه دورافتاده والدی وستوک در شرق دور این 

کشور بهره برد.
دولت روسیه در راستای آماده سازی هر چه بهتر جزیره روسکی منطقه والدی 
وس��توک برای میزبانی بیست و چهارمین نشس��ت سازمان همکاری های 
اقتصادی کش��ورهای آس��یا و اقیانوس آرام در شهریور ماه امسال، اقدامات 
گس��ترده ای از قبیل توس��عه فرودگاه بین المللی والدی وستوک، نوسازی 
دانش��گاه این منطقه و ایجاد ده ها باب هتل پنج ستاره و مراکز تفریحی به 
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عمل آورده است.
س��ازمان همکای های اقتصادی آس��یا و اقیانوس��یه یك تشکل اقتصادی 
دربرگیرنده بیشتر کشورهای نوار ساحلی اقیانوسیه می باشد که ابتکار تشکیل 
آن در س��ال 1989 از سویبای هاو نخست وزیر استرالیا ارایه شد و نخستین 
نشس��ت آن پنج سال بعد در مالزی برگزار ش��د. روسیه امیدوار است که با 
میزبانی نشست سال جاری اپك بتواند زمینه توسعه و آبادانی منطقه شرق 

دور خود را برای سال های آینده فراهم کند.

كوتاهی طول عمر با زندگی در ارتفاعات

دقیق ترین ساعت اتمی جهان، تئوری آلبرت اینشتین را مبنی بر ارتباط زندگی 
درمناطق مرتفع و پیری زودرس تایید کرد.

تئوری نسبیت اینشتین می گوید زمان و فضا مانند آنچه که زندگی روزمره 
نشان می دهد، ثابت نیس��تند. وی گفته است تنها ثبات واقعی، سرعت نور 
است یعنی بسته به ارتفاعی که فرد در آن قرار دارد و سرعتی که فرد سفر 
می کند، زمان می تواند س��ریع تر و یا کندتر بگ��ذرد. اکنون محققان برای 
نخستین بار ماهیت واقعی نظریه اینشتین را با یك ساعت اتمی بسیار دقیق 
نشان داده اند. این ساعت می تواند در سه میلیارد و 700 سال دقت یك ثانیه 
را حفظ کند. این مدت زمان تقریبا به اندازه شکل گیری حیات بر روی کره 

زمین است.
جیمز چین ون چو و همکارانش از موسسه ملی استاندارد و فناوری در آمریکا 
با بررسی دو نمونه از چنین ساعت هایی که از نظر ارتفاع از سطح دریا فقط 
یك فوت باهم فاصله داشتند، دریافتند زمان واقعا برای ساعتی که در ارتفاع 
باالتر قرار دارد سریع تر می گذرد. این دقیقا همان چیزی است که اینشتین 

پیش بینی کرده بود.
این س��اعت های دقیق تاثیرات نیروی گرانشی را نشان دادند. از این رو اگر 
یك س��اعت را در نزدیکی زمین قرار دهیم نیروی گرانش��ی بر آن افزایش 
می یابد و زمان در واقع کندتر می گذرد.از س��وی دیگر ساعتی که در ارتفاع 
بیشتری از زمین قرار دارد نیروی گرانشی کمتری بر آن وارد می شود و زمان 

سریع تر می گذرد.
این ساعت های اتمی بر اساس لرزش های ظریفی در اتم های آلومینیوم که 
در میدان الکتریکی گیر می افتند، کار می کنند. برای هر فوت فاصله از زمین 
این ساعت ها نشان می دهند فرد در طول یك دوره حیات 79 ساله حدود 90 
میلیاردم ثانیه سریع تر پیر می شود. محققان می گویند همانطور که تئوری 
نسبیت می گوید، زمانی که س��اعت اتمی به شیوه ای دست کاری شود که 

تاثیرات سفر در فضا را تقلید کند، زمان کندتر می گذرد.

طراحی دیجيتالی ترین خانه دنيا 

 ،D-Process طراحان یك شرکت انگلیسی با توسعه فرایندی موسوم به
مدعی س��اخت دیجیتالی ترین خانه  های دنیا در کمترین زمان ممکن و با 

کاهش هزینه های ساخت هستند.
بر اساس طرح سه بعدی ساختمان، مواد، تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز 
در یك بس��ته بندی جمع و جور و قابل حمل )MPF( به سایت مورد نظر 
انتقال پیدا کرده و کار ساخت و سرهم بندی سازه ها در محل و در کمترین 
زمان ممکن انجام می شود. طراحان شرکت Facit Homes در نخستین 
گام، یك مدل سه بعدی رایانه ای از ساختمان مورد نظر طراحی می کنند 
که شامل تمام ویژگی ها از جمله نحوه قرار گرفتن ساختمان، مواد مورد نیاز 

و حتی مکان پریز و سوکت ها است.
س��پس بر اساس طرح سه بعدی و در فرایند D-Process، اجزای دقیق 
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فیزیکی س��اختمان توسط یك کاتر که توسط رایانه کنترل می شود، برش 
خورده و آماده می ش��وند. این س��ازه ها از چوب صنوبر با روش مهندس��ی 
س��از تهیه می شوند و بسیار س��بك وزن بوده و براحتی در محل مورد نظر 

سرهم بندی می شوند.
با توجه به س��اخت سفارشی اجزا، زمان اجرای پروژه، هزینه های ساخت و 
حمل و نقل، میزان تولید کربن بطور چشمگیری کاهش یافته و در عین حال 
دقت و س��رعت در احداث یك س��ازه افزایش می یابد؛ همچنین بر خالف 
قاب های س��نتی که از چوب ساخته می ش��وند، چوب های مهندسی ساز 
صنوبر مانند یك عایق حرارتی در زمس��تان و تابستان عمل کرده و باعث 

کاهش هزینه های انرژی می شوند.
این ش��رکت چندین پروژه را در انگلیس با موفقیت به مرحله اجرا در آورده 
است و طراحی چند ساختمان جدید در مناطق مختلف انگلیس و دانمارک 

را بزودی آغاز می کند.

خانه شيشه یی با نمای شفاف 

کارلو سانتامبروجیو، طراح ایتالیایی دست به ساخت یك خانه کامال شفاف 
زده که تمام اجزای آن از شیشه ساخته شده است.

در واق��ع هیچ بخش��ی از این مکعب آب��ی رنگ پنهان نیس��ت. از این رو 
سانتامبروجیو این خانه مفهومی شیشه یی رایانه یی را در یك منطقه جنگلی 
دورافتاده پاکسازی شده به تصویر کشیده که از دید سایرین پنهان است. این 
خانه اکنون در نمایشگاه خیابان پورتلند لندن در دسترس بوده و تصاویر آن 
برای نمایش مجموعه لوازم خانگی شیشه یی سانتامبروجیو مورد استفاده قرار 

گرفته است.
این خانه مفهومی در پی س��فارش یك مش��تری س��اخته شده و هدف آن 
بخشیدن یك شکل شفاف به یك شیوه دقیق و اساسی از درک فضاها در 
آنها بوده اس��ت. این خانه شیشه یی با شیشه های هفت میلیمتری به شیوه 
خاصی گرم شده که ساکنان آن را از عناصر محافظت می کند. خانه مفهومی 
شیشه یی با قیمت چهار هزار پوند بر متر مربع از سه اتاق خواب برخوردار بوده 
و هزینه کلی آن در حدود 400 هزار پوند خواهد بود. تقریبا تمام جنبه های 
این خانه از میز غذاخوری گرفته تا پله ها از شیشه بوده اما وسایل راحتی مانند 

تختخواب هنوز همان ساختار قبلی خود را حفظ کرده اند.

پرشيب ترین خيابان جهان 

»بلدوین استریت« خیابانی در شهر »دودن« واقع در جنوب نیوزیلند است که 
رکورد پرشیب ترین خیابان دنیا را از آن خود کرده است.

»بلدوین اس��تریت« خیابانی در شهر »دودن« واقع در جنوب نیوزیلند است 
که رکورد پرش��یب ترین خیابان دنیا را از آن خود کرده است. این خیابان با 
طول 350 متر در بیشترین نقطه خود دارای 35 درجه شیب است که تردد از 
آن برای ماشین ها هم سخت است چه برسد به انسان! با این اوصاف نباید 

ساکنین این محله اضافه وزن داشته باشند.
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