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سرمقاله

چرا اخالق مهندسي
شايد براي بسياري از مخاطبان« طاق » و بويژه اعضاي جامعه بزرگ مهندسان اين پرسش همواره
مطرح باشد كه چه رابطه اي بين اخالق و مهندسي وجود دارد؛ اولي در حوزه علوم انساني و
جزو مباحثي است كه با روح و روان فرد سرو كار دارد ؛ در حالي كه در دومي سخن از عدد
و رقم و رياضيات است.بنابر اين چه نسبتي ميان اين دو برقرار است كه در بسياري موارد سخن
از آن به ميان مي آيد.
كندوكاوي در پيش��ينه كهن اين مرز و بوم در حوزه ساختمان ما را به ا ين مهم مي رساند كه
براي خلق شاهكاري هنري و فني در قالب يك بناي ماندگار سه اصل اوليه علم ،استعداد و عشق
ضروري است.كافي است نگاهي به افتخارات بر جاي مانده از گذشته هاي دور و نزديك در
جاي جاي ميهنمان بيندازيم ؛ مگر غير از اين است مجموعه اي كه در ميدان نقش جهان اصفهان
دربرابر ديدگان هر بيننده اي دلربايي مي كند و اصفهان را به يكي از ده شهر ميراث تمدن بشري
تبديل نموده آميزه اي از همين سه عنصر است؟ آيا نمي توان بر تارك تك تك كاشي هاي
مسجد امام و شيخ لطف اهلل تبلور عيني علم ،استعداد و عشق را بوضوح مشاهده نمود؟
شاهكارهاي مسجد گوهر شاد و مدرسه پريزاد و ايوان مقصوره و .........در مجموعه بي همتاي
حرم مطهر رضوي چگونه خلق شده اند؟ آيا مي توان بجز عشق عنصر ديگري را براي لباس
وجود برتن نمودن آنها تصور كرد؟
براستي ما را چه شده است كه به قول اديب المالك اينگونه گرفتار غم و محنت و رنجيم؟ چرا
از حاصل تمام توان و امكاناتمان تنها « قوطي كبريت » خلق مي شود؟ چرا از آن ميراث كهن
و پيشينه افتخار آفرين خبري نيست؟ مگر غير از آن است كه هنوز مظاهر اين علم و استعداد
همچنان در وجودمان جلوه گر است؟ پس چاره اي جز اعتراف به اين نكته نيست كه تغييري
حادث شده و واژه پول جاي عشق را گرفته است و ببينيد كه اين جابجايي مصيبت بار ،چه آثار
و تبعاتي را از خود بجاي گذارده است .آري عشق است كه زيبايي مي آفريند ،تعهد كاري را
بدنبال مي آورد و به زبان امروز امكان تخطي از مقررات ملي ساختمان را به صفر مي رساند.
گذشتگان ما آنگاه كه خلق ساختماني را آغاز مي كردند براي خود فتوت نامه داشتند ؛ فتوت
نامه معماران ،فتوت نامه بنايان و .........اینان براي خود آيين جوانمردي صنفي تنظيم كرده و
مقيد به رعايت آن نيز بودند.اگر نگاهي به اين فتوت نامه ها بيندازيم ،بوضوح خواهيم فهميد كه
چرا بناهاي متمايز و فاخر آن دوران كه نه ،حتي خانه هاي عادي پيشينيان مان نیز با رعايت دقيق
ترين نكات فني و زيبايي شناسي ساخته مي شده است.
به پرسش نخست اين گفتار باز گرديم ،چرا اخالق مهندسي؟ پاسخ اينكه امروز از علم و استعداد
در مهندسي ساختمان كم نداريم ،اما جاي اخالق و اخالقيات به شدت خالي است ،اخالق است
كه يك سازمان را به نهاد خود كنترل تبديل مي كند .اخالق است كه تضمين كننده كيفيت و
بوجود آوردنده ماندگاري و پايداري است .چرا شوراي انتظامي ،تا كي كنترل عملكرد اعضاء
در قانون نظام مهندسي ،آخر براي چه نظارت عاليه و آنگاه از سر درد زمزمه كنيم :
دهقان مصيبت زده را خواب گرفته »
« افسوس كه اين مزرعه را آب گرفته
چاره كار تنها بازگشت به هويت اصيل ايراني اسالمي مان است ،به همان فتوت نامه ها ،به هم قسم
شدن ها براي حفظ حرمت و حيثيت مهندسي ،به همه چيز را در پول نديدن و در ماديات خالصه
نكردن و چه زيبا فرمود موال اميرالمومنين (ع) در نهج البالغه كه  :بهاي وجود شما بهشت است ،
پس خود را به كمتر از آن مفروشيد.
سردبیــر

سروش انديشه
ابالغ سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف از سوی رهبر معظم انقالب
حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی سیاستهای كلی اصالح الگوی مصرف را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین كردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب متن سیاستهای كلی اصالح الگوی مصرف كه به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام ابالغ شده است بدین شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
سیاستهای كلی اصالح الگوی مصرف
1ـ اصالح فرهنگ مصرف فردی ،اجتماعی و س��ازمانی ،ترویج فرهنگ صرفه
جویی و قناعت و مقابله با اسراف،تبذیر ،تجمل گرایی و مصرف كاالی خارجی
با استفاده از ظرفیت های فرهنگی،آموزشی و هنری و رسانه ها بویژه رسانه ملی.
2ـ آموزش همگانی الگوی مصرف مطلوب.
3ـ توسعه و ترویج فرهنگ بهره وری با ارائه و تشویق الگوهای موفق در این زمینه
و با تأكید بر شاخص های كارآمدی ،مسوولیت پذیری ،انضباط و رضایت مندی.
4ـ آموزش اصول و روش��های بهینه سازی مصرف در كلیه پایه های آموزش
عمومی و آموزش های تخصصی دانشگاهی.
-5پیشگامیدولت،شركتهایدولتیونهادهایعمومیدررعایتالگویمصرف.
 -6مقابله با ترویج فرهنگ مصرف گرایی و ابراز حساس��یت عملی نسبت به
محصوالت و مظاهر فرهنگی مروج اسراف و تجمل گرایی.
 -7صرف��ه جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموع��ه ای متعادل از اقدامات
قیمتی و غیرقیمتی به منظور كاهش مستمر «شاخص شدت انرژی» كشور به
حداقل دو سوم میزان كنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یك دوم
میزان كنونی تا پایان برنامه ششم توسعه با تأكید بر سیاست های زیر:
 اولویت دادن به افزایش بهره وری در تولید ،انتقال و مصرف انرژی در ایجادظرفیت های جدید تولید انرژی.
 انجام مطالعات جامع و یكپارچه سامانه انرژی كشور به منظور بهینه سازیعرضه و مصرف انرژی.
 تدوی��ن برنامه ملی بهره وری انرژی و اعمال سیاس��ت های تش��ویقی نظیرحمای��ت مالی و فراهم كردن تس��هیالت بانكی برای اج��رای طرح های بهینه
سازی مصرف و عرضه انرژی و شكل گیری نهادهای مردمی و خصوصی برای
ارتقاء كارایی انرژی.
 پایش شاخص های كالن انرژی با ساز و كار مناسب. بازنگ��ری و تصویب قوانین و مق��ررات مربوط به عرض��ه و مصرف انرژی،تدوین و اعمال اس��تانداردهای اجباری ملی برای تولید و واردات كلیه وسایل
و تجهیزات انرژی بر و تقویت نظام نظارت بر حس��ن اجرای آنها و الزام تولید
كنندگان به اصالح فرآیندهای تولیدی انرژی بر.
 اصالح و تقویت ساختار حمل و نقل عمومی با تأكید بر راه آهن درون شهریو برون ش��هری به منظور فراهم كردن امكان استفاده سهل و ارزان از وسایل
حمل و نقل عمومی.
 افزایش بازدهی نیروگاهها ،متنوع س��ازی منابع تولید برق و افزایش س��همانرژی های تجدید پذیر و نوین.
 گسترش تولید برق از نیروگاههای تولید پراكنده ،كوچك مقیاس و پر بازدهبرق و تولید همزمان برق و حرارت.
 بهب��ود روش های انتق��ال حامل های انرژی از جمله حداكثر س��ازی انتقالفرآورده های نفتی از طریق خط لوله و راه آهن.
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 -8ارتقاء بهره وری و نهادینه شدن مصرف بهینه آب در تمام بخش ها بویژه
بخش كشاورزی در چارچوب سیاست های زیر:
 طراحی ،تدوین و اجرای سند ملی الگوی مصرف آب در بخش های مختلفو به هنگام سازی آن.
 اعمال سیاست های تشویقی و حمایتی از طرح های بهینه سازی استحصال،نگهداری و مصرف آب.
 تدوین و اعمال استانداردها و ضوابط الزم برای كاهش ضایعات آب ،پایشكیفیت منابع آب و جلوگیری از آلودگی آبها.
 اصالح الگوی كشت و اعمال شیوه های آبیاری كارآمدتر ،ایجاد سامانه هایبهینه تأمین و توزیع آب شرب و بهینه سازی تخصیص و مصرف آب در بخش
تولید براساس ارزش راهبردی و اقتصادی بیشتر.
 برنامه ریزی برای استفاده مجدد و باز چرخانی آب. تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی مناس��ب برای ایجاد تعادل بین منابع ومصارف آب بویژه در سفره های زیرزمینی دارای تراز منفی و اعمال مدیریت
خشكسالی و سیل ،سازگار با شرایط اقلیمی.
 -9اصالح الگوی مصرف نان كش��ور از طریق ارتقاء و بهبود شرایط و كیفیت
فرآینده��ای «تولی��د و تبدیل گندم به ن��ان» و «مصرف ن��ان» در چارچوب
سیاستهای زیر:
تمركزدرسیاستگذاری،هدایتونظارتوتعییندستگاهمتولیتنظیمبازارنان. اعمال سیاست های حمایتی و تشویقی برای ارتقاء سطح بهداشتی مراكز تولیدنان و استفاده از نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده در فرآیند تولید نان.
 حفظ ذخیره استراتژیك گندم. تنظیم مبادالت تجاری بازار گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی. اصالح ساختار تولید و بهبود فرآیند و توسعه تولید انواع نان های با كیفیت،بهداشتی و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم از طریق تدوین و اعمال استانداردها
و روشهای تجربه شده و اصول صحیح تولید گندم ،آرد و خمیر و پخت نان.
 -10ارتقاء بهره وری در چارچوب سیاست های زیر:
 تحول رویكرد تحقق درآمد ملی به سمت اتكای هرچه بیشتر به منافع حاصلاز كسب و كار جامعه.
افزایشبهرهوریباتأكیدبراستقرارنظامتسهیممنافعحاصلازبهرهوریازطریق: حداكثر سازی ارزش افزوده و منافع ناشی از سرمایه های انسانی ،اجتماعی ومادی با تأكید بر اقتصاد دانش پایه.
 استقرار ساز و كارهای انگیزشی در نظام پرداخت ها در بخش عمومی و بنگاهی. استقرار بودجه ریزی عملیاتی و بهبود فرآیند تخصیص منابع كشور براساسمنافع اقتصادی و اجتماعی.
 اصالح س��اختارهای ارزیابی و ارزش��یابی ،اتخاذ رویكرد نتیجه گرا و اجرایحسابرسی عملكرد در دستگاههای دولتی.
 اصالح قوانین و مقررات ،روش ها ،ابزارها و فرآیندهای اجرایی. -اولویت توانمند سازی نیروی كار در كلیه برنامه های حمایتی.
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چيزي به جاي اشاره:
زمين آنقدر براي بلعيدن قربانيانش عجله دارد كه جوياي نام و نشان آنها نشود.چهره هاي خاكي؛ چشمهاي پر غبار و قلبهايي خاموش كه ديگر با ضرباهنگ اميد هم بيدارشان
نمي توان كرد ،همه روي ش��انه هاي س��نگ و خاك آرام گرفته اند.آهن اس��ت و آه و خشت هاي كبود و خونابه هاي نقش گرفته بر دل زمين؛ قربانياني كه نه با سرانگشتان
سرنوشت كه با هجاي فاحش ديگري رنگ خون گرفته اند ،مرداني كه دلشان را به جاي پاي تعهد ديگران در سنگفرش زمين خوش كرده بودند و به يكباره غافل از معامله پر
سود برخي؛ مات معماي روزگار خويش شدند.
تلنگر حادثه
افزايش ارزش افزوده زمين و مسكن در كالنشهرهايي همچون تهران و مشهد خواه ناخواه پاي سرمايه گذاران متعدد را به بخش زمين و مسكن باز كرده است؛ چنانكه در دو
سال اخیر ،وقوع حوادث ناشی از گودبرداری غیراصولی تا حد قابل توجهی رشد داشته است .سنگيني خروارها خاك و نخاله و ضربات مدام آنها كافي است تا وسعت و آمارتلفات
ناشي از حوادث متاثر از گودبرداري ساختمانهاي فرسوده نيز افزايش يابد.
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عالوه براین وجود زمینها ،معابر کوچک و باریک نیز كافي است تا ریسک ریزش
ساختمانهای جانبی را در چنين حوادثي افزايش دهد.
در اين ميان گودبرداري هاي غير اصولي پس از تخريب س��اختمانهاي فرسوده
هر از گاه حوادث ناخوش��ايندي را رقم زده اس��ت كه ضمن بروز خس��ارات مالي
فراوان ،ممكن اس��ت اعتبار و وجهه حرفه مهندس��ي را نيز نزد افكار عمومي به
زير سوال برد.
متاسفانه بسياري از كار فرمايان هنوز تصور مي كنند كه به كارگيري تمهيدات
ايمن��ي الزم در گودبرداري هزين��ه و زمان بيهوده اي را به كار تحميل مي كند،
در حاليكه گودبرداري اصو ًال جزو كارهاي پيچيده و بس��يار خطرناك مهندس��ي
محس��وب مي شود و بويژه در گودهاي با عمق زيادتر نيازمند بررسي هاي همه
جانبه ،دقت و نظارت و در نهايت صرف وقت و هزينه قابل مالحظه اي اس��ت
تا جان و مال مردم از اين طريق به خطر نيفتد .در غير اينصورت عدم آشنايي با
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اصول فني ،سهل انگاري و يا سودجويي غيرمسووالنه خود حوادثي جبران ناپذير را
در پي خواهد داشت.
ریزش دیواره های گود ،عالوه بر عامل نوع و خصوصیات فیزیکی خاک ( تراکم کم و
عدم چسبندگی دانه های خاک) ،می تواند ناشی از عوامل خارجی همچون ارتعاشات
ناشی از حرکت وسايل نقلیه سنگین در معابر عمومی مجاور گود؛ ارتعاشات ناشی از
زلزله و حرکات زمین ،نزدیک شدن بیش از حد وسايل نقلیه موتوری و ماشین آالت
س��نگین ساختمانی به لبه گود و در نتیجه وارد آمدن فشار بیش از حد به دیواره و يا
بارندگی شدید و رطوبت بیش از حد دیواره ها باشد.
پيشگيري از وقوع چنين حوادثي در وهله نخست مستلزم وجود آیین نامه اي اجباری
در جامعه فنی و اجرایی صنعت ساختمان ،برای پیشگیری از چنین سوانحی در کشور
است.كارشناسان مي گويند حال كه بستر چنين آيين نامه اي فراهم نيست بكارگيري
تمهيداتي همچون طراحی س��ازه های نگهب��ان موقت مي تواند ضمن جلوگیری از
ریزش دیواره های گود ،از رانش خاک و حرکت افقی دیواره های گود جلوگيري كند.
س��ازه نگهبان برای دیواره های گود ،موضوعی است ضروری که رعایت آن الزامی
است ،مگر آنکه توجیه فنی و مستند بر عدم نیاز به آن از طرف کارشناسان حرفه ای
ارايه شود.

با اينحال متاس��فانه تنها تعداد معدودي از گودبرداری های س��اختمانی دارای س��ازه
نگهبان هستند که اکثراً برای وظیفه ای که به عهده آن ها واگذار شده کافی نبوده و
از شرایط ایمنی و ایستادگی الزم برخوردار نیستند ،البته برخی از آنها نیز دارای مزایا و
محاسن شناخته شده ای هستند.
نيم نگاهي به اخبار منتش��ر ش��ده در زمينه گودبرداري هاي غير اصولي در بسياري
از ش��هرهاي بزرگ كشور و حوادثي كه به همين ديل رخ داده اهميت توجه بيش از
پيش به اين موضوع را دو چندان مي كند.به همين دليل است كه نقش سازمان هاي
نظارتي براي برخورد با متخلفان در اين زمينه آش��كار شده و چاره انديشي سريعتر از
سوي آنان را طلب مي كند.
عواملي همچون نامناسب بودن فونداسیون ساختمان ها؛ فرونشست ساختمان ها به
عل��ت وجود قنوات یا چاههای قدیم��ی؛ ریزش دیوارهای جانبی ملک مجاور هنگام
تخریب ساختمان های فرسوده؛ ریزش دیواره چاه ها؛ برداشتن دیوارهای باربر جهت
تغییرات در معماری س��اختمان؛ ریزش باران بر روی س��قف ساختمان های متروکه
و قدیمی؛ فرس��ودگی ساختمان و عدم ایس��تایی الزم در برابر بارهای مرده و زنده و
باالخره گودبرداری غیر اصولی و بدون توجه به ضوابط و عدم نظارت کافی مهندسین
ناظر از عوامل مؤثري بوده اند كه در بروز حادثه آوار دخيل بوده اند.
نمونه اي از يك واقعيت تلخ
حادثه اي كه هشتم شهريور ماه سالجاري و در پي گودبرداري ريزش ديوار پروژه اي
در بلوار فردوسي مشهد رخ داد ( به دليل ارتفاع قابل توجه ديواره گودو حجم ريزش
خ��اك ديواره ي گود) جان دو نفر از پرس��نل كارگاهي را گرف��ت را مي توان نمونه
ملموسي از واقعيت تلخي دانست كه هر از گاه به دليل عدم رعايت نكات اصولي در
اين خصوص رخ مي دهد.
در نگاه اول به اين حادثه مش��خص شد كه در سه طرف ديواره گود عمليات مهار و
پايدار س��ازي انجام شده اما ديواره چهارم كه باالي آن رامپ عبور كاميونها به داخل
گود نيز بوده ( و علی القاعده تمهیدات بیشتری را جهت پایداری نیاز داشته) مهار نشده
و به همين دليل اين اتفاق ناگوار بوجود آمده اس��ت .همچنين مشخص شد عليرغم
گذشت ماهها از شروع عمليات خاكبرداري ،هنوز مالك پروژه كه قصد احداث پروژه
اي تجاري را داشته ،اقدام به اخذ پروانه ننموده و پروژه بدون پروانه ساختماني در حال
انجام بوده است.
چه مي شود كرد؟
به نظر مي رس��د براي آنكه بتوان تحليل صحي��ح و جامعي از اين حادثه و
حوادث مشابه ارايه نمود كافي است اين مهم را با طرح چند پرسش اساسي
و روشنگرانه و سپس پاسخ به آن مورد مداقه و موشكافي قرار داد:
 -1زم��ان ص��دور پروانه س��اختماني چه موقعي اس��ت و آي��ا تخريب و
گودبرداري را هم شامل مي شود يا خير ؟
ماده  100قانون شهرداريها ( الحاقي :) 1345/11/27
مالكين اراضي و امالك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني
يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.
بند  11از مصوبه  71/8/19شوراي عالي اداري:
چنانچه پروانه به منظور احداث بنا صادر شود و در صورت وجود بناي قديمي قبل از
انجام عمليات ساختماني ،تخريب بنا زير نظر مهندس ناظر الزامي است.
بند  14از مصوبه  71/8/19شوراي عالي اداري:
مالك مكلف اس��ت در هنگام پي كني و گودبرداري كليه اقدامات ايمني را زير نظر
مهندس ناظر به عمل آورد و اگر در اثر سهل انگاري خساراتي به مالكين مجاور وارد
شود و يا حادثه اي رخ دهد كليه مسووليتها متوجه مالك خواهد بود.
توضيح :همانگونه كه مشاهده مي شود هر گونه ا قدام عمراني و حتي تفكيك اراضي نياز
به اخذ پروانه دارد لذا بديهي است تخريب و گود برداري كه حساسترين مراحل ساختماني
مي باشند مي بايست بعد از صدور پروانه انجام شوند تا مهندس ناظر كه شروع كار او از
زمان صدور پروانه مي باشد بعنوان مسوول نظارت بر اين مراحل وجود داشته باشد.
 -2زمان دريافت وجه عوارض صدور پروانه توس��ط شهرداري منطقه چه
زماني است؟
مصوبه  /1655دش مورخ  71/8/19شوراي عالي اداري بند دوم:
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* شهرداريها موظفند بر اساس مراحل ذيل نسبت به صدور شناسنامه ساختمان كه
حاوي پروانه گواهي عدم خالف و گواهي پايان ساختمان می باشد اقدام و به متقاضي
تسليمنمايند:
الف ) حداكثر ظرف مدت هفت روز پس از دريافت مدارك الزم ش��امل درخواس��ت
پروانه ،نقش��ه محل وقوع ملك ،فتوكپي مدارك مالكيت رسمي ،فتوكپي شناسنامه
ذينفع ( مالك يا مالكين ) و در صورت مراجعه وكيل مالك ،فتوكپي وكالتنامه ،از محل
بازديد و گزارش وضعيت موجود مالك را برای درج در پرونده تنظيم و با تعيين ضوابط
شهرسازي حاكم بر ملك ( شامل نوع كاربري ،ميزان تراكم مجاز ،تعداد طبقات ،حدود
تعريض و غيره ) آمادگي تحويل نقشه هاي معماري و محاسباتي را به متقاضي ابالغ
نمايند در غير اين صورت الزم اس��ت علت عدم آمادگي تحويل نقش��ه ها را كتب ًا به
ذينفع اعالم نمايند.
ب ) حداكثر ظرف مدت پنج روز پس از دريافت نقشه هاي مربوطه با رعايت ضوابط
اعالم شده در بند الف و نيز مفاده ماده  17نظام مهندسي ساختمان نسبت به ارایه كليه
برگهاي پرداخت عوارض و ساير حقوق قانوني متعلقه به ملك مورد تقاضا اقدام نمايند.
ج ) حدكثر ظرف مدت دو روز پس از پرداخت و تس��ليم قبوض عوارض فوق الذكر
نسبت به صدور شناسنامه ساختمان كه حاوي پروانه ساختمان می باشد اقدام نمايند.
تبصره :شهرداريها موظفند به تدريج زمان مصروفه مراحل صدور پروانه ساختمان را از
 14روز به حداكثر  7روز تقليل دهند.
توضيح :در بس��ياري پروژه ها بویژه پروژه هاي بزرگ ،برخي مناطق ش��هرداري بر
خالف مصوبه فوق اقدام به اخذ عوارض صدور پروانه يا علي الحس��اب آن در همان
مرحله اول ميكنند .طوالني ش��دن حصول توافق مالي با مالكين در بعضي موارد و
پرداخت مبالغ كالن قابل توجه به شهرداري منطقه در بعضي موارد ديگر باعث مي
شود تا مالكين به خود اجازه دهند قبل از صدور پروانه اقدام به تخريب و گود برداري
نمايند و از كارش��ان توسط شهرداري ممانعتي بعمل نيايد .طبيعي است عدم حضور
مهندس ناظر مسوول و عدم تهيه طرح حفاظت ساختمانهاي مجاور و تصويب آن در
نظام مهندسي كه از الزامات صدور پروانه است ،باعث بسياري از حوادث ناگوار مي شود.
 -3اگ��ر مال��ك قب��ل از اخذ پروان��ه اقدام ب��ه تخري��ب و گودبرداري
كن��د چ��ه نه��ادي باي��د از كار او جلوگي��ري نمايد ؟ و بط��ور كلي چه
نه��اد ي��ا نهادهاي��ي عه��ده دار نظ��ارت بر س��اخت و س��ازها هس��تند ؟
 ماده  100قانون شهرداريها:ش��هرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد
پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور
واقع باشد ،جلوگيري نمايد.
 ذيل تبصره  7ماده  100قانون شهرداريها:مأم��وران ش��هرداري نيز مكلفن��د در مورد س��اختمانها نظارت نمايند و ه��ر گاه از
م��وارد تخل��ف در پروان��ه به موقع جلوگي��ري نكنند و ي��ا در مورد ص��دور گواهي
انطباق س��اختمان با پروانه مرتكب تقصيري ش��وند طبق مقررات قانوني به تخلف
آنان رس��يدگي مي ش��ود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندس��ان ناظر و مأموران
ش��هرداري واجد جنبه جزائي هم باش��د از اين جهت نيز قاب��ل تعقيب خواهند بود.
در مواردي كه ش��هرداري مكلف به جلوگيري از عمليات س��اختماني است و دستور
ش��هرداري اجرا نشود مي تواند با استفاده از مأموران اجرائيات خود و در صورت لزوم
مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد.
 ماده  37آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي:وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمان مسكن و شهرسازي استان ،ساختمانها را رأس ًا
به صورت كنترل نمونه اي ،سرزده و موردي يا پس از دريافت شكايت مورد رسيدگي
و بازرس��ي قرار مي دهد .در صورت احراز تخلف از مقررات مذكور در مواد  34و 35
« قانون » و مواد مندرج در اين فصل ،با ذكر داليل و مس��تندات دس��تور اصالح يا
جلوگيري از ادامه كار را به ش��هرداريها و مراجع صدور پروانه س��اختماني و مهندس
مسوول نظارت ذيربط ابالغ مي نمايد.
توضيح :همانگونه كه مشاهده مي شود به دليل نبود پروانه و نبود مهندس ناظر ،تنها
نهادهايي كه مسووليت نظارت بر ساخت و سازها و پيگيري براي جلوگيري از تخلف
مالك را در احداث بناي بدون پروانه دارند ش��هرداري و متعاقب ًا مسكن و شهرسازي
مي باشند.

بديه��ي اس��ت كه اق��دام عملي ب��راي جلوگيري منحص��راً بعهده ش��هرداري مي
باش��د كه نحوه انجام آن در تبصره  7ماده  100قانون ش��هرداريها بيان ش��ده است.
 -4اگر در پروژه اي عالوه بر كارفرما ،پيمانكار ( مجري ) ،مشاور ( دستگاه
نظارت يا مهندسين ناظر ) وجود داشته باشند ،در حوادثي نظير گودبرداري
فوق ،مسووليت با كيست ؟
ماده  ،21شرايط عمومي پيمان:
حفاظت كارگاه و شخص ثالث  -بيمه  -مراقبتهاي الزم
ال��ف )پيمان��كار از روز تحويل گرفتن اراضي و تش��كيل كارگاه تا روز تحويل موقت
عمليات موضوع پيمان مسوول حفظ و نگهداري ماشين آالت و تأسيسات و مصالح
و اراضي و راهها و ابنيه اي كه تحت نظر و مراقبت او قرار دارد می باشد و به همين
منظور اقدامات الزم را براي نگهداري و حفاظت كليه اش��ياء و تأسيس��ات موجود در
داخل كارگاه در مقابل عوارض جوي و طغيان آب رودخانه ها و سرقت و حريق و غيره
بعمل مي آورد .همچنين پيمانكار در حدود قانون حفاظت فني مسوول خسارات وارده
به شخص ثالث در محوطه كارگاه می باشد و در هر حال كارفرما در اين صورت هيچ
نوع مسووليتي بعهده ندارد.

9

ماده  4-4-2مبحث دوم مقررات ملي ساختمان:
رعايت اصول ايمني و حفاظت كارگاه و مسائل زيست محيطي به عهده مجري می باشد.
بند  14مصوبه شوراي عالي اداري به شرح سابق الذكر
توضيح :چنانچه پروژه ها دولتي باشند ( يا پروژه غير دولتي بوده لكن شرايط عمومي پيمان منضم به قرارداد طرفين باشد ) مسووليت ايمني كارگاه با پيمانكار است ،همچنين
است وقتي پروژه مجري ذيصالح داشته باشد .اما اگر پروژه غير دولتي باشد و پيمانكار واجد صالحيت يا مجري ذيصالح نداشته باشد ،آنگاه مسووليتها به عهده مالك يا عوامل
اجرايي می باشد لكن مهندسين ناظر از حيث مسووليت نظارتي خود موظف به كنترل رعايت ضوابط ايمني و تذكر به مالك و سازندگان پروژه مي باشند ،لذا چنانچه در انجام
اين كنترل و نظارت قصوري صورت گيرد بدليل عدم انجام اين وظيفه قانوني درحوادث واقع شده مسووليت خواهند داشت.
 -5با فرض باال درصد تقصير مالك (سازنده ) و مهندس ناظر در پروژه هاي خصوصي به چه ميزاني است ؟
ماده  332قانون مدني:
هر گاه يكنفر سبب تلف شدن مالي را ايجاد و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسوول است نه مسبب مگر اينكه سبب اقوي باشد به نحوي كه عرف ًا اتالف مستند به او باشد.
توضيح :همانگونه كه مشاهده مي شود مسووليت در درجه اول به عهده مباشر يعني عامل مستقيم و اجرايي كار است لذا شكي نيست كه مسووليت مالكين ( سازندگان و
مجريان كار ) بسيار بيشتر از ناظران پروژه است بلكه اگر ناظرين لزوم رعايت موارد ايمني را به سازندگان و مالكين ابالغ و اجراي آنها را كنترل نمايند ،وظيفه خود را انجام داده
اند و مسووليتي متوجه آنها نخواهد بود.
 -6چنانچه تذكرات الزم براي رعايت ضوابط ايمني از طرف مسوولين پروژه به عوامل اجرايي ابالغ شود لكن آنها خود مسائل را رعايت ننمايند ،در صورت
وقوع حادثه مسووليت با كيست ؟
تبصره  2ماده  95قانون كار:
چنانچه كارفرما يا مديران واحدهاي موضوع ماده  85اين قانون براي حفاظت فني و بهداش��ت كار وس��ايل و امكانات الزم را در اختيار كارگر قرار داده باش��ند و كارگر با وجود
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آموزشهاي الزم و تذكرات قبلي بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننمايد كارفرما مسووليتي نخواهد داشت .در صورت بروز اختالف ،رأي هيئت حل
اختالف نافذ خواهد بود.
 -7اكثر گود برداريها در مجاورت ساختمانهاي قديمي و فاقد استحكام انجام مي شود چنانچه در اثر گودبرداري ساختمان قديمي دچار آسيب شده و حتي
ريزش نمايد در صورتيكه تا قبل از آن هيچگونه مشكلي نداشته است ،مقصر چه كسي خواهد بود ؟
 شرح خدمات گروههاي مهندسي ساختمان ابالغي  1378وزارت مسكن و شهرسازي در شرح وظايف مهندس ناظر عمران: -2-1تهيه دستورالعملها و نظارت عمليات تخريب و گودبرداري بر اساس درخواست مهندس ناظر معماري:
 -2-1-1بررسي وضعيت ساختمانهاي موجود از لحاظ پايداري سازه و زمين زير پي و ساير موارد الزم الرعايه از نظر ايمني در حين تخريب و تنظيم دستورالعملهاي ضروري.
 -2-1-2بررسي وضعيت محوطه ( زمين ) موجود و ساختمانهاي اطراف محوطه از لحاظ پايداري سازه و زمين زيرپي و ساير موارد الزم الرعايه از نظر ايمني در حين و بعد از
خاكبرداري و تنظيم دستورالعملهاي ضروري.
-2-1-3تنظيم دستورالعملهاي تخريب و گودبرداري ( حسب مورد ) و همچنين مالحظات الزم الرعايه از نظر ايمني فني در تنظيم فعاليتهاي كارگاهي و ارایه آن به مهندس
ناظر معمار براي تنظيم مجوز شروع عمليات ساختماني.
 -2-1-4حضور در مواقع ضروري در محوطه ،حسب اعالم مهندس ناظر معمار و برنامه تخريب و گودبرداري براي نظارت مداوم بر عمليات تخريب و گودبرداري و صدور
دستورالعملهاي موارد و مواقع ضروري.
توضيح :همانگونه كه مشاهده مي شود و پيشتر نيز گفته شد كنترل حفاظت ساختمانهاي مجاور گود و رعايت دستورالعملهاي ايمني تخريب و گود برداري به عهده مهندس
ناظر عمران و اجراي آنها بعهده عوامل اجرايي است .حال چنانچه عوامل مسوول پروژه اقدامات فني الزم را جهت تأمين ايمني ساختمانهاي مجاور بعمل نياورند و خساراتي
به ساختمانهاي مذكور وارد شود ،مسووليت كار بعهده آنهاست ولي چنانچه اين اقدامات را بعمل آورند لكن به دليل ضعف سازه اي ساختمان مجاور خساراتي وارد گردد ،در این
صورت و از باب اتالف و تسبیب تشخيص كم و كيف و ميزان تقصير کلیه مقصرین و مسببین بعهده كارشناسان رسمي بوده و به صورت موردي تعيين مي شود.

ماهنامه طاق ارگان رس��مي س��ازمان نظام مهندسي ساختمان خراس��ان رضوي،ضمن تسليت ضايعه دلخراش
فوت اين دو عزيز به بازماندگان و جامعه مهندسي  ،از درگاه باريتعالي براي مرحومين طلب مغفرت مينمايد.
عکس ها :علیرضا قربانی -محمدتقی خسروی
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قطعنام��ه پايان��ي س��يزدهمين اجالس هي��أت عمومي
س��ازمان نظ��ام مهندس��ي س��اختمان  ،تير م��اه 1389
س��يزدهمين اجالس هيأت عمومي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان کشور در
روزهاي  ،26 ،25و  27تير ماه  1389با دعوت قبلي ش��وراي مرکزي و با ميزباني
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مازندران و با حضور اعضاي هيأت مديره هاي
سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استانها و اعضاي عليالبدل ،بازرس و رئيس
شوراي انتظامي استان و تعدادي از معاونين عمراني استانداريها ،شهرداران ،رؤساي
ش��وراهاي شهر ،رؤس��اي کانون هاي کاردانان ساختمان و ميهمانان ديگري که به
دعوت س��ازمان نظام مهندسي اس��تان خود به اجالس تشريف آوردهاند و همچنين
با حضور معاون محترم امور مسکن و ساختمان ،مدير کل محترم دفتر تشکلهاي
مهندسي ،مدير کل محترم دفتر امور مقررات ملي ساختمان و رؤساي محترم سازمان
هاي مسکن و شهرسازي استانها و برخي از مديران ستادي و استاني وزارت مسکن و
شهرسازي در شهر محمود آباد مازندران برگزار گرديد .در مراسم گشايش اين اجالس
رئيس محترم س��ازمان نظام مهندسي ساختمان مازندران ،استاندار محترم ،نماينده
محترم نور و محمودآباد در مجلس شوراي اسالمي ،امام جمعه و نماينده محترم ولي
فقيه و رئيس س��ازمان نظام مهندسي ساختمان کشور به ايراد سخنراني پرداختند و
سپس جلسه وارد دستور شد و انتخابات پنجمين دوره شوراي مرکزي را براي تعيين
 64نفر براي معرفي به وزير مسکن و شهرسازي برگزار نمود .در اين اجالس طي 3
نشست عمومي و  23نشست کميسيونهاي کاري و کميتههاي تخصصي ،دستور
جلسه اجرا گرديد و تصميمات اجرايي الزم اتخاذ و همچنين کميسيونها و کميتهها
پيش��نهاداتي را تدوين نمودند که ضميمه اين قطعنام ه ميباشد .شرکت کنندگان در
اين اجالس مراتب تشکر خود را از سازمان نظام مهندسي مازندران که ميزباني اين
اجالس را عهدهدار و با ميهمان نوازي آن را برگزار نمود و نيز هيأت اجرايي انتخابات
پنجمين دوره شوراي مرکزي جنابان آقايان مرتضي سيفزاده ،قاسم شاهکار ،سعيد
خاناحمدلو ،علي بنيادينژاد و حسين ويزواري به عمل آورده و حاصل مذاکرات سه
روزه را در قالب محورهاي زير مطرح و خواستار حمايت ،تصويب و اجراي آنها ميشوند:
 .1ش��رکت کنندگان در اين اجالس خواس��تار پيگيري اجراي مصوبات هيأتهاي
عمومي گذشته شدند.
 .2موضوع استقالل سازمانهاي نظام مهندسي به عنوان سازمانتخصصي و رسمي
«خود س��امان» و «مردم نهاد» همچنانکه در اجالسهاي ششم ،هفتم ،يازدهم و
دوازدهم مورد تأکيد قرار گرفته است ،از سوي اين اجالس نيز مورد تأکيد مجدد قرار
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ميگيرد .هيأت عمومي از شوراي مرکزي ميخواهد که روابط سازماني ،اداري و مالي
موجود بين سازمان نظام مهندسي ساختمان و دولت را مورد بازنگري جامع قرار داده
تدابير الزم جهت گسترش دامنه استقالل سازمان را در وهله اول در چارچوب قانون
موج��ود و در وهل��ه دوم با پيگيري اصالح قانون در قالب اليحه يا طرح ،اتخاذ و به
مراجع قانوني ذيربط پيشنهاد مينمايد و تا حصول نتيجه پيگيري کند.
 .3هيأت عمومي ضمن تقدير از پيگيريهاي شوراي مرکزي در جهت اجراي بند 20
قطعنامه دوازدهمين اجالس هيأت عمومي مبني بر تالش در جهت ابطال و اصالح
تصويبنامه ش��ماره /3210ت42428ک مورخ  1388/02/16هيأت وزيران از شورا
ميخواهد با توجه به اينکه اصالحيه صورت گرفته به ش��ماره /19305ت43873ک
مورخ  1388/10/01همچنان وافي به مقصود نيست و موجب کاهش تعداد اعضاي
هيأت مديره س��ازمانهاي نظام مهندسي استانها به جز تهران ميباشد ،همچنان
پيگيريهاي الزم جهت اصالح مجدد و افزايش متناسب تعداد اعضاي هيأت مديرهها
اين تصويبنامه تا حصول نتيجه را معمول دارد.
 .4داشتن چش��مانداز توسعه مهندسي ملي ايران در راس��تاي سند چشمانداز 1404
از جمله ضرورتهاي مهندس��ي ساختمان در کشور ميباش��د .در اين راستا ،هيأت
عمومي از ش��وراي مرکزي ميخواهد تا تدابير الزم جهت تهيه سند ملي «مهندس
س��ال  »1404ايران را اتخاذ نمايد و گزارش اقدامات انجام يافته را به هيأت عمومي
چهاردهم ارائه نمايد.
 .5ب��ا توجه به دوگانگي و گاه��ي چندگانگي موجود در بين نظامهاي فني و اجرايي
کشور ،نظام مهندسي ساختمان و نظامهاي تخصصي برخي از دستگاههاي اجرايي
کشور و همچنين عدم اجراي مقررات استانداردها و روابط قراردادي معمول بينالمللي
که منجر به کاهش کارآمدي نظام ملي ساختمان در کشور شده است و گاهي پايمال
شدن حقوق مصرف کنندگان خدمات مهندسي و عرضه کنندگان آن (مهندسان) را
به همراه داشته است،هيأت عمومي از شوراي مرکزي ميخواهد تا موضوع استقرار
«نظام ملي ساخت و ساز» را در قالب يک طرح جامع تدوين و جهت تصويب به مراجع
قانوني ذيربط ارائه نموده و تا حصول نتيجه پيگيري کند.
 .6با توجه به پيوستگي بازارهاي جهاني به يکديگر و ضرورت رقابت حرفهاي مهندسان
ايراني در سطح بينالمللي ،هيأت عمومي از شوراي مرکزي ميخواهد که راهکارهاي
افزايش مزيتهاي رقابتي بينالمللي مهندسان ايراني و تسهيل فعاليتهاي بينالمللي

آنان را بررس��ي و تدابي��ر الزم را در اين ارتباط اتخاذ نمايد و آنها را تا حصول نتيجه
پيگيري کند .جلب همکاري وزارتخانههاي مس��کن و شهرسازي و بازرگاني در اين
ارتباط ضروري است .شوراي مرکزي موظف است گزارش اقدامات انجام يافته را به
هيأت عمومي چهاردهم ارائه نمايد.
 .7از آنجا که بازار فعاليتهاي حرفهاي مهندسان در وضعيت فعلي به گونهاي است
که مهندسان موفق به استيفاي حقوق قانوني خود نميشوند و از سوي ديگر گاهي
موجب��ات رضايت مصرف کنندگان نيز فراهم نميگردد ،هيأت عمومي از ش��وراي
مرکزي ميخواهد که فرايندها و نرخداد و س��تدهاي خدمات مهندس��ي را در سطح
کشور مورد بازنگري قرار داده ،شرايط استقرار بازار منصفانه خدمات حرفهاي مهندسي
ساختمان را فراهم آورد و مراتب را تا حصول نتيجه پيگيري کند.
 .8بازنگري نظام کنترل ساختمان در جهت افزايش کيفيت ساختمان در مراحل طراحي
ساخت و بهرهبرداري ،بهبود روابط حرفهاي و حفظ حقوق مصرف کنندگان خدمات
مهندسي و عرضه کنندگان آن و همچنين بهبود روابط مهندسي و شهرداريها و ساير
مراجع صدور پروانه همچنـانکه در اجالسهـاي پيشين از جمله اجالسهاي هفتم و
دهم مورد تأکيد قرار گرفته است ،مورد تأکيد اين اجالس نيز ميباشد .هيأت عمومي
از شوراي مرکزي ميخواهد که اين موضوع را به صورت يکپارچه مورد بازنگري قرار
داده ،پيشنهادهاي اصالحي را در قالب اصالح آئيننامه اجرايي ماده  33قانون نظام
مهندسي و کنترل ساختمان و ساير روشهاي قانوني تدوين و از طريق مراجع قانوني
تا حصول نتيجه پيگيري نمايد.
 .9ش��رکت کنندگان در اجالس س��يزدهم ضمن هشدار نسبت به حجم زياد تخلف
از ضواب��ط و مقررات شهرس��ازي خواس��تار اقدام جديتر وزارت محترم مس��کن و
شهرسازي،سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان ،شهرداريها ،شوراهاي اسالمي
ش��هرها و همچنين معاونين عمراني اس��تانداريها در زمينه رعايت کامل ضوابط و
مقررات شهرسازي و محتواي طرحهاي توسعه شهري ميباشند.
 .10شرکت کنندگان در اجالس با توجه به گسترش روزافزون حوزه فعاليت شوراي
مرکزيوکميتههايتخصصيوکميسيونهايکاريآنخواستاربازنگريدرتشکيالت
اداري شوراي مرکزي و ايجاد سازمان مناسب با مأموريتهاي جديد اين شورا گرديدند.
 .11شرکت کنندگان در اجالس با عنايت به وظايف مصرحي که قانون نظام مهندسي
و کنترل ساختمان و ماده  73آئيننامه اجرايي قانون در زمينه توسعه آموزش و ايجاد
پايگاههاي علمي و آموزشي به عهده سازمان نظام مهندسي استانها گذارده ،خواستار
آن شدند که تدوين هر گونه دستورالعمل و شيوهنامهاي در خصوص آموزش به وسيله
وزارت محترم مسکن و شهرسازي با نظر «کميسيون آموزش ،آزمون و پروانه اشتغال
به کار» شوراي مرکزي صورت گيرد و اينگونه دستورالعملها به وسيله رئيس محترم
شوراي مرکزي به استانها ابالغ گردد.
 .12شرکت کنندگان از وزارت مسکن و شهرسازي خواستار پيگيري تصويب قانون
بيمه تضمين کيفيت به وسيله مجلس محترم شوراي اسالمي شدند.
 .13اجالس خواهان تعيين حدود مس��ووليت مهندس��ان ناظر و برقراري محدوديت
زماني براي طول دوره مسووليت مهندسان ناظر شدند.
 .14شرکت کنندگان خواهان اختصاص حق رأي براي انتخاب اعضاي هيأت مديره به
اعضاي دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسي در سازمان (فقط) شدند.
 .15ش��رکت کنندگان درخواس��ت مينمايند که موضوع تأس��يس بانک تخصصي
مهندسان به وسيله شوراي مرکزي مورد مطالعه قرار گيرد.
 .16اجالس ميخواهد که س��ازمان نظام مهندسي س��اختمان استانها براي انجام
کارهاي کارشناسي خود در همه نهادهاي داخلي سازمان نظير شوراي انتظامي و بيمه
مس��ووليت حرفهاي از کارشناسان ماده  27استفاده به عمل آورند (جز در مواردي که
وجود نداشته باشد) همچنين از شوراي مرکزي و سازمانهاي استانها ميخواهند که
از ارگانهاي ملي و استاني بخواهند که امور کارشناسي خود را به کارشناسان ماده 27
واگذار نمايند به ويژه وزارت و سازمانهاي مسکن و شهرسازي.
 .17س��ازمانهاي استان اقدام به ايجاد تعاوني مسکن مهر براي تأمين مسکن براي
کمک به خانهدار شدن اعضاي خود نمايند.
 .18سازمانهاي گردشگري استانها شرايط و تسهيالتي براي اعضاي سازمانهاي
سراسر کشور جهت مشارکت ايجاد نمايند.
 .19براي حفظ آثار ملي و ميراث فرهنگي و طبيعي در شهرها و روستاها تدوين منشور

وآئيننامههاي اجرايي همکاري و ارتقاي نقش معماران سازمانهاي نظام مهندسي
ساختمان استانها و شوراي مرکزي را با همکاري وزارت مسکن و شهرسازي ضروري
دانسته و زمينهسازي براي اجراي آن را خواستار شدند.
 .20شرکت کنندگان خواستار ايجاد نهاد بازرسي در شوراي مرکزي شدند.
.21شرکت کنندگانخواستاربررسيواعالمنکاتاجرايياولويتداردرهراستاندرزمينه
محيط سبز و اعالم آن به هيأت مديره سازمان جهت ارائه به ارگانها و پيگيريآنها شدند.
 .22توصيه مينمايند که سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها در رويدادها
و مناسبتهاي مرتبط با محيط سبز شرکت جسته و داوطلبان را ترغيب به شرکت در
اين رويدادها نمايند.
 .23خواس��تار به روز ش��دن مباحث مقررات ملي س��اختمان و لحاظ نمودن الزامات
و ويژگيهاي اقليمي و انطباق با آن ش��دند .همچنين از پيش��نهاد کميته تخصصي
مکانيک در زمينه الحاق يک مبحث به مقررات ملي ساختمان تحت عنوان «مقابله
فعال با حريق (اطفاء حريق)» حمايت مينمايند.
 .24شرکت کنندگان خواستار تدوين آئيندادرسي متحدالشکل براي همه شوراهاي
انتظامي (با کمک شوراهاي انتظامي و شوراي مرکزي) شدند.
 .25شرکت کنندگان در اجالس ضمن تشکر از وزارت مسکن و شهرسازي جهت آغاز
تدوين مقررات ملي نقشهبرداري و مقررات ملي ترافيک خواستار تهيه مبحث مستقلي
از مقررات ملي تحت عنوان «مقررات ملي شهرسازي» شدند.
 .26شرکت کنندگان از پيشنهاد کميته تخصصي نقشهبرداري و شهرسازي در زمينه
به کارگيري بيشتر تخصص نقش��هبرداري و شهرسازي و خدمات مهندسان اين دو
رشته در ساختمان و شهرسازي حمايت نموده و خواستار اجراي ابالغيه شرح خدمات
رشتههاي مذکور در ساختمانسازي و تفکيک اراضي شهري و روستايي شدند.
 .27ش��رکت کنندگان از خواس��ته گروه تخصصي برق در زمينه اس��تفاده از خدمات
نظارت برق در کليه ساختمانها مطابق قانون و آئيننامه اجرايي حمايت مينمايند.
 .28با توجه به جمعيت مهندسين (خصوص ًا مهندسين جوان) عضو سازمان که بالغ بر
 200.000نفر در سرتاسر مملکت اسالمي ميباشد،لزوم توجه ويژه به وضعيت اشتغال
مهندسين و جلوگيري از اشتغال افراد غير متخصص در زمينه ساخت و ساز (مطابق
ماده  4قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان) بسيار ضروري ميباشد .لذا پيشنهاد
ميگردد وزارت مسکن از اين پتانسيل در جهت باال بردن کيفيت ساخت و ساز در کليه
مراحل آن اعم از توليد قطعات ،مصالح و فرآوردههاي ساختماني ،طراحي ،نظارت،
کنترل مواد و ساير آزمايشهاي مرتبط با ساخت و ساز ،اجرا ،کنترل و بازرسي (که
متأس��فانه در حال حاضر عمده مـواد مذکور در دست افراد غير متخصص ميباشد)
به نحو مطلوب استفاده نمايد .همچنين پيشنهاد ميگردد فارغالتحصيالن رشتههاي
هفتگان��ه ،جهت انجام خدمت مقدس س��ربازي ،به عنوان «س��رباز مهندس» در
واحدهاي عمراني فرمانداريها ،بخشداريها ،دهداريها ،شهرداريها ،دستگاههاي
اجرايي مرتبط با س��اخت و س��از (مانند مسکن و شهرسازي ،بنياد مسکن ،نوسازي
مدارس ،سازمانهاي نظام مهندسي و )...مشغول به کار شوند تا عالوه بر کمک آنها
به امر عمران و آباداني و خصوص ًا ساخت و ساز مسکن ،مهندسين مذکور پس از اتمام
خدمت سربازي ،داراي تجربه اجرايي مفيدي گردند.
 .29نظر به اينکه برخي از س��ازمانهاي نظام مهندس��ي استانها فاقد نرمافزار الزم
خدمات مهندسي بوده و نرمافزارهاي موجود سازمانهاي نظام استانها بعض ًا داراي
نواقص بوده و همچنين داراي اختالفاتي با هم ميباشد ،پيشنهاد ميگردد که به منظور
هماهنگي بهتر و يکسانسازي خدمات ،با مشارکت سازمانهاي نظام مهندسي که
داراي تجربيات موفق در اين زمينه ميباش��د« ،نرمافزار جامع خدمات مهندس��ي»
توسط شوراي مرکزي تدوين و در اختيار سازمانهاي نظام مهندسي قرار داده شود.
 .30خواستار بکارگيري و همکاري مهندسان ترافيک در بخش تهيه طرحهاي جامع،
تفصيلي ،توسعه شهري ،مهندسان شهرسازي ميباشند.
 .31ش��رکت کنندگان در اجالس از خواسته شوراي مرکزي کانون کاردانهاي فني
ساختمان در زمينه به کارگيري خدمات اين عزيزان و اجراي شيوهنامهها و آئيننامههاي
قانوني مربوطه به آنان حمايت مينمايند.
 .32نظر به اثرات تخريبي فوقالعاده روند تراکم فروش به وسيله شهرداريها ،شرکت
کنندگان در اج�لاس از دولت محترم ميخواهند که مناب��ع جايگزيني براي تأمين
هزينههاي شهرداريها و منع آنان از فروش تراکم پيشبيني کنند.
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مهندس محمد تقی خسروی

گفت وگو

ابوالفضل صومعلو  ،معاون مسکن و امور ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي در گفت و گو با « طاق»

توسعهصنعتیسازیدرگروهمکارینظاممهندسیساختمان

اشاره:
وقتي نهادهای اقتصادی و آکادمیک و مراکز آماری پیشبینی کردند که سال هاي  1385تا  1395پیک نیاز مسکن خواهد بود و اگر به این تقاضا توجه نشود با افزایش قیمتها
مواجه خواهیم بود بسياري راه حل مقابله با اين بحران را پناه بردن به زير چتر مسكن مهر و توليد ساالنه 1/5میلیون واحد مسکونی در آن دانستند.آنوقت بود كه موضوعاتي چون
اختصاص وامهای تولید مسکن به پروژه مهر ،استفاده از فناوري هاي نوين در ساخت و توليد ،توجه به اسلوب هاي معماري اسالمي و سنتي در آن و ...به عنوان موضوعات
جانبي اينگونه طرح ها مدنظر قرار گرفت ،گرچه از سويي بزعم عده اي نقش تشكل هاي خصوصي همچون سازمان نظام مهندسي چون گذشته چندان جدي گرفته نشد.نقش
سازمان نظام مهندسي ساختمان در توليد ،عرضه و نظارت بر ساخت و ساز مسكن موضوعي است كه ترديدي در آن نيست ،نقشي كه مي تواند نابساماني هاي بخش مسكن را
برطرف سازد.مسكن مهر و نقش سازمان نظام مهندسي در آن ،مشاركت هر چه بيشتر اين سازمان درفرآيند تصميم گيري و اجراي تحوالت مسكن ،بهره گيري از كارشناسان
ماده  27و موضوعاتي از اين دست را بهانه اي براي گفت و گو با معاون مسکن و امور ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي قرار داديم.گفت و گوي ما با مهندس ابوالفضل صومعه
لو در حاشیه سیزدهمین اجالس هیئت عمومی نظام مهندسی ساختمان گرچه كوتاه و مختصر بود اما در آن مي توان بارقه هايي از اميد به حل مشكالت موجود را دريافت.
ابوالفضل صومعلو سالها بعنوان مدير كل و رئيس سازمان مسكن و شهرسازي در استانها مشغول فعاليت بوده و آخرين مسووليت وي معاون و عضوهيات مديره سازمان ملي
زمين و مسكن بوده است و در دولت دهم بعنوان معاون امور مسكن و ساختمان منصوب شده است.
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آقاي مهندس؛ س��ازمان نظام مهندسی در حال حاضر بیش از دویست هزار
عضو دارد ،نقش سازمان بویژه در مسکن مهر چيست ؟
در تمام مراحل اجراي مسكن مهر به ويژه در بخش طراحي و نظارت ،همكاران ما در
سازمان نظام مهندسي ساختمان استانها حضور فعال دارند و بنا به توصيه مقام عالي
وزارت اس��تفاده از همكاري بيش��تر اعضاءاين سازمان در دستور كار وزارت مسكن و
شهرسازي قراردارد.
بسیاری معتقدند سازمان مسکن و شهرسازی ،نظام مهندسی را در بسیاری از
تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های مرتبط با مسکن دخالت نمی دهد .این
مساله را می پذیرید؟
درسياست گذاري هاي وزارت مسكن و شهرسازي در بخش ساخت و ساز استفاده از
نظرات ش��وراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان همواره مدنظرمي باشدودر
استانها نيز رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان در شوراي مسكن استان و هيات
چهارنفره حضور دارند .در بخش اجرا نيز همانگونه كه مي دانيد طراحي ،نظارت و اجرا
در بخش عمده اي از ساخت و سازها توسط اعضاءسازمان مذكور انجام مي شود.
یکی از مواردی که وجود دارد موضوع استفاده از کارشناسان ماده  27است.
با توجه به اینکه این مهم زاییده مسکن و شهرسازی است اما متاسفانه سازمان
مسکن و شهرسازی خراس��ان رضوی هنوز کارهای خود را به کارشناسان
دادگستری ارجاع می دهد .چگونه می توان این مشکل را حل کرد؟
آئين نامه اجرايي اين مهم در س��ال  1379ابالغ شده است ومن معتقدم كه سازمان
مس��كن و شهرس��ازي و ساير دس��تگاه ها حتما بايد از خدمات كارشناسان ماده 27
استفاده كنند ودراين خصوص توصيه الزم خواهد شد.
ما با انبوه فارغ التحصیالن در رش��ته های مهندس��ی مواجه هستیم .وزارت
مسکن چه برنامه ای برای استفاده از این پتانسیل با ارزش کشور دارد؟
در اکثر اس��تانها س��ازمان های مهندس��ی طرح هایی را براي اين منظور پیش بینی
کرده اند و از تعدادی از مهندس��ان فارغ التحصیل که عضو این سازمان شده و هنوز
نتوانس��ته ان��د پروان��ه اش��تغال دریافت کنن��د در س��طحی از نظ��ارت و مدیریت
اس��تفاده م��ی کنند .در مس��کن مهر با توجه ب��ه اینکه حجم انبوهي پ��روژه وجود
دارد و یکص��د مت��ر مرب��ع بن��ا دو ش��غل و مس��کن ش��هری  2میلیون ش��غل در
س��ال ( ب��دون در نظ��ر گرفتن  400هزار واحد س��هم س��الجاری روس��تاها) ایجاد
می کند در این مقدار حتی جوانانی که مهارت زیادی نیز ندارند می توانند فعالیت کنند.
فارغ التحصيالن مذكور مي توانند پس از طي دوره كارآموزي سه ساله براي دريافت
پروانه اشتغال به كار از وزارت مسكن و شهرسازي اقدام ودربخشهاي مختلف اعم از
طراحي ،نظارت ،اجراو . . .فعاليت نمايند .يقينا در بخش اجراي ساختمان نيز مي توان
از مهندسان جوان و كاردانهاي ساختمان در كارگاهها استفاده كرد.
هر س��اله اجالس هاي عمومي هيات عمومي نظام مهندسي كشور با صرف
هزينه و زمان زيادي برگزار مي شود .بيانيه هاي اين اجالس ها نشان مي دهد
بسياري از بندهاي آن تكراري است .به نظر مي رسد بايد بيانيه اي كه صادر
مي شود بندهاي آن نيز اجرايي شود .براي اين مساله چه مي توان كرد و
چه توقعي از برگزاري چنين اجالس هايي مي توان داشت؟
هيات عمومي نظام مهندس��ي كشور كه به استناد ماده 106آئين نامه اجرايي قانون
نظام مهندس��ي و كنترل ساختمان در تيرماه هرس��ال مي بايست برگزار شود داراي
وظايف متعددي است كه درآئين نامه مذكور در نظر گرفته شده از جمله ارايه گزارش
س��االنه ،تراز مالي و خط مشي عمومي و پيشنهادي شوراي مركزي ،ارايه عملكرد
سازمان نظام مهندسي ساختمان استانها و . . .يكي ازوظايف آن اتخاذ تصميم و ارايه
راه مناسب براي مشكال ت و پيشنهادهاي رسيده به دبيرخانه هيات عمومي است كه
بسياري از اين موارد نيز با طرح در هيات عمومي نتيجه بخش بوده است.
يكي از نكاتي كه من خود در اجالس گذش��ته ش��اهد آن بودم موضوع بازرس��ي در

ش��وراي مركزي اس��ت كه در آيين نامه قبلي وجود نداش��ت .در حال حاضر شاهد
حسابرسي و بازرسي در شوراي مركزي نيستيم با آنكه اين موضوع بارها مطرح شده
است اما نتيجه اي را دربرنداشته است.
وجود بازرس و حسابرس در شوراي مركزي نياز به اصالح آئين نامه اجرايي قانون دارد
كه اين موضوع بررسي و مدنظر قرارخواهد گرفت.
ماده  2قانون نظام مهندس��ي در خصوص اهداف و خط مش��ي هاي آن به
تقويت و توسعه ارزشهاي اسالمي در معماري و شهرسازي است كه اولين بند
آن متاسفانه پس از  14 -13سال از تصويب قانون نظام مهندسي ساختمان
هنوز درخصوص معماري نامطلوب ،تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفه
هاي مربوط به مهندس��ي ،ترويج اصول معماري و رشد و آگاهي عمومي
نس��بت به آن ،باال بردن كيفيت خدمات مهندس��ي ،ارتقاي دانش فني،
و . . . .جدي گرفته نشده است .براي تحقق اين امور چه بايد كرد؟
تقويت و توس��عه ارزشهاي اسالمي در معماري و شهرس��ازي يكي از اهداف وزارت
مسكن و شهرسازي است .به طوريكه در مسكن مهر با دستور مقام عالي وزارت توجه
به احياي فرهنگ معماري ايراني -اسالمي اجباري شده و مي بايست در معماري اين
پروژه ها به دليل كوچكي بناها ،فضاي ميهمان از ساير فضاها جدا شود.
در نظر اس��ت اين پيشنهاد نيز مطرح شود كه هرجا دولت نسبت به احداث مدرسه و
ياساختمانهاي دولتي اقدام مي نمايد ،ارزشهاي اسالمي و معماري ايراني -اسالمي در
آن رعايت شود همچنين نياز است در اين رابطه اقدامات فرهنگي الزم صورت گيرد.
در ضمن اقداماتي از س��وي وزارت مس��كن و شهرس��ازي براي ارتقاء سطح آگاهي
مردم و مهندسان كشور صورت گرفته كه از آن جمله مي توان به پخش برنامه هاي
تلويزيوني ،برگزاري همايش مقررات ملي ساختمان اشاره کرد.
درواقعدراينجافعاليتهايفرهنگياهميتپيداميكندورسانههاباكارفرهنگي
مي توانند اين كار را دنبال كنند .به نظر مي رس��د وجود روزنامه اي براي
انتقال موضوعات و مش��كالت مهندس��ان در اين راستا ضروري به نظر مي
رسد.
اين موضوع پيشنهاد خوبي است و قطع ًا مي تواند با فرهنگ سازي به رفع مشكالت
موجود كمك كند .در مسكن مهر نيز وزارتخانه اقدامات خوبي براي فرهنگ سازي
انجام داده است .در اين مجموعه تالش شده است تا ضمن رعايت اسلوب معماري
اسالمي– ايراني فضاي آرام بخش و مطمئني براي خانواده ها ايجاد شود.
دو سال قبل اولين همايش فناوري هاي نوين صنعت ساختمان در مشهد برگزار شد
وزير مس��كن و شهرس��ازي در اين همايش پيشنهاد نمود تا از اين پس همايشهايي
چون مقررات ملي س��اختمان ،معماري و شهرس��ازي ،همايش ملي استاندارد و...
كه درش��هرهاي مختلف برپا مي گردد در مش��هد برگزار شود .بعد از آن پيشنهاد شد
نشريه اي منتشر شود و به معرفي فناوري هاي دنيا بپردازد .متاسفانه اين مساله اتفاق
نيفتاد و از آبان  87كه اين همايش برگزار شد تا كنون گام چنداني در اين خصوص
برداشته نشده است. . .
اجازه بدهيد اين خبر خوش را به ش��ما بدهم و آن اينكه اخيراً كانون صنعتي س��ازان
تاس��يس شده اس��ت .از 280هزار واحد كه تفاهم نامه س��ه جانبه اي براي ساخت
آن در مس��كن مهر منعقد ش��ده اس��ت  100هزار واحد آن صنعتي س��از شده و اين
موضوع حركت نويد بخشي است كه در بخش كالن قدم برداشته شده است .تمامي
مسووالن دست اندركار در بخش مسكن مهر معتقدند كه بايد صنعتي سازي را توسعه
داد و از غير صنعتي سازي فاصله گرفت.
در حال حاضر ما سقف و ستون اسكلت را كامال مطابق با روش كامال نوين به سبك
سازي تبديل كرده و يا در پانل ها از ديوارهاي جدا كننده بسيار سبك استفاده مي كنيم
و يا اينكه پنجره ها را به شكل دوجداره مي سازيم .اين اتفاقات حتي در مواردي كه
نام آن را صنعتي سازي با فناوري نوين نگذاشته ايم رخ مي دهد .خالصه آنكه همه
اعضاي نظام مهندسي بايد به رشد و توسعه اين فرهنگ كمك كنند.
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مهندسمحمدرضارییسی
عضو هیئت مدی��ره و مدیر مس��وول ماهنامه طاق
سازمان نظام مهندس��ی ساختمان خراسان رضوی

بـنـای بـرتـر
مقدمه
تشکیل دبیرخانۀ دايمی جشنوارۀ انتخاب بنای برتر را مي توان آغازي مناسب براي
آشنایی متوليان امر ساخت و ساز با ويژگي هاي بناهای برتر دانست.برگزاری چنين
جشنواره اي می تواند زمينه حرکت به سوي خلق بناهای برتر در کشور را فراهم سازد.
از اين روي به نظر مي رسد ذكر مواردی در خصوص ويژگي هاي بنای برتر آنهم با
هدف بازشناسي  ،واكاوي و کمک به شناسایی عوامل موثر در انتخاب چنين بنا هائي
و اراي��ه مصاديقي بارز براي آن در مراحل طراحی و اجرا مي تواند امكان نيل به اين
مهم را بيش از پيش تسهيل سازد.
 -1استفاده بهینه از مصالح و صرفه جویی در ساخت و ساز
نخستين گام براي معرفي الگویی مناسب برای ساخت و ساز شهری استفاده بهینه از
مصالح و صرفه جویی در ساخت و ساز آن است ؛ به عنوان نمونه مي توان طرح هايي
را معرفي نمود كه در ساخت آن این مهم مطمح نظر قرار گرفته است:
• بیگ دیگ هاوس
این ساختمان كه در لکزینگتون ماساچوست قرار دارد گرچه ممکن است در نخستين
نگاه بنايي معمولی به نظر برسد ولی برتری آن در این است که تمامي اين ساختمان از
ضایعات ساختمانی در پروژه های بزرگ عمرانی شهر ماساچوست ساخته شده است.
• وزارت کشور ولز :
تمامي اين بنا نيز از مصالح محلی قابل بازیافت ساخته شده و دارای سیستم تهویه
طبیعی است .در حالیکه معموال در ساختمان های دولتی از دیوار استفاده می شود در
این سازه برای تاکید بر شفافیت اشياء  ،به جای دیوار از شیشه استفاده شده است.

-2بناهایدوستدارطبیعت(استفادهبهینهازانرژیدرطراحیواجرایبنا):
گروه ديگر س��ازه ها  ،بناهای دوس��تدار طبیعت اند كه در طراحی و اجرای آن
اس��تفاده بهینه از انرژی مورد تاكيد جدي قرار گرفته است .به عنوان نمونه مي
توان از بناهاي ساخته شده زير نام برد :
• ساختمان هرست :
این ساختمان  46طبقه در نیویورک یک ساختمان سبز است كه شکل منحصر
به فرد آن باعث 20درصد صرفه جویی در فوالد مصرفی برای ساخت سازه شده
است .تنظیم نور در داخل ساختمان توسط حسگر های حساس به نور خورشید
انجام می شود .در بیشتر مواقع سال هوای بیرون ساختمان برای تهویه مطبوع
س��اختمان استفاده می شود بنابراین ،این بنا  22درصد کمتر دی اکسید کربن
وارد هوا مي كند.
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• ساختمان ایالتی سانفرانسیسکو
این س��اختمان اولین برج در آمریکا است که در  70درصد آن ،سیستم تهویه مطبوع
حذف ش��ده است .نمای خارجی ساختمان که به صورت کامپیوتری کنترل می شود
به تغییرات جوی حساس است و ساختمان را با شرایط محیط هماهنگ می کند .در
تمامي این سازه سیستم تهویه طبیعی وجود دارد .
• گلخانه دیویس :
این ساختمان که در انگلیس ساخته شده است آمیزه ای است از فناوري مدرن
و روش های بهینه طراحی .در اين بنا مجاری تهویه در هنگام بارندگی به طور
خودکار بسته می شوند .هوای ورودی به گلخانه پیش از وارد شدن در یک کانال
پیچ در پیچ بتنی زیرزمینی خنک می ش��ود .شکل منحصر به فرد سازه باعث
می شود که همزمان با باال رفتن هوای گرم در مجاری تهویه هوای خنک به
داخل گلخانه مکیده شود.

• گلن هاوس :
این س��اختمان كه در سانتامونیکا کالیفرنیا قرار دارد بهترین نمونه از سازه های
س��ازگار با محیط زیست اس��ت .گلن هاوس برق و آب مصرفی خود را خودش
تولید می کند و در آن بر مصرف بهینه انرژی تاکید شده است.
 -3طراحی هوشمند بنا :
مفهوم طراحي هوشمند بنا آن است که هدف انتخاب نوع طرح غلبه بر مشکلی
باشد که ممکن است کل سازه با آن روبرو باشد و به وسیلۀ کار کردن بر روی
آن بتوان مشکل مزبور را حل نمود.براي توضيح اين مهم مي توان به نمونه هاي
ذكر شده در زير اشاره كرد:
• استادیوم ویمبلی:
این استادیوم ساخته شده در سال  1924در شهر لندن هم اکنون باز سازی شده
است و با گنجایش  90000صندلی بزرگترین استادیوم فوتبال جهان خواهد بود.
نماد قبلی اس��تادیوم دو برج ح��دودا  30متری بودند که اکنون با یک قوس به
ارتفاع  132متر جایگزین شده است .این قوس  5000تن از مجموع وزن 7000
تنی سقف متحرک ورزشگاه را تحمل می کند .چنين ایده اي نیاز به ستون در
ورزشگاه را مرتفع ساخته است و بنابراین دید تماشاچیان صد در صد خواهد بود
ضمن آنكه قوس استادیوم از همه جای شهر لندن قابل مشاهده است.
 -4همخوانی بنا با الگوی بافت شهری و تاثیرگذاری به عنوان الگویي مناسب براي ساير ساختمان ها
بدون ترديد برپايي جش��نواره انتخاب بنای برتر تاثیری بس��زا بر ساخت و ساز ها خواهد گذاشت  .وجود دبیرخانه ای دايمی باعث متمرکز شدن نظرات و تصمیم گیری ها در
خصوص ويژگي هاي بنای برتر خواهد شد و در شرايطي كه یکی از بزرگترین مشکالت کنونی ساخت و سازهای شهری نداشتن الگوی مناسب بناهای شهری است با تشکیل
این دبیرخانه می توان با دعوت از گروه های محققان و صاحب نظران برای تدوین الگوهای مناسب بافت شهری با توجه به مناطق مختلف هر شهر و همچنین دسته بندی این
بناها از نظر عواملي چون نما و منظر شهری ،بناهای دوستدار طبیعت ،استفاده بهینه از انرژی در بناها و همچنین احیاي معماری ايراني ،اسالمی در شهرسازی از نظرات ارزشمند
این گروه های کارشناسی بهره برد و خالصه آنكه با انتخاب ساليانه بنای برتر توسط شهرداری  ،سازمان نظام مهندسي ساختمان و ديگر ارگان هاي ذيربط و همزمان  ،بروز
رسانی هر ساله این روند ،در آتيه اي نزديك شاهد رشد و بلوغ معیارهای انتخاب بنای برتر باشيم.
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مقاله ها

عمران

مهن��دس علیرض��ا کافیان عط��اری | کارش��ناس عم��ران و ریی��س انجمن صنفی
شرکت های بازرسی فنی خراسان
مهندس وحید بارویی | کارش��ناس عمران و مشاور فنی مهندسان مشاور و بازرسی
فنی جوش توس آزمون

مبانی بازرسی در سازه های پیچ و مهره ای

چکیده:
یکی از مهم ترین اجزای س��ازه های فوالدی که وظیفه ی انتقال نیروهای اعضا به
یکدیگر و به تکیه گاه ها را بر عهده دارد ،اتصاالت میان اعضا می باش��د .اتصاالت
پیچی به دلیل س��رعت بس��یار باال در اجرا و اطمینان از رفتار آن ها به گونه ی مورد
انتظار و شکل صنعتی مطلوب ساخت سازه ای ،از بهترین انواع اتصال در سازه های
فوالدی بوده که در سال های اخیر مورد توجه طراحان قرار گرفته است .اما ،در روند
س��اخت این نوع س��ازه ها ،با توجه به تکنولوژی تولید و ساخت در کشور ما ،مواردی
از عدم اجرای درس��ت و اصولی دیده می ش��ود .در این مقاله تالش ش��ده است تا با
گ��ردآوری نکات آیین نام��ه ای و روند تولید با توجه به فرآوری و تکنولوژی موجود،
نکاتی را در طراحی ،اجرا و از همه مهم تر بازرس��ی س��ازه های فوالدی با اتصاالت
پیچی ارایه گردد.
واژگان کلی��دی :اتصاالت س��ازه ه��ای ف��والدی ،عملکرد اصطکاک��ی و اتکایی،
پیش تنیدگی ،آزمایش های پیچ و مهره ای.
 .1پیشگفتار:
اتصاالت در همه ی س��ازه ها از جمله س��ازه های فوالدی یکی از اجزای سازه بوده
و عامل اصلی یکپارچگی سیس��تم های سازه ای می باشد .به طور کلی تعریف نوع
قاب نیز بر اساس نوع و رفتار اتصال صورت می گیرد .یک اتصال ضعیف و نامناسب
می تواند منجر به یک سری زوال های پی درپی و بنیادی در سازه ی فوالدی گردد.
از آن جاکه زوال دیگر اعضای سازه ای خیلی کم اتفاق می افتد ،بسیاری از زوال های
سازه ای ناشی از طراحی ضعیف اتصاالت و یا ضعف در جزییات اجرایی می باشد که
با اندکی دقت در نحوه ی شکس��ت بیشتر سازه های فوالدی تحث بارگذاری های
گوناگون ،قابل مش��اهده است که ضعف اتصال چگونه می تواند عاملی بسیار تعیین
کننده در خرابی سازه های فوالدی باشد.
 .2انواع عملکرد اتصاالت پیچی:
انواع اتصال های پیچی :به طور کلی دو فلسفه در عملکرد اتصاالت پیچی وجود دارد
که عبارتند از :اتصال اتکایی و اتصال اصطکاکی.
 .2-1عملک��رد اتصال اتکای��ی :در عملکـرد اتکایی ،پیـچ درون س��وراخ صفحـات
اتصـال قرار می گیرد و مهره بسته می شود .هنگامی که بار خارجی به پیچ وارد می
شود ،قطعات اتصال لغزش پیدا می کنند که در اثر آن ،یک نیروی فشاری به لبه های
اتصال وارد می شود که تبدیل به نیروی برشی در پیچ می گردد .این اتصال تنها برای
حالت بارگذاری ثقلی می باشد و در طرح لرزه ای نباید از این نوع عملکرد در اتصال
استفاده نمود .در این نوع اتصـال هیچ نیروی پیش تنیـدگی در پیچ ایجاد نمی شود و
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برای اجرای این اتصال ،تنها سفت کردن پیچ به وسیله ی کارگر کفایت می کند.
 .2-2عملکرد اتصال اصطکاکی :هنگامی که پیچ درون سوراخ صفحات اتصال قرار
می گیرد ،عالوه بر مهره باید از واشر نیز استفاده نمود .باید توجه شود که واشر مصرفی
در اتصال اصطکاکی نباید از نوع واشر فنری باشد .بر اساس بند  3-5-3-10مبحث
دهم ویرایش  ،1387در طراحی لرزه ای تنها باید از این فلسفه ی طراحی در اتصال
اس��تفاده ش��ود .به عبارتی دیگر ،در طراحی همه ی اتصاالت قاب های خمش��ی و
ق��اب های دوگانه و نیز اتصاالت بادبندی و وصله ی س��تون ه��ای باربر جانبی در
قاب های س��اده باید از این نوع عملکرد اس��تفاده نمود .در این نوع اتصال ،عالوه بر
سفت کردن نخستین پیچ ،باید به مقداری که در طراحی مشخص شده است ،نیروی
پیش تنیدگی نیز در پیچ ایجاد شود .با اعمال نیروی پیش تنیدگی ،در پیچ تحت کشش
قرار گرفته و با اعمال بار ،بین صفحات اتصال اصطکاک به وجود می آید که باعث
عدم لقی و کارکرد کامل اتصال می شود .باید در نظر داشت که شکل پیچ در اتصال
اصطکاکی با ش��کل پبـچ در اتصـال اتکایی متفاوت است؛ به طوری که پیـچ های
اتصال اصطکاکی دارای سرپیچ بزرگتر هستند.
 .2-2-1زمانی که یک پیچ پرمقاومت بدون کش��ش اولیه ،تحت اثر نیروی کششی
خارجی قرار می گیرد ،نیروی کششی درون پیچ با نیروی اعمال شده برابر می گردد.
در صورتی که پیچ پیش تنیده(پیش کشیده) شده باشد ،درصد بسیار زیادی از نیروی
کشش��ی خارجی صرف ایجاد نیروهای فش��اری و یا گیره ای اعمال شده به اجزای
اتصال می ش��ود .به دلیل آن که به طور معمول کش��ش به وجود آمده در پیچ های
پرمقاومت ناش��ی از نیروی کششی خارجی در لحظه ی جداشدن قطعات از یکدیگر
نزدیک به ده درصد بیش از کشش در آغاز بارگذاری می باشد ،لذا باید همه ی پیچ
هایی که تحت اثر کشش مستقیم قرار دارند ،پیش کشیده شوند.
 .2-2-2الزامات ضریب اصطکاک س��طوح فوالدی در اتصاالت اصطکاکی :به طور
کلی اصطکاک حاصل دو عامل می باش��د ،یکی زبری سطح و دیگری نیروی پیش
تنیدگی .در طراحی فرض بر رنگ نش��دن و وجود زبری مناس��ب سطوح اتصال می
باشد ،در نتیجه هنگامی که قطعات نصب می شوند ،باید همه ی سطوح اتصال(شامل
سطوح مجاور سرپیچ ها و مهره ها) از قسمت های پوسته شده و دیگر مواد زاید عاری
بوده و به ویژه سطوح تماس اتصاالت اصطکاکی باید به طور کامل تمیز باشد و اثری
از پوسته ی زنگ ،رنگ ،الک ،انواع روغن و مصالح دیگر در آن ها وجود نداشته باشد.
بنابراین پس از این که اتصال به وجود آمد ،محل همه ی پیچ های بسته شده رنگ
آمیزی می شود.
 .2-3محدودیت های اتصاالت پیچی :بر اساس فصل  10-1-10مبحث دهم ،برای
اتصاالت زیر باید از اتصال اصطکاکی با پیچ پرمقاومت یا اتصال جوش��کاری ش��ده
استفاده شود:
 .2-3-1وصله ی ستون ها در سازه های با ارتفاع 60متر و بیشتر.

 .2-3-2وصله ی س��تون ها در س��ازه های با ارتفاع بین 30تا 60متر در صورتی که
نسبت بُعد کوچک پالن به ارتفاع در آن ها از  40درصد کمتر باشد.
 .2-3-3وصله ی س��تون ها در س��ازه های با ارتفاع کمتر از  30متر در صورتی که
نسبت بُعد کوچک پالن به ارتفاع در آن ها از  25درصد کمتر باشد.
 .2-3-4در س��ازه های با ارتفاع بیش از 40متر ،برای اتصال همه ی تیرها و ش��اه
تیرها به ستون ها و یا اتصاالت هر نوع تیر یا شاه تیری که مهار ستون ها با آن ها
مرتبط باشد.
 .2-3-5همه ی س��ازه هایی که جراثق��ال های با ظرفیت بیش از 5تن تحمل می
کنند .وصله ی خرپاها یا تیرهای شیب دار سقف ،اتصال خرپاها به ستون ها ،وصله ی
ستون ها ،مهار ستون ها ،مهار زانویی بین خرپای تیر سقف و ستون و تکیه گاه های
جرثقیل مشمول این امر می باشند.
 .2-3-6در اتصاالت تکیه گاه های اعضایی که ماشین های متحرک یا بارهای زنده
از نوعی را تحمل می کنند که تولید ضربه و یا معکوس ش��دن تنش ها را به همراه
داشته باشد.
 .2-3-7هر اتصال دیگری که در نقشه های طرح و محاسبه قید شده باشد.
 .3آشنایی با روش های تولید پیچ:
 .3-1روش های نورد و س��اخت پیچ :پیچ ها به طور کلی به دو روش «فورج س��رد»
و «فورج گرم» تولید می شوند .روش فورج سرد دارای عیوب کمتر و کیفیت بهتری
نس��بت به فورج گرم می باشد .همچنین باید دانست که در حال حاضر در کشور ما،
تنها تا س��ایز  M24به روش فورج س��رد تولید می شود که به این نکته در طراحی
باید توجه نمود.
 .3-2روش های پوشش دهی پیچ بر اساس  :ASTMممکن است پس از ساخت،
پیچ ها برای جلوگیری از خوردگی پوشش دهی شوند .روش های پوشش دهی عبارتند
از :الف پوشش گالوانیزه ی سرد یا الکترولیز ،ب پوشش گالوانیزه ی مکانیکی(که در
ایران کمتر تکنولوژی آن وجود دارد) ،پ پوشش گالوانیزه ی گرم یا غوطه وری گرم،
ت پوشش غیرگالوانیزه یا رنگی.
آیین نامه ی  ASTMبه طور اکید توصیه می کند که برای پیچ های رده ی 10.9
از هیچ پوشش فلزی استفاده نشود ،چراکه امکان به وجود آمدن ترک های هیدروژنی
در پیچ وجود خواهد داش��ت .درنتیجه باید توجه داشت که در محیط های خورنده از
پوشش های غیرگالوانیزه یا رنگی استفاده نمود .تفاوت روش غیرگالوانیزه با گالوانیزه
در مرحله ی اسیدش��ویی ست که باعث فعال شدن یون هیدروژن در فوالد پیچ می
ش��ود؛ در حالی که در روش غیرگالوانیزه ،از روش شات بالست یا پاشش ریزدانه ی
فوالدی به جای اسیدشویی استفاده می شود.
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تعداد پیچ ،مهره و
واشردر یک محموله
کمترین مقدار نمونه

 .4آزمایش های پیچ ،مهره و واشر:
به طور کلی آزمایش های زیر برای ست پیچ و مهره و واشر انجام می شود:
 .4-1آزمایش های ابعادی
 .4-2آزمایش های متالورژیکی
 .4-3آزمایش های مکانیکی
 .4-4آزمایش های پوشش مقاوم خوردگی
آزمای��ش های ابع��ادی و نیز متالورژیک��ی در هنگام تولید پیچ و مهره و واش��ر ،در
کارخانه ی س��ازنده انجام می شود .آزمایش های مکانیکی پس از تولید پیچ و مهره
و واش��ر ،در کارخانه ی س��ازنده یا آزمایشگاه های مقاومت مصالح انجام می گیرند.
آزمایش های مکانیکی برای مهندسان طراح و بازرسان سازه دارای اهمیت می باشد.
به طورکلی آزمایش های مکانیکی ش��امل آزمایش های کش��ش ،سختی سنجی و
ضربه می شود .آزمایش کشش خود شامل سه نوع آزمایش می شود که عبارتند از:
آزمایش بار گواه ،آزمایش کشش گوه ای بر روی نمونه ی کامل و آزمایش کشش بر
روی نمونه ی ماشین کاری شده.
 .4-4-1آزمای��ش ضربه :در آزمایش ضربه ک��ه به آن «تاب نمونه ی زخم دار» نیز
می گویند ،یک نمونه از مصالح مورد استفاده را برداشته ،به کمک دستگاه پاندول دار
و س��قوط آزاد پاندول ،قطعه شکسته ش��ده و میزان انرژی جذب شده ی آن را اندازه
گیری می کنند .آزمایش ضربه برای پیچ اجباری نیست اما در صورت امکان باید آن

را انجام داد.
 .4-4-2آزمایش کش��ش :این آزمایش از آزمایش های بسیار معمول برای پیچ می
باش��د .در آزمایش کشش ،پس از بس��تن کامل پیچ با یک مهره از رده ی مقاومتی
باالتر بر روی دس��تگاه کشش ،با سرعتی مناسب پیچ تا حد تنش تسلیم زیر کشش
قرار گرفته و سپس به مدت ده ثانیه در همین حالت باقی می ماند؛ سپس بار کششی
از روی پیچ برداش��ته می ش��ود .در این آزمایش هیچ گونه شکست یا افزایش طول
همیشگی در پیچ نباید وجود داشته باشد.
 .4-4-3آزمایش کشش گوه ای :پس از آزمون کشش این آزمایش بر روی پیچ انجام
می شود .الزام آیین نامه برای انجام آزمایش کشش بر روی نمونه ی کامل و واقعی
پیچ و مهره ی اس��تفاده شده در پروژه است ،مگر در مواردی که محدودیت ظرفیت
دستگاه آزمایش وجود دارد و یا طول پیچ خیلی کوتاه است که در این حالت از نمونه
ی ماشین کاری شده استفاده می شود .در این آزمایش باید دست کم به مقدار چهار
رزوه ی کامل از پیچ بین فک های دستگاه قرار بگیرد .حداکثر سرعت دستگاه نباید از
 25 mm/minبیشتر باشد .شکست به وجود آمده تنها باید در بدنه ی پیچ باشد و
در صورت بروز شکست در محل اتصال سرپیچ به بدنه ،حتا اگر به مقاومت مورد نیاز
نیز رسیده باشد ،نمونه مورد پذیرش نیست .این شکست در پیچ های ساخته شده به
روش فورج گرم بیش��تر مشاهده می شود و بر همین اساس تا حد امکان باید از پیچ
های ساخته شده به روش فورج سرد استفاده شود .از آن جایی که در ایران و در حال
حاضر تنها تا قطر  M24به روش فورج س��رد تولید می شود ،در طراحی باید تالش
نمود تا از قطرهای باالتر استفاده نشود.
 .4-4-4آزمایش س��ختی س��نجی :این آزمایش در رده ی آزمایش های غیرمخرب
پیچ بوده و برای آگاهی از میزان س��ختی قطعه و برابری آن با مقدار استاندارد انجام
می شود .سختی سنجی برای بخش انتهایی ،سطح صاف بدنه و سطح صاف سرپیچ
انجام می شود .به طورکلی از سه روش برای آزمون سختی سنجی استفاده می شود
که عبارتند از  :روش برینل ،روش راکول و روش ویکرز.
 .4-4-5برای مهره از آزمایش کش��ش اس��تفاده نمی ش��ود و تنها آزمایش های بار
گواه و س��ختی سنجی بر روی مهره ها انجام می گیرد .برای واشر نیز تنها آزمایش
سختی سنجی انجام می شود.
 .4-4-6جهت انجام آزمایش های الزم برای پیچ و مهره و واش��ر ،باید تعداد نمونه
ی الزم بر اس��اس جدول موجود در نشریه ی ( 264آیین نامه ی اتصاالت) استفاده
ش��ود .باید دانس��ت که از این جدول تنها می توان تعداد نمونه را برای پیچ با پوشش
غیرگالوانیزه به دست آورد .اما آیین نامه ی  ASTMتعداد نمونه جهت انجام آزمایش
برای پیچ های پوش��ش دهی ش��ده به هر دو روش گالوانیزه و غیرگالوانیزه را ارایه
داده است که برابر جدول زیر می باشد:

 .4-5تعریف محموله ی تولیدی :به محصوالتی که از نظر ابعادی دارای مشخصات
یکس��ان بوده و همه ی آن ها از یک ش��ماره ی ذوب تولیدی مواد اولیه ساخته شده
باشند یک محموله ی تولیدی یا یک «بَچ» می گویند .در نتیجه ،برای انجام آزمایش
های الزم پیچ ،مهره و واشر ،تعداد نمونه بر اساس هر «بچ» تعریف می شود.
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 .5-1-2رده ی مقاومتی پیچ های تولیدی در ایران بر اساس جدول زیر می باشد:
ردهی
مقاومت

کد پیچ

8.8
DIN931
10.9
8.8
DIN933
10.9
DIN6914-

 .5مشخصات پیچ های تولیدی در ایران:
 .5-1تنش گسیختگی  FUدر پیچ که با توجه به نحوه ی تولید پیچ های پرمقاومت
در ایران ،طراحان باید به مورد مهمی در طراحی س��ازه توجه کنند .در تولید پیچ ،به
دلیل اس��تفاده ی تولیدکنندگان از فن آوری و تجهیزات آلمانی ،آیین نامه ی مرجع
 DINآلمان می باش��د ،اما آیین نامه ی طراحی بر اس��اس مبحث دهم ،برگرفته از
عالیم استانداردهای امریکایی می باشد .در آیین نامه های امریکایی ،رده ی پیچ بر
اساس مقاومت طبقه بندی شده است در حالی که در آیین نامه های آلمانی بر اساس
ش��کل و عملکرد پیچ دسته بندی صورت گرفته است .طراح باید به این نکته توجه
داشته باشد که در محاسبات و نیز نقشه ها از عالمت های آلمانی استفاده کنند چرا که
پیچ موجود در بازار ایران بر این اساس می باشد.
 .5-1-1دس��ته بندی پیچ براس��اس مبحث دهم از مقررات ملی ساختمان بر اساس
جدول زیر است:
کد پیچ

استحکام کششی نهایی FU

تنش مجاز کششی Fy

A 307

4200 kg/cm

3000 kg/cm

A 325
A 490

2

2

d<25mm. 8250 kg/cm

2

d<25mm. 6400 kg/cm

d≥25mm,7250 kg/cm2

d≥25mm,5600 kg/cm2

10000 kg/cm2

9000 kg/cm2

2
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HV

10.9

استحکام
کشش نهایی
FU

تنش مجاز
کششی Fy

8000 kg/

6400 kg/

cm2

cm2

10000 kg/

9000 kg/

cm2

cm2

8000 kg/

6400 kg/

cm2

cm2

10000 kg/

9000 kg/

cm2

cm2

10000 kg/

9000 kg/

cm2

cm2

نوع عملکرد

اتکایی

مقدار
رزوه
نیم
رزوه

اتکایی

تمام
رزوه

اصطکاکی

نیم
رزوه

نمونه ای از پیچ DIN 933

 .5-2تعریف رده ی مقاومتی پیچ :رده ی مقاومتی در پیچ ها بر اساس  DINبا سه
عدد  10.9 ،8.8و  12.9تعریف شده است که در ایران رده ی  12.9تولید نمی
شود .البته این آیین نامه رده های مقاومتی  4.6و  5.6را نیز برای پیچ های معمولی
تعریف نموده اس��ت .از آن جا که با توجه به بن��د  3-5-3-10مبحث دهم ویرایش
 ،1387در اتصاالت لرزه ای تنها باید از پیچ های پرمقاومت اس��تفاده ش��ود ،این نوع
پیچ ها در طراحی اتص��االت اصطکاکی کاربردی ندارد؛ ضمن آن که تولید این نوع
پیچ نیز در کشور ما بسیار محدود می باشد .این عدد معرف مقدار تنش جاری شدن و
تنش گسیختگی پیچ می باشد .به عنوان مثال ،در رده ی مقاومتی  ،8.8منظور از 8
اول حداقل مقاومت نهایی پیچ برابر با  ،8000 kg/cm2و منظور از  .8مقدار تنش جاری
شدن پیچ برابر با  0.8 8000=6400 kg/cm2می باشد.
به همین ترتیب برای رده ی  10.9داریم:

نمونه ای از پیچ DIN 931

 .6آشنایی با وسایل بستن و پیش تنیدگی در اتصاالت:
 .6-1وسایل دستی :این ابزار شامل آچار رینگی ،بست( )Spannerو ابزاری از این
دست بوده که بیشتر برای بستن پیچ ها در اتصاالت اتکایی کاربرد دارد .این ابزار برای
پیش تنیدگی اتصاالت اصطکاکی کاربردی ندارد.
 .6-2وس��ایل ماش��ینی :چون یک کارگر توانایی الزم برای پیش تنیدگی پیچ های
اتصاالت اصطکاکی را ندارد ،به ناچار باید از وسایل ماشینی برای این مقصود استفاده
نمود .این وسایل شامل ابزار مختلفی ست که پرکاربردترین آن ها عبارتند از:
 .6-2-1آچار هیدرولیک :این وسیله با فشار روغن کار کرده و در سازه های فوالدی
کاربرد زیادی نداشته و بیشتر در مخازن تحت فشار استفاده می شود.
 .6-2-2آچار بادی :در کشور ما ،برای سازه های فوالدی بیشتر از این وسیله استفاده
می ش��ود .این وسیله دارای انواع و اندازه های گوناگون بوده و کارکرد آن با فشار باد
می باشد .به همین دلیل باید از کمپرسور باد برای تامین نیروی آن استفاده نمود .در
این روش با استفاده از باد پرفشار و ضربه زدن ،پیچ ها سفت می شود.
 .6-2-3آچار برقی :این وسایل همان گونه که از نامشان پیداست با برق کار می کند.
این ابزار در کش��ور ما رایج نیست که ش��اید به دلیل گرانی ابزار و هزینه ی تامین و
نگهداری باال باشد.
 .6-3به طور کلی به ابزار س��فت کردن و پی��ش تنیدن پیچ ها  Impactorگفته
می شود .نکته ی مهم هنگام استفاده از این ابزار عدم آگاهی از میزان گشتاور ایجاد
شده و میزان پیش تنیدگی پیچ می باشد که مورد بسیار مهمی در زمینه ی ایجاد یک
اتصال درست در هنگام اجراست.
 .6-3-1ترک متر ( :)Torque Meterهمان گونه که اشاره شد ،با استفاده از ابزار
دس��تی یا ماشینی برای سفت کردن پیچ های اتصال سازه ،نمی توان میزان گشتاور
ایجاد شده و پیش تنیدگی حاصل از آن را به دست آورد .برای رسیدن به پیش تنیدگی
در پیچ های یک مجموعه اتصال ،باید میزان گشتاور پیچشی مشخص شود که برای
این کار از وسیله ای به نام ترک متر استفاده می شود .این وسیله دارای نشانگری ست
که به کمک آن می توان مقدار گشتاور پیچشی وارد بر پیچ را اندازه گیری نمود.

.6-3-2چندکاره(:)Multi Player
در م��ورد پی��چ ه��ای ت��ا س��ایز
(M20س��ایزهای پایی��ن) می توان
انتظار داش��ت که نیروی یک کارگر
معمولی توان سفت کردن آن را داشته
باشد؛ اما ،برای سایزهای بزرگتر از آن
ک��ه نیروی کارگری تامین کننده ی
میزان سفت ش��دگی نیست ،باید از
دستگاه «چندکاره» که در اصطالح
به آن «مولتی پالیر» گفته می شود
استفاده نمود .این دستگاه دارای انواع
گوناگونی است که براساس شاخصه
ی نس��بی با افزایش نیروی دس��ت
کارگر تقسیم بندی ش��ده است .به
عنوان مثال ،مولتی پالیر  1:2میزان
نی��روی دس��ت کارگ��ر را دو برابر و
مولتی پالیر  1:5میزان نیروی دست
کارگر را پنج برابر می کند.
 .6-3-3ب��ه طور معم��ول در پروژه
های ساختمانی ،از ترکیب ترک متر
و مولتی پالیر برای س��فت کردن و
پیش تنیدن پیچ های اتصاالت سازه های فوالدی استفاده می شود.

 .7روش های پیش تنیدن در پیچ های اتصاالت فوالدی:
اس��تانداردهای گوناگون هر کدام روش هایی را برای پیش تنیدگی پیچ ها معرفی
کرده و به رسمیت شناخته اند .یکی از معتبرترین استانداردها در این زمینه ،استاندارد
کمیته ی  RCSCکه از کمیته های زیرمجموعه ی  AISCمی باشد بوده و چهار
روش کاربردی را برای پیش تنیدگی در پیچ معرفی نموده است:
 .7-1استفاده از آچار کالیبره :در این روش به طور روزانه از هر بچ تعداد سه نمونه ی
پیچ ،مهره و واش��ر انتخاب ش��ده و کالیبره می شود .به منظور کالیبراسیون نمونه ها
از یک دس��تگاه «اسکید مور ویلهلم» استفاده می شود .و به کمک ترک متر میزان
گشتاور مشخص بر اساس مشخصات نقشه ها یا جدول 4.4.10آیین نامه ی مبحث
دهم تنظیم شده و برای همه ی پیچ های مشابه کاربردی در همان روز به کار گرفته
می شود .نکته ی بسیار مهم در عدم برابری میزان پیش تنیدگی بین پیچ ها با مقدار
یک گش��تاور اعمال شده ی ثابت است .یعنی وقتی برای سه نمونه پیچ یک میزان
گشتاور اعمال شود ،مقدار نیروی پیش تنیدگی نمایش داده شده در دستگاه «اسکید
مور ویلهلم» متفاوت اس��ت .بررسی ها نش��ان داده که از میزان گشتاور اعمال شده،
حدود هش��تاد درصد صرف غلبه بر اصطکاک موجود بی��ن رزوه ها و نیز اصطکاک
بین س��طح مهره بر روی واشر شده و تنها کمتر از بیست درصد گشتاور اعمال شده
جهت پیش تنیدگی به کار می رود .در نتیجه آیین نامه کالیبراسیون با این روش را با
توجه به دما ،شرایط محیطی و مسایلی از این دست برای هر بچ به صورت روزانه به
رسمیت می شناسد.
 .7-2اس��تفاده از واشرهای ویژه ( :)DTI Washersاین واشر ها دارای برآمدگی
هایی س��ت که برای هر سایز پیچ کالیبره شده است .روش کار به این صورت است
که آن را درون اتصال قرار داده و پیچ سفت شده؛ سپس با اعمال نیروی بیشتر تا حد
پیش تنیدگی برای آن س��ایز ،برآمدگی های روی واشر تخت می شود .پس از آن با
چشم و یا با استفاده از فیلر کنترل انجام می گیرد که تخت شدگی کامل واشر نشانه
ی رس��یدن به میزان پیش تنیدگی الزم برای پیچ می باش��د .در این روش نیازی به
اس��تفاده از ترک متر نمی باش��د .البته نوع دیگری از این واشرها موجود است که به
جای برآمدگی دارای یک نوع کپس��ول سیلیکونی رنگی ست که با رسیدن به پیش
تنیدگی الزم ،کپس��ول س��یلیکونی ترکیده و رنگی قرمز از خود تراوش می کند که
به راحتی و با چش��م ،می توان پیچ های پیش تنیده را از غیرپیش تنیده تش��خیص
داد .به منظور اطمینان از کیفیت واش��رهای  ،DTIباید همه ی الزامات اس��تاندارد
 ASTM F959Mدر ساخت ،تولید و بازرسی این قطعات به کار گرفته شده باشد.
 .7-3اس��تفاده از بولت های ویژه ( :)Twist off Boltاین روش که گاهی به آن
" TC Boltنیز می گویند ،بر اس��اس میزان گش��تاور الزم برای جداش��دن قسمت
اضافه ی سرپیچ کار می کند .این نوع پیچ ها دارا ی یک قسمت اضافی پایینی بوده
که با سفت شدن کامل پیچ به وسیله ی آچارهای ویژه ی خود ،مهره در جهت عقربه
های س��اعت چرخانده شده ،و بخش اضافی را در خالف حرکت عقربه های ساعت
می چرخاند ،که این باعث بریده ش��دن قسمت اضافی پایینی پیچ شده که نشانه ی
پیش تنیدگی پیچ می باشد .این روش بسیار دقیق اما غیرکاربردی ست ،چون نیاز به
فضای کافی برای قرارگیری آچار مخصوص داشته و همچنین برای سفت کردن پیچ
تنها باید از آچارهای ویژه استفاده نمود.
 .7-4استفاده از چرخش مهره :در این روش ابتدا پیچ ها را تا اندازه ای که قابل سفت
ش��دن می باش��د ،بسته و سپس ،روی بدنه ی مهره و میله ی پیچ را عالمت گزاری
کرده ،آن گاه به میزان دوری که بر اساس طول و قطر در آیین نامه مشخص شده،
چرخش اضافه بر مهره اعمال می شود .طبق جدول  2.4.10مبحث دهم چرخش الزم
برای پیش تنیده کردن پیچ ها آورده شده که تنها برای سطوح بدون شیب کاربرد دارد.
برای همه ی سطوح می توان از جدول زیر استفاده نمود:
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وضعیت قرارگیری سطوح اتصال بر روی هم

نوع سوراخ

مقدار کمینه بر اساس سانتیمتر

هر دو سطح شیب
دار کمتر از 1:20

یک سطح شیب
دار کمتر از 1:20

سطوح روی
هم بدون
شیب

طول پیچ

سوراخ استاندارد و سوراخ لوبیایی عمود
بر خط نیرو

Pb≤(2Vb)/(FU∙tL )+0.5db

2/3دور

 1/2دور

1/3دور

برابر یا کمتر از چهار برابر
قطر

سوراخ بزرگ شده

)Pb≤(2Vb)/(FU∙tL )+0.5(db+1

 5/6دور

 2/3دور

 1/2دور

بزرگتر از چهار برابر تا
کوچکتر مساوی هشت
برابر قطر

سوراخ لوبیایی کوتاه موازی بر خط نیرو

Pb≤(2Vb)/(FU∙tL )+0.5db+0.7

یک دور کامل

 5/6دور

 2/3دور

بزرگتر از هشت برابر تا
کوچکتر مساوی دوازده
برابر قطر

سوراخ لوبیایی بزرگ موازی بر خط نیرو

Pb≤(2Vb)/(FU∙tL )+2db-0.2

 .7-5در اتصاالت پیچی سوراخ ها بر روی خط مستقیم در جهت نیرو و یا عمود بر
آن در یک یا چند ردیف تعبیه می گردد .چنان چه تعداد سوراخ ها زیاد باشد می توان
شکل قرارگیری سوراخ ها را به صورت زیگراگ اجرا نمود .فاصله های بین سوراخ ها
به صورت یکنواخت و هماهنگ با قطر سوراخ انتخاب می شود.
 .8انواع س��وراخ ها :در اتصاالت پیچی بر اساس آیین نامه های طراحی AISC
و مبحث دهم از مقرارت ملی ساختمانی ایران ،انواع سوراخ به شرح زیر طبقه بندی
می شود :
الف سوراخ استاندارد گرد
ب سوراخ بزرگ شده گرد
پ سوراخ لوبیایی بلند
ت سوراخ لوبیایی کوتاه
ث سوراخ لوبیایی(بلند یا کوتاه) عمود برجهت نیرو
 .8-1آیی��ن نامه ی  AISCدر اتصاالت اصطکاکی تنش های مجاز برش��ی برای
پیچ های پر مقاومت را بر اساس وضعیت سطوح ورق های در حال تماس و نیز نوع
س��وراخ بیان می کند .آیین نامه ی مذکور سطوح تماسی که تمیز بوده و الیه ای از
اکسید حاصل از نورد گرم در روی آن قرار داشته باشد را کالس  Aمی نامد و برای
وضعیت های مختلف سطوح طی جدولی تنش های برشی مجاز را ارائه می کند.
 .8-2مبحث دهم از مقررات ملی س��اختمانی ایران تنش های مجاز برش��ی پیچ در
اتصاالت اصطکاکی را بر اس��اس نوع س��وراخ بیان می نماید .سوراخ استاندارد طبق
تعریف آیین نامه ی ایران س��وراخی اس��ت که قطر آن 2میلی متر از قطر پیچ بیشتر
اس��ت .در حالی که آیین نامه  AISCس��وراخی را استاندارد می نامد که قطر آن به
طور دقیق برابر قطر پیچ باشد .از نظر اجرایی تعریف آیین نامه ی  AISCامکان پذیر
نیست ،بلکه حتا می توان گفت که تعریف آیین نامه ی ایران برای سوراخ استاندارد
نیز بس��یار دش��وار اجرا می گردد .در نتیجه در محاسبات بیشتر محاسبان فرض را بر
غیر استاندارد بودن سوراخ ایجاد شده در حالت اصطکاکی( با توجه به بخش «ب» از
بند 3.10.1.10و بند  3.5.3.10ویرایش  1387مبحث دهم ،اتصاالتی که در سیستم
لرزه بر مش��ارکت ندارند) گذاش��ته و کنترل ها را بر اساس سوراخ بزرگ در نظر می
گیرند؛ و در اتصاالت اتکایی تاکید بر استاندارد بودن سوراخ دارند ،چرا که در هر حال
اجرای سوراخ استاندارد در عمل کار آسانی نیست.
 .8-3فاصله ی بین س��وراخ ها در بازه ی مقادیری مشخص می باشد .مقدار کمینه
برای فاصله ی س��وراخ ها به دو جهت است؛ یکی جلوگیری از گسیختگی و پارگی
ورق و دیگری اجرایی بودن کار و فراهم کردن فضای مناسب برای بستن پیچ .مقدار
بیشینه ی سوراخ ها پیروی سه دلیل است .نخست آن که بتوان توزیع به نسبت واقعی
تری از نیرو در اتصال داش��ته و همنواختی و یکس��انی آن را در پیچ ها به وجود آورد،
تا فرض صلب بودن ورق تامین ش��ود؛ دوم این ک��ه با کم کردن فاصله ،طول موج
کمانشی حاصل از نیروی فشاری را نیز به کمترین مقدار ممکن رساند تا از کمانش
موضعی جلوگیری ش��ود؛ و آخرین دلیل هم این که از باز ش��دن درز بین ورق های
اتصال و خطر زنگ زدگی ورق جلوگیری نمود.
 .8-4فاصل��ه ی کمین��ه بین س��وراخ ها بر اس��اس ج��دول زیر در واح��د کیلوگرم
سانتی متر است:

 .8-5فاصله ی کمینه ی س��وراخ ها با لبه ی کناری بر اس��اس جدول زیر در واحد
کیلوگرم سانتی متر است:
نوع سوراخ

مقدار کمینه بر اساس سانتیمتر

سوراخ استاندارد و سوراخ
لوبیایی موازی با لبه

} Le≥max{((2Vb)/(FU∙tL )+0.5db ),Le1

سوراخ بزرگ شده

} Le≥max{((2Vb)/(FU∙tL )+0.5db+0.3),Le1+0.3

سوراخ لوبیایی کوتاه
عمود بر امتداد لبه

} Le≥max{((2Vb)/(FU∙tL )+0.5(db+1) ),Le1+0.5

سوراخ لوبیایی بزرگ
عمود بر امتداد لبه

} Le≥max{((2Vb)/(FU∙tL )+1.25db ),Le1+0.75db

بر اس��اس مبحث دهم مقررات ملی ایران ،به جای جمله ی از اس��تفاده شده است؛
بنابراین استفاده از رابطه ی  AISCمحافظه کارانه می باشد.
 Le1با توجه به نوع برش از جدول زیر اقتباس می گردد:
لبه ی بریده شده با گیوتین یا قیچی

Le1=2.25dbW

لبه ی نورد شده ،نیمرخ ،تسمه و یا بریده شده با شعله و اره

Le1=2dbW

 .8-6مبح��ث دهم از مقررات ملی س��اختمانی ایران محدودیت ه��ای زیر را برای
سوراخ های اتصاالت پیچی در نظر می گیرد:
الف) سوراخ های بزرگ فقط در اتصاالت اصطکاکی مجاز است.
ب) سوراخ های لوبیایی کوتاه در تمام امتداد ها در اتصاالت اصطکاکی مجاز هستند و
در اتصاالت اتکایی امتداد طولی سوراخ باید عمود بر امتداد نیرو باشد.
پ) در اتصاالت اتکایی ،س��وراخ های لوبیایی بلند فقط در امتداد عمود بر مسیر نیرو
مجاز هستند و در اتصاالت اصطکاکی فقط می توانند در یکی از ورق های اتصال و
در هر امتداد اختیاری وجود داشته باشد.
 .8-7سوراخ های لوبیای و بزرگ به دالیل زیر در اتصاالت تعبیه می شوند:
الف در اتصاالت اتکایی و یا اصطکاکی که در آن ها به دالیلی نیروی پیش تنیدگی
کاهش یا حذف می شود .هنگامی که اتصال تحت بارهای دینامیکی قرار می گیرد
احتم��ال تماس تنه ی پیچ با دیواره ی س��وراخ در دفعات مکرر وجود دارد .تعبیه ی
سوراخ های بزرگ یا لوبیایی موجب عدم تماس تنه پیچ با دیواره ی سوراخ به ویژه در
اثر پدیده ی خستگی خواهد شد.
ب تعبیه ی س��وراخ های بزرگ و لوبیایی شرایط مناسب تری برای مونتاژ ،تنظیم و
رواداری پیچ ها در اتصال فراهم می نماید.
پ تعبیه ی سوراخ های بزرگ و لوبیایی از وقوع تنش های ناشی از دما و نیز تنش
های مرتبه ی دوم جلوگیری می کند.
 .8-8در رابطه با قطر پیچ ،باید توجه داشت در ایران قطرهای  M18و M33تولید
نمی شود .در نتیجه در طراحی هیچ گاه از این دو نمره نباید استفاده کرد.

 .9وظایف بازرسان پیچ و مهره:
 .9-1مطالعه ی دقیق مباحث اجرایی مشخصات فنی ،نقشه های قرارداد ،نقشه های
کارگاهی ساخت و نیز نصبی پروژه.
 .9-2مطالع��ه ی هم��ه ی «گواهی نامه های مطابقت مواد» که از س��وی کارخانه
ی س��ازنده صادر شده است و حصول اطمینان از تطابق ویژگی های مواد قطعات با
الزامات پروژه.
 .9-3تایید شناسایی مواد پیچ ومهره ها.
 .9-4تایید وجود شرایط مناسب و تحت کنترل جهت انبار قطعات.
 .9-5تایید وجود دستورکارهای مصوب نصب پیچ ومهره و استفاده از این دستورکارها
در روند عملیات اجرایی.
 .9-6تایید صالحیت همه ی پرسنل نصاب پیچ ومهره.
 .9-7حصول اطمینان از آگاهی تمام نیروهای کاری از دستورکار نصب پیچ و مهره.
 .9-8مشاهده ی آزمایش پیش از نصب که در آغاز کار و به ازای هر محموله انجام
می شود.
 .9-9در روش استفاده از آچار کالیبره ،عملیات کالیبراسیون آچار در ابتدای هر شیفت
کاری بررسی و بازرسی شود.
 .9-10کنت��رل کفایت وضعی��ت اتصال اعم از وضعیت ابعاد س��وراخ ها ،عدم وجود
وضعیت نامناسب در سوراخ هایی که گشاد شده و یا برقو زده شده اند.
 .9-11در اتصاالت اصطکاکی ،کنترل مناسب بودن وضعیت سطوح ورق های اتصالی
که بر روی هم قرار می گیرند.
 .9-12کنترل س��فت ش��دن نخس��تین همهی پیچها ،پیش از اعمال نیروی پیش
تنیدگی.
 .9-13در اتصاالتی که باید پیش تنیده ش��وند ،درقال��ب یک برنامه ی زمان بندی
مناس��ب عملیات پیش تنیدگی کنترل شود تا از درس��تی انجام آن اطمینان حاصل
شود.
 .9-14هرگونه اختالف نظر در خصوص دستیابی به میزان پیش تنیدگی مورد نظر
باید بالفاصله حل وفصل شود.
 .9-15گزارش کاملی در خصوص اتصاالت مش��اهده و بازرسی شده که مورد قبول
قرار گرفته اند تهیه ش��ود .این گزارش باید طبق برنامه و در زمان های مربوطه و از
پیش مشخص به دستگاه مربوطه تحویل شود.

نامه قید گردد.
 .10-2-2-5نتایج بازرسی چشمی زنگ زدگی.
 .10-2-2-6بیان مطابقت الزامات ابعادی رزوه ها با استاندارد.
 .10-2-2-7شماره ی محموله و شماره ی درخواست خرید.
 .10-2-2-8نشانی کامل پستی سازنده ودفاتر آن.
 .10-2-2-9مهر و امضای واحد کنترل کیفیت.
 .10-2-3برای پیچ هایی که مطابق استاندارد  A 490تولید می شوند ،فقط بازرسی
«حین تولید» قابل قبول است و بازرسی «محموله ی آماده ی حمل» به هیچ وجه
قابل پذیرش نمی باشد.
 .10-2-4پیچ ومهره های مورد اس��تفاده در س��ازه ی فوالدی باید طبق اطالعات
نقشه های طراحی از لحاظ مقاومت رده و نوع با الزامات استاندارد های  ASTMبه
شرح زیر است مطابقات داشته باشند:
 :A325 .10-2-4-1استاندارد مشخصات فنی پیچ های فوالدی عملیات حراراتی
شده با حداقل مقاومت کششی.120/105ksi
 :A490 .10-2-4-2اس��تاندارد مشخصات فنی پیچ های فوالدی عملیلت حرارتی
شده با حداقل مقاومت کشتی.150ksi
 :A563 .10-2-4-3استاندارد مشخصات فنی مهره های فوالدی آلیاژی وکربن دار.
 :F436 .10-2-2-4استاندارد مشخصات فنی واشرهای فوالدی سخت.
 :F959 .10-2-4-5اس��تاندارد مشخصات فنی واشرهای نشانگر مستقیم کشش
 ))DTI Washersکه در اتصاالت سازه های فوالدی به کاربرده می شوند.
 F1852 .10-2-4-6استاندارد مشخصات فنی(پیچ با قطعه جدا شونده)
 ،))Twist off boltsبا حداقل میزان مقاومت کششی 120/105ksi
 .10-2-5دستورکار بستن پیچ و مهره ها:
 .10-2-5-1پیمانکار موظف به ارایه ی دستورکار آزمایش های پیش از بستن ،سفت
کردن اولیه ،پیش تنیدگی و بازرسی بعد از بستن می باشد .تمامی این دستورکارها باید
مطابق الزامات آیین نامه ی مرکز تحقیقات اتصاالت سازه ای ( )RCSCو مدارک
فنی پروژه باشند.
 .10-2-5-2دس��تورکار بستن ،باید مشخص نماید که پیمانکار از کدام روش بستن
پیچ و مهره ،شامل :روش چرخش مهره ،آچار کالیبره ،پیچ با قطعه ی جداشونده (پیچ
های  )TCیا نشانگرهای مستقیم کشش( )DTIاستفاده می نماید.

 .10گواهی نامه های تطابق:
 .10-1پیمانکار موظف اس��ت که در قالب ارس��ال نامه ی رس��می آگاهی خود را از
بررس��ی و مطالعه ی دقیق گواهی نامه های مواد خام و مصرفی پروژه ،پیچ و مهره
ها ،الکترودها و برشگیرها که توسط کارخانه های سازنده ی آن ها تهیه شده است،
اعالم نموده و از تطابق آن با استانداردها ،مشخصات فنی و مدارک قرارداد اطمینان
حاصل کند.
 .10-2گ��زارش های آزمایش کارخانه ی س��ازنده در رابطه با مواد اولیه ی قطعات
اتصال (پیچ و مهره ها):
 .10-2-1پیمانکار موظف اس��ت نس��بت به ارایه ی کپی همه ی گواهی نامه های
کارخانه ی سازنده ی قطعا ت اتصال در سیستم مقاوم در برابر زلزله شامل پیچ ،مهره،
واشر و نیز واشه های نشانگر مستقیم کشش  DTIاقدام نماید .پیمانکار باید گواهی
نامه های مذکور را به پیوست «گواهی نامه ی تطابق» ارایه نماید.
 .10-2-2گواهی نامه های کارخانه ی س��ازنده ی پی��چ و مهره باید حاوی حداقل
اطالعات زیر باشد:
 .10-2-2-1آنالیز شیمیایی مواد خام ،شماره ی ذوب و گواهی عدم استفاده از عناصر
غیر مجاز در روند تولید پیچ و مهره ها.
 .10-2-2-2نتایج آزمایش های س��ختی ،کش��ش و بارگواه ب��ه نحوی که بیانگر
چگونگی انجام آزمایش و مطا بقت آن با استاندارد باشد.
 .10-2-2-3در صورتی که از پیچ و مهره های گالوانیزه اس��تفاده می ش��ود ،نتایج
آزمایش ظرفیت چرخشی و روش انجام آزمایش (با استفاده از ورق صلب یا ابزار اندازه
گیر کشش) و استفاده از روغن.
 .10-2-2-4در صورت گالوانیزه بودن ضخامت و یا وزن پوش��ش روی ،در گواهی

مشخصات پیچ با توجه به شکل کله ی پیچ
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 .11جمع بندی:
 .11-1با توجه به این که در حال حاضر در کشور ما قطرهای  M18و  M33تولید
نمی شود ،در طراحی سازه های فوالدی با اتصاالت پیچ و مهره ،از این دو سایز نباید
استفاده کرد.
 .11-2از آن ج��ا ک��ه سیس��تم تولید پیچ و مهره در کش��ور م��ا و در حال حاضر بر
اس��اس استانداردهای اروپایی می باشد ،از مشخصات پیچ بر اساس  DINآلمان در
طراحی ها و نقشه ها باید استفاده نمود.
 .11-3با توجه به سیس��تم تولید پیچ در ایران ،در طراحی اتصاالت اصطکاکی ،تنها
از پیچ  DIN 6914-HVباید استفاده شود که این پیچ تنها دارای رده ی مقاومتی
 10.9می باشد.
 .11-4با توجه به برتری روش تولیدی فورج سرد به فورج گرم و تولید قطعات پیچ تا
سایز  M24به این روش در کشور ما ،تالش باید نمود تا در طراحی ها تا حدامکان
بیش از این س��ایز استفاده نش��ود .همچنین در مشخصات نقشه ها و دستورکارهای
ساخت و نصب ،بر خرید پیچ ساخته شده به روش فورج سرد تاکید شود.
 .11-5برای پیچ های اتصاالت اصطکاکی به طور ویژه و برای همه ی پیچ ها به طور
کلی ،نباید از پوشش های گالوانیزه(فلزی) برای محیط های خورنده استفاده شود .برای
این محیط ها از پیچ های با پوشش غیرفلزی(رنگی) باید استفاده نمود.
 .11-6تا حد امکان باید کوش��ش ش��ود که خرید پیچ و مهره از کارخانه ی سازنده
صورت گیرد تا گواهی نامه های مرغوبیت و س��ایر گواهی های تطابق در دسترس
باشد.
 .11-7در هنگام نمونه گیری و انجام آزمایش توسط آزمایشگاه های مقاومت مصالح،
بازرسی دقیق و مستقیم صورت پذیرد.
 .11-8ب��ا توجه به ش��رایط موجود ،روش چرخش اضافی مه��ره ارزان ترین و قابل
اطمینان ترین روش پیش تنیدگی در اتصاالت اصطکاکی در کشور ماست.
* تقدیر و تشکر
با سپاس ویژه از دکتر فرامرز رحیمی نیا
* منابع:
 -1مبحث دهم مقررات ملی ساختمان 1386
-2نخستین همایش بازرسی فنی در صنعت ساختمان ،شرکت توس آزمون ،دکتر فرامرز رحیمی نیا
 -3طراحی سازه های فوالدی ،جلد سوم ،طراحی اتصاالت ،دکتر رسول میرنادری
 -4مرجع طراحی اتصاالت سازه های فوالدی ،امیر توالیی ،علیرضا کافیان

معرفی کتاب
«مرجع طراحی اتصاالت سازههای فوالدی»
معرفی کتاب:
طراحی اتصاالت از مهم ترین بخش های طراحی در س��ازه های فوالدی
می باش��د .به طور کلی تعریف نوع قاب نیز بر اس��اس نوع و رفتار اتصال
صورت می گیرد.اتصاالت به س��ه دس��ته ی مفصل ،نیمه صلب و صلب
تقسیم می شود که دو دسته ی اتصاالت مفصلی و صلب بیشترین کاربرد
را در طراحی های سازه های فوالدی دارد.
در حال حاضر ،همه ی این اتصاالت بیشتر به دو روش جوشی و پیچی اجرا
می ش��وند و روش پرچی اکنون متداول نمی باشد .اتصاالت از نظر محل
آن نیز به چند دسته تقسیم می شود؛ مانند اتصال تیر به ستون ،تیر به تیر،
ستون به کف ستون ،بادبند و غیره.
طراحی و محاسبهی یک سازه به کمک نرمافزارهای رایج صورت میگیرد
که به طور عموم طراحی اتصاالت در حیطهی طراحی نرمافزاری نبوده و به
روش محاسبات دستی صورت میگیرد.
کتاب «مرجع طراحی اتصاالت سازههای فوالدی» که توسط مهندس امیر
توالیی و مهندس علیرضا کافیان نگاش��ته شده است ،روش جامع طراحی
اتصاالت را بر اس��اس فرمولر گام به گام جهت سهولت دستیابی به روش
محاسبات اتصاالت بر اساس نحوهی اتصاالت بر مبنای محل و نیز روش
اتصال و دس��تهبندی نوع آن به تفکیک ارایه داده اس��ت که شامل تقسیم
بندی زیر میباشد:
 .1اتصاالت تیر به ستون
 .1-1اتصاالت مفصلی
 .1-1-1اتصال به کمک نبشی جان
 .1-1-1-1روش اتصال جوشی
 .1-1-1-2روش اتصال پیچی
 .1-1-2اتصال با نشیمن نبشی(تقویت نشده)
 .1-1-2-1روش اتصال جوشی
 .1-1-2-2روش اتصال پیچی
 .1-1-3اتصال با نشیمن براکت(تقویت شده)
 .1-1-3-1روش اتصال جوشی
 .1-2اتصاالت صلب
 .1-2-1اتصال با ورق نشیمن به بال
 .1-2-1-1روش اتصال جوشی
 .1-2-1-2روش اتصال پیچی
 .1-2-2اتصال با ورق نشیمن به جان
 .1-2-2-1روش اتصال جوشی
 .1-2-2-2روش اتصال پیچی
 .1-2-3اتصال با سخت کننده ی  Tبه جان
 .1-2-3-1روش اتصال جوشی
 .1-2-3-2روش اتصال پیچی
 .1-2-4اتصال فلنجی (ورق انتهایی)
 .1-2-5اتصال شاخه درختی در قاب صنعتی (کنج زانویی)
 .1-2-6اتصال ساعتی در قاب صنعتی
 .1-3اتصاالت نیمه صلب

مقاله ها

بــرق

بررسيحريمخطوطتوزيعنيرويبرق
درپروژههايساختمانيوقوانينمرتبطباآن

رض��ا ني��ك پي��ام | مدي��ر ايمن��ي ش��ركت توزي��ع ني��روي ب��رق شهرس��تان مش��هد
r.nikpayam@gmail.com|www.electric-safety.blogspot.com

ش��ده و از اينرو كوششي جدي براي جلوگيري از صدمات اين حوادث اجتناب ناپذير
مي باشد.
لذا جهت پيش��گيري از حوادث ،از بعد اخالقي و معنوي و وظيفه ،بايستي مديران و
مسئوالن صنعت ساختمان و مسكن ،خود را مسئول حفظ منابع انساني و مالي دانسته
و در اجراي قوانين و مقررات موجود و رعايت اصول فني و ايمني از جمله حريم شبكه
هاي انتقال نيروي برق تالش نموده و كارفرمايان را به استفاده از نيروي متخصص و
آموزش ديده در پروژه هاي ساختماني الزام نمايند.
در اين مقاله ضمن بررسي لزوم رعايت حريم خطوط و تأسيسات برق ،برخي از قوانين
مرتبط با رعايت حريم و ايجاد راهكارهاي مناسب جهت كاهش ميزان حوادث ،مورد
تأكيد قرار گرفته است.
شرح مقاله:
آشنايي مختصر با واژه برق گرفتگي
مي دانيم كه جريان برق بر اثر اختالف پتانس��يل ( ولتاژ ) ،از اجسام هادي عبور مي
كند ،هرگاه بر اثر تماس شخص يا يك موجود زنده با يك قسمت برقدار يا الكتريسيته
ذخي��ره ش��ده منجر به عبور جريان از بدن انس��ان يا موجود زنده گ��ردد ،صدمات و
خساراتي را براي فرد در پي خواهد داشت كه آنرا برق گرفتگي مي نامند .برق گرفتگي
يكي از مهمترين و حساس ترين حوادثي است كه در صنعت ( ساختمان و مسكن )
ممكن است رخ دهد.
از نظر علمي ،پیامد حاصل از تماس با نيروي برق و اثرات آن بر بدن انسان به چهار
حالت ذیل بيان مي شود:
برق گرفتگي ( ) Electrocutionو فيبريالسيون قلبي و يا قطع اعضاء بدن
برق زدگي و سوختگي ناشي از قوس الكتريكي
شوك الكتريكي () Electro shock
پرتاب و سقوط از ارتفاع

چكيده:
نيروي برق يكي از مهمترين منابع انرژي در عصر حاضر اس��ت كه نقش حياتي در
زندگي بشر امروز ايفا مي كند .طي قرن اخير كاربرد اين انرژي روند افزايشي يافته و
بالتبع چگونگي و نحوه انتقال اين انرژي به يك امر پيچيده و مهم تبديل شده است.
از طرفي مي دانيم پروژه هاي س��اختماني همواره يكي از بخش هاي بزرگ و مهم
فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي كش��ور بوده كه با توجه به گستردگي شبكه هاي
توزيع نيروي برق در س��طح معابر ش��هري و روستايي و فعاليت بخش ساختماني و
مسكن در جوار اين شبكه ها ،هر از گاهي شاهد نقض محدوده قانوني ( حريم ) شبكه
هاي برق ،توسط اين بخش از صنعت هستيم.
متأسفانه به دليل عدم آشنايي كامل افراد شاغل در پروژه هاي ساختماني ( كارگران،
داربست كاران ،نماكاران ،اپراتور باالبرهاي ساختماني ) ،از شبكه هاي برق و خطرات
ناش��ي از آن و همچنين عدم هماهنگي هاي الزم دس��ت اندركاران س��اخت و ساز،
موج��ب بروز اتفاقات غيرمنتظره اي گرديده كه خس��ارات و زيان هاي مالي و جاني
جبران ناپذيري را در پي داشته است.
حوادث مرگ آفرين ،قطع عضو و غيره براي اين صنعت و جامعه ،بس��يار گران تمام

فلسفه رعايت حريم مجاز اطراف خطوط انتقال و توزيع نيروي برق
اصو ًال به موازات صنعتي ش��دن كشورها ،تأسيسات عظيم عمراني متنوعي از قبيل
خطوط انتقال نفت و گاز ،راه و راه آهن ،خطوط انتقال و توزيع نيروي برق ايجاد شده
است كه كمال و تداوم انتفاع از آنها و جلوگيري از زيان هاي احتمالي نيازمند اتخاذ
تدابير و وضع قوانين و مقررات و اجراي صحيح آنها است.
اثرات سوء ناشي از ارتباط مستقيم الكتريكي و يا ميدان هاي الكترومغناطيسي غيرقابل
لمس و رويت در محدوده سيم ها و كابل ها و تجهيزات برقي كه مي تواند بر روي
انسان تأثير مخرب داشته باشند ،همچنين پيش بيني عوامل غيرقابل كنترل همچون
احتمال بروز طوفان و يا ساير عواملي كه مي تواند شبكه هاي برق و تجهيزات را از
حالت پايدار و عادي خارج و با سقوط يا پارگي سيم و كابل ها احتمال ارتباط و اتصال
ناخواس��ته را با افراد يا ساختمان ها و مستحدثات جنبي شبكه ها موجب گردد ،الزم
اس��ت پيش بيني ها و رعايت فواصلي در هنگام احداث بنا و همچنين خطوط برق
رساني و نصب تجهيزات مورد توجه قرار گيرد.
به همين دليل است كه در حقوق كشورها مقررات ويژه اي به اين امر مهم اختصاص
پيدا كرده اس��ت .اين مقررات عموم ًا تحت عن��وان  Protection Zoneجهت
حفاظت و ايمني به حقوق كشورها راه پيدا كرده است.
اين فواصل كه در تمام نقاط دنيا مورد توجه و رايج و رعايت مي ش��ود ،تحت عنوان
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حريم مجاز يا فواصل مجاز ،طي محاس��به و در نظر گرفتن شرايط ساخت و سازها،
در هر كشور توسط متخصصين تعيين و بعد از اخذ مصوبه از مراجع به عنوان قوانين،
براي تمامي افراد الزم االجرا مي شود.
رعايت اين فواصل مجاز بر اساس مصوبات و قانون سازمان برق ايران براي كساني
كه آنرا رعايت نكنند ،مجازات ها و اقداماتي را پيش بيني نموده كه در پاره اي موارد
حاد ،مي تواند با اجراي احكام قضايي نس��بت به قلع وقمع مس��تحدثات و ساختمان
هاي ساخته ش��ده در حريم نيز بيانجامد و پيامدهاي مالي سنگين براي متخاسر در
پي داشته باشد.

در مس��ير حريم درجه يك ،اقدام به هر گونه عمليات س��اختماني و ايجاد تأسيسات
مسكوني و تأسيسات دامداري يا باغ و درختكاري و انبارداري تا هر ارتفاع ممنوع مي
باش��د و فقط ايجاد زراعت فصلي و س��طحي و حفر چاه و قنات و راهسازي و شبكه
آبياري ،آن هم مش��روط بالمانع مي باشد .و در حريم درجه دو فقط ايجاد تأسيسات
ساختماني اعم از مسكوني و صنعتي سوخت تا هر ارتفاع ممنوع مي باشد.
حريمهاي تعيين شده توسط قانون فوق در جدول ( )1ارائه شده است:
جدول شماره يك  -جدول حريم خطوط انتقال نيرو
ردیف

ولتاژ

2

 33کیلوولت

حریم درجه یک (متر) حریم درجه دو (متر)

1

 1تا  20کیلوولت

3

5

3

 63کیلوولت

13

20

17

40

4

5

6

5

 132کیلوولت

15

 400و  500کیلوولت

20

 230کیلوولت

15

30

50

نکته :بر اساس مقررات وزارت نيرو کاهش  30درصد حريم درجه يک خطوط توزيع در
داخل محدوده شهرها شامل خطوط توزيع با ولتاژ  63کيلوولت نيز است.

برخي از قوانين مرتبط با حريم مجاز اطراف خطوط انتقال و توزيع نيروي برق
مس��ئله آثار سوء ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي موجود در اطراف خطوط انتقال
نيرو بر روي انسان ها و نيز حفظ ايمني از نظر حوادث فيزيكي نظير تخريب احتمالي
تأسيسات خط يا دامنه نوسانات خط در اثر وزش باد و يا احتمال اتصال كوتاه در اثر
برخورد خط با شاخه درختان يا اشياء ديگر موجب گرديد كه در ايران هم ،حريم هائي
براي خطوط انتقال و توزيع با ولتاژهاي مختلف تعيين گردد و براي رعايت دقيق آن
هيئت وزيران در جلسه مورخ  1347/10/7به استناد تبصره  2ماده  18قانون سازمان
ب��رق ايران حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق را در يازده ماده و ش��ش تبصره
تصويب نموده و به آن جنبه قانوني داد .حريم تعيين ش��ده براساس اين قانون به دو
دسته حريم درجه يك و درجه دو تقسيم شده كه به شرح زير تعريف مي گردند:
حريم درجه يك :دو نواري است در طرفين مسير خط و متصل به آن كه عرض هر
يك از اين دو نوار در سطح افقي تعيين شده است.
حريم درجه دو :دو نوار است در طرفين حريم درجه يك و متصل به آن ،فواصل افقي
حد خارجي حريم درجه دو از محور خط در هر طرف تعيين شده است.

اليحه قانوني رفع تجاوز از تأسيس��ات آب و برق كشور مصوب 1359/4/22
از ديگر قوانيني است كه از سوي شوراي انقالب به منظور حفاظت از صنعت نيرو كه
قب ً
ال مصوب شده بود در تيرماه  1359از سوي قانونگذار جديد به تصويب رسيده ،كه
يكي از كامل ترين قوانين حمايتي از اين تأسيسات محسوب مي گردد.
اين اليحه با ديدگاهي وسيع به بيان وظايف و اختيارات مراجع قضايي و دستگاه هاي
اجرايي پرداخته و تا آنجا امكان داشته همچون يك آيين دادرسي به كيفيت رسيدگي
و صدور رأي اش��اره نموده و مجازات افراد متخلف را كه به نحوي در جرم مباشرت،
امريت و احيان ًا معاونت مي نمايند بيان مي دارد.
در ماده  1اليحه مذكور اعالم مي گردد كه هر كس از آب لوله كشي ،انهار آبياري و
شبكه هاي توزيع و خطوط انتقال نيروي برق استفاده غير مجاز نمايد يا در تأسيسات
آب وبرق دخالت غيرقانوني كند به جزاي نقدي و اعاده وضع به سابق محكوم مي شود
و در صورت تكرار يا ادامه عمل عالوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق به حبس

حنجه اي از  61روز تا ش��ش ماه و در هر دو حال به جبران خس��ارت وارده محكوم
خواهد شد ،چنانچه عمل مرتكب بر طبق قوانين ديگر مشمول مجازات بيشتري باشد
به مجازات اشد محكوم مي شود.
در ماده  9اليحه مذكور قيد شده كه چنانچه در مسير و حريم خطوط انتقال و توزيع
نيروي برق و حريم كانال ها و انهار آبياري احداث ساختمان يا درختكاري و هر نوع
تصرف خالف مقررات شده يا بشود سازمان هاي ذيربط ( آب و برق ) بر حسب مورد
با اعطاي مهلت مناسب با حضور نماينده دادستان مستحدثات غير مجاز را قلع و قمع
و رفع تجاوز خواهند نمود .ش��هرباني و ژاندارمري مكلفند كه به تقاضاي سازمانهاي
ذيربط براي اعزام مأموران كافي و انجام وظايف مزبور اقدام نمايند.
همچنين در ماده  10اليحه مذكور قيد شده اعطاي پروانه ساختمان و انشعاب آب و
برق و گاز و ساير خدمات در مسير و حريم موضوع ماده  9ممنوع است.
يو
ص حقيق 
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ت حفاظت 
مقررا 
در آيين نامه حفاظتي كارگاه هاي س��اختماني كه به استناد مواد  85و  86قانون كار
جمهوري اسالمي ايران در جلسه مورخ  1381/2/17شوراي عالي حفاظت فني مورد
تأييد قرار گرفته و در تاريخ  1381/6/9به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رس��يده،
در ماده  20قيد گرديده كه براي جلوگيري از خطر برق گرفتگي و كاهش اثرات زيان
آور ميدان هاي الكترومغناطيسي ناشي از خطوط برق فشار قوي ،بايد مقررات مربوط
به حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق ،در كليه عمليات ساختماني و نيز در تعيين
محل احداث بناها و تأسيسات ،رعايت گردد.
در م��اده  21همان آيين نامه قيد گرديده كه قبل از ش��روع عمليات س��اختماني در
مجاورت خطوط هوايي برق فش��ار ضعيف ،بايد مراتب به اطالع مسئوالن و مراجع
ذيربط رسانده شود تا اقدامات احتياطي الزم از قبيل قطع جريان ،تغيير موقت يا دائم
مسير يا روكش كردن خطوط مجاور ساختمان با مواد مناسب از قبيل لوله هاي پلي
اتيلن يا شيلنگ هاي الستيكي و غيره انجام شود.
در مقررات ملي ساختمان ايران ،مبحث دوازدهم :ايمني و حفاظت كار در حين اجرا،
بند  4 -2-12جلوگيري از حريق ،س��وختگي و برق گرفتگي ،موارد زير قيد گرديده
است:

همانطور كه مالحظه مي ش��ود خوشبختانه در كش��ورمان ايران ،قوانين الزم جهت
رعاي��ت حريم مجاز خطوط انتقال و توزي��ع نيروي برق و نيز غيرمجاز بودن تغيير و
دس��تكاري تجهيزات برق وجود دارد ،ولي الزم اس��ت هماهنگي بين دستگاه هاي
نظارتي چون ش��هرداري ،نظام مهندسي ،سازمانهاي مسكن و شهرسازي ،اداره كل
بازرس��ي كار و ش��ركت هاي توزيع نيروي برق در مكانيزم صدور پروانه ساختماني،
كنترل پروژه هاي ساختماني بيشتر شده و در خصوص تربيت نيروي فني و مجريان
صالحيت دار و احساس مسئوليت مهندسين ،كه مي تواند بروز اين حوادث را تشديد
نمايد را با بكار گيري راهكارهاي مناسب ،نقش مثبت و ارزنده اي ايفاد نمايند.

خطوط انتقال نيروي برق
الف :قبل از شروع عمليات ساختماني مجري بايد حريم خطوط برق عبوري از مجاور
ملك را مورد بررس��ي قرار داده و پس از پيش بيني هاي الزم جهت اجراي عمليات
ساختماني و با كسب نظر مهندس ناظر ،عمليات ساختماني را شروع نمايد.
ب :كليه هادي ها ،خطوط و تأسيسات برقي در محوطه و حريم عمليات ساختماني
بايد برقدار فرض شوند ،مگر آنكه خالف آن ثابت گردد.
ج :ب��راي جلوگي��ري از خطر ب��رق گرفتگي و كاهش آث��ار زي��ان آور ميدان هاي
الكترومغناطيسي ناشي از خطوط برق فشار قوي ،بايد مقررات مربوط به حريم خطوط
انتقال و توزيع نيروي برق در كليه عمليات ساختماني و نيز در تعيين محل احداث بناها
و تأسيسات ،رعايت گردد.
و :قبل از شروع عمليات ساختماني در مجاورت خطوط هوايي برق فشار ضعيف ،بايد
مراتب به مسئولين و مراجع ذيربط اطالع داده شود تا اقدامات احتياطي الزم از قبيل
قطع جريان ،تغيير موقت يا دائم مسير يا روكش كردن خطوط مجاور ساختمان با لوله
هاي پلي اتيلن با شيلنگ هاي الستيكي و نظاير آن انجام شود.

توصيه راهكارهايي به منظور پيشگيري از حوادث احتمالي
 -1فواصل مجاز و حريم هاي تعريف ش��ده براي ش��بكه ها و تجهيزات برقدار طي
هر كار و ش��رايط بايد كام ً
ال رعايت ش��وند ،لذا قبل از شروع عمليات ساختماني بايد
مهندس��ين ناظر ،حريم خطوط برق عبوري از مجاور ملك را مورد بررس��ي قرار داده
و مراتب را به اطالع امور هاي برق ناحيه مربوطه رس��انده تا در صورت وجود حريم،
تمهيدات الزم پيش بيني گردد.
 -2بايد در فرايند صدور پروانه س��اختماني ،اس��تعالم الزم از مراجع ذيربط ( شركت
ه��اي توزي��ع نيروي برق ) دريافت گرديده و در ص��ورت عدم رعايت فاصله مجاز و
حريم شبكه ،صدور پروانه ساختماني منوط بر رفع حريم كامل شبكه هاي برق مجاور
گردد.
 -3چنانچه در جريان عمليات ساختماني ،در معابر و گذرگاهي قرار است حفاري انجام
گردد ،ضروري است جهت مشخص شدن وضعيت كابل هاي زميني برق در محدوده
مورد نظر ،از مراجع ذيربط ( ش��ركت هاي توزيع نيروي برق ) استعالم گرديده تا در
صورت وجود كابل هاي برق ،مس��ير با حضور پرس��نل شركت برق به صورت ايمن
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حفاري گردد.
 -4الزم است آموزش ها و تذكرات الزم به اپراتور باالبرهاي ساختماني و افرادي كه
در پايين مستقر هستند ،هنگام استفاده از باالبر در مجاورت شبكه هاي برق داده شود.
 -5قبل از استقرار داربست و يا اقدامات ديگر كه ممكن است فواصل مجاز از شبكه
هاي برق مجاور رعايت نگردد ،حتم ًا از مش��اوره و راهنمايي هاي كارشناس��ان ذي
صالح شركت برق استفاده نماييد.
 -6در هنگام نصب و جمع آوري داربست يا جابجايي قطعات طويل بايد دقت نمود،
چنانچه شرايط به گونه اي است كه احتمال نزديك شدن و يا برخورد با شبكة برق
اجتناب ناپذير اس��ت ،بايد مراتب در اسرع وقت به امور برق ناحيه خود اطالع داده تا
ضمن حضور مأمورين شركت برق ،در صورت لزوم شبكه بي برق گردد.
 -7در روال اج��راي پ��روژه ،كارهايي انجام مي گردد كه احتمال خروج لوازم فلزي و
هادي از محدوده تعريف شده و احتمال نزديكي و ارتباط با شبكه ها و تجهيزات برق
در محل كار وجود دارد ،لذا قرار دادن موانع محكم و مناسب در محدوده شبكه ها و
تجهيزات برق كه ترجيح ًا عايق هم باشند ،ضروري بوده تا از اين وضعيت يعني خروج
ناخواسته و برخورد اتفاقي اشياء و لوازم فلزي با شبكه و سيم برقدار جلوگيري گردد.
از اين موانع مي توان ،روي داربست به سمت شبكه هاي برق يا لبه ساختمان هاي
مشرف به شبكه يا پشت بام و غيره استفاده نمود.
 -8كشيدن روكش بر روي سيم ها و شبكه هاي برقدار خصوص ًا توسط افراد ناآگاه
و غير متخصص ممنوع بوده و به عنوان دس��تكاري و تخريب اموال عمومي عالوه
بر احتمال بروز حادثه قابل پيگيري و داراي مجازات تعريف شده قانوني مي باشد لذا
از اي��ن كار جداً پرهيز نموده و در صورت نياز و ضرورت بايد از طريق امور هاي برق
ناحيه مربوطه اقدام نمود.
 -9ش��بكه ها و خطوط هوايي برق ،مجهز به تجهيزاتي از قبيل ريكلوزر هستند كه
در صورت بروز اتصالي و قطع برق ،بطور خودكار وصل مي شوند ،جهت جلوگيري از
تشديد پيامد حوادث ،با اطالع رساني به موقع و تماس با شماره تلفن  121مربوط به
فوريت هاي برق اقدام تا مأمورين شركت برق ضمن ممانعت از برقدار شدن شبكه،
سريع ًا در محل حضور يابند.
 -10براي امداد رساني به افراد برق گرفته اولين اقدام قطع برق است .لذا دست زدن
به بدن افراد برق گرفته كه هنوز با سيم هادي برق متصل هستند مي تواند موجب
برقگرفتگي شود ،در اين شرايط رعايت ضوابط امداد رساني به فرد برق گرفته ضروري
است.
 -11برق گرفتگي را ساده نگيريد ،ممكن است سوختگي داخلي بوده و عوارض آن
در زمان حادثه مشهود نباشد و پس از گذشت زمان بروز نمايد لذا مصدومان حوادث
برقي را حتم ًا به مراكز درماني انتقال تا توس��ط پزش��ك و كادر درماني مورد مراقبت
قرار گيرد.
 -12اطالع از مقررات و عدم اقدام خطرناك و غيرمجاز در شبكه ها وتجهيزات برقي
را به همه همكاران خود در صنعت س��اختمان توصيه و در صورت مواجهه با شرايط
و اقدام غير عقاليي برخي از افراد بي اطالع مراتب را س��ريع ًا به فوريت هاي برق با
شماره  121گزارش دهيد.
منابع:
 -1مجموعه آيين نامه هاي حفاظت و بهداشت كار ،ناشر مؤسسه كار و تأمين اجتماعي 1387
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 -5مجموعه مقاالت چهارمين همايش ايمني و بهداشت حرفه اي در صنعت برق 1384
 -6سايت هاي اينترنتي

همكاران محترم ،
در فعاليت هاي ساختماني به دليل عدم آگاهي از وجود حوزه الكتريكي در
اطراف شبكه هاي برق  ،حوادث برق گرفتگي متعددي بدون تماس مستقيم
با اين شبكه ها روي داده است.
پس اگر چنانچه مجبور هستيد در اطراف شبكه هاي هوايي برق مشغول به
كار شويد  ،مراقبت بيشتري به عمل آورده و حريم قانوني آنها را رعايت نماييد.

در فعالي��ت ه��اي س��اختماني ب��ه دلي��ل ع��دم آگاه��ي از وج��ود حوزه
الكتريك��ي در اط��راف ش��بكه ه��اي ب��رق  ،ح��وادث ب��رق گرفتگ��ي
متع��ددي ب��دون تم��اس مس��تقيم با اين ش��بكه ه��ا روي داده اس��ت.
پس اگر چنانچه مجبور هستيد در اطراف شبكه هاي هوايي برق مشغول به
كار شويد  ،مراقبت بيشتري به عمل آورده و حريم قانوني آنها را رعايت نماييد.
 در صورت امكان از كار غير ضروري زير شبكه هاي هوايي برق پرهيز نماييد. در هنگام تخليه بار  ،مراقب ش��بكه ه��اي هوايي برق بوده و بگونه ايبرنامه ريزي نماييد كه ناچار نباشيد در زير اين شبكه ها مشغول بكار شويد.
 چنانچ��ه مجب��ور هس��تيد در حوال��ي و نزديك��ي خط��وط هوايي برقكار نمايي��د  ،ض��روري اس��ت حري��م قانون��ي آن را رعاي��ت نمايي��د.

مقاله ها شهرسازی

بررسی رشد و گسترش شهر مشهد در دورهي معاصر

دكتر عميد االسالم ثقه االسالمي | عضو هيأت علمي گروه شهرسازي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد |saghatoleslami@mshdiau.ac.ir

 -1مقدمه
روند سریع شهرنشيني و به تبع آن گسترش سريع شهرها در كشورهايي نظير ايران
به عنوان يكي از مس��ائل و مشكالت جدي در شهرسازي مطرح است .در اين راستا
امر توس��عه شهری با مشکالت عمده اقتصادی  ،اجتماعي و كالبدي مواجه ميشود.
مش��كالت احداث ش��بكههاي ارتباطي ،ايجاد خدمات ش��هري (فضاهاي آموزشي،
درماني  ،فرهنگي و غیره) و تأمين تأسيسات شهري (آب  ،برق  ،فاضالب و غیره) و
مسائل اجتماعي را ميتوان از جمله نمونههايي از تنگناهاي اساسي در مديريت مناسب
و صحيح توسعه شهري دانست.
شهر مشهد نيز در دورهي معاصر روند رشد شتاباني را تجربه كرده است .این مقاله
رشد و گسترش شهر مشهد را با نگرشی تحلیلی مورد بررسی قرار می دهد .همچنین
در این مقاله طرحهای مختلف توس��عه شهری در مش��هد از اواخر دهه  1340ه.ش
(اولین طرح جامع شهری مشهد) تا حال حاضر و نقش آنها در مدیریت توسعه شهر
مشهد به طور خالصه مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت نقاط قوت و ضعف شهر
مشهد تدوین می گردد .در فرآیند تحقیق حاضر روش تحقیق به صورت توصیفی و
تحلیلی می باش��د و روش گردآوری اطالعات از منابع و کتابهای موجود و همچنین
مطالعات اس��نادی شامل بخشی از طرحهای توسعه شهری مشهد(طرحهای جامع و
طرحهای تفصیلی) می باشد.
 - 2مشهد و سیر تحول تاریخی گسترش شهر
منشاءشکل گیری شهر مشهد ،وجود مرقد مطهر حضرت رضا (عليهالسالم) ميباشد
و وجه تس��ميه شهر نيز به علت مكان شهادت امام هشتم شيعيان بوده که در حدود
سال  203هجری قمری(تاریخ شهادت امام رضا(علیه السالم)) ،از به هم پیوستن دو
روستای نوغان و سناباد ،شهر مشهد شکل گرفته است.شهر مشهد در دشت مشهد،
در جنوب رش��ته کوههای هزار مسجد و در شمال رشته کوههای بینالود قرار گرفته
است.
مشهد مورد توجه تمام شيعيان جهان است و تجليگاه وفاق ملي مذهبي ايرانيان در
طول تاريخ بوده است تا آنجا که در حال حاضر مشهد به عنوان مرکز مذهب تشیع در
ایران و به عنوان یکی از مراکز فرهنگی جهان در مقیاس بین المللی،نقش و جایگاه
خاصی دارد.
مش��هد در س��ير تحول تاريخي ،به علت موقعيت جغرافيايي و مذهبي خود و ناامني
مرزهاي شرقي كشور و حمالت ازبكان ،تركمنها و مغولها هميشه زير فشار بوده و
عليرغم تمايل به گسترش و توسعه در درون حصار خودش محدود بوده است.
در زمان صفويه مش��هد رونق ميگيرد و به صورت مهمترين زيارتگاه شيعيان ايران
تشيع را مذهب رسمي قلمرو حكومت خويش اعالم
در ميآيد .فرمانروايان صفويّ ،
نمودن��د و مجموعهاي از اقدامات مؤثر را براي رونق مش��هد و ارتقاء آن انجام دادند.
احداث محور باال خيابان  -پائين خيابان در سال  1021هـ .ق و در زمان شاه عباس
صفوي ،يادگاري از آن دوران است(مدرس رضوی و دیگران.)1386،
در دورهي پهل��وي اول ( 1300-1320ه��ـ.ش) و همزمان با مداخالت بزرگي كه در
بافت تاريخي شهر و اطراف حرم مطهر انجام شد(مانند احداث فلکه در بافت پیرامون
اطراف حرم مطهر و احداث خیابانهای طبرسی،تهران،ارگ و غیره) ساختار شهر متحول
شده و مشهد به سرعت ،خارج از حصار قديمي شهر ،رشد و گسترش مييابد.

در دورهي پهلوي دوم و از دهه  40هـ.ش كه اصالحات ارضي انجام شد و روستائيان
به شهرها مهاجرت كردند ،رشد شتابان شهري ايران شروع شد و در اين ميان مشهد
هميش��ه پيشتاز بوده است.در همین دوره و از سال 1346ه.ش برای شهرهای کشور
شروع به تهیه طرحهای جامع شهری شد که خطوط اصلی گسترش و توسعه شهر
ها را هدایت می کردند و برای ش��هر مشهد نیز،این موضوع اتفاق افتاد و طرح جامع
اول شهر مشهد تهیه شد.
بعد از انقالب اس�لامی ،اقدامات گس��ترده ای توسط آس��تان قدس رضوی جهت
گس��ترش مجموعه حرم مطهر و صحن ها و فضاهای مرتبط با آن انجام گرفت .در
این دوره شهر مشهد ،گسترش سریع افقی را تجربه کرده است و اراضی وسیعی در
غرب شهر(که توسط طرح جامع اول برای گسترش شهر در نظر گرفته شده بود) به
بافت شهری تبدیل شده است.
از ابتدای ش��کل گیری شهر مش��هد ،وجود حرم مطهر امام رضا (عليهالسالم) باعث
مسافرت تعداد زيادي زائر و مسافر هر ساله به مشهد ميشود ،تا جائیکه امروزه حدود
 20ميليون نفر ساالنه به مشهد مسافرت ميكنند .سفر مردم کشورمان به مشهد زمینه
آشنایی آنها را با شهر مشهد فراهم کرده و به این ترتیب تعداد زيادي از مردم کشور،
شهر مشهد را برای مهاجرت انتخاب می کنند .همین عامل در کنار عوامل دیگر(از
قبیل مس��لط بودن شهر مشهد در منطقه شرق کشور) باعث رونق اقتصاد و فعالیت
شهر و رشد و گسترش شهر مشهد می باشد.

تصویر  :1مشهد و سیر تحول تاریخی گسترش شهر
ماخذ :مهندسین مشاور فرنهاد،1388،الف
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 -3بررسی تحلیلی گسترش شهر
برای اینکه بتوان گسترش شهر مشهد را در دوره معاصر مورد بررسی قرار داد در ابتدا ،روند گسترش جمعیت شهر مشهد در دوره معاصر مورد بررسی قرار می گیرد .جدول 1
میزان رشد جمعیت شهر مشهد را در دوره (1385-1335با فاصله های زمانی  10ساله) نشان می دهد.
جدول :1میزان رشد ساالنه جمعیت شهر مشهد در دوره 1385-1335
جمعیت 1335
241989

1335-45
5.4

1355-65

1345-55

8.16

5.01

1365-75
2.58

1375-85
2.55

( 1335-85متوسط)
4.72

ماخذ :مهندسین مشاور فرنهاد،1388،الف

جمعیت مشهد از  242000نفر در سال  1335در یک دوره  50ساله به  2427300در سال  1385افزایش یافته است 1.به طور نمونه نرخ رشد جمعيت مشهد در بازه زماني از
 1355هـ .ش تا  1365هـ .ش برابر  8.16درصد در شهر مشهد بوده است 2و میزان رشد ساالنه جمعیت در شهر مشهد در این دوره  50ساله برابر  4.72بوده است .چنين آماري
نشان ميدهد كه مشهد رشد شتابانی را از نظر افزايش جمعيت تجربه كرده است.
در جدول شماره،2مساحت و جمعیت شهر در  50سال اخیر همراه با دو معیار تراکم جمعیتی ناخالص شهری و سرانه زمین شهری،در کنار یکدیگر آمده است.آمار جدول  2نشان
دهنده آن است که کالبد شهر طی دوره  1385-1335با گسترش متوسط ساالنه معادل  6.04درصد از  1600هکتاربه  30000هکتار( 300کیلومتر مربع) رسیده است .تراکم
ناخالص جمعیتی از  151نفر در هکتار در سال  1335به تراکم ناخالص جمعیتی  81نفر در هکتار در سال  1385کاهش یافته است.
این موضوع نشان دهنده آن است که به طور کلی با افزایش جمعیت ،کالبد شهر با شدت بیشتری ،مازاد بر نیاز جمعیت جدید افزایش یافته است .در حالی شهر در محدوده
پیرامونیش گسترش پیدا کرده است که زمینهای وسیعی در داخل شهر بدون استفاده باقی مانده است،چنین گسترش وسیع افقی بر خالف اصول و رهنمودهای توسعه پایدار
است که بر شهر فشرده تاکید دارد.
در جدول زیر مساحت شهر در دوره  1385-1335و تراکم شهری و میزان سرانه زمین شهری آمده است.
جدول  :2مساحت شهر در دوره  1385-1335و تراکم شهری و میزان سرانه زمین شهری در هر سال
سال

جمعیت(نفر)

مساحت(هکتار)

1335

240000

1600

تراکم ناخالص شهر
(نفر در هکتار)

1355

667800

3200

151

سرانه زمین شهری
(متر مربع)

7800

128
86

78

1345
1365

1375
1385

409600

1463000

1887000
2427000

79

18500

72

26100

81

30000

66

117

126
138
122

ماخذ :مهندسین مشاور فرنهاد،1388،الف

نمودار :1نمودار خطی رشد جمعیت شهر مشهد بین سالهای  1335تا .1385

نمودار  :2نمودار خطی گسترش محدوده شهر مشهد بین سالهای  1335تا .1385

همچنین توزیع نامتعادل تراکم های جمعیتی در سطح مناطق شهر مشاهده می شود .تراکم ناخالص جمعیتی از  25نفر در هکتار تا  154نفر در هکتار تغییر می کند.در حوزه
مرکزی شهر و در بسیاری از محالت از تعداد جمعیت ساکن کاسته شده ،سطح کاربری مسکونی کم شده و هر چه بیشتر ،سطح کاربریهای خدماتی در حال افزایش است.
افزايش جمعيت و گسترش شهر مشهد را می توان در چند علت مهم جستجو كرد ولی یکی از مهمترین علتها ،مسلط بودن شهر مشهد و تمرکز شدید جمعیت و کار و سرمایه
در این مکان از منطقه شرق كشور است .به طوریکه در حال حاضر تجمع شدید جمعیت در شهر مشهد دیده می شود و در اطراف شهر مشهد ،تا فواصل زياد هيچ شهر بزرگي

وجود ندارد(.بر خالف غرب ايران)
بررس��ی آمارهای جمعیتی نش��ان میدهد ،حدود  43درصد جمعیت استان خراسان
رضوی 78 ،درصد جمعیت ناحیه مش��هد و  95درصد جمعیت ش��هری ناحیه مشهد
و حدود  81درصد جمعیت مجموعه ش��هری در س��ال  1385در مشهد متمرکز شده
است .در مجموعه شهری مشهد ،3نسبت جمعيت شهر مشهد به شهر پرجمعيت بعد از
خود (شهر چناران) حدود  55برابر و در شهرهای استان خراسان نسبت جمعیت شهر
مشهد به شهر پر جمعیت بعد از خود(شهر سبزوار) حدود  10برابر ميباشد.در جدول
شماره  ،3آمار جمعیت شهرهای موجود در مجموعه شهری مشهد و شهر مشهد در
کنار یکدیگر آمده است.

چنین تمرکز شدید جمعیت  ،فعالیت و سکونت در مشهد باعث آثار منفی بر محیط
پیرامونی از جمله تش��ویق مهاجرت های روس��تایی شده و از طرف دیگر باعث عدم
تعادل فضایی جمعیت در کل منطقه شده است.
از طرفی تمرکز ش��دید جمعیت در مشهد باعث شده فشار مضاعفی بر بستر زیست
محیطی که شهر در آن قرار گرفته وارد آید و مشکالت و مخاطرات زیست محیطی
زیادی را برای شهر فراهم نماید.
همین موضوع باعث ش��ده که در طرح توسعه و عمران(جامع) ناحیه مشهد و طرح
مجموعه شهری مشهد نیز بر کاهش سهم جمعیتی مشهد و باز توزیع جمعیت در سطح
ناحیه مشهد و مجموعه شهری مشهد تاکید شود(مهندسین مشاور فرنهاد.)1386،

جدول  :3جمعیت شهرهای مختلف در مجموعه شهری مشهد بر اساس سرشماری
سال 1385

 -4بررسی خالصه طرحهاي توسعه شهري در مشهد
مشهد تاكنون س��ابقه تصویب دو طرح جامع شهري را داشته است.طرح جامع سوم
مش��هد نیز در حال تهیه اس��ت که تا زمان نگارش این مقاله(بهار)1389به تصویب
نرسیده است.
مطالعات طرح جامع اول مش��هد(طرح جامع خازنی) از س��ال  1347هـ.ش شروع و
در سال  1350هـ.ش به تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري رسيد .طرح جامع
اول گس��ترش شهر را به سمت غرب و با محوریت بولوار وکیل آباد در نظر گرفته و
محدوده ای به وس��عت  170کیلومتر مربع و جمعیت  1.5میلیون نفر را تا س��ال افق
طرح( 1370ه.ش) برای رشد و گسترش شهر مشهد در نظر گرفته بود(وزارت مسکن
وشهرسازی.)1355،

نام شهر

شهرستان

جمعیت 1385

شانديز

طرقبه و شاندیز

6570

فريمان

33254

چناران
طرقبه

فريمان

فرهادگرد

چناران

طرقبه و شاندیز
فريمان

شهرك رضوي

مشهد

مشهد

مشهد

ملك آباد

مشهد

42004
13200
6620
3243

تصویر :3نقشه طرح جامع اول مشهد(خازنی)

1383

2427316

ماخذ :مرکز آمار ایران

تصویر :2نقشه مجموعه شهری مشهد،مجموعه شهری مشهد متشکل از  4شهرستان
مشهد،طرقبه و شاندیز ،فریمان و چناران می باشد .ماخذ :مهندسین مشاور فرنهاد1386 ،

ماخذ :وزارت مسکن و شهرسازی1355،

طرح تفصیلی شهر مشهد (طرح تفصیلی خازنی) بر اساس الگوی رشد و توسعه طرح
جامع اول در س��ال  1359به تصویب کمیس��یون ماده  5شورای عالی شهرسازی و
معماری رس��ید .ارزیابی این طرح پس از گذشت  30سال از تهیه آن نشان می دهد
که در بس��یاری از بخشها به خصوص کاربری زمین ،پیشنهادات و مصوبات محقق
نشده است و در بسیاری از موارد کاربری زمین و تراکم ساختمانی در طرح تفصیلی
در کمیس��یون ماده  5تغییر پیدا کرده اس��ت .به خصوص در سطح محالت شهری
که کاربریهای پیش��نهادی و مراکز خدمات محله ای ش��کل نگرفته و محقق نشده
است(دفتر فنی همکاری مهندسین مشاور.)1359،
در بسیاری از موارد نیز نگرش طرح تفصیلی به فضاهای شهری ،نگرشی مدرنیستی
است .به طور نمونه بسیاری از خیابانهای اصلی و مهم شهر (مانند احمدآباد) بر اساس
طرح تفصیلی خازنی ،حاشیه خیابان دارای کاربری مسکونی است که در حال حاضر
چنین محورهایی دارای نقش تجاری قوی هس��تند که این موضوع ،نش��ان دهنده
اهمیت ندادن طرح تفصیلی به نقش و جایگاه خیابان در تاریخ شهرس��ازی کش��ور
است.
4
مطالعات طرح جامع دوم (طرح جامع مهرازان) از سال  1367شروع و در سال 1372
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به تصويب شورایعالی شهرسازی و معماری رسيد.افق طرح جامع دوم سال  1395در
نظر گرفته شده است.
بررس��یهای مطالعاتی طرح جامع دوم نشان ميدهد ،مشهد در سال  ،1370مساحتي
بالغ بر  180كيلومتر مربع داشته در حالي كه در  2/3محدوده طرح جامع ا ّول مستقر
ش��ده اس��ت و جمعیتی حدود  150هزار نفر در خارج از محدوده قانونی شهر در طرح
جامع اول و در حاشيه شهر زندگي ميكنند(مهندسین مشاور مهرازان.)1372،
تصویر : 4نقشه طرح جامع دوم مشهد(مهرازان)

به هسته های جمعیتی و سکونتگاههای خودرو و با تراکم جمعیتی زیادی شده است
که به نام مناطق حاشیه نشین از آنها یاد می شود.9
به نظر ميرسد در نظر نگرفتن قدرت خريد مردم در تأمين مسكن مورد نياز خود (به
خصوص طبقه متوسط) علت اصلي چنين تناقضي بين طرح جامع و واقعيت موجود
است.
مش��کالت موجود در ط��رح جامع قبلی و نبود طرح تفصیلی برای کل ش��هر باعث
گردید ،از س��ال  1386طرح جامع جدیدی برای ش��هر مشهد با نگرشی ساختاری و
راهبردی شروع به تهیه گردد.از همین سال نیز "نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه و
عمران شهر مشهد" شروع به شکل گیری نمود .این نهاد به نوعی امر هماهنگی بین
شهرداری(نهاد اجرایی) و سازمان مسکن و شهرسازی(نهاد تهیه کننده طرحها) را در
طرحهای توسعه شهری فراهم می کند.
هم اکنون طرح جامع و طرح تفصیلی شهر مشهد با رویکردی راهبردی و به صورت
همزمان و با نظارت نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه و عمران شهر مشهد در حال
تهیه است .در این طرح کل شهر مشهد به  7حوزه طراحی و برنامه ریزی شامل حوزه
مرکزی ،میانی شرقی ،میانی غربی ،شمال شرقی ،جنوب شرقی ،شمال غربی ،جنوب
غربی تقسیم شده است .در طرح جامع و تفصیلی جدید در فرآیندی تعاملی ،همزمان
با ارائه چشم انداز و الگوی رشد و توسعه کل شهر ،الگوی رشد و توسعه حوزه ها نیز
10
برنامه ریزی و طراحی می گردد.
تصویر :5تعریف  7حوزه در طرح جامع جدید مشهد

ماخذ :مهندسین مشاور مهرازان1372،

بس��یاری از گسترش های شهری که در دهه  60و  70هجری شمسی و در مناطق
غربی ش��هر به صورت شکل گیری شهرک های مسکونی اتفاق افتاد ،در حالی بود
که زمینهای وس��یعی در داخل شهر به صورت بایر و بدون استفاده بود .شکل گیری
شهرک قاسم آباد با مساحت  420هکتار در اواسط دهه  60شمسی یکی از نمونه های
گسترش وسیع افقی شهر مشهد می باشد.در این زمان که قیمت حاملهای انژی پایین
بود  ،در نظر گرفتن هزینه های حمل و نقل در طرحهای توسعه شهری مطرح نبود
و چنین گسترش های وسیع افقی انجام گرفت .چنین گسترشی بر خالف راهبردها و
رهنمودهای توسعه پایدار است که بر شهر فشرده و متراکم تاکید دارد.
طرح جامع دوم مش��هد حداکثر جمعیت پذیری محدوده قانونی شهر در سال (1370
که محدوده ای به وس��عت  185کیلومتر مربع را ش��امل می شد) ،را  3.3میلیون نفر
در نظ��ر گرفته بود که در ای��ن صورت تراکم جمعیتی ناخالص به  170نفر در هکتار
می رسد .5چنین تراکم جمعیتی به راهبردهای توسعه پایدار نزدیکتر است ولی محقق
کردن چنین تراکمی نیاز به حداکثر استفاده از ظرفیت های موجود و بازسازی بافتهای
فرسوده داخل شهر و جهت گیری به سمت توسعه شهر از درون دارد که متاسفانه تا
حال حاضر کمتر عملی شده است.
طرح جامع دوم پیشنهاد گسترش شهر را بیشتر در مناطق شمال غربی مشهد (اراضی
امامیه و الهیه) متمرکز کرده است ،6محدوده شهر در سال افق طرح ،وسعتی معادل
 270کیلومتر مربع(  2700000هکتار) و جمعیتی معادل  4.5میلیون نفر خواهد داشت.
حریم شهر وسعتی معادل  470کیلومتر مربع دارد 7و کل محدوده شهر به  16منطقه
و  49ناحیه برنامه ریزی تقسیم شده و کاربریهای خدماتی در مقیاس شهر ،منطقه و
ناحیه در این طرح مکان یابی شده است(مهندسین مشاور مهرازان.)1372،
طرح تفصیلی برای طرح جامع دوم مشهد و برای کل شهر برنامه ریزی نشد و فقط
برای بخشهایی از شهر مانند محدوده مرکزی شهر 8و محدوده های گسترش پیوسته
ش��هر از قبیل اراضی اطراف ارتفاعات جنوب ش��هر ،طرح تفصیلی تهیه ش��د و بقیه
بخشهای شهر هنوز بر اساس طرح تفصیلی خازنی مدیریت و توسعه پیدا می کند.
هم چنين نگاهي به طرح جامع دوم شهر مشهد پس از گذشت  17سال از تصويب
آن و مرزي كه به عنوان محدودهي قانوني شهر انتخاب شده نشان ميدهد در بعضي
مناطق ش��هر(مناطق شمالی و ش��رقی) ،خارج از محدودهي قانونی شهر و بر خالف
جهت های پیش بینی برای گسترش شهر ،بسیاری از روستاهای نزدیک شهر ،تبدیل

ماخذ :مهندسین مشاور فرنهاد1387 ،
چشم انداز  20ساله توسعه و عمران شهر مشهد با ویژگی های زیر تدوین شده و به
تصویب رسیده است:
“مشهد شهری است با هویت منحصر به فرد مذهبی -زیارتی و فرهنگی در مقیاس
ملی و جهانی.
پیشتاز توسعه پایدار شهری در سطح ملی با رویکرد جهانی و با اتکا به اقتصاد دانش
محور ،صنایع پیشرفته و خدمات برتر به ویژه خدمات زیارتی ،گردشگری ،فرهنگی و
گردشگری طبیعی.
دارای فضاهای ش��هری با هویت ،فعال ،س��رزنده ،ایمن و خاط��ره انگیز برای تمام
شهروندان ،زائران ،گردشگران و مسافران”(مهندسین مشاور فرنهاد،1387،ب).
رشد شتابان شهر مشهد در حال حاضر نیز همين طور ادامه دارد .عدم تعادل و برابری

میان بخش شرقی و غربی ش��هر در برخورداری از امکانات و خدمات شهری کامال
پدیدار است .در حال حاضر بر طبق گفته مسئولين حدود  700هزار نفر در  60هسته
جمعیتی پیرامون شهر در بافتهاي مسأله دار و بدمسكن ،حاشیه شهر زندگي كنند،
به طوریکه تمامی مناطق شهرداری مشهد در محدوه مدیریتیشان با پدیده بد مسکنی
مواجه هستند كه چالش اساسي براي توسعه شهري مشهد و مدیریت شهری آن در
حال حاضر و آينده است.
 -5نقاط ضعف و مشكالت امروز شهر مشهد
 -1عدم تحقق نظام برنامهريزي منطقهاي در سطح منطقه واستان
 عدم تعادل فضایی جمعيت و افزايش شديد جمعيت و گسترش شتابان شهر مشهددر ش��رق كشور باعث رشد نکردن شهرهای میانی و کم شدن جمعیت روستایی در
س��طح منطقه و استان شده و همچنین باعث تش��دید پدیده مهاجرت از روستاها به
سمت شهر مشهد گردیده است.
 -2وجود سكونتگاههاي غيررسمي و معضلدار در شهر مشهد
 وجود حدود  700هزار نفر ساکن در مناطق پيرامون شهر -و بعض ًا در داخل شهر-كه در اجتماعات بد مسكن زندگي ميكنند.
 ع��دم وجود امكان��ات و تس��هيالت الزم در اين مناطق براي خدماترس��اني بهمردم س��اكن و پايين بودن س��رانه ها(كاربريهاي خدماتي ،شبكه ارتباطي) در اين
محدودهها
 مشكالت مختلف اجتماعي و ناهنجاریها در اين سكونتگاهها -3عدم تجهيز بافت مركز شهر مشهد براي خدماتدهي به تعداد زياد مسافر و زائر
 فرسودگي شديد بافت كالبدي ،ترافيك ،آلودگي هوا در محدوده مرکزی شهر در نظ��ر گرفتن طرحهاي متعدد براي مركز ش��هر و طوالني ش��دن زمان اجرايبرنامهها و طرحها
 عدم اهميت به عناصر هويتي و با ارزش تاريخي در بافت تاريخي مركز شهر و ازبين رفتن بافت تاريخي و فضاهای ش��هری تاریخی گذرها ،راسته ها ،میدانچه ها و
محالت بافت تاریخی در محدوده مرکز شهر با اجرای طرحهای توسعه شهری.
 -4نبود نظام مديريت يكپارچه شهري در شهر مشهد
 وجود متوليان ،ارگانها و سازمانهاي مختلفي كه در امر مديريت شهري تصمیمگیری ميكنند و عدم هماهنگی بعضی س��ازمانهای دس��ت اندر کار امور شهری با
یکدیگر
 نبود درآمدهاي مناسب و پايدار براي شهرداري مشهد -5نبود سلس��له مراتبی از طرحهای توسعه ش��هری با نگرش راهبردی براي شهر
مشهد
 طرح جامع ش��هری که با نگرشی ساختاری و راهبردی تهیه شده باشد برای شهرمش��هد به تصویب نرسیده است .مخصوصا در حال حاضر در سطح پایین تر از طرح
جام��ع یعنی طرح تفصیلی،طرح تفصیلی موجود(خازنی) که مالک عمل در بیش��تر
قس��متهای شهر اس��ت مربوط به حدود  30سال قبل اس��ت که بسیار قدیمی شده
است.
 تغييرات متعدد در كاربريها و تراكمهاي س��اختماني مصوب در طرحهاي توسعهشهري و ايجاد فشار بر ظرفيتهاي موجود
 -6عدم مشاركت مردم در تهيه و اجراي طرحهاي توسعه شهري
 نبود شوراهاي در مقياس محله ،ناحيه و مناطق كه مشاركت مردم در تمامي سطوحرا در پي داشته باشد.
 عدم مش��اركت مردم در فرآیند تهيه ،اجرا ،نظارت و مدیریت بر طرحهای توس��عهشهری ،باعث تضعيف احساس تعلق آنها به محيط شهري شده است.
 -7عدم وجود سامانه حمل و نقل عمومي كارآ و موثر در شهر مشهد
 نقش كمرنگ وسايل حمل و نقل عمومي در جابهجاييهاي درون شهري (حدود 70درصد س��هم وسايل حمل و نقل شخصي و  30درصد سهم وسايل حمل و نقل
عمومي)
 طوالنی شدن اجرای پروژه قطار شهری در مشهد گسترش شهر مشهد و ساختار فضایی آن در راستاي شرقی -غربی است .به همينعلت نقش محورهاي ارتباطي كه در اين راس��تا هستند از لحاظ جابهجايي در حمل

و نقل بسيار با اهميت است و فشار ترافيكي زيادي را تحمل ميكنند.در حال حاضر
چنين محورهايي مانند (وكيلآباد -احمدآباد-نخریسی) در ساعات اوج ترافيك با حجم
بااليي از وسايل نقليه رو به رو هستند.
 -8عدم در نظر گرفتن توان زیست محیطی شهر مشهد
ویژگی های خاص جغرافیایی و اقلیمی شهر مشهد با عث گردیده شهر با كمبود آب و
منابع آبي روبرو شود كه این موضوع داراي زمينه ای تاريخي نیز می باشد.
 بحث وارونگی هوا و تشدید آلودگي هوا به خصوص در فصل زمستان با توجه بهموقعيت خاص جغرافيايي شهر مشهد و وجود ارتفاعات در جنوب شهر
 -9عدم به كارگيري اصول و مباني مشخصی در طراحي فضاهاي شهري
 عدم به کار گیری اصول و مبانی با توجه به فرهنگ اسالمی در طراحی بدنه هایفضاهای شهری و در مقیاسی کوچکتر در معماری ابنیه و ساختمانها و بحران هويت
در فضاهاي شهري
 نازيبايي سيما و منظر شهري كمبود فضاهاي شهري با نقش اجتماعي قوی -10كمبود مسكن مناسب و ارزان
 رواج سوداگري زمين و مسكن و هم چنين تسلط اقتصاد در زمين و مسكن بر كليهتصميمات در سطوح مختلف
 كمبود مسكن مناسب با توجه به قدرت خريد مردم -6نقاط قوت شهر مشهد
 -1وجود حرم مطهر امام رضا(علیه السالم)
مشهد مرکز مذهب تشیع در ایران و منطقه محسوب می گردد.
 -2مرکزیت مذهبی ،سیاس��ی و فرهنگی شهر مشهد در منطقه و نقش ژئوپلوتیک
آن در آسیای میانه
وجود خطوط ارتباطی مناسب مانند راه آهن سرخس و ارتباط آن با کشورهای آسیای
میانه شامل ترکمنستان ،افغانستان ،قرقیزستان ،تاجیکستان ،ازبکستان و روسیه.
 -3ورود حجم عظيم مسافران و زائران در مقياس بينالمللي ،منطقهاي و ملي به شهر
مشهد و تأثيرات مثبت آن در اقتصاد شهر
 -4وجود امنیت و آرامش در ش��هر مش��هد (مش��هد تجلي گاه وفاق ملي و مذهبي
ايرانيان) و امنيت سرمايهگذاري
 -5وجود صنايع مختلف در ش��هر مش��هد به خصوص صنايع مرتبط با كشاورزي و
صنايع غذايي
 -6پایین بودن نرخ بیکاری در شهر مشهد و ویژگی اقتصاد خدماتی شهر که زمینه
اشتغال مناسبی را در شهر فراهم کرده است.
 -7وجود انرژي ارزان و منابع عظيم گاز سرخس در نزديكي مشهد
 -8وجود مراكز آموزش عالي در رشتهها و سطوح مختلف و وجود نيروي متخصص
کافی در مشهد
 -9ظرفيت و امكانات شهر براي پذيرش جمعيت و انعطافپذيري خوب آن در اين
زمينه
 -10وجود زمينهاي مناسب در پيرامون شهر براي گسترش شهري
وجود ظرفیت مناس��ب زیس��ت محیطی و طبیعی در اطراف مشهد  ،وجود ارتفاعات
بینالود در محدوده بالفصل شهر و همچنین جاذبه های گردشگری مناسب در حومه
شهر مانند طرقبه ،شاندیز ،زشک و غیره.
 -7نتیجه گیری:
شهر مشهد نیز همانند شهرهای بزرگ کشور در چند دهه اخیر از رشد باالی جمعیت
برخوردار بوده و محدوده ش��هر ،گس��ترش وسیع افقی را تجربه کرده است .این رشد
و گس��ترش سریع در کنار فرصتهایی که ایجاد کرده ،تهدیدهایی را نیز در پی داشته
است.
در این مقاله به صورت خالصه سیر تحول تاریخی شهر مشهد و رشد و گسترش آن
در دوره معاصر( 50سال اخیر) با نگاهی تحلیلی بررسی شد و در نهایت نقاط قوت و
ضعف شهر مشهد ،به صورت فهرست وار تنظیم و تدوین گشته است.
باید در راستای پیشنهادات طرح ناحیه مشهد و طرح مجموعه شهری مشهد ،برنامه
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هایی تنظیم شود تا از تمرکز شدید جمعیت ،فعالیت و کار در یک نقطه شهری مانند
مشهد کاسته شده و زمینه رشد و توسعه شهرهای میانی و کوچک و مخصوصا توسعه
روس��تاها و سطح بندی مراکز جمعیتی و خدماتی در راستای خدمات رسانی بهتر به
روستاها در سطح استان و منطقه فراهم آید.
مشهد هر ساله با ورود حجم زیادی مسافر و زائر روبرو است و خدمات دهی مناسب
به زائرین یکی از وظایف مهم و اصلی ش��هر می باشد .در طراحی و برنامه ریزی در
شهر مشهد و مخصوصا در محدوده مرکزی شهر باید به جمعیت بهره بردار از فضاها و
کاربریها دقت کرد ،زیرا عالوه بر جمعیت ساکن ،جمعیت متحرک(زائر و مسافر) نیز از
این فضاها استفاده می کنند و باید در سطوح و سرانه های در نظر گرفته برای محالت
و ناحیه های مرکز شهر به این موضوع مهم ،توجه الزم نشان داده شود.
شهر مشهد به خصوص در ایام و مناسبت های خاص و محدود (ایام عید یا سوگواری)
با حجم زیادی از مسافر و زائر روبرو می شود که به مشهد مسافرت می کنند ولی در
بقیه ایام س��ال حجم مسافرین بسیار کمتر است ،بنابراین بسیاری از فضاها در شهر
مش��هد و مخصوصا در محدوده مرکزی شهر باید به صورتی برنامه ریزی و طراحی
شود که بتواند از انعطاف پذیری باالیی برخوردار بوده و به صورت چند عملکردی هم
برای جمعیت ساکن و هم برای جمعیت متحرک خدمات دهی نماید.
بايد توجه نماييم بدون مشاركت مستقيم و روزمره شهروندان در فرآيند سياستگذاري،
برنامهريزي ،اجرا ،نظارت ،مديريت هيچ حركتي پاسخگوي دشواريها و كاستيهاي
موجود نخواهد بود .اين مشاركتها نيز در قالب كوچكترين واحدهاي اجتماعي يعني
در حد محلهها مفهوم پيدا ميكند .بنابراين در حال حاضر موضوع محله محوري در
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توسعه شهري مشهد بسيار مهم است.
ش��هر مش��هد ،یکی از مراکز فرهنگی در جهان اسالم محس��وب می گردد .باید در
طراحی فضاهای شهری ،و به خصوص در طراحی بدنه ها و نماهای شهری از اصول
و مبانی مشخصی که هماهنگ با ارزش های فرهنگ اسالمی است ،استفاده شود.
در حال حاضر شهر مشهد فرصت های سرمایه گذاری زیادی را برای جذب سرمایه
ه��ای اقتصادی دارد که نمایش��گاهی که در زمس��تان  88در همین ارتباط توس��ط
شهرداری مش��هد برگزار گردید ،نمونه ای از این جذب سرمایه ها بود.ان شاءاهلل که
شهر مشهد بتواند در آینده هر چه بیشتر از پیش امکانات مناسبتری را برای زائرین و
مجاورین بارگاه حضرت رضا(علیه السالم) فراهم نماید.

منابع:
 دفتر فنی همکاری مهندسین مشاور( ،)1359طرح تفصیلی شهر مشهد،سازمان مسکن و شهرسازیخراسان،مشهد.
 مدرس رضوی،محمد تقی و دیگران( ،)1386مشهد در آغاز قرن چهارده خورشیدی ،تصحیح و توضیحمهدی سیدی ،انتشارات آهنگ قلم ،مشهد.
 مهندسین مش��اور مهرازان( ،)1372طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهر مشهد،سازمان مسکن وشهرسازی خراسان ،مشهد.
 مهندس��ین مش��اور طاش( ،)1376طرح تفصیلی محدوده مرکزی ش��هر مشهد،س��ازمان مسکن وشهرسازی خراسان ،مشهد.
 مهندس��ین مش��اور فرنهاد( ،)1386خالصه گزارش طرح مجموعه شهری مشهد ،سازمان مسکن وشهرسازی خراسان ،مشهد.
 مهندس��ین مش��اور فرنهاد(،1387الف) ،خالصه گزارش طرح راهبردی(جامع)مشهد ،نهاد مطالعات وبرنامه ریزی توسعه و عمران شهر مشهد،مشهد.
 مهندسین مشاور فرنهاد(،1387ب) ،چشم انداز توسعه و عمران کالنشهر مشهد مقدس،نهاد مطالعاتو برنامه ریزی توسعه و عمران شهر مشهد ،مشهد.
 وزارت مس��کن و شهرسازی( ،)1355خالصه طرح جامع مش��هد،گردآوری عبدالحمید اشراق،وزارتمسکن و شهرسازی ،تهران.
پی نوشت ها:
 -1باید در نظر داشت که جمعیت محدوده مصوب شهر شامل جمعیت شهر و کانونهای روستایی واقع
در محدوده شهر  2542000نفر در سرشماری سال  1385بوده است.
 -2چنین نرخ رش��د جمعیتی بس��یار باال می باش��د که یکی از علتهای آن وقوع جنگ تحمیلی در این
دوره است .در زمان دفاع مقدس  ،دوري مشهد از مناطق غربي كشور باعث مهاجرت از اين مناطق به
شهر مشهد گرديد.
 -3البته یک س��وال اصلی را می توان مطرح کرد که با توجه به رشد نکردن شهرهای کوچک اطراف
مشهد ،آیا می توان مجموعه شهری را برای مشهد و شهرها و مجتمع های زیستی مرتبط با آن تعریف
کرد؟
 -4طرح جامع توسعه و عمران شهر مشهد و حوزه نفوذ
 -5البته در جریان بررسی طرح در شورایعالی شهرسازی و معماری مقرر شد که چون ظرفیت جمعیت
پذیری شهر همواره به دالیل متعدد از ظرفیت اسمی آن کمتر است ،این رقم به  2.8میلیون نفر کاهش
یابد.
-6بخش دیگری از گس��ترش پیوسته ش��هر در مناطق  15و  16طرح جامع دوم و در اطراف ارتفاعات
جنوبی مش��هد و بخش دیگر نیز در منطقه  13طرح جامع دوم در ش��مال ش��رقی مشهد در نظر گرفته
شده است.
-7پس از ایجاد شهرستان طرقبه و شاندیز ،بخشی از حریم شهر مشهد در داخل این شهرستان قرار می
گیرد که نظارت و مدیریت این محدوده ،موضوعات مربوط به خود را ایجاد کرد.
 -8تهیه طرح تفصیلی محدوده اطراف حرم مطهر( به مس��احت حدود  300هکتار) و س��پس گسترش
آن به کل محدوده مرکز شهر تحت عنوان طرح تفصیلی محدوده مرکز شهر مشهد (به مساحت حدود
 1100هکتار) که توسط شرکت مهدسان مشاور طاش تهیه شده ،نمونه ای از این طرح های تفصیلی
برای بخشی از شهر مشسهد است که در اواسط دهه  70تهیه شد.
 -9قابل ذکر است که در سال  1386با تغییر محدوده قانونی شهر مشهد،بسیاری از هسته های سکونتی
اطراف شهر در داخل محدوده قانونی شهر قرار گرفت.
 -10البته قابل ذکر است که طرح جامع و طرح تفصیلی جدید سواالت و چالش های زیادی را در پی
خواهد داشت که می توان راجع به آن در جای دیگری صحبت کرد.
 -11البته قابل ذکر است که در چند سال اخیر با شکل گیری شورا یاری محالت و اجرای برنامه های
مختلف در سطح محالت شهری ،کمک زیادی به بحث محله محوری شده است.
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دستورالعملايمنسازيساختمانهادربرابرحوادثآتشسوزي

در دو شماره گذشته نشريه طاق ارگان رسمي سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي
دستورالعمل ( استاني ) چگونگي ايمن سازي ساختمانها در برابر حوادث آتش سوزي،
ب��ا طراحي و احداث اطفاء حري��ق دردو بخش عمده و در پنج گروه عنوان گرديد .در
اين ش��ماره نسخه نهائي و تائيد شده دستور العمل ياد شده جهت اطالع عموم درج
م��ي گردد .بديهي اس��ت كه از اين تاريخ به بعد تاسيس��ات اطف��اء حريق اين گونه
ساختمانها مي بايد بر اساس اين آئين نامه ،طراحي ،اجراء وكنترل گردند و مهندسان
ناظر نيز موظفند بر حسن اجراي آنان نظارت نمايند.
دس��تور العمل ايمن سازي ساختمان ها ومجتمع هاي مس��كوني ،با اجرا و
احداث تاسيسات اطفاء حريق
گروه الف – ساختمانهاي مسكوني يك تاپنج سقف
ساختمانها و يا مجتمع هاي مسكوني كه داراي يك تا چهار طبقه باالي پيلوت و يا
همكف بوده و واحدهاي تشكيل دهنده آنها كمتر از  8واحد باشند مشروط بر اينكه زير
بناي كل آنها از  1000متر مربع بيشتر نباشد ،در اين گروه قرار مي گيرند.
تاسيسات مورد نياز:
تاسيسات و سيستم هاي حفاظت و ايمني در برابر حريق اين گروه از ساختمانها بايد
به شرح زير باشد
 -1در داخل هر يك از واحدها
نصب يك عدد كپسول  3كيلو گرمي  CO2با رعايت كليه مالحظات محل نصبالزامي است
 -2در پيلوت ها
 نصب يك عدد كپسول  6كيلو گرمي پودر خشك الزامي است -3زير زمين ها
در اين گروه از ساختمانها چنانچه در زير پيلوت ،زير زمين با كاربري پاركينگ احداث
گردد ،اجراي سيس��تم اطفاء حريق اتو ماتيك نوع اسپرينكلر مطابق با استانداردهاي
مربوطه الزامي است.
 -4در موتور خانه هاي مركزي
 نصب كپس��ول پودر خشك با ظرفيت متناسب با زير بناي موتور خانه – كپسولآتش نشاني دي اكسيد كربن سه كيلو گرمي در مجاورت تابلوهاي برق با رعايت كليه
مالحظات محل نصب الزامي است
 - 5در موتور خانه آسانسورها
نصب يك عدد كپس��ول دي اكس��يد كربن سه كيلو گرمي در محلي مناسب و قابل
رويت و دور از صدمات فيزيكي الزامي است
 -6مالحظات الزم:
 بطور كلي محل نصب كپسو لهاي آتش نشاني بايد مكاني مناسب ،قابل رويت ودسترس ساكنان و دور از نور مستقيم خورشيد ،لوازم و تاسيسات و تجهيزات گرما زا و
مصون از صدمات فيزيكي باشد
 -كليه كپسولها مي بايد همواره آماده بكار بوده و مرتب تاريخ اعتبار آنها كنترل ودر

صورت لزوم تعويض و يا تجديد شارژ گردند.
 -7لزوم آموزش ساكنان و آماده به كار بودن دائم سيستم اطفاء حريق
 بر اي آماده بكار بودن و امكان استفاده بهينه از وسايل اطفاء حريق توسط ساكنان،آموزش چگونگي استفاده از وسايل و نگهداري آنها و همچنين كپسولهاي اطفاء حريق
مي بايد همواره در دستور كار مديران اين گروه از ساختمانها باشد
گروه ب – مجتمع هاي مس��كوني تا  5س��قف ( با زير بناي بيش از 1000
متر مربع )و  6و يا  7سقف ،فاقد مولد برق اضطراري( ويژه سيستم اطفاء
حريق)
 كليه س��اختمانها و يا مجتمع هاي مسكوني داراي  1تا  4طبقه( با زير بناي بيش 1000متر مربع)و  5تا  6طبقه باالي پيلوت در اين گروه قرار دارند
تاسيسات مورد نياز
تاسيسات اطفاء حريق و سيستم هاي حفاظت و ايمني مربوطه براي ساختمانهاي گروه
ب عالوه بر موارد ذكر شده جهت گروه الف الزام َا بايد ،شامل تاسيسات اطفاء حريق
نوع تر،تيپ هوزريل مطابق با استاندارد B.S.5306
باشد
 براي س��اختمانهاي داراي  7س��قف (  6طبقه باالي پيلوت ) عالوه بر سيستم تراجراي( لوله كشي) سيستم خشك نيز الزامي است
 -1سيستم هاي آتش نشاني
 طراحي محاسبه و اجراي شبكه آب آتش نشاني تر از نوع هوزريل با انشعابات  1اينچو جعبه هاي آتش نشاني مجهز به شيلنگ هاي الستيكي فشارقوي  3/4اينچ و تامين
فشار  2/2بار در سر نازلها با دبي 10GPMبراي ساختمانهاي اين گروه الزامي است
 -2مسئوليت طراحي سيستم اطفاء حريق
مس��ئوليت طراحي سيستم هاي اطفاء حريق اين گروه از ساختمانها بعهده مهندس
طراح تاسيسات ساختمان مي باشد
 مهندس طراح با توجه به نيازهاي فوق الذكر مي بايد هد و دبي پمپ و حجم منبعذخيره آب آتش نشاني را بارعايت كليه ضوابط و مقررات مربوطه طراحي و محاسبه
نمايد
 -3جنس لوله هاي آتش نشاني
 جنس لوله هاي شبكه آب آتش نشاني تر را مي توان از انواع فوالدي گالوانيزه وزنمتوس��ط و يا فوالدي سياه وزن متوسط مطابق ( DIN 2440نظير لوله هاي ميان
وزن توليدداخل ) انتخاب نمود
توضيح اينكه :كليه لوله كشي هاي سيستم تر ( رايزرها) بايد بصورت توكار و در داخل
داكت ها اجرا گردند
 -4حجم منبع ذخيره آب آتش نشاني و محل استقرار آن
 براي ذخيره و تامين آب مورد نياز سيس��تم اطفاء حريق ،مي بايد منبع ذخيره آببه ظرفيت حداقل  5متر مكعب در تراز خر پش��ته بام با هماهنگي مهندسان سازه و
معمار ساختمان ،محفوظ در برابر تغييرات جوي و آسيب هاي فيزيكي ،خوردگي و يا
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يخ زدگي تعبيه نمود ( الزم به ذكر اس��ت كه چاههاي آب و استخرها برابر مقررات،
منبع ذخيره آب آتش نشاني محسوب نمي شوند).
 بهتر است براي جلوگيري از راكد ماندن آب در اين نوع منابع ترتيبي اتخاذ گردد تاهر چند وقت يكبار نزديك به  500ليتر از آب منبع،جهت مصارف بهداشتي و يا آبياري
برداشت و سپس جايگزين گردد.
 -5پمپ هاي آتش نشاني و محل استقرار آنها
پمپ هاي آتش نش��اني حتي المقدور بايد درنزديك ترين فاصله از منبع ذخيره آب
نصب گردند در صورت استقرار پمپ آتش نشاني و يا سيستم پمپاژ در پشت بام بايد
توجه داشت كه:
كل سيس��تم و شبكه لوله كشي ،سيس��تم پمپاژ بهمراه منبع ذخيره آب الزام َا بايد در
برابر تغييرات جوي ،خوردگي ،يخ زدگي و ساير آسيب هاي احتمالي كام َ
ال محافظت
گردند.
 -6تجهيزات داخل واحدها
 در داخل واحدهاي اين گروه مانند گروه الف ،نصب يك عدد كپس��ول دي اكسيدكربن  3كيلو گرمي با رعايت كليه مالحظات ذكر شده الزامي است.
 -7تجهيزات داخل راهروها و معابر عمومي و طبقات
در داخل طبقات اين ساختمانها نصب تجهيزات به شرح ذيل الزامي است:
 نصب يك عدد كپسول پودر خشك  6كيلوگرمي با رعايت مالحظات ذكر شده بازاءهر دو واحد در هر طبقه ترجيح َا در داخل جعبه آتش نشاني
 نصب جعبه آتش نشاني نوع هوزريل در هر طبقه نصب كپسول هاي دي اكسيدكربن و پودر خشك  6كيلو گرمي در پيلوت با رعايتكليه مالحظات الزم
بديهي اس��ت تعداد و نوع و محل كپس��ولها با توجه به زير بناي س��اختمان توسط
مهندس طراح تاسيسات اطفاء حريق تعيين مي گردد
 -8تجهيزات داخل پاركينگ ها
 در فض��اي پاركينگ ه��ا ،در صورتيكه پاركينگ در زير زمين و يا همكف بصورتفضاي در بس��ته احداث شده باش��د عالوه بر نصب كپسو لهاي اطفاء حريق ،اجراي
شبكه اطفاء حريق آبي اتومات از نوع اسپرينكلر الزامي است.
 -9موتور خانه هاي مركزي
در ص��ورت طراحي موتورخانه مركزي ب��ر اي مجتمع هاي گروه ب مانند گروه الف
نصب كپسول پودر خشك براي موتورخانه ،كپسول دي اكسيد كر بن  3كيلو گرمي
در مجاو رت تابلوهاي برق الزامي است
بديهي اس��ت كه تعداد كپسولها بايد متناسب با فضاي موتور خانه و تعداد تابلوهاي
برق تعيين گردد
 -10موتور خانه آسانسورها
 نصب كپسول دي اكسيد كر بن  3كيلو گرمي در داخل اتاق موتو رخانه آسانسورهابا رعايت كليه موارد و مالحظات ذكر شده قبلي الزاميست
 -11جعبه هاي آتش نشاني
 نصب جعبه هاي آتش نشاني در تمام طبقات در محل هاي قابل رويت و د سترسساكنان الزامي است
 ارتفاع نصب جعبه آتش نشاني از كف تمام شده بايد  120سانتي متر باشد طول شيلنگ اين جعبه ها بايد با ندازه اي باشد كه دور ترين نقطه طبقه اي را كهجعبه در آن نصب شده است پوشش دهد
 بديهي اس��ت كه تعداد و محل نصب جعبه هاي آتش نشاني با توجه به زير بنايساختمان توسط مهندس طراح تعيين ميگردد
 -12سيستم خشك
 طراحي ،محاسبه و اجراي شبكه لوله كشي سيستم خشك جهت آتش نشاني برايگروه ساختمانهاي  6سقف ( 5طبقه باالي پيلوت ) اختياري است ولي انجام آن براي
ساختمانهاي  6طبقه باالي پيلوت الزامي است
 در سيس��تم خشك نصب يك ش��ير تخليه آب در پائين تر ين قسمت لوله كشي( رايزرها ) ،و يك شير اتومات تخليه هوا در باالتر ين قسمت رايزرهاي شبكه خشك
و نصب يك شير يك طرفه به همراه كوپلينگ  1اينچ قابل دسترس ماموران آتش
2
نشان جهت تزريق آب از خارج ساختمان الزامي است بديهي است كه اين شير ها و

اتصاالت مربوطه بايد از انواع فشار قوي انتخاب گردند
گروه ج  -ساختمانها و يا مجتمع هاي مسكوني  8تا  10سقف
ساختمانهائيكه داراي  7تا  9طبقه باالي پيلوت مي باشند جزو ساختمانهاي گروه ج
محسوب مي شوند
تاسيسات مورد نياز
تاسيسات اطفاء حر يق و سيستم هاي حفاظت و ايمن سازي مو رد نياز ساختمانهاي
گروه ج عالوه بر موارد ذكر ش��ده در دو گروه الف و ب ( نصب كپس��ول هاي آتش
نشاني و اجراي سيستم لوله كشي تر از نوع هوزريل ) شامل الزام اجراي شبكه لوله
كشي سيستم خشك (،مستقل از شبكه لوله كشي سيستم تر) مطابق با استانداردهاي
 NFPAمي باشد عالوه بر آن در اين گروه از ساختمان ها براي سيستم اطفاء حريق،
تامين برق اضطراري از طريق مولد برق الزامي است
 -1مسئوليت طراحي
مس��ئوليت طراحي سيستمهاي اطفاء حريق ،محاسبات س��ايز لوله ها ،تعيين تعداد
رايزرها ،دبي و هد پمپ ها ،ظرفيت منابع ذخيره آب ،انتخاب نوع و تعداد جعبه هاي
آتش نشاني به عهده مهندس طراح تاسيسات ساختمان مي باشد
 مهندس طرا ح تاسيسات اطفاء حريق ساختمان ،مي بايد با توجه به نيازهاي فوقالذكر شبكه هاي لوله كشي تر و خشك را طراحي و سپس هد و دبي ،پمپ و حجم
ذخيره آب مورد نياز را با رعايت ضوابط و مقررات ،طبق ا ستانداردهاي مربوط تعيين
اعالم نمايد
 -2سيستم هاي آتش نشاني
در اين گروه از ساختمانها:
طراحي محاسبه و اجراي شبكه آب آتش نشاني از نوع تر ،تيپ هوزريل با انشعابات 1اينچ براي هر جعبه و جعبه هاي آتش نشاني مجهز به شيلنگ الستيكي فشار قوي3/4
اينچ ،تامين فش��ار  2/2بار در س��ر نازلها با دبي  8GPMتا  10GPMالزامي است.
 طراحي محاس��به و اجراي ش��بكه آب آتش نشاني از نوع خشك تيپ فاير باكس1
اجراي رايزر با انشعابات  1 2اينچ براي هر فاير باكس ،نصب فاير باكس مجهز به
1
 1اينچ به همراه كوپلينگ  1 1اينچ و شيلنگ پرلون 1 1
شير فلكه فشار قو ي
2
2
2
اينچ در داخل و نصب يك شير يك طرفه به همراه كوپلينگ فشار قوي  2 1اينچ در
2
خارج ساختمان ،جهت امكان تزريق آب توسط نيروهاي آتش نشاني الزامي است
 طراحي ،محاس��به و اجراي ش��بكه اطفاء حريق اتو ماتيك از نوع اسپرينگلر برايپاركينگ هاي احداث ش��ده در فضاهاي درب بسته در زير زمين و يا همكف الزامي
است.
 در ساختمان هاي اين گروه سايز لوله رايزرهاي شبكه تر آتش نشاني نبايد كمتر از 2 1و شبكه خشك ،كمتراز  3اينچ باشد
2
 -3جعبه هاي آتش نشاني
جعبه آتش نش��اني ( هوزريل ) بايد در كليه طبقات در محل ها ي مناس��ب و قابلرويت و دسترس ساكنان و در ارتفاع حداكثر  120سانتي متر از كف تمام شده نصب
گردند و در صورتيكه شير سيستم خشك هم در همان جعبه آتش نشاني تعبيه شود
انتهاي پائيني جعبه بايد در ارتفاع حداكثر  90سانتي متر از كف تمام شده نصب گردد
 طول شيلنگ جعبه هاي آتش نشاني بايد به اندازه اي انتخاب گردد كه دورتر يننقطه محلي از ساختمان را كه آن جعبه در آن قرار دارد ،پوشش دهد
بديهي اس��ت كه تعداد و نوع اين جعبه ها با توجه به زير بناي س��اختمان ،توس��ط
مهندس طراح ،تاسيسات ساختمان تعيين مي گردد
 -4شبكه لوله كشي خشك (آتش نشاني)
 بمنظور امكان تغذيه شبكه خشك به وسيله خودروهاي حامل آب آتش نشاني ،الزماس��ت در خارج ساختمان در مكاني قابل دسترسي مأموران آتش نشاني ،يك اتصال
آتش نشاني با كوپلينگ و شير يك طرفه  2 1اينچ اجرا گردد
2
 سايز لوله رايزرهاي عمودي شبكه خشك بايد حداقل (  3اينچ ) و انشعاب براي هرجعبه آتش نشاني  1 1اينچ باشد
2
 در سيستم لوله كشي شبكه خشك براي هر جعبه آتش نشاني نصب شير فلكه فشار1
قوي  1 1اينچ به همراه كوپلينك  1اينچ الزامي است
2
2
توضيح اينكه :اين سيستم در شرايط عادي فاقد آب بوده و تنها در شرايط اضطراري
توس��ط خود روهاي حامل آب آتش نشاني جهت تأمين آب براي اطفاء حريق مورد

بهره برداري قرار ميگيرد
بايد توجه داشت كه در سيستم لوله كشي شبكه خشك نصب يك عدد شير تخليه
آب در پايين ترين و يك عدد شير اتومات تخليه هوا در باالترين قسمت را يزرهاي
شبكه خشك الزامي است
بديهي است كه اين شيرها بايد از انواع فشار قوي بوده و دست كم تحمل فشار كار
سيستم را داشته باشند.
 تاسيس��ات و كليه تجهيزات و لوله كش��ي هاي سيستم اطفاء حريق ،بايد در برابراحتمال يخ زدگي در فصل س��رما و ساير آس��يب ها نظير خوردگي ،به نحو مطلوب
محافظت گردند.
 -5جنس لوله هاي آتش نشاني
 جنس لوله و اتصالت آتش نش��اني ،جهت اجراي سيستم خشك بايد از انواع لولههاي فوالدي سياه و اتصالت جوشي مطابق با  ( DIN 244 0وزن متوسط ) باشد.
 -6حجم منبع ذخيره آب و محل استقرار آن
حجم ذخيره آب براي سيستم آتش نشاني تر بايد توسط مهندس طراح محاسبه وتعيين گردد ولي در صورت وجود سيستم اطفاء حريق اتوماتيك نوع اسپرينكلر ،ميزان
آن نبايد كمتر از  13500ليتر باشد
 منبع ذخيره آب آتش نش��اني تأمين كننده آب سيس��تم تر و پمپ تامين فشار آبمربوط به آن ،بايد در محلي مناسب در پيلوت و يا زيرزمين نصب گردند.
ب��راي جلوگيري از راكد مان��دن آب در منابع ذخيره آب آتش نش��اني اين گروه ازساختمانها ،توصيه ميشود حداقل 20درصد به حجم ذخيره منابع آب آتش نشاني اضافه
ش��ود تا به تناوب براي مصارف بهداشتي و يا آبياري مورد استفاده قرار گيرد .بديهي
است كه اين ميزان آب مصرفي بايد مجدداً جايگزين گردد
 توضيح اينكه :طبق ضوابط ،استخرها و يا چاههاي آب جزو منابع ذخيره آب آتشنشاني محسوب نمي شوند.
 -7سيستم پمپاژ آب آتش نشاني
 جهت پمپاژ آب سيستم تر آتش نشاني ،توصيه مي شود از يك پكيج بوستر پمپكامل آتش نشاني متشكل از تابلو برق ،تجهيزات كنترلي منبع تحت فشار و شيرآالت
مربوطه جهت تأمين فش��ار آب آتش نشاني اس��تفاده گردد اين سيستم بايد با توجه
به محاس��بات هد و دبي مورد نياز براي سيستم پمپاژ ،توسط مهندس طراح انتخاب
گردد.
 -8محاسبه ميزان آب دهي و تعيين فشار پمپ آتش نشاني
محاس��به ميزان آب دهي و فشار پمپ آتش نش��اني ساختمانهاي گروه ج ،بايد بهطريقي صورت پذيرد كه فشار خروجي سر هر يك از نازل ها 2/2بار بوده و دبي آن
10GPMباشد ولي در صورت وجود اسپر ينكلر  20GPMدبي براي هر اسپرينكلر
مي بايد محاسبه و در نظر گرفته شود
بديهي است كه ارتفاع آب دهي پمپ آتش نشاني در اين گروه بايد با توجه به ارتفاع
ساختمان ،طول مسير لوله كشي ،قطر و جنس لوله و تعداد اتصاالت مر بوطه تعيين
گردد.
 -9كپسولهاي آتش نشاني و محل نصب آن
در اين گروه از ساختمانها مانند ساختمانهاي گروه ب ،نصب كپسول پودر خشك 6كيلو گرمي در هر طبقه ( بازاء هر دو واحد يك عدد ) و دو عدد در پيلوت ،در محل قابل
رويت و دسترسي ساكنين ترجيح َا در داخل جعبه هاي آتش نشاني الزامي است
نصب كپسول دي اكسيد كربن نوع سه كيلو گرمي در داخل واحدها ،اتاق تابلوهايبرق ،موتورخانه ،آسانس��ورها در محلي قابل دسترس��ي و رؤيت و دور از تأسيس��ات
گرمايش��ي مانند پكيج ،آبگرمك��ن ،گاز خوراك پزي و غيره و همچني��ن دور از نور
مستقيم خورشيد الزامي است.
بديهي اس��ت كه تعداد ،نوع و تيپ كپس��ول ها بايد با توجه به زير بناي محل نصب
مشخص گردد
در موتورخانه هاي مركزي نيز مي بايد كپس��ول پودر خشك به تعداد ووزن متناسب با ابعاد موتور خانه به تعداد و وزن متناسب تهيه و نصب گردد.
 -10ل��زوم آموزش س��اكنان و آماده بكار بودن دائم سيس��تم هاي اطفاء
حريق
 -بايد توجه داشت كه آماده به كار بودن و امكان استفاده بهينه از شبكه و

دستگاهها و همچنین تجهيزات اطفاء حريق ساختمانها در گروههاي مختلف
الف و ب و ج ميس��ر نمي ش��ود مگر آنكه آموزش چگونگي اس��تفاده از
تجهيزات اطفاء حريق به س��اكنان و همچنين سرويس و نگهداري متناسب
و مداوم توسط افراد ذيصالح همواره در دستور كار مديران اين ساختمانها
باشد.
گروه د :ساختمانهاي عمومي تا  6سقف با زير بناي بيش از  1000متر مربع
كليه ساختمانهاي عمومي كمتر از پنج طبقه ( باالي پيلوت ) با زير بناي بيش از هزار
متر مربع تيپ با خطر كم در طبقه بندي آتش سوزي ،نظير سينماها ،تأتر ها ،مراكز
همايش ،فروشگاههاي بزرگ و بيمارستانها از جمله اين ساختمانها مي باشند
تاسيسات مورد نياز
تاسيسات اطفا ء حريق و سيستم هاي حفاظت و ايمن سازي اين گروه از ساختمانها
كه به لحاظ اهميت و كاربريهاي مختلف به سه زير مجموعه متفاوت تقسيم مي شوند
به شرح ذيل اعالم ميگردد:
الف ؛ سينماها و تأتر ها و مراكز همايش و فروشگاههاي بزرگ:
در اين ساختمانها عالوه بر نصب كپسولهاي اطفاء حريق و اجراي شبكه لوله كشي
سيستم تر از نوع هوزريل ،طرح و اجراي سيستم اطفاء حريق اتوماتيك ( اسپرينكلر )
و تامين برق اضطراري جهت( سيستم اطفاء حريق ) الزامي است الزم به ذكر است
سينماها و تأترها با هر متراژي مشمول اين طرح مي باشند
ب :بيمارستانها ،پاساژها و مراكز داد و ستد و انبارهاي بزرگ:
در اين ساختمانها عالوه بر نصب كپسولهاي اطفاء حريق ،اجراي شبكه سيستم تر از
نوع هوزريل و همچنين تامين برق اضطراري ويژه سيستم اطفاء حريق ،الزامي مي
باشد
ج :موزه ها و كتابخانه هاي عمومي بزرگ و سايت هاي كامپيوتري:
در اين ساختمانها بجز نصب كپسولهاي اطفاء حريق و اجراي شبكه لوله كشي سيستم
تر از نوع هوزريل در قس��مت هاي اداري و راهروها و يا مش��ابه ،در قسمت مخازن
كتب در كتابخانه ها و سايت هاي كامپيوتري و محل نمايشگاهها در موزه ها ،طبق
استاندارد هاي مربوطه ،اجراي سيستم اطفاء اتوماتيك گازي ،مانند گاز  FM200و يا
آرگونايت و يا مشابه توصيه اكيد مي گردد.
 -1مسئوليت طراحي:
مسئوليت طراحي سيستم هاي اطفاء حريق ،محاسبات سايز لوله ها و شيوه اجراي
شبكه و تعداد رايزرها ،تعيين هد ودبي پمپها و ظرفيت منبع ذخيره آب در اين گروه از
ساختمانها ،به عهده مهندس طراح تاسيسات ساختمان مي باشد
 -2سيستم هاي اطفاء حريق
در اين گروه از ساختمانها ،طراحي محاسبه و اجراي شبكه آب آتش نشاني از نوع تر
( هوزريل) با انشعابات 1اينچ براي هر جعبه و جعبه هاي آتش نشاني مجهز به شيلنگ
الستيكي فشار قوي  3/4اينچ و تامين فشار  2/2بار براي سر نازلها با دبي8GPM
تا  10GPMجهت رديفهاي الف ،ب و ج و همچنين طراحي و محاس��به و اجراي
شبكه اطفاء حريق اتوماتيك نوع ( اسپرينكلر ) براي ساختمانهاي گروه رديف الف و
پاركينگ ماشينها (در گروههاي رديف الف و ب و ج ) الزامي است .بديهي است كه
در اين س��اختمانها تامين فش��ار  2/2بار و دبي  20گالن در دقيقه براي هر آب فشان
(اسپرينكلر) نيز ضروري ميباشد.
توضيح اينكه:
الف -در پاركينگ ها نصب اس��پرينكلر در كليه فضاهاي پاركينگ اعم از محلهاي
پارك ماش��ين و يا فضاهاي ارتباطي و عبور و مرور و همچنين ورودي رمپ به هر
طبقه الزامي است
ب :نصب يك شير كنترل قطع و وصل ( )Floor Control Valveو همچنين
نصب فلوس��وئيچ مرتبط با سيستم اعالم حريق در انش��عاب هر طبقه ضروري مي
باشد
 -3جنس لوله هاي آتش نشاني:
جهت اجراي سيستم هاي اطفاء حريق ميبايد از لوله هاي فوالدي و اتصالت جوشي
مطابق با  ( DIN 2440وزن متوسط ) استفاده گردد.
 -4حجم منبع ذخيره آب و محل استقرار آن:
حج��م منبع ذخيره آب براي سيس��تم اطف��اء حريق تر از ن��وع هوزريل و اتوماتيك
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( اسپرينكلر ) بايد توسط مهندس طراح ،محاسبه و محل استقرار آن تعيين گردد .ولي
باتوجه به اس��تانداردها ،ميزان آب ذخيره جهت اطفاء حریق ساختمانهاي رديف ب و
ج نبايد كمتر از پنج متر مكعب و جهت رديف الف نبايد كمتر از  24متر مكعب باشد.
بديهي است منبع ذخيره آب و لوله ها ،بايد در برابر يخ زدگي در فصل سرما و ساير
آسيبها ،نظير خوردگي محافظت گردد .ضمن َا توصيه ميگردد جهت جلوگيري از راكد
ماندن آب20 ،درصد به حجم منبع ذخيره اضافه و اين آب بايد به تناوب براي مصارف
بهداشتي و غيره استفاده و سپس جايگزين گردد
 -5مشخصات جعبه هاي آتش نشاني و محل نصب آنها:
جعبه آتش نشاني نوع هوزريل بايد در محل هاي مناسب و قابل رويت و دسترس و
در ارتفاع حداكثر  120سانتي متر از كف تمام شده نصب گردند
طول شيلنگ هر يك از جعبه هاي آتش نشاني حداكثر  20متر ،فاصله دو جعبه از
يكديگر در هر طبقه 30متر و طول پاش��ش آب از س��ر نازل  6متر مي باشد بديهي
استكه كليه قسمتهاي ساختمان بايد تحت پوشش اين سيستم قرار گيرد ،لذا تعداد و
نوع اين جعبه ها بايد باتوجه به زير بناي ساختمان توسط مهندس طراح تا سيسات
ساختمان تعيين گردد
 -6كپسولهاي آتش نشاني:
نصب كپس��ولهاي پودر خش��ك  6كيلو گرمي و دي اكس��يد كربن 3كيلوگرمي در
محله��اي الزم ( ترجيح�� َا در داخل جعبه ه��ا ) همچنين در ات��اق تابلوهاي برق ،و
موتورخانه آسانسورها الزامي مي باشند
ضمنآ در موتور خانه هاي مركزي كپسول پودر خشك متناسب با بزرگي و يا كوچكي
فضا به تعداد و وزن مناسب بايد تهيه و نصب گردد
 -7سيستم هاي پمپاژ آب آتش نشاني:
جهت پمپاژ آب س��يتمهاي آتش نشاني اين س��اختمانها ،الزم است از بوستر پمپ،
متش��كل از يك يا چند پم��پ ،تابلو برق ،تجهيرات كنترلي ،مخزن تحت فش��ار و
شيرآالت الزم استفاده گردد.
هد بوس��تر پمپ بايد با توجه به طول مس��ير لوله كشي و تعداد اتصاالت مصرفي و
همچنين ارتفاع س��اختمان وفشار الزم پشت نازلهاي هوزريل و يا اسپرينكلر ،و دبي
بوستر پمپ ،بر اساس  165گالن در دقيقه جهت اسپرينكلر ها در يك منطقه با 150
متر مربع براي س��طح آتش س��وزي با خطر كم بعالوه دبي سه عدد هوزريل ،توسط
مهندس طراح ،محاسبه و تعيين گردد
بوستر پمپ ها بايد در موتورخانه ها و در محلي مناسب نصب گردند.
تذكر مهم :براي س��اختمانهايي نظير پاس��اژ ها ،انبارهاي بزرگ ،رستورانهاي بزرگ،
فروشگاههاي زنجيره اي ،كتابخانه ها و موزه ها كه سيستم اعالم حريق بايد جامع
و كامل اجرا گردد توصيه اكيد مي شود طراحي ( با هماهنگي مهندسان طراح برق )
بطريقي صورت پذيرد كه در شرايط اضطراري سيستم اعالم حريق به طور اتوماتيك
به مركز تلفن آتش نشاني مرتبط گردد.
گروه ه :ساختمانها و يا مجتمع هاي مسكوني  10تا  23طبقه و ساختمانهاي
عمومي بيش از  6سقف ،تيپ با خطر كم در طبقه بندي آتش سوزي
كليه ساختمانهاي  10تا  23طبقه باالتر از ترازكف خيابان( و يا تا ارتفاع  75متر از تراز
پمپ خانه) مسكوني و كليه ساختمانهاي عمومي بيش از  6سقف با خطر كم در طبقه
بندي آتش سوزي ،نظير س��اختمانهاي محل اقامت موقت و پذيرائي ،ساختمانهاي
اداري ،تجاري و مراكز داد و ستد بزرگ جزو ساختمانهاي گروه ه محسوب مي شوند
تاسيسات مورد نياز
تاسيسات اطفاء حريق و سيس��تم هاي حفاظت و ايمن سازي مورد نياز اين گروه از
ساختمانها عالوه بر نصب كپسولهاي آتش نشاني و اجراي شبكه لوله كشي سيستم
ه��اي تر ( )Wet stand pipeنوع هوزريل و خش��ك ( )Dry stand pipe
ش��امل الزام طراحي و اجراي سيس��تم اطفاء حريق اتوماتيك از نوع اسپرينكلر براي
راهروها ،كريدور ها ،ورودي به هر واحد اقامتي در هتل ها و يا واحد هاي مس��كوني
و اداري و همچنين فضاهاي عمومي ساختمانها شامل سالن هاي اجتماعات و محل
هاي تجمع ،رستورانها ،پاركينگ ها ( ورودي رمپ پاركينگ ها در كليه طبقات براي
جلوگيري از گس��ترش دود و آتش و فضا هاي عبور و پارك ماش��ين ها ) و س��اير
فضاهاي مشابه مي باشد
در اين گروه از س��اختمانها نيز تامين برق اضطراري از طريق مولد برق ويژه سيستم

اطفاء حريق الزامي است
 -1مسئوليت طراحي
در اين گروه از ساختمانها مسئوليت طراحي سيستم هاي اطفاء حريق ،محاسبات سايز
لوله ها و شيوه اجراي شبكه و تعداد رايزرها ،تعيين هد و دبي پمپ ها و ظرفيت منابع
ذخيره آب ،انتخاب نوع و تيپ جعبه هاي آتش نشاني و سيستم هاي اسپرينكلر در اين
گروه بعهده مهندس طراح تاسيسات ساختمان مي باشد .مهندس طراح ميبايد با توجه
به كليه الزامات فوق الذكر شبكه سيستم هاي اطفاء حريق ( تر ،خشك و اسپرينكلر)
مورد نظر را با رعايت ضوابط و اس��تانداردهاي  NFPAو يا  BSطراحي و محاسبه
نموده ،هد و دبي سيستم پمپاژ و حجم ذخيره آب مورد نياز را تعيين و اعالم نمايد.
 -2سيستم هاي آتش نشاني
در اين گروه از ساختمانها:
طراحي محاسبه و اجراي شبكه آب آتش نشاني از نوع تر ،تيپ هوزريل با انشعابات
 1اينچ براي هر جعبه و جعبه هاي آتش نشاني مجهز به شيلنگ الستيكي فشار قوي
اينچ ،تامين فشار  2/2بار ،سر نازلها با دبي  8GPMتا 10GPM
طراحي محاس��به و اجراي شبكه آب آتش نشاني از نوع خشك (( Dry Stand pipeتيپ فايبر باكس  -اجراي رايزر خشك انشعابات  1اينچ براي هر فايرباكس،
نصب فايرباكس مجهز به ش��ير فلكه فش��ار قوي  1اينچ به همراه كوپلينگ  1اينچ
فشار قوي ،شيلنگ پرلون  1اينچ در داخل ساختمان و همچنين نصب شير يكطرفه
در محلي مناس��ب به همراه كوپلينگ فش��ار قوي سايز 2اينچ به تعداد الزم در خارج
ساختمان جهت امكان تزريق آب توسط نيروهاي آتش نشاني
در شبكه لوله كشي سيستم خشك ،نصب يك شير تخليه هواي اتوماتيك در باالترين
نقطه و يك عدد ش��ير تخليه آب در پائين ترين نقطه لوله كش��ي هريك از رايزر ها
الزامي است
طراحي محاس��به و اجراي ش��بكه اطفاء حريق اتوماتيك نوع اسپرينكلر مطابق بامقررات ملي ،استاندارهاي  NFPAو يا  BSبراي فضاي راهروها ،كريدور ها ورودي
به هر واحد اقامتي در هتل ها و همچنين واحد هاي مس��كوني و اداري و فضاهاي
عمومي س��اختمانها شامل س��الن هاي اجتماعات و محل هاي تجمع – رستورانها
پاركينگ ها ( ورودي رمپ پاركينگ ها در كليه طبقات براي جلوگيري از گسترش
دود و آتش و فضا هاي عبور و پارك ماشين ها )
توضيح اينكه :تامين حداقل فشار  2/2بار پشت هر افشانك سيستم اسپرينكلر بادبي
 20گالن در دقيقه الزامي است
در اين گروه از ساختمانها سايز و تعدا د لوله هاي رايزر يا رايزرهاي شبكه سيستم اطفاء
حريق با توجه به محاسبات شبكه و تعداد هوزريل ها و اسپرينكلر ها ،توسط مهندس
طراح محاسبه و مشخص خواهد شد
توضيح اينكه :در صورت اجراي سيستم اطفاء حريق بصورت مركب ( تركيبي ) سايز
لوله ها در ابتداي رايزر نبايد كمتر از  6اينچ باشد در آنصورت مهندس طراح مي تواند،
سايز لوله  30متر انتهايي رايزر را  4اينچ انتخاب نمايد
مالحظات الزم در اجراي سيستم اطفاء حريق اتوماتيك و نصب اسپرينكلر
در ورودي واحدها :نصب يك عدد اسپرينكلر الزامي مي باشددر پاركينگ ها :در كليه فضاهاي پاركينگ اعم ازفضاهاي ارتباطي و يا محل هايپارك ماشين نصب اسپرينكلر با
توجه به نوع و سطح پوشش آن طبق استاندارد  NFPAو همچنين ورودي رمپ
پاركينگ به هر طبقه جهت جلوگيري از
توسعه وانتقال دود و آتش الزامي است
 -6در اج��راي رايزره��ا پي��ش بيني و نصب يك ش��يرفلكه كنت��رل قطع و وصل
( )Floor Control Valveدر محل انشعاب هر طبقه و همچنين نصب فلوسوئيچ
مرتبط با سيستم اعالم حريق الزامي است.
 -7عملكرد شير كنترل ( قطع و وصل ) طبقه ،بايد بطريقي باشد كه ايزوله اسپرينكلر
هاي آن طبقه جهت تعميرات احتمالي ،بدون اينكه حفاظت ساير طبقات كاهش يابد
امكان پذير باشد.
 -8تاسيسات و كليه تجهيزات و لوله كشي هاي سيستم اطفاء حريق ،بايد در برابر
احتمال يخ زدگي در فصل س��رما و ساير آس��يب ها نظير خوردگي ،به نحو مطلوب
محافظت گردند

 -3جعبه هاي آتش نشاني
جعبه آتش نشاني ( هوزريل ) بايد در كليه طبقات در محل ها ي مناسب و قابل رويت
ودسترس ساكنان نصب گردند ،جعبه آتش نشاني مرکب ( خشك و تر ) بايد در ارتفاع
حداكثر  90سانتي متر از كف تمام شده نصب شود.
 طول شيلنگ جعبه هاي آتش نشاني بايد به اندازه اي انتخاب گردد كه دورتر يننقطه محلي از ساختمان را كه آن جعبه در آن قرار دارد ،پوشش دهد.
(طول شيلنگ جعبه هاي آتش نشاني را مي توان حداكثر تا  25متر انتخاب نمود).
بديهي اس��ت كه تعداد و نوع اين جعبه ها با توجه به زير بناي س��اختمان ،توس��ط
مهندس طراح تاسيسات ساختمان تعيين مي گردد.
 -4شبكه لوله كشي آتش نشاني خشك ( )Stand pipe Dry
 بمنظور امكان تغذيه شبكه خشك به وسيله خودروهاي حامل آب آتش نشاني ،الزماست در خارج ساختمان درمكاني قابل دسترس مأموران آتش نشاني ،يك اتصال آتش
نشاني با كوپلينگ و شير يكطرفه  2اينچ نصب گردد
 س��ايز لوله رايزرهاي عمودي شبكه خش��ك بايد در ابتداي رايزر  6اينچ و  30مترانتهايي آن حداقل ( 4اينچ ) و انشعاب براي هر جعبه آتش نشاني 1اينچ باشد
 در سيستم لوله كشي شبكه خشك براي هر جعبه آتش نشاني نصب شير فلكه فشارقوي  1اينچ به همراه كوپلينك  11اينچ الزامي است
بايد توجه داشت كه در سيستم لوله كشي شبكه خشك نصب يك عدد شير تخليه
آب در پايين ترين و يك عدد شير اتومات تخليه هوا در باالترين قسمت را يزرهاي
شبكه خشك الزامي است
بديهي است كه اين شيرها بايد از انواع فشار قوي بوده و دست كم تحمل فشار كار
سيستم را داشته باشند
توضيح اينكه :شبكه سيستم خشك آتش نشاني در شرايط عادي فاقد آب بوده و تنها
در شرايط اضطراري توسط خود روهاي حامل آب آتش نشاني جهت تأمين آب اطفاء
حريق مورد بهره برداري قرار ميگيرد
 -5جنس لوله هاي آتش نشاني
جهت اجراي سيستم هاي اطفاء حريق تر( Stand pipe (Wetبايد از لوله هاي
فوالدي و اتصاالت جوش��ي مطابق با  ( DIN 2440وزن متوسط ) و براي سيستم
خش��ك(  )Stand pipe Dryاز لوله هاي فوالدي و اتصاالت جوش��ي بدون درز
مطابق با  DIN 2440استفاده نمود
 -6حجم منبع ذخيره آب و محل استقرار آن
حجم ذخيره آب براي سيتم آتش نشاني تر بايد توسط مهندس طراح محاسبه و تعيين
گردد ولي با توجه به الزام اجراي سيس��تم اطفاء حريق اتوماتيك اس��پرينكلر ،ميزان
ذخيره آب آتش نشاني براي اين گروه از ساختمانها نبايد كمتر از  30000ليتر باشد.
منبع ذخيره آب آتش نشاني ( تامين كننده آب سيستم تر) بايد در محلي مناسب در
پيلوت و يا زير زمين نصب گردد و براي جلوگيري از راكد ماندن آّب آن الزم اس��ت
ترتيبي اتخاذ ش��ود تا حدود  20درصد حجم آب ذخيره براي مصارف بهداش��تي و يا
آبياري مرتب برداشت و سپس جايگزين گردد.
تذكر :طبق ضوابط ،استخر ها و يا چاههاي آب ،منابع ذخيره آب ،آتش نشاني تلقي
نمي گردند
 -7سيستم هاي پمپاژ آب آتش نشاني ،ميزان آبدهي و تعيين فشار الزم
جهت پمپاژ آب سيس��تم هاي آتش نش��اني ،الزم ا ست از بوستر پمپ آتش نشاني
(متشكل ازيك يا چند پمپ ،تابلو برق ،تجهيزات كنترلي ،منبع انبساط بسته و شيرآالت
و غيره ) جهت تامين فش��ار آب آتش نشاني استفاده شود .هد و دبي بوستر پمپ ها
مي بايد با توجه به طول مسير لوله كشي و تعداد اتصاالت مصرفي و ارتفاع ساختمان
قطر و جنس لوله ها تعداد هوزريل ها و اسپرينكلر ها توسط مهندس طراح محاسبه
و تعيين گردد
توضيح اينكه :در گروه ساختمانهاي با خطر كم در طبقه بندي آتش سوزي تقاضاي
آب براي سيستم آب فشان با پيش فرض منطقه عمليات آب فشان ( سطح تر ) به
ميزان  150متر مربع ،حداقل عبارت از  150GPMباشد ،بايستي تقاضاي آب  5عدد
هوزريل نيز به آن اضافه گردد
 -8كپسولهاي آتش نشاني و محل نصب آنها
-در اين گروه از س��اختمانها مانند س��اختمانهاي گروه ج ،نصب تعداد الزم و كافي

كپس��ول پودر خشك  6كيلو گرمي در طبقات و پيلوت ،ترجيح َا در داخل جعبه هاي
آتش نشاني
نصب كپسول دي اكسيد كربن نوع سه كيلو گرمي در داخل واحدها ،اتاق تابلوهايبرق ،موتورخانه ،آسانس��ورها در محلي قابل دسترس��ي و روئيت و دور از تأسيس��ات
گرمايشي مانند پكيج ،آبگرمكن ،گاز خوراك پزي و غيره دور از نور مستقيم خورشيد
الزامي است
بديهي اس��ت كه تعداد ،نوع و تيپ كپس��ول ها بايد با توجه به زير بناي محل نصب
مشخص گردد
در موتورخانه هاي مركزي نيز بايد كپس��ول پودر خش��ك ،متناسب با بزرگي و ياكوچكي موتور خانه به تعداد و وزن متناسب تهيه و نصب گردد.
 -9لزوم تامين فشار مثبت هوا در البي ها و دهليزهاي پلكان ها:
در اين گروه از س��اختمانها تامين فش��ار مثبت در باكس پلكانها به شرح زير الزامي
است.
الف :سيستم فشار مثبت هوا در باكس پلكان بايد كام َ
ال دود بند اجرا گردد.
ب :چنانچه ارتفاع بناهاي مسكوني بيش از  30متر (  10طبقه ) و بناهاي اداري بيش
از  20متر (  6طبقه ) باشد الزم است سيستم مثبت فشار هوا به صورت شبكه هاي
كانال كشي طراحي و اجرا شود.
ج :اختالف فشار هواي داخل دهليزهاي پلكان با خارج آن بايد برابر  0/2اينچ آب باشد
تا درب هاي ورودي به دهليز پلكانها به سهولت قابل باز و بسته شدن باشند.
د -اين سيستم بايد به طريقي طراحي و اجرا شود كه بتوان حداقل  5برابر حجم فضاي
باكس پلكان را در زمان يك ساعت هوادهي كرد.
ه:عملكرد سيستم فشار مثبت هوا:
شروع عملكرد سيستم فشار مثبت هوا بايد همزمان با عملكرد سيستم هاي اعالم و
يا اطفاء حريق اتوماتيك و يا هر دو سيستم صورت پذيرد.
ت :سيستم فشار مثبت هوا را بايد بتوان بصورت دستي از مدار خارج و خاموش نمود.
 -10شرايط محل استقرار دستگاه تامين فشار مثبت
الف :به فضاي باز ارتباط داشته باشد.
ب :بايد نس��بت به نفوذ محصوالت آتش س��وزي و ساير آالينده هاي هوا محافظت
شده باشد.
 -11لزوم آموزش ساكنان و آماده بكار بودن دائم سيستم هاي اطفاء حريق
 بايد توجه داشت كه آماده به كار بودن و امكان استفاده بهينه از شبكه و دستگاههاو تجهيزات اطفاء حريق ساختمانها در گروههاي مختلف ميسر نمي شود مگر آنكه
آموزش چگونگي اس��تفاده از تجهيزات اطفاء حريق به ساكنان و همچنين سرويس
و نگهداري متناس��ب و مداوم توسط افراد ذيصالح همواره در دستور كار مديران اين
ساختمانهاباشد.

* تقدیر و تشکر
در خاتمه  ،ضمن آرزوي اينكه آئين نامه تدوين شده بتواند مشكالت طراحي و اجراي
سيستم هاي تاسيسات اطفاء حريق ساختمانها را حل و تسهيالت الزم جهت نظارت
بر حس��ن انجام آنها را فراهم نمايد  ،برخود الزم مي داند از مساعدت هاي بي دريغ
رؤس��اي محترم سازمان هاي نظام مهندسي و آتش نشاني استان خراسان رضوي و
كارشناسان محترم خانم مهندس فاطمه مهاجري مقدم و آقايان مهندسين  ،محمد
تقي باقريان  ،محمد متقين  ،ابراهيم صالحي و همچنين سركار خانم مهندس ترانه
مهاجر كوهستاني و آقايان مهندسين  ،محمد سپهر  ،حسين مهرشيد و رضا بشير و
محمد رضا فرزان ( نمايندگان محترم گروهاي تخصصي و نظارت عاليه سازمان نظام
مهندس��ي ) بویژه آقايان مهندسين جندقي و شه پرست نمايندگان محترم سازمان
آتش نشاني خراسان رضوي كه با جديت و صرف وقت بسيار موجبات تهيه و تدوين
اين آئين نامه را فراهم نمودند شكر نموده و آرزوي موفقيت بيشتر ايشان را داشته باشم.
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مکانیک

آشنايي با نرم افزارAUTO CAD MEP
مهندسمحسنمحدث|عضوهيئتعلميدانشكدهفنيمشهد(شهيدمنتظري)ومدرسسازماننظاممهندسيخراسان

چكيده :
همراه با گس��ترش شتابان تكنولوژي رايانه ها ،نرم افزارهاي رايانه اي نيز روز به روز
قدرتمند تر و پوياتر در خدمت انس��ان هزاره س��وم قرار ميگيرند .بيش از سي سال از
اولين نسخه نرم افزار معروف و مشهور اتوكد (  ) Auto CADمي گذرد .شركت
اتودسك (  ) Auto deskبا به روز كردن اين نرم افزار هر ساله آن را قوي تر ،كاملتر
و زيباتر در خدمت مهندس��ان و طراحان قرار ميدهد .اگر چه نسخه اصلي و عمومي
اتوكد كامل بوده و در نوع خود كمبودي ندارد و ميتواند در طراحي مورد استفاده تمام
رشته هاي مهندسي قرار گيرد ،اما با توجه به تحول عظيم در طراحي هاي تخصصي
و نياز تسريع در انجام كارها متخصصان رشته هاي مختلف مهندسي به مرور يكي
پس از ديگري متقاضي به اتوكدهاي تخصصي خاص گرديدند .اتوكد  MEPيكي از
اين نسخه ها است كه در خدمت مهندسان و طراحان تأسيسات مكانيكي و برقي قرار
گرفته است كه در اين مقاله جهت آشنايي عالقمندان مروري بسيار مختصر و گذرا به
توانايي ها و قابليتهاي اين نرم افزار خواهيم داشت.
* مقدمه :
امروزه نرم افزارهاي رايانه اي در هر زمينه تخصصي تبديل به ابزار قدرتمندي شده
اند كه اگر از مهندس��ان و متخصصان آنها را بگيريم گويي آنان را بدون س�لاح به
ميدان جنگ فرس��تاده ايم .يك��ي ا ز ا ين نرم افزارهاي قدرتمند اتوكد اس��ت كه از
اولين نس��خه عمومي آن بيش از س��ي سال ميگذرد ( .اينجانب اولين بار با نسخه 6
«  » Release 6آن در دانشكده مهندسي مشهد در سال  1366آشنا شدم ) متناسب
با پيش��رفت سخت افزارهاي رايانه اي نسخه هاي بعدي توسط شركت اتودسك به
دنيا عرضه شد و روزبروز سطوح گرافيكي اين نرم افزار ارتقاء يافت و در حال حاضر
نسخه  2010اين نرم افزار با محيط هائي متفاوت نسبت به نسخه هاي قبلي در اختيار
كاربران است .در سالهاي اخير ،رشته هاي مختلف مهندسي نيز نسخه هاي تخصصي
تري از اين نرم افزار را به خدمت گرفته اند و راحت تر و سريع تر كارهاي اختصاصي
خود را انجام ميدهند .ن��رم افزارهايي مانند  Archi CADبراي معمارانsolid ،
و  Catiaبراي مهندس��ان مكانيك با گرايش جامدات و س��اخت و توليد و باالخره
 Auto CAD MEPويژه مهندس��ان تأسيس��ات مكانيك با گرايش سياالت از
اين جمله اند.
اينجانب در طول سالها تدريس  CADبه دانشجويان تأسيسات كمبود و خالء يك
نسخه تأسيساتي از اين نرم افزار را گوشزد ميكردم .اگر چه همانطوريكه قب ً
ال ذكر شد
نسخه هاي عمومي  CADهيچ كمبودي ندارند و ميتوانند مورد استفاده تمام رشته
هاي مهندسي قرار گيرند اما براي صرفه جويي در وقت و كوتاه كردن زمان ترسيم
نقشه هاي فني بهتر است مهندسان هر رشته با نسخه هاي تخصصي رشته خود آشنا
شوند .بعنوان مثال ،فنر مارپيچ حلزوني را ميتوانيم با نرم افزار عمومي اتوكد رسم كنيم (
البته با صرف وقت زياد ) اما رسم اين فنر با نرم افزار ساليد فقط چند ثانيه طول ميكشد.
اكنون تجسم كنيد يك مهندس تأسيسات بخواهد پالن چيدمان يك موتورخانه را
به صورت ايزومتريك و مدل سه بعدي ترسيم كند و نيز بخواهد مشكل تداخل لوله
ها و رايزرها و كلكتورها را بررس��ي كند .چنين ترس��يمه اي با نسخه معمولي اتوكد
بسيار وقت گير است و نياز به آشنايي در حد پيشرفته (  )Advancedبا نرم افزار

مذكور دارد .اما با نرم افزار اتوكد  MEPميتواند اين كار را به راحتي و با سرعت باال
انجام دهد .زيرا در آرشيو اين نرم افزار تمام المان ها و تجهيزات مورد نياز تأسيسات
ساختمان از قبل پيش بيني شده است و طراح تنها با انتخاب آنها با دستي باز مي تواند
هر آرايشي از موتور خانه مذكور را داشته باشد .بحث طراحي و مهندسي پروژه هاي
ساختماني درگير در مشكالت سازه ،معماري و تأسيسات هستند كه امروز مهندسان
مذكور و مس��ئول به صورت انفرادي كار طراحي را انجام ميدهند اينجانب در طول
سالها نظارت بر تأسيسات مكانيكي ساختمانها در سازمان نظام مهندسي هنوز نقشه و
كاري بدون عيب و نقص نديده ام كه البته دليل اصلي آن نيز ميتواند همين امر باشد.
اما در طراحي مدرن امروزه تيم مهندسان درگير در يك پروژه به صورت هم زمان (
 ) on-lineو با اس��تفاده از نرم افزارهاي تخصصي خود ،فايل هايي سازگار و آشنا
براي يكديگر توليد ميكنند و به صورتي هوشمند طراحي يك پروژه را نجام ميدهند
بط��وري كه طراحي هاي نوين فراتر از طراحي هاي س��ه بعدي بوده و بعد چهارم (
زمان ) و بعد پنجم ( ارزش مالي پروژه ) نيز در آناليز و تصميم گيري ها دخالت داده
مي ش��وند .يكي از پيش��گامان طراحي به روش باال كه روش « مهندسي اطالعات
ساختمان » ناميده ميشود شركت  Auto deskاست كه با طراحي مجموعه اي از
نرم افزارهاي متنوع در تمام حوزه هاي مختلف طراحي س��اختمان كمك شاياني به
مهندسان و طراحان ميكند.
* آشنايي با نرم افزا رAuto CAD MEP
ش��ركت  Auto deskدر س��ال جاري(  ) 2010نرم افزاري تخصصي تأسيس��ات
س��اختمان را تحت عنوان  Auto CAD MEPارائه نموده است كه ميتوان ادعا
كرد اولين بار مهندسان تأسيسات ساختمان صاحب يك نرم افزار ترسيمي و طراحي
تخصصي شده اند .اين نرم افزار شامل آرشيوي از اجزاي مكانيكي تأسيسات ساختمان
(  ) Mechanicalاجزاي الكتريكي تأسيس��ات ساختمان ( ) Electricalاجزاي
لوله كشي تأسيسات س��اختمان(  ) pipingو لوله كشي فاضالب (plumbing
) ميباش��د كه باختصار تحت عنوان  Auto CAD MEPبر روي نس��خه 2010
نرم افزار مش��هور اتوكد ارائه شده ا ست .اتوكد  MEPيكي از نرم افزارهاي طراحي
س��اختمان به روش « مهندسي اطالعات ساختمان » است كه ميتوان به كمك آن
سيستمهاي تأسيسات مكانيكي و برقي س��اختمان را طراحي و ترسيم كرده و تمام
اجزاي مربوطه را به صورت واقعي ش��بيه س��ازي كرد .تفاوت اصلي اين نرم افزار با
اتوكد معمولي ،همزمان طراحي و محاسبه و ترسيم در محيط  MEPاست معمو ًال
در طراحي تأسيسات ساختمان پس از طراحي و محاسبه توسط سيستمهاي مختلف
به صورت دستي و يا نرم افزاري ،ترسيمات در محيط اتوكد انجام ميشود ولي در نرم
افزار  MEPامكان طراحي و محاسبه و ترسيم فراهم گرديده است .از اين رو شايد
بهتر باش��د اين نرم افزار را اتوكد محاس��باتي بناميم .نرم افزار  MEPعالوه بر نوار
ابزارهاي  Tool barsاتوكد معمولي داراي نوار ابزارهاي جديد براي پاس��خگويي
به نيازهاي طراحي در فضاهاي تأسيس��ات ساختمان اس��ت .اين نوار ابزارها ما را به
محيط طراحي در تهويه مطبوع  ،HVACمحيط طراحي لوله كش��ي آب رساني و
سرد و گرم بهداشتي ساختمان  pipingو محيط طراحي تأسيسات برق ساختمان
 Electricalو محيط طراحي لوله كش��ي فاضالب س��اختمان  plumbingمي

برد كه موجب صرفه جويي در وقت طراحي و محاسبه يك پروژه ساختماني ميشود.
هوش��مند بودن اجزاي مختلف در سيستمهاي تأسيس��ات مكانيكي و برقي يكي از
قابليته��اي اين نرم افزار به ش��مار مي آيد بطوريكه به كمك آن ميت��وان اجزا را در
سيستمهاي مختلف به يكديگر اتصال داد .قابليت نرم افزار در شناسايي خصوصيات
ه��ر جزء و برقراري اتصاالت به صورت دقيق يكي ديگر از ويژگيهاي مهم MEP
است اين امر به طراح كمك ميكند تا سيستمهاي مختلف را به آساني و با سرعت و
دقت بيشتري به يكديگر اتصال دهد .در سيستمهاي مكانيكي ،الكتريكي و لوله كشي
جهت عملكرد مناس��ب و صحيح نياز به محاس��به ابعاد و اندازه ها ميباشدMEP .
با اس��تفاده از ابزارهاي محاسباتي سيستمهاي مختلف را ميتواند بصورت لحظه اي
سايزينگ نمايد .همچنين ميتواند فايلهاي خروجي از نرم افزارهاي محاسباتي ديگر
را با فرمت  gbXMLدريافت و يا در اختيار آن نرم افزارها قرار دهد .همچنين پس
از پاي��ان طراحي به منظور ارزيابي پارامترها و يا در برخي موارد جهت تغيير اندازه به
منظور عملكرد بهتر سيستم ميتواند هر يك از سيستمهاي تهويه مطبوع الكتريكي و
لوله كشي را آناليز نمايد .الگوها كه در واقع ترسيمات با تنظيمات از قبل آماده هستند
ميتوانند در هر نقشه جديدي به كار گرفته شوند .اين الگوها و اجزا عبارتند از كانالها،
لول��ه ها ،كابل ها ،لوله هاي فاض�لاب ،هواكش ( ونت ) ،انواع اتصاالت و تجهيزات
مانند دستگاههاي هواساز ،چيلرها ،بويلرها ،پمپ ها و .....كه به صورت مدل سه بعدي
نيز ميتوانند نمايش داده شوند.
* نتيجه گيري و پيشنهاد :
بدون شك فراگيري و آموزش نرم افزارهاي تخصصي كمك شاياني به ارتقاء سطح
دانش مهندس��ان و طراحان در هر رش��ته اي ميكند سازمان نظام مهندسي خراسان
در اين راس��تا تالش و كوش��ش شايسته اي در س��الهاي اخير داشته است .پيشنهاد
گنجاندان آموزش نرم ا فزارهايي مانند  Auto CAD MEPو ساير نرم افزارهاي
مناسب در دوره هاي ارتقاء پايه مهندسان مكانيك ميتواند سودمند باشند .همچنين
انجمنهاي صنفي مهندسان به عنوان بازوهاي سازمان نظام مهندسي ميتوانند در اين
راستا سياستگذاري و تالش نمايند .شاخه جوانان انجمن صنفي مهندسان مكانيك
خراسان ميتواند برنامه آموزشهاي نوين مهندسان جوان مكانيك را با تالش و همتي
مضاعف س��رلوحه كار خود قرار دهد و بدون شك انجمن صنفي مكانيك و سازمان
نظام مهندس��ي خراس��ان نيز حمايتهاي مادي و معنوي خود را دريغ نخواهند نمود.
اينجانب همواره در شگفت بوده ام از اينكه سازمان نظام مهندسي با توجه به امكانات و
نيروهاي شايسته اي كه عضو سازمان هستند ،اعم از اعضاي هيئت علمي دانشگاهها
و يا ساير متخصصان و مهندسان عضو سازمان كه كوله باري از تجربه هاي گرانبها
را در سينه دارند ،چرا تا كنون مبادرت به تأسيس دانشگاهي در رشته هاي مورد نياز (
معماري ،سازه ،برق ،مكانيك و نقشه برداري ) نكرده است ؟ خروجي هاي اين دانشگاه
مي توانند در قالب واحدهاي درسي مباحث تدوين شده در مقررات ملي ساختمان را
آموزش ببينيد و دوره كار آموزي را در پروژه هاي ساختماني بزرگ كشور بگذرانند .از
امتيازات ويژه اين فارغ التحصيالن ميتواندت دريافت پايه  3و يا  2با توجه به معدل و
حذف دوره انتظار براي دريافت پروانه اشتغال بكار مهندسي باشد .اينجانب با توجه به
تجربه طوالني در امر آموزش اگر قابل باشم از هيچ كوششي دريغ نخواهم كرد.
پيش نياز آموزش نرم افزار  ،MEPآشنايي با نرم افزار اتوكد ميباشد لذا عالقمندان
به فراگيري بايد با نرم افزار اتوكد معمولي در حد متوسط آشنا باشند و نيز با مباحث
تهويه مطبوع و  HVACآشنايي كافي داشته باشند و آنگاه در يك دوره تخصصي
اتوكد  MEPرا آموزش ببينيد .به ياري خداوند انجمن صنفي مهندس��ان مكانيك
خراسان در اين زمينه پيش قدم خواهد شد .از تمامي عزيزان عالقمند به فراگيري اين
نرم افزار دعوت مي نمايم تا به طريقي عالقمندي خود را به سازمان نظام مهندسي
خراسان و يا دفتر انجمن صنفي مهندسان مكانيك اعالم نمايند تا برنامه ريزي الزم
صورت پذيرد.

* تقدير و تشكر
در انتها از آقاي مهندس محمدحس��ن عباس نيا تهراني كه زحمت ويراس��تاري اين مقاله را بر عهده
داشته اند سپاسگزارم.
* منابع
طراح��ي تأسيس��ات س��اختمان با ن��رم اف��زار  Auto CAD MEPمهن��دس ميثم ب��ار فروش،
مهندس عليرضا نيكخواه ،تهران ،يزدا1388 ،
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اس��تفاده از بان��ك اطالع��ات  GISدر برنام��ه ري��زي حم��ل و نقل ش��هري

 -1مقدمه  :کاربرد بانک اطالعات  GISدر مهندسي عمران

برنامهریزان ش��هری در مطالعات مربوط به کار خود اطالعات مختلفی را جمعآوری،
طبقهبندی ،تجزیه و تحلیل مینمایند .ولی به دلیل حجم عظیم این اطالعات و نیز
محدودیت ذهن انس��ان در پردازش اطالعات بهرهگیری از یک سیستم کامپیوتری
جه��ت پ��ردازش اطالعات ضروری اس��ت .یکی از این سیس��تمها تح��ت عنوان
"سیستم اطالعات جغرافیایی ( ")GISنام گرفته است .سیستم اطالعات جغرافیایی
( )GISدر اوایل دهه  1960برای اولین بار در کانادا مطرح شد و از آن تاریخ روز به روز
به تعداد طرفداران آن افزوده شده است ]1[.گروهی از برنامهریزان شهری متخصصان
عمران میباشند که میتوانند از سیستم اطالعات جغرافیایی استفاده کنند.
از جمله کاربردهای  GISدر عمران میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 -1تهیه نقشههای حوادث و بالیای طبیعی.
 -2تهیه نقش��ههای مکانیاب��ی ( )Site selectionبه منظور انتخاب مکانهای
مناسب جهت اجرای پروژههای مهندسی نظیر انتخاب مکانهایی برای دفن مواد زائد،
خط لوله ،جاده ،راهآهن ،سدها ،گسترش و توسعه ساختمانسازی و...
 -3مطالعات آب و آبخیزداری جهت کشف منابع زیرزمینی و بررسی وضعیت آبهای
سطحی.
 -4صنعت حملونقل و ارتباطات GIS :به عنوان نمونه ،برای تعیین مسیر ترانزیت
کاال ،تعیین موقعیت مناسب برای احداث جادهها ،خطوط نیرو ،سیستمهای مخابراتی
و ...به کار رود.
همانطور که مشاهده میشود بانک دادههای  GISدر زمینههای مختلف و متنوعي
از جمل��ه برنامه ريزي حمل و نقل کاربرد دارد .در این مقاله به کاربردهای  GISدر
زمینه ترافیک و حمل و نقل با استفاده از نرمافزار کمکی تحلیلگر شبکه پرداخته شده
است.

 -2معرفی نرم افزار کمکی (الحاقی) تحلیلگر شبکه:1
چنانکه اش��اره ش��د بانک اطالعات ایجاد ش��ده در محیط  GISقادر به جمعآوری
دادههای گوناگون در زمینههای مختلفی اس��ت .آنچه کارایی یک بانک اطالعات را
تعیین میکند امکان بهرهگیری آسان و انجام تحلیلهای مورد نیاز میباشد .يكي از
نرم افزارهاي مورد استفاده براي ايجاد و استفاده از بانكهاي  GISنرمافزار ArcGIS
است .براي بهرهگيري بيشتر تولید کننده اين نرم افزار برنامههای کمکی را تهیه نموده
که به برنامه اصلی اضافه ش��ده و امکان انجام تحلیلهایی را فراهم مینماید .یکی
از این برنامههای کمکی که با هدف تحلیل اطالعات شبکه معابر فراهم شده است
تحلیلگر شبکه نام دارد.
 -1-2امکانات ارایه شده در تحلیلگر شبکه]3و[2
تحلیلگر شبکه قادر به حل مسایل متعارف شبکه میباشد ،از جمله یافتن بهترین مسیر،
یافتن نزدیکترین خودروی اورژانس یا نزدیکترین مرکز ،تعیین محدوده سرویسدهی
در اطراف یک مرکز ارایه دهنده خدمات و سرویسدهی به مجموعهای از سفارشها
با ناوگان خودرویی معلوم.
 -2-2تعیین بهترین مسیر
نرمافزار قادر است بهترین مسیر برای دستیابی از یک محل به محل دیگر یا بهترین
مسیر برای گذر از چندین محل را بیابد .محلهای مورد نظر را میتوان بر روی صفحه
نمایشگر ،یا با ورود آدرس آنها ،یا با استفاده از نقاط موجود در یک الیه مشخص نمود.
همچنین به کمک این برنامه میتوان بهترین ترتیب بازدید از محلهای مختلف را
تعیین نمود.
2

بهترین مس��یر میتواند از دیدگاههای متفاوتی تعیین ش��ود ،نرمافزار قادر است با هر
1- Network Analyst
2- Finding the best route

عنوان 3هزینهای ،کم هزینهترین مسیر را بیابد .اگر هزینه ،زمان در نظر گرفته شود؛
سریعترین مسیر ،اگر فاصله باشد؛ کوتاهترین مسیر و اگر تنشهای موجود و سابقه
تصادفات در مس��یر باشد؛ آس��ودهترین و ایمنترین مسیر تعیین خواهد شد .آنچه در
گام پیش از اس��تفاده از تحلیلگر ش��بکه باید مورد توجه قرار گیرد ،تعیین هزینههای
کمانهای شبکه میباشد.
شکل( .)1بهترین مسیر میان نقاط  1و  2با در نظرگیری زمان و فاصله به عنوان هزینه.

شکل(.)3محدودهخدمترسانی.
 -3-2تعیین نزدیک ترین مرکز
تعیین نزدیکترین بیمارستان به یک تصادف ،نزدیکترین خودروی پلیس به صحنه جرم
و نزدیکترین فروش��گاه به یک مصرف کننده نمونههایی از مساله تعیین نزدیکترین
مرکز میباشند .همچنین میتوان تعداد  nمرکز را تعیین نمود و  nمرکز نزدیک به
نقطه مورد نظر تعیین ش��ود .یکی دیگر از قابلیتهای این برنامه تعیین محدودهای
است که جستجو در آن انجام میشود .به عنوان نمونه میتوان از میان بیمارستانهایی
جستجو انجام داد که در فاصله کمتر از  15دقیقه تا محل تصادف هستند.
4

شکل( .)2نزدیکترین بیمارستانها به حادثه.

ارزیابی دسترس��ی و تعیین محدوده خدمترسانی به پاسخگویی برخی پرسشهای
پایهای کمک میکند .از جمله این پرسشها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
* چه تعداد از مردم با  10دقیق ه رانندگی به یک بیمارستان دسترسی پیدا میکنند؟
* چه تعداد مصرف کننده در فاصله پیادهروی  500متر از مراکز خرید قرار دارند؟
* آیا محل پیشنهادی برای ساخت تسهیالت شهری مناسب است یا با مراکز موجود
همپوشانی دارد؟
یک راه س��اده برای تعیین محدوده خدمترسانی تعیین دایرهای به مرکز محل مورد
نظر و ش��عاع مطلوب میباشد .ولی با توجه به اینکه سفرهای درون شهری در طول
کمانهای ش��بکه انجام میگیرد ،این سادهسازی قادر به تقریب مناسبی از محدوده
خدمترسانی نیست.
شکل( )4کمانهایی را نشان میدهد که میتوان در کمتر از  5دقیقه به آنها دسترسی
داش��ت .و شکل( )5نش��ان میدهد چه تعداد بیمارستان در فاصله  10 ،5و  15دقیقه
رانندگی از یک مدرسه قرار دارند.

 -4-2تعیین محدوده خدمترسانی
با استفاده از این بخش از تحلیلگر شبکه میتوان محدوده خدمترسانی را در اطراف
یک مرکز تعیین نمود .محدوده خدمترسانی منطقهای است شامل تمام خیابانهای
قابل دسترس��ی که در محدودیتی خاص واقع میش��وند .به عن��وان نمونه محدوده
خدمترسانی  10دقیقه برای یک مرکز ،شامل تمام خیابانهایی است که میتوان از
مرکز با زمان سفر کمتر از  10دقیقه به آنها رسید.
5

3- field
4- Finding the closest facility
5- Finding service areas

شکل( .)4کمانهایی که از نقطهای معین میتوان در کمتر از  5دقیقه به آنها دسترسی
داشت
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دورهگرد )TSP(8و مسیریابی خودرو )VRP(9از مسایل کالسیک مطرح در حمل و
نقل میباشد که دارای پیچیدگیهای خاص خود است چرا که هم توالی سرویسدهی
و هم مسیر دسترسی به مصرفکنندگان باید تعیین شود .همچنین محدودیت ناوگان
و ظرفیت ناوگان باید در حل مساله مورد توجه قرار گیرد.
شکل( )7نمایش گرافیکی حل مسالهاي از نوع تعیین مسیر را نشان میدهد .در این
مس��اله محدودیتهایی از قبيل محل انبار ،واحدهای فروش ،تعداد کامیون در محل
انبار ،بازه زمانی ،حداکثر ظرفیت حمل و تقاضای معین واحدهای فروش وجود دارد.
هدف از حل مساله یافتن مسیرهایی با کمترین هزینه سفر ميباشد.

شکل( .)5بیمارستانهای در فاصله  10 ،5و  15دقیقه رانندگی از یک مدرسه
 -5-2ساخت ماتریس مبدا-مقصد هزینه
ماتریس مبدا -مقصد هزینه جدولی است که شامل هزینه دسترسی از هر مبدا به هر
مقصد میباشد .همانگونه که پیش از این اشاره شد هزینه وابسته به تعریف استفاده
کننده میتواند زمان ،مسافت و ...باشد .این بخش از تحلیلگر شبکه بهترین مسیر برای
هر زوج مبدا -مقصد را یافته و هزینه مربوط به آن را ذخیره میکند .اگرچه در نمایش
گرافیکی مبدا -مقصد با یک خط مستقیم متصل میشود ولی هزینه در طول کمانها
محاس��به میشود .در شکل( )6نمایش گرافیکی تحلیل ماتریس مبدا-مقصد هزینه
برای یافتن  4مقصد برای هر یک از مبداها نشان داده شده است.
6

شکل( )7نمایش گرافیکی حل مسالهاي از نوع تعیین مسیر

شکل( )6نمایش گرافیکی تحلیل ماتریس مبدا-مقصد هزینه
عملکرد ساخت ماتریس مبدا -مقصد هزینه و تعیین نزدیکترین مرکز شباهت زیادی
ب��ه یکدیگر دارند .اختالف آنها جدا از نمایش گرافیکی مربوط به الگوریتم س��اخت
ماتریس اس��ت که برای حل سریع مس��ایل  M×Nطراحی شده و به همین دلیل
اطالعات جزیی مربوط به مسیرها را ذخیره نمیکند .در صورت نیاز به جزییات مسیرها
باید از بخش تعیین نزدیکترین مرکز استفاده نمود در غیراینصورت برای کاهش زمان
محاسبات استفاده از ساخت ماتریس مبدا-مقصد هزینه توصیه میشود.

-3پروژهانجامشده(تهیهبانکاطالعاتشبکهمعابرشهرمشهددرمحیط)GIS
در سال  1387در قراردادي فيمابين سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري مشهد
و  6شرکت مهندسين مش��اور ترافيکي ،مقرر شد تا بانک اطالعات معابر شرياني با
دادههاي به دست آمده از برداشتها براي شهر مشهد تشکيل شود.
درگام اول ليس��ت جامعي از اليههاي GISبر اس��اس ش��رح خدمات انجام خدمات
مش��اورهاي تهيه ش��د .بر همين اس��اس پس از انجام بحث و بررسيهاي بسيار در
جلسات مشاوران ،تعداد  15اليه اصلي و  2اليه فرعي به تصويب رسيد.
در گام دوم كه در اصل مهمترين بخش از تهيه س��اختار بانك اطالعات معابر است،
تكت��ك اليهها مورد بررس��ي دقيق ق��رار گرفت .برای هر ی��ك از اليههاي فوق
عنوانهاي 10متعددي تعریف شد كه مشخصكننده ويژگي خاص از اليه مورد نظر
اس��ت .بدين صورت تعداد بالغ بر  200عنوان اطالعات��ي در  15اليه اصلي با نحوه
ارزشگذاري منحصر به خود و به صورت جداگانه به نحوي كه جامعيت و مانعيت آن
حفظ گردد ،تعیین گرديد[4].
در گام بعد برداش��ت اطالعات معابر و تقاطعها جهت تهیه بانک دادهها آغاز گردید.
برای برداش��ت اطالعات از دستگاههای  GPSبا قابلیت نصب  Arcmapاستفاده
شد .این دستگاهها قابليت نمایش عوارض موجود بر روی نقشه را دارند و برداشتگر
میتواند با توجه به نقطه  GPSبر روی نقشه به ثبت اطالعات بپردازد .پس از آموزش
برداشتگران ،نسبت به برداشت اطالعات اقدام شد .پس از برداشت اطالعات ،دادههای
برداشت ش��ده کنترل گردید تا نسبت به صحت آنها اطمینان حاصل گردد و سپس
اطالعات برداشت شده در بانکهای اطالعاتی ثبت شد.

 -6-2حل مساله تعیین مسیر برای خودرو
یک توزیعکننده محصوالت ،ناوگانی را برای توزیع محصول مدیریت میکند و اغلب
نیازمند تصمیمگیری در مورد مس��یر ناوگان تحت مدیریت خود میباش��د .به عنوان
نمونه تصمیمگیری در مورد اینکه چه ناوگانی پاس��خگوی کدام دس��ته از مشتریان
باش��د و توالی و زمانبندی خدمترس��انی چگونه برنامهریزی شود .مساله فروشنده

8- Travel Salesman Problem

6- Creating an OD cost matrix

9- Vehicle Routing Problem

7- Solving a vehicle routing problem

10- Fields
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 -1-3کاربردهای بانک اطالعات  GISتهیه شده
پايگاه داده تهيه شده براي معابر شرياني مشهد با توجه به گستردگي اطالعات آن قابليت كاربردهاي زير را دارا ميباشد:
 مدیریت بهسازی عالیم و تجهیزات شامل خطکشیها ،تابلوها ،چراغهای راهنمایی و... مدیریت بهسازی روسازی خیابانها تعیین نقاط حادثهخیز و وابستگی آنها به نقایص معبر از قبیل مشکالت طرح هندسی ،مشکالت روسازی و... برنامهریزی برای اصالح فضای سبز در مواردی که مانع دید است. بررسی دسترسیهای کاربریهای خاص از قبیل بیمارستانها و تعیین کمبود پارکینگ برای این کاربریها تعیین موقعیت مبلمان شهری که بر جریان ترافیک تاثیر منفی دارد و برنامهریزی برای رفع مشکل تعیین پیادهروهای نامناسب که باعث ورود عابر پیاده به سوارهرو میشود و برنامهریزی برای رفع مشکل تعیین خیابانهای دارای شبکه دوچرخهسواری و دارای خط ویژه اتوبوس استفاده از مشخصات مقطع عرضی معابر در کارکردهای مختلف مدیریت بر زمانبندی پروژههای عمرانی اثرگذار بر جریان ترافیک که برای آنها مجوز انحراف ترافیک در بازه زمانی مشخصی صادر شده است. تعیین خیابانهایی که از نظر روشنایی دارای مشکل هستند و برنامهریزی برای رفع مشکل تعیین دوربرگردانهای با عرض نامناسب و برنامهریزی برای رفع مشکل بررسی شرایط گذرگاههای عابر همسطح و غیر همسطح و برنامهریزی در جهت رفع مشکالت با توجه به بازدیدهای زیادی که در سطح شهر انجام شده الیهای با عنوان مشکالت خاص تهیه گردیده است .در این الیه مواردی از قبیل آبگرفتگیها ،مشکالت هندسیدر معابر و تقاطعها که در بازدیدها به صورت کارشناسی مشخص گردیده ،ثبت شده است .با توجه به اینکه اصالح این مشکالت اثر قابل توجهی بر روانی تردد خواهد داشت،
برنامهریزی برای رفع این مشکالت از دیگر کاربردهای بانک اطالعات میباشد.
الزم بذكر است بر اساس اطالعات گردآوری شده گزارشگیریهای مختلف ديگري نيز امکانپذیر است.
یکی از موارد مهم که هر ساله مدیریت شهری با آن روبرو است موضوع تخصیص اعتبار در بخشهای مختلف ساخت و اصالح شبکه معابر میباشد .با استفاده از تحلیلهای
اشاره شده ،میتوان اولویتبندی پروژهها را در سطح منطقه شهرداری و یا در سطح کل شهر انجام داد[5].

شکل( .)8اولویت بندی پروژههای خطی و نقطهای در بخشی از شبکه معابر مشهد.
 -2-3استفاده از امکانات تحلیلگر شبکه در شبکه معابر شهر مشهد
با توجه به جمعآوری اطالعات ترافیکی در بانک دادههای  GISمقدمات استفاده از تحلیلگر شبکه برای شبکه معابر شهر مشهد مهیا است .در این قسمت برخی از کاربردهای
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دیگر بانک دادهها که با افزودن برخی اطالعات به بانک دادهها و به کمک تحلیگر شبکه قابل دستیابی است معرفی شدهاند.
 -1-2-3تعیین بهترین مسیر بر اساس فاصله ،زمان یا هر عنوان هزینهای امکانپذیر است )1-1-2(.در شکل( )9کوتاهترین مسیر میان دو نقطه آزمایشی  1و  2نشان داده شده است.

شکل( .)9کوتاهترین مسیر میان دو نقطه  1و 2
 -2-2-3در هنگام بروز حوادث ،دسترسی از محل حادثه به مراکز خدمات اورژانس (همچنین از مراکز خدمات اورژانس به محل حادثه) اهمیت ویژهای دارد .شکل( )10تعداد
دو بیمارستان از نزدیکترین بیمارستانهای موجود در اطراف یک حادثه را نشان میدهد .عالوه بر این کوتاهترین مسیر دسترسی از محل حادثه به این بیمارستانها محاسبه و
نمایش داده شده است)2-1-2(.

شکل( .)10نزدیکترین بیمارستانهای موجود در اطراف یک حادثه.
 -3-2-3موضوع پوشش محدودهای خاص (به عنوان نمونه محدوده شهر) برای خدمات مختلف از دغدغههای مدیران و برنامهریزان است .شکل( )11محدودهای را نشان
میدهد که با فاصله  5دقیقه رانندگی تحت پوشش یک مرکز نیروی انتظامی است .به همین ترتیب میتوان سطح پوشش مراکز اورژانس و یا مراکز آتشنشانی را محاسبه
نمود و در احداث مراکز جدید ،مناطق فاقد خدمترسانی را در اولویت قرار داد)3-1-2(.

بررسيمزاياياستفادهازديودهايساطعكنندهنوردرچراغهایفرماندهی
)(LED light emitted diode
محمد رضا خزانه داري | كارشناس الكترونيك ،سازمان حمل و نقل
وترافيك مشهد

شکل( .)11محدوده تحت پوشش یک مرکز نیروی انتظامی
 -4-2-3در صورتیکه زمان س��فر کمانها برای شبکه تعادل یافته در عنوان مربوط
در بانک دادهها ثبت شود ،ساخت ماتریس هزینه(زمان سفر) مبدا-مقصد ( )4-1-2با
اعمال ماتریس تقاضای سفر میتواند معیاری از عملکرد شبکه شهری باشد .از آنجا که
بنا به فرض تعادل شبکه (اطالع کامل رانندگان از مسیرها) ،مسیرهای موازی دارای
زمان سفر یکسان خواهد بود پس زمان کوتاهترین مسیر که از شبکه تعادل یافته به
دست میآید برابر با مسیرهای موازی دیگر خواهد بود .بنابراین حاصلضرب تقاضای
هر زوج مبدا-مقصد در زمان س��فر همان زوج مبدا-مقصد و محاس��به مجموع این
حاصلضرب برای تمام مبدا-مقصدها ،برابر با زمان صرف شده در کل شبکه خواهد بود.
 -5-2-3تعیین بهترین مس��یر برای گذر از چند مقصد( )5-1-2کاربردهای زیادی
دارد .یافتن مس��یر مناس��ب برای توزیعکنندههای کاال و خدم��ات عالوه بر کاهش
هزینههای توزیعکنندگان ،کاهش زمان سفر در کمانهای شبکه و در نتیجه کاهش
هزینه سایر استفادهکنندگان از شبکه را در پی خواهد داشت.
 -4نتیجهگیری و پیشنهادات
اگر چه تحلیلگر شبکه به عنوان یک بسته نرمافزار کمکی به  ArcGISاضافه شده
و نمیتواند عملکردی همپای نرمافزارهای تخصصی حمل و نقل داشته باشد ولی با
توجه به بس��تر آماده بانک دادهها و توانمندیهای این برنامه ،کارکردهای متفاوت و
سودمندی را مي توان از آن برداشت كرد .امکان برنامهنویسی در محیط ArcGIS
و استفاده آسان آن ،از مزایای تحلیلگر شبکه است.
برای دستیابی به نتیجه مناسب باید اطالعات شبکه به روز شده باشد و عنوان مربوط
به هزینه (فاصله ،زمان یا )...مربوط به شبکه تعادل یافته باشد .ورود اطالعات معابر
تندراهی ،درجه 1و  2و جمع و پخش کننده برای دقت بیشتر ضروری به نظر میرسد.

در صورتیکه اطالعات مربوط به ش��بکه معابر در اختیار س��ازمانهای ذینفع از جمله
آتشنشانی ،اورژانس ،توزیع کنندههای بزرگ کاال و خدمات ،بانکها ،نیروی انتظامی
و ...قرار گیرد ،عالوه بر بهبود عملکرد این سازمانها سایر استفادهکنندگان از شبکه
معابر نیز هزینه(زمان سفر) کمتری خواهند پرداخت .با در اختيار قرار دادن اطالعات
شبكه به ارگانها  ،موسسات و بخشهاي خصوصي براي كمك به برنامه ريزي حمل
و نقل آنها مي توان از فروش اطالعات در جهت تكميل و بروز رساني آن نيز سود برد.
منابع:
-1یاسوریمحمد،نگهبانحمیدرضا،مبانیکاربردونرمافزارهای،GISصفحه15-17انتشاراتبهنشر1385

2- ArcGIS Desktop Help system, ArcGIS Desktop 9.3, ESRI Inc.
3-ESRI Resource Center for ArcGIS Desktop, http://resources.esri.com/
arcgisdesktop/

-4س��ازمان ترافیک شهرداری مش��هد ،گزارش الیههای پیشنهادی مش��اوران مناطق برای برداشت
اطالعات .1387
 -5س��ازمان ترافیک شهرداری مش��هد ،گزارش اولویتبندی در مناطق  5 ،4و  6شهرداری ،مهندسین
مشاور بهبودراه .1388

آلودگي محيط زيس��ت و انتش��ار گازهاي گلخان��ه اي درفضا،صنعت برق
كش��ورها را به س��مت بهره گيري از المپ هاي روشنايي كم مصرف كه
ميزان آلودگي كمتري را در بردارد هدايت مي نمايد.
با توجه به اهميت مباحث مديريت مصرف انرژي در سيستم هاي روشنايي
بويژه در بكارگيري سيستم هاي جديد  LEDدر تجهيزات ترافيكي مانند
چراغ هاي تقاطع ها سعي گرديده است به صورت مختصر مقايسه اي فني
و اقتصادي درخصوص المپ هاي معمولي ( رشته اي يافيلمان دار ) و المپ
هاي كم مصرف  LEDصورت پذيرد.
ديودهاي  ledيا ديودهاي ساطع كننده نور در واقع از زيرگروه نيم هادي ها
به شمار مي آيند خاصيتي كه ledها را از ساير نيم هادي ها متمايز مي نمايد
؛اين است كه با گذر جريان از آنها مقداري انرژي به صورت نور از آنها ساطع
مي شود و بر ظرف المپ هاي معمولي داراي رشته يا فيلمان نيستند.
در س��ال هاي گذش��ته چراغ هاي راهنمائي بوسيله المپ هاي  100واتي
روشن شده و به واسطه لنز يا عدسي رنگي كه در درون اين چراغ ها تعبيه
شده در مواقع معيني به رنگ سبز ،زرد وو قرمز مشاهده مي شوند؛ اما استفاده
المپ هاي رشته اي مصرف زياد برق ،عمر بسيار كم و خطاي ديد رانندگان
و همچنين مشكالت تعويض المپ ها در تقاطع ها و اختالالت ترافيكي
محدوديت هاي متعددي ايجاد مي نمايد؛ اما اس��تفاده از المپ هاي رشته
اي عالوه بر مصرف زياد انرژي ،معايب ديگري نيز دارد كه به ترتيب بهآن
اشاره مي شود :
 -1المپ هاي رشته اي در مقايسه با المپ هاي  ledعمر بسيار كمتري دارند.
 -2استفاده از اين المپ ها باعث افزايش خطاي ديد رانندگان در چراغ هاي
فرماندهي مي گردد.
 -3دشواري تعويض اين المپ ها در تقاطع همواره مشكالت و محدوديت
هاي ترافيكي را ايجاد مي نمايد.
مزاياي المپ هاي كم مصرف ديود ساطع كننده نور (: ) led
 -1كاهش مصرف برق به ميزان  85درصد.
 -2عمر باال تا  5سال با ضمانت نامه.
 -3بدون نياز به سرويس ،تعمير و نگهداري.
 -4نوردهي بسيار زياد.
 -5كاهش خطاي ديد.
 -6افزايش درصد ايمني (تشخيص سريع و تفكيك رنگ هاي سبز و قرمز ).
 -7قابليت تغذيه با جريان  ACو هم جريان .DC
 -8قابليت تبديل منابع انرژي خورشيد و يا باطري جهت تأمين نيروي خود.
 -9پخش وسيع و يكنواخت نور.
 -10تن��وع و تركيب رن��گ ها ،جهت تصاوير متح��رك ( مانند تابلوهاي
تبليغاتي كه تصاوير متحرك پخش مي نمايند ).
 -11عدم توليد س��م كش��نده جيوه ( كه المپ هاي رشته اي وفلورسنت
توليد مي شود )
 -12تنوع در طراحي ( با توجه به ابعاد كوچك  ledها ).
در حال حاضر در راس��تاي اصالح الگوي مصرف س��ازمان حمل و نقل و
ترافيك مش��هد تعداد  160تقاطع چراغ فرماندهي را با  4700ماژول المپ
 ledتجهيز نموده اس��ت .اين امر تأثير بس��زايي در كاهش مصرف برق و
همچنين افزايش ديد رانندگان و كاهش حوادث را درپي داشته است.
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عمومی

نگاهیبهکاالهایمشمولمقرراتاستاندارداجباري
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
مصوب اسفندماه  -1374مجلس شورای اسالمی
فصل چهارم :مقررات فني و كنترل ساختمان
ماده  -34شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امور شهرسازي ،مجريان ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي ،صاحبان حرفه هاي
مهندسي ساختمان و شهرسازي و مالكان و كارفرمايان در شهرها ،شهركها و شهرستانها و ساير نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملي ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازي
مكلفند مقررات ملي ساختمان را رعايت نمايند .عدم رعايت مقررات ياد شده و ضوابط و مقررات شهرسازي تخلف از اين قانون محسوب ميشود.
تبصره 1ـ وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي ،كشور و صنايع مكلفند با توجه به امكانات و موقعيت هر محل ،آن دسته از مصالح و اجزاء ساختماني كه بايد
به تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برسد را طي فهرستهايي احصا و آگهي نمايند .از تاريخ اعالم ،كليه توليدكنندگان و واردكنندگان و
توزيع كنندگان مصالح و اجزاي ساختماني موظف به توليد و توزيع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.
تبصره 2ـ از تاريخ تصويب اين قانون وزير مسكن و شهرسازي به عضويت شوراي عالي استاندارد منصوب ميگردد.
نگاهي به كاالهاي مشمول استاندارد اجباري
استاندارد و لزوم رعايت نكات ايمني در توليد كاالها و مواد اوليه ضمن آنكه به بهبود ساخت و عرضه آن كمك شايان توجهي مي كند  ،خود زمينه را براي كاهش آسيب هاي
احتمالي در فرآيند توليد تا عرضه از سوي توليد كنندگان فراهم مي سازد.
از همين روي تعيين استانداردهاي اجباري بويژه براي كاالهايي كه اهميت بيشتري در چرخه ياد شده دارند مي تواند به بهبود اين روند شتاب بيشتري بخشد .آنچه در ذيل آمده
است فهرست بخشي از كاالهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري است كه در صنعت ساختمان به نوعی کاربرد دارد و از سوي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي خراسان
رضوي ارايه گرديده و تقديم حضورتان مي گردد:
کاالهای مشمول مقررات استاندارد اجباري
صنايع سلولوزي
رديف

نام كاال

2

انواع تخته فيبر

1

3

4

5

شماره استاندارد

اوراق فشرده چوبي ( نئوپان )

9044

انواع تخته اليه هاي معمولي

3492

فور ميكاي استخواني از نوع تزئيني به عنوان روكش مصنوعي چوب
روكش طبيعي مورد مصرف در صنعت چوب

7416

 3154و 3492
1274

کاالهای مشمول مقررات استاندارد اجباري
صنايعشيميايي
رديف

نام كاال

2

رنگ پالستيك

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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شماره استاندارد

جال براي مصرف داخلي ساختمان

1554

رنگ پوشش زيرين

1697

289

رنگ روغني براق بر پايه رزين آلكيد

1700

سيلر سمباده خور

1823

رنگ روغني مات بر پايه رزين آلكيد
ضد زنگ بر پايه اكسيد آهن

انواع پودر مورد مصرف در كپسول آتش نشاني

2225

4817

3434

لوله ها و اتصاالت  u-pvcمورد مصرف در فاضالب ساختمان

9118 - 9119

لوله ها و اتصاالت پلي پروپيلن مورد مصرف در آبرساني

6316-6314-6312-7475

لوله ها  u-pvcمورد مصرف در آبرساني
انواع لوله هاي پلي اتيلن براي آبرساني

9117
1331

کاالهای مشمول مقررات استاندارد اجباري
صنايع برق
رديف

نام كاال

2

پريز دوشاخه

1

3

4
5
6
7
8

9

شماره استاندارد

كليدهاي برقي خانگي تا  250vو  63امپر

462

سرپيچ با رزوه اديسون

688

سرپيچ المپ فلورسنت

635

2610

قطع كننده مدار ( مينياتوري )

2611

المپهاي تنگستن هالوژن

7341-8290

المپ هاي رشته اي

المپ فلورسنت دو كالهك

7341-115-1558
687-9173-7341

المپ فلورسنت تك كالهك ( كم مصرف )

7341-5917

المپهاي تخليه گازي

2702-5270-5191-5217

10

المپ فلورسنت تك كالهك بدون بالست

12

باالست القايي براي المپهاي فلورسنت

1-700

پروژكتورها

 56و 1-1562

11
13

14
15
16
17

18

باالست القايي المپهاي تخليه گازي

سيم و كابل با عايق الستيكي سيم ها با عايق سيليكون

5211-5212

3824

 3و  2و 1-1926

سيم ها و كابلها ي با عايق الستيكي بندها و كابلهاي قابل انعطاف

4-1926

سيم ها و كابلها ي با عايق الستيكي كابلهاي جوشكاري يا قوس الكتريكي

6-1926

كولر گازي پنجره اي تا 7kw

2-6016و 6016

سيم ها و كابلها ي با عايق الستيكي كابلهاي باالبر

5-1926

19

كولر آبي

21

بادزنهاي روميزي سقفي و هواكش ها

 80و 1-1562

آبگرمكن هاي برقي ذخيره اي

 21و  1-1562و 2-1563

20

22

23

24
25
26

27

28

29

30

31
32

آبگرمكن هاي برقي فوري

انواع الكتروموتورهاي تا توان 75kw

4911-4910

 35و 1562 -1
1-3772

آسانسورهاي برقي مقررات ايمني ساختمان و نصب آسانسور

1-6303

سيم و كابل با عايق با  pvcولتاژ اسمي تا  750/450ولت

 6و  5و  4و  3و  2و 1-607

كابلهاي قدرت با عايق يكپارچه و اكسترود شده براي ولتاژهاي اسمي  1تا  3كيلو وات

3569

دست خشک کن ها

 23و 1-1562

قفل درب آسانسور

كابلهاي الكتريكي مقاوم در برابر آتش

رطوبت سازهای مورد استفاده با سيستم های گرمايشی – تهويه يا تهويه مطبوع
هود اجاق خوراک پزی

7985

7-1926

 88و 1-1562
 31و 1-1562
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کاالهای مشمول مقررات استاندارد اجباري
صنايع معدني
رديف

نام كاال

2

بتن آماده

1
3
4

5

آجر رسي ماشيني

7

آجرهاي سبك باربر و غير باربر با سوراخهاي قائم

آجرهاي رسي سبك غير باربر با سوراخ هاي افقي و پنل هاي آجرهاي رسي
سبك غير باربر با سوراخهاي افقي

6

8

بلوك سيماني

9

10

11

عايقهاي حرارتي مورد مصرف در ساختمان بر پايه پشم هاي معدني ( پشم شيشه و
پشم سنگ )

8116

مواد شيميايي بتن

عايقهاي رطوبتي بام نوع  Sبا اصالح كننده () SBS

15

عايق هاي رطوبتي قيري براي پي

17

ورق هاي سيمان آزبست صاف

20

21

2909 -1

بلوك پلي استايرن

14

19

7122

1584

عايقهاي رطوبتي بام نوع  Oبا پايه قير اكسيده

18

7121

بلوك سقفي مورد مصرف در سقفهاي تيرچه بلوك

12

16

6044

2909 – 2

عايقهاي رطوبتي بام نوع  Aبا اصالح كننده () APP

13

 2و 70 -1
2930

3885
3885

3885
3864

عايقهاي رطوبتي با قير اصالح شده توسط پليمرها

3884

ورقهاي سيمان آزبست موج دار

631

575

لوله سيمان و آزبست تحت فشار

405

سيمان بنايي

3516

سيمان پرتلند

389

22

سيمان پرتلند آهكي

4220

24

سيمان سرباره اي

3517

سيمان پرتلند پوزوالني

3432

كاشي ضد اسيد

3051

23
25
26

سيمان ترانس
سيمان سفيد

990

2931

27

كاشي كف و ديوار

29

كاشي موزائيك گروهي

4289

شيشه جام

897

28
30

موزائيك

32

شيشه دوجدار

31

33

50

سنگدانه مورد مصرف در بتن

302

تيرچه مورد مصرف در سقفهاي تيرچه بلوك

7

شماره استاندارد

شيشه هاي ايمني ساختمان

25

755

8522
2385

رديف
1
2
3
4
5

نام كاال
تيرآهنهاي گرم نورديده بال نيم پهن موازي
تيرآهنهاي گرم نورديده بال باريك شيبدار
تيرآهنهاي گرم نورديده بال پهن شيبدار
تيرآهنهاي گرم نورديده بال پهن موازي سبك
تيرآهنهاي گرم نورديده بال پهن موازي سنگين

شماره استاندارد
1791
3277
3277
3277
3277

7

شيرآالت ساختماني

3664

8

لوله هاي فوالدي گازرساني مورد مصرف در منازل و ساختمان

3360

9

لوله هاي فوالدي گازرساني مورد مصرف در شبكه هاي شهري ( درزجوش و بدون درز )

3574

10

شير ربع گرد در كليه اندازه ها

4047

11

انواع ديگهاي بخار

4231

12

ديگ آب گرم فوالدي

7911

13

ديگ آب گرم چدني

4473-4472

14

مشعلهاي گاز سوز

7595

15

مشعلهاي گازوئيل سوز

7594

16

رادياتور گرمايشي

4023-4022-703-4024

17

تجهيزات زمين بازي مستقر در پاركها و مدارس

 1-6436و  6437و  7و  6و  5و  4و  3و 2

18

وسايل تفريحي شهر بازي

 3و  2و 8987- 1

19

آبگرمكن گازسوز مخزن دار

 2-1219و 1219

20

آبگرمكن گازسوز فوري

 2-1828و 1828

21

آبگرمكن نفتي

1228

22

بخاري گازسوز دودكشدار

 1220 -2و 1220

23

بخاري گازسوز بدون دودكش

7268

24

بخاري نفت سوز دودكشدار

937

25

سيلندر گاز مايع

473

26

شير سيلندر گاز و اتصاالت ورودي و خروجي

839

27

انواع رگوالتور سيلندر گاز مايع نوع پيچي

732

28

انواع رگوالتور سيلندر گاز مايع نوع سوزني يا فشاري

874

29

انواع رگوالتور سيلندر گاز مايع نوع فشار قوي و قابل تنظيم

3641

30

الكترود جوشكاري

871

31

نبشي هاي فوالدي گرم نورديده با بالهاي مساوي و يا نامساوي

1794 – 1792

32

ناوداني هاي گرم نورديده لبه گرد بال شيبدار

4477

33

ميلگردهاي گرم نورديده مصرفي در بتن ( ساده و اجدار از قطر  6تا  40ميليمتر )

3132

34

ورق فوالدي گرم نورديده با كيفيت ساختماني

3694

35

آتش خاموش كن

869

36

ورق فوالدي گرم نورديده با پوشش روي ( گالوانيزه )

7597 -7596

37

ورق فوالدي سرد نورديده با كيفيت ساختماني

5722

38

پيچ و ميله هاي دوسر دنده فوالدي

2874

39

مهره دنده ريز و دنده درشت فوالدي

5654 – 5655

40

شيرآالت حمام

1546 – 6679

41

شيرآالت توكاسه

1546 - 6679

42

شيرآالت ديواري

1546 – 6679

43

شيرآالت آفتابه

1546 - 6679

44

شيرآالت پيسوار

1546 – 6679

45

شيرآالت تكي

1546 - 6679

46

شیر اطمینان مخازن آبگرم (فشار شکن )

2437

47

لوله های قابل انعطاف برای سوخت گاز

774

48

اسباب بازی های شناور در آب و تجهیزات کمک شناوری

5892

49

چراغهای روشنایی گاز سوز

2512

کاالهای مشمول مقررات استاندارد اجباري صنايع مكانيك و فلزي

6

تيرآهنهاي گرم نورديده بال پهن موازي متوسط

3277
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تلنگــر

پاسـخخواندنیاستـاددهخـدابهراديـویآمريکایی

پاس��خ عالمه علی اکبر دهخدا به دعوت نامه ای ک��ه رادیو صدای آمریکا از طریق
سفارت این کشور در تاریخ  19دی  1332یعنی  5ماه بعد از کودتای  28مرداد برای
وی ارسال داشت.
مت��ن نامه رئيس اداره اطالعات س��فارت آمريکا  19 :دی  1332خيابان ايرانش��هر،
فيشرآباد ،تهران
آقای محترم
صدای آمريکا در نظر دارد برنامه ای از زندگانی دانش��مندان و س��خنوران ايرانی ،در
بخش فارسی صدای آمريکا از نيويورک پخش نمايد .اين اداره جنابعالی را نيز برای
معرفی به ش��نوندگان ايرانی برگزيده اس��ت .در صورتی که موافقت فرماييد ،ممکن
است کتب ًا يا شفاه ًا نظر خودتان را اطالع فرماييد تا برای مصاحبه با شما ترتيب الزم
اتخاذ گردد.
ضمن ًا در نظر اس��ت که عالوه بر ذکر زندگانی و سوابق ادبی سرکار ،قطعه ای نيز از
جديدترين آثار منظوم يا منثور شما پخش گردد .
بديهی است صدای آمريکا ترجيح می دهد که قطعه انتخابی سرکار ،جديد و قب ً
ال در
مطبوعات ايران درج نگرديده باشد .چنانچه خودتان نيز برای تهيه اين برنامه جالب،
نظری داشته باشيد ،از پيشنهاد سرکار حسن استقبال به عمل خواهد آمد .
با تقديم احترامات فائقه
سی .ادوارد .ولز
رئيس اداره اطالعات سفارت کبرای آمريکا
پاسخ علی اکبر دهخدا :
جناب آقای سی .ادوارد .ولز ،رئيس ادارۀ اطالعات سفارت کبرای آمريکا
نامه مورخه  19ديماه  1332جنابعالی رسيد ،و از اينکه اين ناچيز را اليق شمرده ايد که
در بخش فارسی صدای آمريکا از نيويورک ،شرح حال مرا انتشار بدهيد متشکرم.
ش��رح حال من و امثال مرا در جرايد ايران و راديوهای ايران و بعضی از دول خارجه،
مکرر گفته اند .اگر به انگليسی اين کار می شد ،تا حدی مفيد بود؛ برای اينکه ممالک
مکررات خواهد
متحده آمريکا ،ع ٌده ای از مردم ايران را بشناسند .ولی به فارسی ،تکرار ٌ
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بود ،و به عقيده من نتيجه ندارد.
و چ��ون اج��ازه داده ايد که نظريات خود را در اين باره بگويم و اگر خوب بود ُحس��ن
استقبال خواهيد کرد ،اين است که زحمت می دهم ،بهتر اين است که اداره اطالعات
سفارت کبرای آمريکا به زبان انگليسی ،اشخاصی را که اليق می داند معرفی کند .و
بهتر از آن اين است که در صدای آمريکا به زبان انگليسی برای مردم ممالک متحده
شرح داده شود که در آسيا مملکتی به اسم ايران هست که خانه های قراء و قصبات
آنجا ،در ،و صندوق های آنها قفل ندارد ،و در آن خانه ها و صندوق ها طال و جواهرات
هم هس��ت ،و هر صبح مردم قريه ،از زن و مرد به صحرا می روند و مشغول زراعت
می شوند ،و هيچ وقت نشده است وقتی که به خانه برگردند ،چيزی از اموال آنان به
سرقت رفته باشد.
يا يک ش��تردار ايرانی که دو ش��تر دارد و جای او معلوم نيس��ت که در کدام قسمت
مملکت اس��ت ،به بازار ايران می آيد و در ازای «پنج دالر» دو بار زعفران يا ابريش��م
برای صد فرس��خ راه حمل می کند و نصف کرايه را در مبداء و نصف ديگر آن را در
مقصد دريافت می دارد ،و هميشه اين نوع مال التجاره ها سالم به مقصد می رسد.
و نيز دو تاجر ايرانی ،صبح شفاه ًا با يکديگر معامله می کنند و در حدود چند ميليون،
و عص��ر خريدار که هنوز نه پول داده اس��ت و نه مبيع آن را گرفته اس��ت ،چند صد
هزار تومان ضرر می کند .معهذا هيچ وقت آن معامله را فسخ نمی کند و آن ضرر را
متحمل می شود.
اينهاس��ت که از اين گوشه آسيا ش��ما می توانيد به ملت خودتان اطالعات بدهيد ،تا
آنها بدانند در اينجا به طوری که انگليس��ی ها ايران را معرفی کرده اند ،يک مش��ت
آدمخوار زندگی نمی کنند ،و از طرف ديگر به فارسی ،به عقيده من خوب است که در
صدای آمريکا ،طرز آزادی ممالک متحده آمريکا را در جنگ های استقالل ،به ايرانيان
بياموزيد و بگوييد که چگونه توانسته ايد از دست استعمار خالص شويد؟ و تشويق کنيد
که واشنگتن ها و فرانکلن ها در ايران ،برای حفظ استقالل از همان طرق بروند.
در خاتمه با تشکر از لطف شما احترامات خود را تقديم می دارد.
علی اکبر دهخدا
منبع :ضمیمه روزنامه اطالعات  -شنبه 14مرداد 1385

عمومی

انگیزشوبهرهوری
تدوین :علیرضا دهدشتیان -کارشناس ارشد مدیریت | رضاقلی دوست محمدیان -کارشناس ارشد مدیریت

تعریف انگیزش (:) Motivation
انگیزش هر نوع تأثیری است که موجب تقویت ،جهت گیری و بروز رفتار انسان ها
می شود .انگیزش حالتی درونی است که سبب می شود انسان به طریقی رفتار کند
تا از تحقق یک هدف اطمینان یابد .انگیزش افراد به نیروی انگیزه های آنها بستگی
دارد .انگی��زه ها را گاهی به عنوان نیازها ،تمایالت ،س��ائقها یا محرکات درونی فرد
تعریف می کنند .انگیزه ها« ،چراها» ی رفتار هستند .آنها موجب آغاز وادامه فعالیت
می ش��وند و جهت کلی رفتار یک فرد را معین می کنند .انگیزه ها یا نیازها ،ماهیت ًا
دالیل اصلی رفتار و عمل به شمار می روند .نیاز آن چیزی است در درون فرد که او
را به عمل وادار می کند .در واقع به مجموعه شرایط و اوضاع و احوالی که باعث می
شود فرد از درون به فعالیت درآید.
بهره وری و سه جزء اصلی انگیزش:
انگیزه عامل بسیار مهم در افزایش بهره وری در تمام ابعاد می باشد و دارای سه جزء
مهم است که به ترتیب عنوان می گردد.
 -1نیروزایی :منظور از این مفهوم ،نیرویی است که در موجود زنده وجود دارد و باعث
فعالیت او می شود.
 -2هدایت کردن :که طی آن رفتار فرد در جهت خاصی س��وق پیدا می کند .برای
مثال :رفتار شخص گرسنه یا تشنه در جهت کسب غذا یا آب هدایت می شود.
 -3مداومت :سومین مشخصه انگیزش «مداومت» رفتار است .به همین دلیل وقتی
فرد به کار در سازمان اشتغال می ورزد ،انتظار می رود سال های متمادی در سازمان
محل کار خود باقی بماند .با توجه به خصوصیات یا ابعاد سه گانه انگیزش می توان
گفت که منظور از « انگیزش کار» اوضاع و شرایطی است که باعث انگیختن ،هدایت
و ادامه رفتارهای مرتبط با موقعیت های شغلی افراد می شود.
تفاوتهای فردی
افراد انسانی از نظر ظاهر و از نظر صفات روانی و استعدادها کام ً
ال با یکدیگر متفاوتند.
از نظر ظاهر مانند اس��تخوان بندی ،شکل ،قیافه ،بلندی و کوتاهی قد و رنگ چهره،
همه افراد با یکدیگر متفاوتند .از نظر صفات و رفتار نیز کمتر می توان دو نفر را کام ً
ال
شبیه به یکدیگر دید .استعداد افراد نیز با یکدیگر تفاوت دارد و همانطور که در زندگی
روزانه می بینیم کارهای س��اده را همه افراد می توانند بیاموزند در حالی که مس��ائل
مشکل علمی و فنی را فقط افراد محدودی یاد می گیرند .اغلب افراد در یک استعداد
بیش از س��ایر استعدادها قوی هستند و به همین جهت استعدادهای مردم متفاوت و
گوناگون است .بنابراین مجموعه ویژگی های شخصیتی هر فرد باعث می گردد در
نوع خود یکتا باشد و از این جهت گفته می شود که «هیچ دو فردی از آغاز حیات آدمی
ال یکسان نبوده اند» در زمان حال هیچ دو فردی با هم کام ً
بر کره زمین کام ً
ال شبیه
نیس��تند و در آینده نیز هیچ دو فردی با یکدیگر شباهت کامل نخواهند داشت .روان
شناسان نسبت به مطالعه علمی تفاوتهای فردی بسیار عالقه مند هستند .از گذشته

های دور نیز فالسفه درباره تفاوتهای فردی بحث کرده اند .در افزایش یا کاهش بهره
وری نی��ز بحث توجه به تفاوته��ای فردی و نهایت ًا انگیزه های متفاوت و تأثیر آن در
عملکرد کاری آنان بسیار جدی و فراگیر است.
نظریه های انگیزشی و ارتباط آن با بهره وری
نظریه های ابتدایی س��عی می کردند الگوی واحدی برای انگیزش طراحی کنند که
بتوان آن را برای هر یک کارکنان در هر موقعیتی به کار برد .ولی امروزه با یک نسخه
نمی توان جوابگوی نیازهای متنوع همه کارکنان بود .در زیر به اختصار به چند نظریه
اشاره می شود.
 -1الگوی س��نتی :فردریک ونسیلوتیلور ،پدر مدیریت علمی و دیگر اعضای مکتب
مدیریت علمی این الگو را پدید آوردند .تیلور اولین کس��ی بود که کارآمدترین شیوه
برای اجرای وظایف کارکنان را تعیین کرد .پس برای اینکه این وظایف دقیق ًا مطابق
ویژگیها و استانداردهای تعیین شده ،اجرا شود .به انگیزش کارکنان توجه کرد .او معتقد
بود که کارکنان صرف ًا با پول برانگیخته می شوند.
 -2الگوی روابط انس��انی :التون مایو و س��ایر پژوهشگران روابط انسانی دریافتند که
کس��الت آور و تکراری بودن بس��یاری از وظایف ،انگی��زش را کاهش می دهد .در
حالیکه ارتباطات اجتماعی موجب ایجاد انگیزش و ارائه آن می شود .نتیجه آشکار این
مطالع��ات چنین بود که مدیران می توانند به نیازهای اجتماعی کارکنان توجه کنند.
رعایت حرمت و ش��أن انس��ان در محیط کار و توجه به مسائل از این قبیل می تواند
کمک کند.
 -3الگوی منابع انس��انی :این الگو توسط داکالس مک گریگور و دوستانش عنوان
گردید .این الگو اعتقاد دارد در دنیای امروز س��ازمانها از همه ظرفیت نیروی انس��انی
استفاده نمی ش��ود .اهمیت دادن به تمایالت درونی و توانایی کاری افراد باید جدی
ایجاد شود تا کارکنان امکان پیشرفت شخصی و شغلی داشته باشند .در دنیای امروز و
همچنین نظریه های معاصر انگیزش به بحث تفاوتها و مباحث مختلف روان شناسی
توجه زیاد شده و در نهایت مسلم گردیده که شناخت انگیزش مستلزم شناخت نیازهای
انسانی در تمام ابعاد می باشد .شاید ابراهام مازلو پذیرفته ترین توصیف درباره نیازهای
انسانی ارائه کرده که درزیر عنوان می گردد.
 -1نیازهای زیستی
 -2نیازهای ایمنی
 -3نیازهای اجتماعی( وابستگی)
 -4نیاز به احترام
 -5نیازهای خودیابی( تحقق ذات)
از نظر مازلو این پنج نیاز اساس��ی می توانند بر حسب اهمیت در سلسله مراتبی قرار
گیرند .او معتقد است که افراد تالش می کنند که این نیازها را به ترتیب ارضاء کنند.
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نقش خانواده کارکنان در بهره وری سازمان
س��اخت و کیفیت روابط اعضای خانواده کارکنان به طور مس��تقیم و غیر مستقیم در
افزایش یا کاهش بهره وری سازمان مؤثر است .وقتی درصد قابل توجهی از خانواده
های کارکنان یک س��ازمان گرفتار انواع پریشانی ها و نابسامانی های روانی هستند،
کارکنان سازمان نیز بیش از حد متعارف درگیر مشکالت خانوادگی خود خواهند بود
و در نتیجه بهره وری فردی و ش��غلی آنان به درجات مختلف کاهش خواهد یافت.
به عبارت دیگر خانواده کارکنان محل آرامش و امنیت روحی و روانی افراد می باشد.
وقتی که کارکنان در محل خانواده که اصطالح ًا محل تجدید قوا به آن گفته می شود
راحت نباشند ،این عدم آرامش زندگی در نهایت به سازمان نیز کشیده می شود .یعنی
در واقع انگیزه کارآمدی و مفید بودن فرد عالوه بر زندگی در محیط کار نیز کام ً
ال رو
به کاهش می رود و اثرات آن در ابعاد و مؤلفه های بهره وری به وضوح دیده خواهد
شد .چرا که مهمترین عامل بهره وری در سازمان ،نیروی انسانی شاغل درآن است.
هدف گذاری
هدفها در دو بعد درونی و بیرونی و ارزیابی آنها در افزایش و کاهش بهره وری نقش
بسیار مهمی را ایفا می کنند .کسی که هدف روشنی در زندگی دارد ،پس از رسیدن
به کامیابی احساس خوشبختی و آرامش می کند .باید دقت داشته باشیم بعد از آنکه
هدف خود را انتخاب نمودیم ،باید در راه رس��یدن به آن مقام س��عی و تالش خود را
کرده و استقامت به خرج دهیم که همان طوری که امام جواد(ع) در این زمینه فرموده
اند :ثابت قدم باش تا به هدف برسی یا به آن نزدیک شوی.
هدف ها در واقع نتایجی هستند که می خواهید به دست آورید .در این مسیر تعیین
هدف و هدف گذاری ابزاری است که رسیدن به نتایج مطلوب را مقدور خواهد ساخت.
برخی اش��خاص دوس��ت ندارند هدف تعیین کنند .زیرا اگر به آنها نرس��ند احساس
شکست به آنها دست می دهد .ولی هیچ گاه اینگونه فکر نکنید زیرا هدف به زندگی
اش��خاص جهت و معنی می دهد .در واقع تعیین هدف فرآیندی است برای افزایش
کارایی و اثربخشی ،که از طریق تعیین نتایج مطلوبی که افراد باید در جهت آن فعالیت
کنند بدست می آید .برنامه تعیین هدف برای بهبود بهره وری و پیشرفت شغلی و یا
کسب موفقیت اجرا می شود .تعیین هدف هم در سطح گروهی و هم در سطح فردی
قابل انجام است .در زندگی می توان اهداف را به گونه ای طراحی کرد که رسیدن به
آن نه محال و نه سهل الوصول باشد تا ایجاد انگیزه کند .هدف های فردی در رشد و
افزایش روحیه مساعد بسیار حائز اهمیت است .برای پرورش نیروی کار موفق ،عامل
هدف گذاری بسیار مهم است .اهداف هر شغلی باید تعیین شده و در راستای هدف ها
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و مقاصد سازمان قرار گیرد .در سازمان مسئولیت حساس هدف گذاری و اطمینان از
تحقق آن بسیار با اهمیت می باشد .این هدف گذاری ها در سطوح مختلف کارکنان
انجام می گیرد .در این س��طوح اس��ت که تأثیر هدف ها بر افراد و بهره وری کار آنها
مورد توجه قرار گرفته و بر کسب مهارت در هدف گذاری تأکید می شود .هدف های
دقیق و مشخص در سازمان ،عالی ترین عملکردها را به بار می آورد .حال با توجه به
مطالب ذکر شده آن چه الزمه عملکرد خوب می باشد ،اطمینان از این است که همه
کارکنان در دو مورد زیر ابهامی نداشته باشند.
 -1چه کاری از آنان خواسته شده است(در چه زمینه هایی پاسخگو باید باشند).
 -2عملکرد خوب چگونه است(.استانداردهای عملکرد کدامند).
هدف چیزی است که می خواهیم به آن دست پیدا کنیم .هدف نوعی خیال مبهم و
باری به هر جهت نیست ،بلکه نوید روشن انگیزه ای برای تالش است .لزوم تعیین
هدف برای رشد و موفقیت ،همانند ضرورت هوا برای ادامه حیات است .هیچ انسانی
بدون داشتن هدف ،به موفقیت دست نمی یابد .در انتخاب هدف ها ،بایستی اولویت
بن��دی کنی��م و پس از اولویت بندی ،برنامه ریزی الزم جهت رس��یدن در تمام ابعاد
داشته باشیم.
اعتماد به نفس و راه های رسیدن به آن
اعتماد به نفس و اطمینان بی ش��ک الزمه پیشرفت در کارها می
باشد .به قول امرسون اگر اراده کنید و استقامت داشته باشید ،بی
شک موفق خواهید شد .به خود و اعمال خود اطمینان داشته
باشید .با این اقدام اعتماد به نفس را در خود شکوفا می کنید .با
اعتماد واقعی و خالصانه ،باورهایتان را نسبت به خویش عمیق
تر کنید که این خود موجب دلگرمی ،پشتکار و سخت کوشی
بیش��تر شما می شود .اینک راه های ساده با توجه به بحث
روان شناس��ی معجزه ذهن و کاربردی جهت شما عزیزان
ارائه می گردد .این راه ها در عین حال که ساده هستند،
ولی به کارگیری و استفاده از آنها معجزه ای در بردارد که
در زندگی فردی و شغلی خود شاهد خواهیم بود.
 -1افکارتان را پیشاپیش بر موفقیت متمرکز سازید.
 -2با تمرکز اس��تعداد ،توانایی و امکان��ات خود نیروهای
درونتان را تقویت کنید.

 -3سعی کنید با تکرار کلمات امید بخش و دلگرم کننده ،روحیه خود را قویتر سازید.
 -4در پی هدفتان باشید و فکر تأثیر از جانب دیگران را از خود دور کنید.
 -5از شکست هراسی به دل راه ندهید ،زیرا شکست آغاز پیروزی است.
 -6امید و ایمان را باور کنید و آن را شعار همیشه خود سازید.
 -7دائم ًا به خود تلقین کنید که من می توانم راه حل هر مشکلی را پیدا کنم.
 -8برای رفع هر مشکل از تکنولوژی و مهندسی استفاده کنید.

تأثیر دارد .این دیدگاه در افزایش انگیزه و روحیه تأثیر جدی دارد .وقتی روحیه انسان
سیر صعودی داشته باشد ،انسان قادر به هر کار مثبتی است و روی ارتباطات اجتماعی
انسان و نهایت ًا تعامل با شخصیت های مختلف توانمندی انسان مشهود است .نکته
دیگر اینکه عزیزان من به خاطر داشته باشید ،خالی کردن ذهن از بارهای نفس گیر
منفی به شما آرامش می دهد و در سایه همین آرامش است که فرصت ها دیده می
شوند ،موفقیت ها شکل می گیرند و. ...

ب��رای تقویت اعتماد به نفس و ایجاد خالقیت و نهایت ًا برنامه های توس��عه فردی و
اجتماعی عالوه بر مطالب باال رعایت کاربردی نکات زیر می تواند بسیار مفید باشد،
به شرط آن که تداوم روزمره داشته باشد.

چگونه به خود و دیگران انگیزه دهیم

 -1تکیه بر ارتباطات اجتماعی(مردم داری) بر اساس صداقت و اعتماد
 -2دانش کاربردی( -1دانش شغلی و تخصصی  -2دانش عمومی)
 -3عبادت(در تمام ابعاد)
 -4ورزش
 -5خالقیت( نگرش مثبت ،خالقیت و نارضایتی خالق)
 -6پرداختن کاربردی و عمیق به علم  NLPبه عنوان ضرورت.
نگرش مثبت در افزایش روحیه
ذهن ما کارخانه فکر اس��ت .کارخانه ای پر مش��غله ک��ه روزانه افکار بی
شماری تولید می کند .دو قدرت و بینش در ذهن ما وجود دارد .نخستین
قدرت ذهنیت مثبت است که اشخاص را به صعود و ماندگار شدن در
اوج سوق می دهد .قدرت دوم ذهنیت منفی است که اشخاص را در
همان جایی که هس��تند ،باقی نگه می دارد .ذهنیت منفی می تواند
کسانی را که به اوج رسیده اند از سریر قدرت به زیر بکشد .در واقع
اولین گام برای داش��تن یک زندگی شادتر و سالمتر ،نگاه مثبت به
زندگی است .منظور از نیک اندشی و گرایش مثبت این نیست که
به واسطه این تفکر جنبه های منفی زندگی را نبینند یا فکر کنید
ک��ه اص ً
ال وجود ندارند .زندگی در حقیقت دارای یک جنبه منفی
و تلخ هم هس��ت .این کمال نادانی است که باورشان نکنیم .اما
یک انس��ان مثبت اندیش تنها کاری ک��ه می کند تکیه نکردن
به قسمتهای منفی زندگی اس��ت .ندیدن نه ،بلکه تکیه نکردن.
کاربردی کردن نگرش مثبت در ذهن در رفتار انسان نمود پیدا می
کند و نهادینه می ش��ود و در ایجاد شخصیت بهره ور و سالم بسیار

انگیزه آن چیزی اس��ت که عمل را تش��ویق و انتخاب را مشخص می سازد .انگیزه
امیدواری و نیرویی است که اقدام به عمل را برای رسیدن به نتایج موردنظر موجب
می ش��ود .امیدواری فرد جادوی انگیزه دادن به خود و دیگران است .تکیه کردن به
معنوی��ات کاربردی در ایجاد و افزایش انگیزه به لحاظ علمی و روان شناس��ی ثابت
گردیده اس��ت .انس��ان می تواند به خود انگیزه دهد و در این راستا ارزش ها و هدف
هایی را برای خود در نظر گیرد .نکته مهم اینکه پیش��رفت خود را همه روزه وارسی
کنید .بعد از تعیین اهداف ،مشارطه ،مراقبه و محاسبه را که در عرفان اسالمی به آن
تکیه شده را کاربردی کنید که به طور کامل در سمینار تشریح گردیده است .دیدگاه و
ذهنیت مثبت باعث می شود که در رفتار روزمره ،این دیدگاه منعکس شود .قطع ًا آدم
این چنین از خودش انرژی مثبت به مخاطبین خود ساطع می کند و این انرژی مثبت
در دیگران ایجاد روحیه و انگیزه می کند و نکته دیگر بحث نفوذ و راهکارهای آن در
روان شناسی است و وقتی خود ،الگو و سرمشق دیگران در این زمینه باشیم ،این طرز
تفکر نیز به نوبه خود در افزایش روحیه بسیار مؤثر است و نهایت ًا در بهره وری فردی،
خانوادگی ،شغلی ،اجتماعی و ملی ،شاهد رشد و توسعه خواهیم بود.
منابع:
 فیضی ،طاهره ،مبانی سازمان و مدیریت ،تهران ،انتشارات دانشگاه پیام نور،چاپ پنجم. ساعتچی ،محمود ،روان شناسی کار ،تهران ،انتشارات ویرایش ،چاپ دوم. بالنچارد و دیگران ،کنث ،مدیریت رفتار سازمانی ،تهران ،انتشارات امیرکبیر ،چاپ بیست و یکم. ساعتچی ،محمود ،روان شناسی کار و بهره وری ،تهران ،انتشارات مؤسسه کار و تأمین اجتماعی. علوی ،سیدامین ا ،...روان شناسی مدیریت و سازمان ،تهران ،مرکز آموزش مدیریت ،چاپ چهارم. حقیقی ،محمدعلی ،تکنولوژی و مهندسی فکر ،تهران ،انتشارات فراروان ،چاپ پنجم. ورما ،پراوین ،قدرت فکر مثبت ،مترجمان :هادی پور و دیگران ،تهران ،انتشارات سما،چاپ اول. هیل و دیگران ،ناپلئون با ذهنیت مثبت ،مترجم :مهدی قراچه داغی ،تهران ،انتشارات آثار ،چاپ سوم. -حلت ،احمد ،سرمقاله ندیدن نه ،بلکه تکیه کردن ،در هفته نامه موفقیت شماره .100
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خبرها
در سيزدهمين اجالس هيات عمومي مطرح شد:
تدوين سند چشمانداز براي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور
سيزدهمين اجالس هيأت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان سراسر كشور با حضور  750نفر از رؤسا ،اعضاي هيأت
مديره و بازرسان سازمان هاي نظام مهندسي استان ها در مجتمع آموزشي رفاهي نفت محمود آباد استان مازندران برگزار شد.
در مراسم شروع به كار این اجالس رئيس شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور بر ضرورت فرهنگ سازي
در حوزه ساخت و ساز تأكيد كرد و گفت :اجراي مقررات ملي ساختمان در مرحله اول نيازمند ايجاد فرهنگسازي در جامعه است.
رئیس ش��ورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با انتقاد از عدم رعایت مقررات ملی ساختمان گفت :بیشتر
مجریان ساخت و سازهای مسکونی افراد غیرمتخصص هستند.
محمد غرضی افزود :متأسفانه خسارات جانی و مالی که در چند سال اخیر وارد آمده به طور عمده ناشی از عدم رعایت مقررات
ملی ساختمان است.
وی با تأکید بر لزوم تعامل دستگاههای اداری برای احداث سازههای صنعتی ساختمان اظهار داشت :اکثر قریب به اتفاق افرادی
که اقدام به ساخت و ساز واحدهای مسکونی میکنند به دلیل افزایش هزینه ها قادر به اجرای مقررات ملی ساختمان نیستند.
رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ادامه داد :مقررات ملی ساختمان ،قانون مکتوبی است که اجرا
نمیشود .وی بر لزوم استفاده از سازه های هوشمند در ساختمان های مسکونی تأکید و تصریح کرد :در اجرای طرح مسکن
مهر باید همه این جوانب مورد توجه قرار گرفته و تمام ظرفیت ها برای تأمین امنیت ساختمانهای مسکونی لحاظ شود.
غرضی بیان داشت :ارایه تسهیالت و زمین برای ساخت مسکن مهر باید در تطابق با اجرای اصل  44قانون اساسی باشد.
مهندس غرضي با اشاره به مصرف بي رويه انرژي در كشور ياد آورشد در صورت اجراي كامل مقررات ملي ساختمان عالوه
بر آنكه عمر مفيد ساختمان هاي كشور به  200سال مي رسد ،در زمينه مصرف انرژي نيز به نحو چشمگيري صرفه جويي
مي شود .رئيس شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان با اشاره به اينكه ساختوساز در حال حاضر يك صنعت
ت
محسوب ميشود ،خاطرنشان كرد :از زمانيكه سازمان نظام مهندسي ساختمان فعاليت خود را آغاز كرد ،زمينههاي ساخ 
توسازهاي صنعتي و رعايت
ساختمانها با استفاده از فنآوري فني و مهندسي فراهم شد و در همين راستا هماكنون در ساخ 
اصول فني و مهندسي بيش از هر زماني لحاظ ميشود.
به گفته وي ،ساخت ساختمان هايي با عمر  25تا  30سال براي كشور حاصلي جز تورم نخواهد داشت ،پس بهتر است با
ايجاد بستر مناسب ،فرهنگ سازي جامعه را بسوي ساخت و ساز اصولي و صنعتي سازي سوق داد.
وي با اشاره به اينكه ساخت و ساز در حال حاضر يك صنعت و اشتغال فعال محسوب مي شود ،خاطر نشان كرد :در طول
دوره فعاليت سازمان نظام مهندسي ساختمان ،دراين دوره بيش از هر زماني به ساخت و سازهاي صنعتي و رعايت اصول
فني و مهندسي اهميت داده شده است.
در ادامه همايش معاون مسكن وزارت مسكن و شهرسازي با اشاره به اينكه هم اينك كمتر از  3درصد ساخت و سازهاي
مسكوني در كشور با استفاده از فناوري هاي نوين صنعتي ساخته مي شود ،اظهار داشت :استفاده از اين فناوري ها و صنعتي
سازي در ساخت و سازهاي واحدهاي مسكوني در كشور بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه به حدود  20در صد افزايش يابد.
مهندس صومعلو با تأكيد بر اينكه طراحان و مجريان ساخت و ساز مسكوني در كشور بايد از سنتي سازي فاصله بگيرند ،افزود:
صنعتي سازي و بومي سازي ساختمان در كشور بايد به عنوان يك پديده ضروري و الزم مورد توجه جدي قرار گيرد.
وي گفت :متأسفانه در حال حاضر ساخت و سازهاي مسكوني در كشور ماهيچ سنخيتي با اصول معماري ايراني و اسالمي
ندارد و تمامي ساخت و سازهاي فعلي وارداتي است.
در سيزدهمين اجالس هيات عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان همچنين بر تقويت حضور مهندسان در عرصههاي
ساخت و ساز و عمران شهري تاكيد شد.
رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران نیز روند ساختوساز را در كشور اميدواركننده دانست و گفت :پس از تصويب و
ابالغ قانون نظام مهندسي و گذشت  13سال از عمر سازمان نظام مهندسي ،اين تشكل صنفي و حرفهاي ،روب ه پيشرفت بوده
و آينده روشني در انتظار ساختوساز كشور ميباشد.
علي تركاشوند افزود :هدف اصلي سازمان نظام مهندسي ساختمان اجراي كامل قانون مقررات ملي ساختمان است و در همين
راستا تالشهاي فراواني براي آشنايي دستاندركاران ،سازندگان و صاحبان حرفههاي مرتبط با ساخت و ساز با مقررات ملي
ساختمان صورت پذيرفته است.
وي با بيان اينكه اجراي كامل مقررات ملي ساختمان نيازمند همكاري همه ارگانها و سازمانهاي مرتبط با امر ساختوساز
است ،خاطرنشان كرد :سازمان نظام مهندسي به تنهايي نميتواند ساخت و ساز كشور را به سمت اصوليسازي پيش ببرد و
اين كار مهم حياتي نيازمند همكاري تمامي سازمانهاي مربوطه از جمله وزارت مسكن و شهرداريها ميباشد.
ت وسازهاي فني و اصولي امنيت جاني و مالي شهروندان را تضمين نموده و براي دستيابي به اين
تركاشوند يادآور شد :ساخ 
مهم ضروري است بسترهاي الزم براي استانداردسازي و ورود فنآوريهاي پيشرفته به صنعت ساختمان فراهم شود.
تركاش��وند استانداردسازي مصالح ساختماني ،بهكارگيري كارگران و سازندگان ساختمان آموزش ديده در دورههاي فني و
حرفهاي ساختمان و استفاده از فنآوريهاي جديد در ساختمانسازي را از جمله راهكارهاي ساخت ساختمانهاي ايمن و
مقاوم دانست و تاكيد كرد :براي كاهش خسارتهاي ناشي از زلزله و بالياي طبيعي چارهاي جز ساخت ساختمانهاي مقاوم
نداريم و ضرورت اين كار زماني بيشتر احساس ميشود كه خطر وقوع زلزله همواره ما را تهديد ميكند.
رئيس سازمان نظام مهندسي مازندران نیز ارتقاي كيفيت ساختوساز را اصليترين وظيفه جامعه مهندسي دانست و گفت:
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در حالي كه سازمان نظام مهندسي ساختمان اصليترين متولي نظارت و كنترل بر امر ساختوساز است ،اما در عمل ب ه دليل
عدم اجراي كامل مقررات ملي ساختمان نقش كافي و فراگيري در اين راستا ايفا نميكند.
نادعلي رمضانپور با تاكيد بر افزايش نقش سازمان نظام مهندسي در كنترل ساختوساز گفت :با توجه به سهم ده درصدي
ارزش افزوده بخش ساختمان در توليد ناخالص داخلي اقتصاد ،نقش ويژه و كارآمد سازمان نظام مهندسي در بخش صنعت
ساختمان بيش از پيش مورد توجه قرار ميگيرد.
رمضانپور در پايان تدوين سند چشمانداز براي سازمان نظام مهندسي كشور را يكي از گامهاي موثر براي دستيابي به اهداف
عاليه اين س��ازمان دانس��ت و گفت :سازمان نظام مهندس��ي براي انجام موفق ماموريت ذاتي خود كه نظارت و كنترل بر
ساختوساز ميباشد ،نيازمند تدوين سند چشمانداز برای پيشبرد اهداف و آرمانهاي سازمان و دستيابي به ارتقاي كيفيت
ساختوساز در كشور ميباشد.
انتقاد انبوهسازان از حضور خارجی ها در مسکن مهر
یکی از موضوعاتی که در طرح مسکن مهر به محل مناقشه میان بخش خصوصی و دولت تبدیل شده ،حضور انبوه سازان
خارجی در این طرح اس��ت .مدت زیادی از نخس��تین باری که پروژه مسکن مهر کلید خورد ،می گذرد اما وزارت مسکن و
شهرس��ازی در دولت دهم در پی اس��تفاده از تمام توان داخلی و خارجی برای س��اخت این پروژه اس��ت .ورود تکنولوژی از
کشورهای خارجی یکی از دالیلی بود که وزارت مسکن حضوراین سازنده ها را ضروری دانست اما دعوت نشدن انبوه سازان
در نخستین جلسه ای که وزارت مسکن با انبوه سازان ترکیه ای برگزار کرده بود شایبه بی توجهی به سازنده های داخلی
را بوجود آورد و اگرچه بخش زیادی از پروژه مس��کن مهر را انبوه س��ازان انجام می دهند اما به نظر می رس��د که هنوز هم
توان تولید کننده داخلی در این امر نادیده گرفته میشود .موضوعی که حتی وزیر مسکن و آبادانی ترکیه هم درجلسه با علی
نیکزاد به آن اذعان کرد ،این بود که ساخت یک میلیون واحد مسکونی بسیار پروژه بزرگی است و تاکنون در ترکیه هم انجام
نشده است .در این خصوص معاون وزیر مسکن در گفت و گو با مهر با اعالم جزيیات مشارکت شرکتهای خارجی در پروژه
مسکن مهر ،گفت :تاکنون  5شرکت خارجی برای ساخت  40هزار واحد مسکن مهر قرارداد بستهاند ،ضمن اینکه مذاکره
با یک شرکت سوئیسی در این باره در حال انجام است .جمشید نورصالحی افزود :البته شرکتهای خارجی که برای ساخت
مسکن مهر مذاکره داشته اند بیشتر از پنج شرکت بوده اند اما فقط حضور این پنج شرکت با واگذاری زمین عملیاتی شده و
این شرکتها در پرند و هشتگرد فعالیت می کنند .وی با اشاره به اینکه این شرکتها از  2کشور ترکیه و کره به ایران آمده اند،
تصریح کرد :هنوز در استانهای دیگر شرکتهای خارجی حضور ندارند اما در دوره جدید ساخت مسکن مهر احتمال مشارکت
آنها بسیار زیاد است .وي گفت :ایران با کشورهای ایتالیا ،چین و مالزی تفاهم نامه هایی دارد اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده
است .در حالی معاون وزیر مسکن از قرارداد با خارجی ها خبرمی دهد که انبوه سازان ایرانی حضور سرمایه گذاران خارجی
در این پروژه را چندان تاثیر گذار نمی دانند .رئیس هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی انبوه سازان کشور حضور شرکتهای
خارجی در مس��کن مهر را تنها برای ایجاد رقابت ضروری دانس��ته و مي گويد :این شرکتها توان ساخت یک میلیون واحد
مسکونی را ندارند .ایرج رهبر حضور شرکتهای خارجی در اجرای طرح مسکن مهر را برای انتقال تجربه صنعتی سازی و
رقابت عنوان کرده و مي افزايد :حضور ترکیه در اجرای این طرح به لحاظ داشتن تجربه صنعتی سازی مسکن این کشور بود
اما دیگر کشورها تنها برای یاری انبوه سازان داخلی در اجرای این پروژه حضور داشتند .وی تصریح کرد :شرکتهای خارجی
تنها توان ساخت پایین تر از یکصد هزار واحد مسکونی دارند و ساخت یک میلیون مسکن مهر توسط انبوه سازان داخلی
انجام می شود.
پروژه مپسا ؛ ویترین صنعتیسازی
پروژه پایلوت صنعتیسازی شرکت مپسا ویترین صنعتیسازی ساختمان است که مسووالن میتوانند با عرضه آن در زمان
افتتاح آنها شرایطی را فراهم آورند که مردم را در راستاي معرفی نمونههای ارایه شده قرار دهند.
رئیس مرکز توسعه صنعتیسازی ساختمان با اعالم این مطلب گفت :خوشبختانه در یکسال گذشته با توجه به اقدامات مثبتی
که دولت انجام داده ،صنعتیسازی در امر ساختمان تسری پیدا کرده؛ به گونه اي که رشد آن در حوزه مسکن قابل توجه است.
دکتر بهروز سرابندی گفت :کارخانجات تولید کننده سیستمهای نوین ساختمانی با حداکثر ظرفیت خود اقدام به تولید کردهاند
و با این اوصاف چشم انداز صنعتیسازی کامال مطلوب به نظر میرسد.
وی یکی از دالیل اصلی رش��د صنعتیس��ازی در کش��ور را مس��کن مهر دانس��ت که به اعتقاد وی پرداخت وام بیشتر به
صنعتیسازان در این مسیر مقولهای اثرگذار در سوق دادن انبوهسازان به سمت بهرهگیری از صنعتیسازی بوده است.
وی اظهار داش��ت :در شرایط فعلی به نظر میرسد ناظرانی که از سوی سازمان نظام مهندسی برای نظارت ساختمانهای
سنتی آموزش میبینند برای امر صنعتیسازی نیز باید آموزشهای الزم به آنها داده شود.
این اس��تاد دانش��گاه اذعان داشت :این پروژه اقدام شجاعانهای برای ترویج صنعتیسازی در کل کشور بوده است و در واقع
میتوان از آن به عنوان ویترین صنعتیسازی مسکن در کل کشور نام برد.
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خبرها
عذرخواهی وزیر مسکن از مردم
وزیر مسکن از تاخیری که در تحویل خانه های صنعتی ساز پیش آمده است عذرخواهی کرد .به گزارش خبرگزاری اقتصادی
ایران«علی نیکزاد» در حاشیه بازدید ازروند پیشرفت طرح های ساختمانی شهر جدید پرند گفت :صنعتی سـازی ساختمان در
کشور پدیـده ای وارداتی و نـوظهور است کـه در اجرای آن بـه این علت کـه نخستین بار در کشور اجرا می شود با موانع
و مشکالت زیادی مواجه شده است.
وی افـزود :بـا وجود اینکه این طرح  22آذر آغـاز ش��د و قـرار بود هش��ت مـاهه تحویل داده شـود متاسفانه این امر هنوز
محقق نشده است.
وزیر مسکن و شهرسازی گفت :از مردم عـذرخواهی می کنم نباید قولی را بدهیم و همه جا تبلیغ کنیم اما در اجرا به زمانی
که قول دادیم چندان پایبند نباشیم.
طراح سردر اصلی دانشگاه تهران درگذشت
کوروش فرزامی طراح سر در به یادماندنی دانشگاه تهراندر سن73سالگی به دیار حق شتافت.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ؛ وی فارغ التحصیل1343از دانشگاه تهران و از برجسته ترین معماران معاصر کشور
بود که سر در دانشگاه تهران را همزمان با فارغ التحصیلی طراحی و اجرا کرد.
سر در قبلی دانشگاه تهران پس از26سال جای خود را به این سر در نمادین داد.در آن سال به دستور رئيس وقت دانشگاه
طرحی در میان دانش��جویان به مس��ابقه گذاشته شد و ازمیان طرح های رس��یده طرح دانشجویی به نام کورش فرزامی از
دانشکده هنرهای زیبا به عنوان طرح برتر برگزیده شد.
س��اخت مرکز صدا و سیمای شهرهای س��نندج و مهاباد،شهرک مسکونی دانشگاه تهران،مجموعه صنعتی صدا و سیما،
بیمارستان تهران کلینیک ،کارخانه زامیاد ،غرفه ایران در نمایشگاه بین المللی اوزاکای ژاپن،غرفه فرانسه در نمایشگاه بین
المللی تهران از جمله آثار مهندس و هنرمند فقید کوروش فرزامی است.
دخالت دولت در حوزه شهرسازی تخلف در قانون است
رئیس جامعه مهندسان شهرسازی ایران گفت :اجازه احداث یک طبقه اضافی روی پشت بام ساختمانهای موجود بدون در
نظر گرفتن طرح جامعه شهرسازی تخلف قانونی محسوب میشود.
علی نوذرپور تصریح کرد :دخالت دولت در حوزه شهرسازی تخلف در قانون است و تعیین تراکم و فرآیند این طرح باید بر
اساس طرحهای جامع و تفصیلی و از مجاری شورای شهر اجرا شود.
به گفته وی هر پیشنهادی در حوزه شهرسازی بدون در نظر گرفتن طرح جامع شهری تخلف محسوب شده و نادیده گرفتن
طرح جامع به معنای بیقانونی و تخلف درآن است.
رئیس کمیسیون مسکن و شهر سازی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه این طرح باید مجددا بررسی شود عنوان
داشت :فرآیند بررسی این طرح باید ابتدا از طريق شورای شهر و در کمیسیونها رسیدگی شود.
اجازه احداث یک طبقه اضافی روی پشت بام ساختمانهای موجود تقریب ًا از اواخر دوران دولت نهم با مصوبه شورای عالی
مسکن اجرایی شد که از بدو اجرای آن مخالفتها در خصوص نحوه اجرای آن آغاز گرديد.
بر اس��اس این طرح به کس��انی که از مدتها قبل پروانه س��اخت دریافت و مجوز تراکم را نیز داش��تند ولی بنا به دالیلی
نمیتوانس��تند آن را احداث کنند اجازه س��اخت یک طبقه اضافی روی پشت بام ساختمانها با تسهیالت داده شد .بسیاری
مصوبه شورای عالی مسکن را برای کاهش انتقادات از طرح مسکن مهر و افزایش تولید آن اعالم کردند .برخی از اعضای
شورای اسالمی شهر تهران نیز همچنان با این طرح مخالف هستند.
تکرار حوادث ریزش ساختمان سعادت آباد به دلیل عدم استحکام و ایمنی از مهمترین دالیل مخالفت منتقدان با این طرح است.
توصیه وزیر مسکن به نظام مهندسی
« وزارت مسکن و شهرسازی به سوی احیای معماری ایرانی -اسالمی در طرحها پیش میرود.از سازمان نظام
مهندسی کشور میخواهیم که از تایید نقشه هایی که سنخیتی با معماری ایرانی -اسالمی ندارد ،خودداری کند» .
وزیر مس��کن و شهرس��ازی با بیان این مطلب افزود :تاکید کردهام که این نوع معماری عمال در کشور احیا و در طراحیها
حتم ًا اعمال شود .به عنوان نمونه در مسکن مهر ،معماری ایرانی -اسالمی را در نماها ،ساخت اندرونی و بیرونی و جداکردن
آش��پزخانه مد نظر قرار دادهایم .نیکزاد با اش��اره به تاکید خود بر سازمان نظام مهندسی مبنی بر اعمال این نوع معماری در
طراحی نقشهها افزود :مجموع نقشههایی که نظام مهندسی تایید می کند ،شهر را می سازد که در صورت عدم رعایت این
اصل ،این نوع معماری به فراموشی سپرده می شود.
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شاخص دستمزد کارگران ساختمانی افزایش یافت
شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت ماه امسال به عدد  281.5رسید که در مقایسه با
ماه قبل از آن و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب  1.2و  7.8درصد افزایش داشته است.
براساس گزارش ایرنا به نقل از مدیریت کل آمارهای اقتصادی اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی ،در اردیبهشت ماه امسال
شاخصهای دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی بترتیب به اعداد  2167.7و  272.2رسید.
شاخص دستمزد بنا و کارگر ساختمانی در ماه یاد شده نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب  0.9و  0.7درصد افزایش داشت و
در مقایسه با ماه مشابه سال  1388بترتیب  5.1و  4.7درصد افزایش داشت.
در گزارش بانک مرکزی با اشاره به  2ماه نخست سال  1389آمده است ،میانگین شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در
مدت یادشده به  279.8رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته برابر با  7.3درصد افزایش نشان می دهد.
براساس این گزارش ،در  2ماه نخست امسال میانگین شاخص های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به ترتیب به اعداد
 266.6و  271.2رسید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ترتیب  4.6و  4.2درصد افزایش داشته است.
یادآوری می شود ،سال پایه در گزارش ارایه شده از سوی بانک مرکزی سال  1383تعیین شده است.
مقررات ملی استانی ساختمان تدوین می شود
رئیس ش��ورای مرکزی س��ازمان نظام مهندسی ساختمان کش��ور از تدوین مقررات ملی استانی ساختمان خبر داد و گفت:
خوشبختانه با موافقت رئیس جمهور با استانی شدن مقررات ملی ساختمان ،نظام مهندسی در حال تهیه این طرح در همه
استانها است.
«محمد غرضی « در حاشیه برگزاری سیزدهمین اجالس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در محمود آباد به خبرنگاران
گفت :با اجرای مقررات استانی ساختمان ،به طور یقین شاهد کاهش ترافیک شهری ،توسعه شهرسازی ،نقشه برداری اصولی،
معماری عمرانی و مکانیک صحیح ساختمان ها در استان های کشور خواهیم بود.
وی با بیان اینکه همه کم و کاستی ها را نباید به دولت ربط داد گفت :معتقدم نظارت اجتماعی که همان مردم هستند ،می
تواند شهرسازی اسالمی را در ایران اسالمی رواج بدهد .وی به اهمیت اجرای مکانیک ساختمان در کشور اشاره کرد و ادامه
داد :با رعایت مکانیک ساختمان از جمله لوله کشی گاز ،کنتور آب ،هدایت فاضالب و مقررات برق می توان مصرف انرژی
را بهینه و بخشی از آنرا ذخیره کرد.
غرضی گفت :اینکه ساالنه  500میلیون متر مکعب گاز در ساختمان های مسکونی کشور مصرف شود یک مشکل است
ولی نباید این اشکال را از دولت بدانیم.
وی س��بک سازی در س��ازه های مسکونی در کشور را بسیار اندک و در حد صفر دانست و اظهار داشت :امروزه در فناوری
نوین وزن سقف ها در کشورهای پیشرفته  40تا  50کیلوگرم است اما سقف ها در سازهای مسکونی ایران تا 600کیلو گرم
وزن دارند.
وزیر مسکن :درباره مسکن مهر شک نکنید
وزیر مسکن و شهرسازی با تاکید بر تسریع در روند ساخت واحدهای مسکونی مهر گفت :شک نکنيد «طرح مسکن مهر را
به سرانجام می رسانیم».
به گزارش واحد مرکزی خبر علی نیکزاد با بیان اینکه ساخت واحدهای مسکونی مهر در سراسر کشور با سرعت ادامه دارد،
تصریح کرد :سرعت کار به حدی باالست که در برخی استانها ساخت واحدهای مسکونی همه متقاضیان طی نیمه نخست
سال  90به اتمام می رسد.
وی گفت :هم اکنون در برخی استانها مانند مازندران و کرمانشاه دست اندركاران ساخت به صورت دو و سه نوبته کار می
کنند و این روند را باید به یک فرهنگ تبدیل کنیم.
وزیر مسکن وشهرسازی به حضور فعال شرکت های خارجی در ساخت مسکن مهر در شهرهای جدید پرند و هشتگرد اشاره
کرد و افزود :اگر طرح مسکن مهر موفق نبود ،شرکت های خارجی برای حضور در آن اظهار تمایل نمی کردند.
نیکزاد با بیان اینکه از ابتدای دوران وزارت وی بر مسکن و شهرسازی بسیاری ،ساخت واحدهای مسکونی مهر با  270تا
 300هزار تومان برای هر مترمربع را امکان پذیر نمی دانستند ،گفت :امروز بیشتر انبوه سازان و پیمانکاران بزرگ کشور با
همان روش و قیمت ،برای ساخت این واحدها قرارداد منعقد کرده اند.
وی به اهمیت پیشرفت طرح مسکن مهر در کالنشهرها اشاره کرد و اظهار داشت 75 :درصد از متقاضیان طرح یاد شده از
کالنشهرها هستند که این موضوع اهمیت تسریع در روند ساخت واحدهای مسکونی مهر آنها را دو چندان می کند.
نیکزاد به ساخت واحدهای مسکونی مهر در استان تهران اشاره کرد و افزود :از  193هزار واحد مسکونی مهر استان تهران،
 25هزار واحد در شهرهای زیر  25هزار نفر 40 ،هزار واحد در شهرهای باالی  25هزار نفر و  128هزار واحد نیز در سه شهر
جدید پردیس ،پرند و هشتگرد ساخته می شود.
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خبرها
پایین بودن عمر بتنها
رئیس انجمن بتن ایران گفت:پایین بودن عمر بتن تولیدی و بی دوام بودن آن در اغلب پروژه های بزرگ دولتی و خصوصی
موجب هدر رفتن میلیاردها دالر سرمایه ملی شده است.
محسن تدین در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس افزود :بی دوام بودن بتن در اغلب پروژه های بزرگ دولتی
و خصوصی موجب شده تا میلیاردها دالر سرمایه ملی و مردمی هدر برود.
وی اظهار داشت:این هدر رفت سرمایه ملی در طول سنوات گذشته بوده و مربوط به یک سال و یا دو سال نیست ،بی دوام
بودن بتن تنها مربوط به ایران نیست و در تمام کشورها این مورد وجود دارد.
رئیس انجمن بتن ادامه داد :در حالی که کشور دارای ضوابط و مقررات مربوط به تولید بتن است ،متاسفانه این مقررات رعایت
نمی شود و می بینید از  250میلیون تن بتن تولید شده در کشور تنها  10تا  20درصد آن دارای دوام و پایایی الزم را دارد.
تدین گفت :هر آنچه که مربوط به دوام است در ایران رعایت نمی شود ،طراحی یک سازه بتنی باید براساس مقاومت و دوام
و عمر بتن باشد ،اما در کشور ما فع ً
ال ذهن ها معطوف به طراحی براساس مقاومت است و عزمی جزم نشده است تا عمر
بتن ها و دوام آن باال رود.
وی ادامه داد:آئین نامه بتن ایران  10سال پیش مورد تجدید نظر قرار گرفته است ،بنابراین نیاز است تجدیدنظر مجددی برای
آن صورت گیرد چرا که دانش بتن ایران با  8سال پیش قابل مقایسه نیست و پیشرفت های زیادی کرده است.
مدیراجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی
در نظریه مسکن مهر حتی ما را به بازی هم نگرفتند
با توجه به اینکه س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان کشوربر اساس قانون به عنوان مرجع تخصصی واحد فنی و مهندسی
کشور و براساس نیازهای کشور به رسمیت شناخته شده است اما این روزها شاهد هستیم مسووالن دولتی شیوه ساخت وساز
مسکن و اصول شهرسازی را برمبنایی الگوهای که خودشان در نظر دارند در دستور کار قرار داده اند .به گفته صاحب نظران
امر ،میزان توفیق کشور در توسعه زیر ساخت ها و باال بردن استاندارهای شهرسازی و کیفیت محیط شهری و تاسیسات زیر
بنایی شهری در هر دوره ای به میزان توجه و اعتماد دولت ها به سازمان نظام مهندسی ساختمان بستگی دارد .در حقیقت
شاخصی مطرح است که بر اساس آن هرگاه اعتماد و همکاری توام با احترام میان دولت و تشکلهای تخصصی مدنی مانند
سازمان نظام مهندسی ساختمان ،سازمان نظام پزشکی ،کانون وکالی دادگستری و انجمن حسابرسان خبره و ...افزایش یافته
است به همان میزان دولت در برنامه توسعه ای خود موفقتر عمل کرده است .در نتیجه افت و خیر این شاخص ،نشان دهنده
موفقیت یا عدم موفقیت ترقی دولتها را در برنامه های توسعه ای در ادوار مختلف است .اگر امروز بسیاری از کارشناسان امر
اعتقاد دارند کیفیت ساخت وساز مسکن مهر با استانداردهای روز دنیا مطابقتی ندارد گفته می شود بی اعتمادی و عدم توجه
مسووالن امر به نظرات کارشناسی سازمان تخصصی چون نظام مهندسی ساختمان یکی از دالیل آنست.
محسن بهرام غفاری مدیر اجرایی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت وگو با خبرآنالین درباره جایگاه
نهاد فنی و مهندسی و دخالت مستقیم و ارائه الگوهای ساخت وساز توسط دولت در بخش مسکن او معتقد است ریشه این
مشکل را باید در گذشته جست و جو کرد « :با توجه اینکه طبق قانون نظارت و شیوه اعمال آن و شرح خدمات ساخت و
ساز در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی است آنها اختیار دارند طبق خواست خود شیوه ساخت وسازها را تعیین کنند .این
مشکل در گذشته ریشه دارد.وزارت مسکن و شهرسازی در دولتهای قبلی نیز مسوولیت نظارت را برعهده داشته است .در
نتیجه نهادهای تخصصی نمی توانند دخالت چندانی داشته باشند» .
وی می گوید « :نمونه واضح و آشکار آن طرح مسکن مهر است .وقتی این طرح مطرح شد .مسووالن دولتی بدون مشورت
با نهادهای تخصصی بخش مسکن در مصوبات شیوه مکان یابی و روشهای فنی و مالی وارد میدان عمل شدند .وقتی نظرات
مجموعه فنی و مهندسی کشور نادیده گرفته می شود و در شکل گیری نظریه مسکن مهر سازمان نظام مهندسی ساختمان
کشور از ارکان اصلی در بخش مسکن و شهرسازی به بازی گرفته نمی شود چه انتظاری وجود دارد که شیوه ساخت وساز با
الگوهای خارج از حیطه تخصصی اجرایی شود» .
عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید براینکه از هم اکنون آثار ناکارامدی پروژه مسکن مهر هویداست،
تصریح می کند « :آسیبهای وارده شده در اجرای این طرح حتی با چندین برنامه جامع در کشور هم جبران نمی شود چراکه
با چالش های اساسی در زمینه کیفیت فنی مسکن و مسائل شهرسازی به همراه است» .
بهرام غفاری در ادامه با اشاره به تعرفه خدمات فنی و مهندسی در مسکن مهر می گوید « :در حال حاضر در اجرایی مسکن
مهر برای هر واحد ساخت هر واحد مسکونی هزینه پروانه ساختمان در هرمتر مربع  10هزار تومان تخمین زده اند .با توجه
به این امر برای نظارت فنی و مهندسی متری  3هزار تومان در مترمربع در نظر گرفته شده است .در واقع یک درصد هزینه
س��اخت شامل خدمات فنی و مهندس��ی شده است .در حالی که در دنیا متوس��ط درصد ارزش خدمات مهندسی به ارزش
ساختمان بین  11تا  15درصد در نوسان است .به عنوان یک شاخص گفته می شود هر اندازه نسبت هزینه های تمام شده
ساختمان به نفع خدمات تخصصی تمام شود آن ساختمان از کیفیت و دوام بیشتری برخوردار است .دیگر خودتان قضاوت
کنید وقتی این سهم را یک درصد تعیین می کنیم معلوم است از قبل چه اتفاقی رخ خواهد داد» .
وی گفته های خود را به این شکل ادامه می دهد « :اگر شما رئیس بیمارستانی باشید از حقوق پزشکان بکاهید تا مانع صرفه
جویی دیگر هزینه ها شوید و حقوق سایر پرسنل هم تغییری نکند طبیعی است که نمی توانید پزشکان کارآمدی را استخدام
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کنید .در مسکن مهر شاهدیم این اتفاق افتاده است .مهندسان ساختمان که مهمترین اصل ساختمان سازی هستند نادیده
گرفته شده اند وآن وقت ادعا کرده ایم با متری  300هزار تومان خانه می سازیم» .
مدیراجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح می کند « :به صراحت می گویم با قیمت واقعی ساخت
و ساز باید متری  80هزارتومان تعرفه خدمات مهندسی تعیین شود .حال اگر قرار است متری  300هزار تومان بسازید عقل
س��لیم حکم می کند حداقل  10درصد هزینه س��اخت را به خدمات فنی ومهندسی اختصاص دهند تا عالوه بر صاحبخانه
کردن مردم کیفیت ،ایمنی و بهداشت را برای انها تضمین کنند .متاسفانه آقایان با متوسل شدن به آیین نامه ها و بخشنامه
ها صورت مساله را پاک کرده اند» .
بهرام غفاری همچنین با اشاره به پیشینه طرح مسکن مهر می گوید« :طرح مسکن مهر یکی پیشنهادات فرعی در طرح
جامع مسکن در قالب برنامه چهارم توسعه بود .وقتی تصمیم گرفته مطالعات برنامه چهارم در بخش مسکن با عنوان طرح
جامع مس��کن انجام ش��ود .برای اولین بار در تاریخ مسکن کشور طی دوسال تمام عوامل موثر بر بخش مسکن از عوامل
اقتصادی گرفته تا مسائل اجتماعی و فرهنگی توسط  60نفر خبرگان اقتصادی کشور مورد بررسی قرار دادند .از جمله مسایل
مطرح ش��ده در طرح جامع موضوع فرعی بود با این عنوان که از مکانیزهای اجاره زمین مانند اجاره  99س��اله که در برخی
کشورها تجربه شده بود تا قیمت زمین از کل هزینه ساخت خانه به صفر برسد و مردم کم درآمد با این شیوه بتوانند با کمترین
هزینه صاحبخانه شوند» .
به گفته وی ،پیش بینی شده بود تا این طرح به شکل پایلوت در دو منطقه انجام و پس از موفقیت در طول برنامه چهارم
به اجرایی شود ،اما نظریه استفاده از زمین های شبه وقف یا همان اجاره  99ساله موسوم به طرح مسکن مهر به یکباره با
تمامی برنامه های طرح جامع مسکن کشور سایه سنگینی انداخت .وی ادامه می دهد « :تمام مطالعات  19جلدی این طرح
به حاشیه رفت و مسکن مهر ستون اصلی سیاستهای مسکن در دولت نهم در نظر گرفته شد» .
بهرام غفاری همچنین به مثال دیگری اشاره کرد و گفت« :سازمان نظام مهندسی ساختمان در مبحث دوم مقررات ملی
ساختمان پیش قدم شد و پیش نویس ان را در دولت اسبق تدوین کرد .متاسفانه در دوره دولت نهم این کار از نظام مهندسی
گرفته شد و به مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان داده شد .تاکنون هیچ اقدام مثبتی انجام نداده است چراکه صالحیت الزم
را ندارد .حتی نظام مهندسی به وزارت مسکن فعلی هم این موضوع را مطرح کرد اما تاکنون جوابی را دریافت نکرده ایم» .
انتقاد از حذف روز ملی ایمنی در برابر زلزله از تقویم
در شرایطی که با قرار داشتن ایران بر روی کمربند زلزله و رخداد روزانه زمینلرزههای بزرگ و کوچک ،آگاهسازی و ارتقای
فرهنگ عمومی در برابر زلزله برای کاهش تلفات و خسارات این بلیه طبیعی ضرورتی انکارناپذیر است ،حذف روز ملی «ایمنی
در برابر زلزله» مصادف با پنجم دی ماه سالگرد زلزله ویرانگر بم از تقویم رسمی کشور ،شگفتی و انتقاد متخصصان زلزل ه
کشور را در پی داشته است.
زلزله فاجعهبار بم در پنجم دی ماه  1382که به کش��ته و مجروح ش��دن بیش از هفتاد هزار تن از هموطنانمان منجر شد و
تبعات ناگوار آن همچنان هزاران هزار تن از بازماندگان فاجعه را آزار می دهد ،قطعا یکی از تلخترین سوانح تاریخ معاصر ما
و روزی فراموش ناشدنی در خاطره مشترک ایرانیان است .پژوهشگاه بینالمللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با توجه به
ضورت آگاهسازی و ارتقای فرهنگ عمومی در برابر زلزله با پیشنهاد نامگذاری این روز به عنوان «روز ملی ایمنی در برابر
زلزله» فرصتی را فراهم کرد تا هر س��اله با برگزاری برنامهها و فعالیتهای آموزش��ی و ترویجی متنوع در این روز ،ضمن
گرامیداش��ت یاد و خاطره چند ده هزار قربانی این فاجعه تلخ ،زمینه ارتقای آگاهی عمومی و ش��اخصهای ایمنی در برابر
زمینلرزه در کشور فراهم شود.
قطعا یادآوری خاطره دردناک زلزله بم و زمینلرزههای ویرانگر دیگر زنگ خطر و بیدارباشی برای ماست که فراموش نکنیم
جای جای سرزمینمان ایران هر لحظه در معرض رخداد زلزلهای بزرگ است و باید با بهرهگیری از اصول علمی و فنی به
خصوص در عرصه ساخت و ساز خود را برای مواجهه ایمن با آن آماده کنیم .با این حال در شرایطی که تنها هفت سال از
این زلزله مرگبار و ابتکار تحسینبرانگیز در پیشنهاد نامگذاری سالگرد رخداد این زلزله به عنوان روز ملی ایمنی در برابر زلزله
می گذرد و در روزهایی که بحث کاهش جمعیت تهران به دلیل خطر زلزله احتمالی نقل محافل اس��ت ،ش��ورای فرهنگ
عمومی اقدام به حذف این روز از تقویم رسمی کشور کرده است.
بهرام عکاش��ه ،اس��تاد پیشکسوت زلزله شناسی با ابراز شگفتی و تاس��ف از حذف روز ملی «ایمنی در برابر زلزله» از تقویم
رسمی کشور گفت :معتقدم هر چه مناسبتهای بیشتری در زمینه زلزله داشته باشیم ،مردم آگاه تر میشوند و حذف این
قبیل مناسبتها که به روشنگری مردم در برابر زلزله کمک می کند به عقیده من کار اشتباهی است .وی افزود :عالوه بر
ن که بیش از  90درصد کش��ور ما در برابر تهدید زلزله قرار دارد ،هر چه در همه محافل عمومی در مورد
این با توجه به ای 
زلزله و افزایش آمادگی در مقابل آن اطالع رسانی شود خوب است و حذف این موضوع چه در تقویم و چه در مسائل دیگر
کار صحیحی نیست.
عکاش��ه با اش��اره به این که ایران پس از اندونزی و بنگالدش س��ومین کشور آس��یب پذیر در برابر حوادث طبیعی است،
خاطرنشان کرد :پیش از اینکه آتش فشان و سیل و آتش سوزی برای کشور مطرح باشد ،زلزله برای کشور اهمیت زیادی
دارد و مهم ترین خطری که کش��ور را تهدید می کند و آن را به عنوان کش��ور درجه سوم مطرح کرده زلزله است .بنابراین
ت دیگری مرتبط با همین موضوع در تقویم وجود دارد کامال
حذف چنین روزها و یادآوریهایی مثال با این استدالل که مناسب 
اشتباه است و باید از هیاتی که این روز را حذف کردند سوال کرد که چرا این کار را انجام داده اند و چرا نظر زلزله شناسهای
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خبرها
کشور را جویا نشدهاند .وی ادامه داد :هر قدمی که در راستای ایمنی کشور و مردم برداشته می شود مهم است زیرا حرکت
انسانی است و چون مقابله با زلزله و آمادگی در برابر زلزله نه تنها جان مردم را نجات می دهد بلکه زیرساخت شهرها را هم
حذف می کند و کشوری که به این مسائل اهمیت ندهد به عقیده من اشتباه می کند.
عکاشه خاطرنشان کرد :در زمینه ایمنی در برابر زلزله و کاهش خطرات باید آگاهی را افزایش داد زیرا حفظ جان مردم ،حفظ
منایع طبیعی و جلوگیری از میلیاردها تومان خسارت مطرح است ،همچنان که تاثیر آگاهی مردم را در زلزلههای بم ،طبس،
بوئین زهرا ،رودبار و منجیل دیدیم که هر جا مردم آگاهتر باشند بهتر می توانند اقدام کنند.
دکتر زمردیان  -اس��تاد پیشکسوت ژئوفیزیک  -نیز در این زمینه خاطرنشان کرد :این تصمیم چندان صحیح نیست چون
کشور ما زلزله خیز است و نهایتا هر چه مردم بیشتر آگاه باشند و یادآوری در این زمینه برای مردم صورت گیرد ،مناسبتر است.
وی ادامه داد :باید از ش��ورایی که این روز را حذف کردند س��وال کرد که چرا روز ملی ایمنی در برابر زلزله را حذف کرده اند
زیرا حدف چنین روزی حقیقتا به ضرر مردم است چون چنین مناسبتی یک یادآوری برای همه مردم ایران است و باالخره
کشوری که زلزله خیز است باید پیش بینی های الزم را برای ایمنی اتخاذ کند.
این استاد ژئوفیزیک گفت :اگر چه زلزله یکی از سوانح طبیعی تلقی می شود اما عمال بایستی به زلزله بیش تر اهمیت داد
برای اینکه کشور ما واقعا زلزله خیز است و در هر کجای این خاک پهناور ممکن است این اتفاق بیافتد و تنها به صرف اینکه
یک روز یا هفته برای سوانح طبیعی داشته باشیم کافی نیست و در مورد زلزله بایستی به صورت جداگانه یادآوری در تقویم
وجود داشته باشد .این استاد پیشکسوت ژئوفیزیک تصریح کرد :بنابراین خوب بود اگر از متخصصان این رشته و ژئوفیزیک
دانها نیز مشورتی میشد ولی در هر حال حذف چنین روزی جالب نیست.
دکتر تسنیمی رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله  -نیز در این زمینه گفت :نامگذاری روز ملی ایمنی
در برابر زلزله توسط این پژوهشگاه پیشنهاد شد که سالیان درازی نیز از آن نمی گذرد و فکر می کنم روز مهمی است زیرا
رخداد بوده است .وی تصریح کرد :پس از این اتفاق بود که توجه ویژه و جدی در آیین نامه ها شد که سابق بر این وجود
نداشت و پس از زلزله بم این توجه در استاندارد  2800ایران با توجه به نیازهای علمی منعکس شد .تسنیمی تاکید کرد :زلزله
بم را زلزله ویژه ای می دانیم زیرا خسارت های اقتصادی و جانی زیادی را به بار آورد و در واقع به نوعی نقطه عطفی شد زیرا
این وقایع در جهت فعالیت های علمی و تخصصی به عنوان یک تجربه می تواند گران بها باشد.
رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تصریح کرد:این روز را بهانه ای قرار دادیم برای توجه بیشتر به
زلزله و البته نگاه عمومی ما به زلزله در برنامههایی مانند مانور سراسری زلزله برای دانش آموزان در  8آذر ماه وجود دارد و
پنج دی فرصتی بوده که هر سال متخصصان زلزله جمع شوند و نتایج حاصل از فعالیتهای خود را که طی یک سال به دست
آورده اند ارائه کرده و به مذاکره و مباحثه بگذارند .در واقع این روز برای ما بیش تر بهانه ای برای تبادل نظر بین متخصصان
در سطح کشور است که مطمئنا چنین اقدامات و فعالیت هایی را ادامه خواهیم داد چه در تقویم باشد چه نباشد.
جايزه «معمار »89به برترين طراح ساختمان
دهمین دوره جایزه معمار با عنوان «معمار  ،»89مهرماه سالجاری در تهران برگزار خواهد شد .جایزه معمار که طی ده سال
گذشته به طور مستمر برگزار شده است هر سال به برترین طراحان معماری ساختمانهای کشور به لحاظ خالقیت ،و نحوه
به کارگیری فضا در خدمت کاربری ساختمان تعلق ميگیرد.
به گزارش شبکه اطالعرسانی ساختمان ایران (شاسا) ،با توجه به اینکه هیات داوران جایزه معمار ،از بین معماران برجسته
بینالمللی تش��کیل ميشوند ،این جایزه در بین جامعه معماری کش��ور دارای اعتبار ویژهای است .از سویی دیگر ،برگزاری
جایزه معمار طی سالهای اخیر ،با معرفی طرحها و ساختمانهای برتر ،باعث شکوفایی مفهوم معماری ایرانی شده است.
عالقهمن��دان به ش��رکت در ای��ن دوره جایزه معمار ،تا پای��ان روز  20مهرماه فرصت دارند تا طرح س��اختمانهای خود با
کاربریهاي عمومی و مسکونی را به ستاد این جایزه ارسال كنند .الزم به ذکر است که داوری طرحهای رسیده در اواخر مهر
ماه برگزار خواهد شد و برندگان طی مراسمی در روز  30مهرماه معرفی ميشوند .اطالعات تکمیلی جایزه معمار  89در سایت
 www.memar-award.comقرار دارد.
نخستين شناسنامه فني ساختماني شهر تهران صادر شد
نخستين شناسنامه فني ساختمان شهر تهران با متراژ باالي  3هزار متر مربع با ثبت كليه اطالعات ملكي ،معماري ،تاسيساتي،
فني و ...در منطقه  5صادر شد.
عليرضا نادري ،معاون شهرسازي و معماري شهرداري منطقه  5گفت :در این شناسنامه كليه اطالعات ثبتي و ملكي ،مهندس
ناظر و همچنين اطالعات فني ب ه صورت مشخصات معماري ،سازه ،تجهيزات ،تاسيسات و ...به ثبت رسيده است.نادري با
بيان اينكه شناسنامه فني هويت ساختمان بهشمار ميآيد ،افزود :هدف از صدور شناسنامه رعايت نكات فني احداث ساختمان
ي ساختمان است.
براساس استانداردهاي ملي است و اجراي اين طرح گامي مؤثر در مقاومساز 
معاون شهرسازي و معماري منطقه تصريح كرد :كليه اطالعات مذكور از طريق زونكن كارگاهي كه در هنگام صدور مجوز
ساخت در اختيار شهروندان قرار ميگيرد جمعآوري و در زمان صدور مجوز پايان كار با تاييد سازمان نظام مهندسي صادر ميشود.
شناسنامه فني ساختمان براساس يك تفاهمنامه مشترك بين وزارت مسكن و شهرسازي ،سازمان نظام مهندسي ساختمان
تهران و شهرداري و شوراي شهر تهران صادر ميشود .اين طرح كه از سوي مسووالن ،حلقه مفقوده ارتقاي ساختمانسازي
ناميده شده بود ،در ابتداي كار بهدليل ناهماهنگيهايي متوقف شد.
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قوانین جدید برای نمای شیشهای ساختمانها
اصالح نماهای ساختمانهای بلندمرتبه در کمیته طراحی شهری در دست بررسی و ارزیابی است.
به گزارش مهر ،هیربد معصومی ،معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان این مطلب که به نمای ساختمانها در
طرح تفصیلی تهران توجه ویژهای شده است ،گفت :تاکنون بیش از  40قرارداد طرحهای موضعی در معاونت شهرسازی و
معماری شهرداری تهران منعقد شده که نشان از اهمیت موضوع در شهرسازی و برنام ه ریزی شهری دارد.
معاون شهردار تهران همچنین با تاکید بر اینکه نماهای ساختمانهای بلندمرتبه و بناهای شهرداری در کمیته طراحی شهری
این معاونت دردست بررسی و ارزیابی است ،افزود:بررسی برای اصالح نماهای ساختمانهای بلندمرتبه و شیشه ای بر عهده
اعضای این کمیته متشکل از مدیران تخصصی ،استادان شهرسازی و طراحی منظر شهری و نیز دستاندرکاران امور اجرا
در حوزه معماری و شهرسازی است.
ت تنظیم روشنایی
ساخت پنجره هوشمند با قابلی 
محققان پارک علم و فنآوری دانشگاه تهران موفق به ساخت پنجرههای هوشمند با قابلیت تنظیم روشنایی ،تهوی ه و تصفیه
هوای داخل ساختمان شدند.
مهندس س��ید علی جعفری ،رئیس هیات مدیره ش��رکت س��ازنده این پنجرهها با اعالم این مطلب گفت :پنجره هوشمند،
پنجرهای دوجداره اس��ت که عالوه بر مزایای پنجرههای دوجداره معمول از قابلیت تنظیم روش��نایی ،تهوی ه و تصفیه هوا
برخوردار است .سیستم فتوولتاییک پنجره توسط صفحات نیمه شفافی که روی شیشه نصب میشود برق را برای سیستمهای
گوناگون مانند روشنایی ،تهویه و تصفیه هوا تامین میکند و از آنجایی که این صفحات نیمه شفاف هستند مانعی برای دیدن
محیط بیرونی ساختمان ایجاد نمیکند.
این پنجرهها میتوانند فضای داخلی ساختمان را به طور کامل تصفیه کرده تا دیگر نیازی به بازکردن پنجره نباشد و ازورود
آلودگی هوا ،خروج حرارت و دمای مطلوب ساختمان جلوگیری کند .وی درباره چگونگی تصفیه هوا در این سیستم گفت:
از طریق این سیستم ،هوای داخل ساختمان جذب واز نانو فیلترهای پیش بینی شده در آن عبور داده میشود .نهایتا پس از
تصفیه به مجرای دیگری وارد و به داخل ساختمان باز می گردد.
جعفری افزود :پس از این مرحله هوای تصفیه شده از طریق سیستم آیونایزر به فضای داخلی ساختمان باز گردانده میشود
به گونهای که به هوای تصفیه شده یونهای منفی که در هوای تازه کوهستانها و جنگلها موجود است را اضافه میکنیم
که باعث میشود به مصرف کننده احساس شادابی بیشتری دست دهد .وی در رابطه با سیستم تهویه هوا نیز عنوان کرد:
در این سیستم هوای داخلی ساختمان تهویه میشود به گونهای که دمای مورد نظر (گرم یا سرد) در تمام فضای ساختمان
پخش میشود که با استفاده از این قابلیت نیز میتوانیم بیشتر در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم.
رئیس هیات مدیره شرکت ایده سازان تدبیر با اشاره به اینکه سیستمهای تهویه و تصفیه به صورت خودکار عمل میکند
گفت :سیستم تامین روشنایی ساختمان از دیگر قابلیتهای این پنجره بوده به گونهای که با استفاده از المپهای خاص و
منحصر به فردی که کامال با تکنولوژی بومی تولید شده است و با به کارگیری آن در این پنجرههای دو جداره همان گونه که
ی شود به هنگام شب هم از طریق پنجره ساختمان را روشن میکنیم.
در روز نور از طریق پنجره به ساختمان وارد م 
استفاده از این المپهای منحصر به فرد ،مصرف انرژی به حداقل ممکن میرسد و این المپها به گونهای در پنجرههای
دوجداره تعبیه شده که بیشترین میزان نوردهی را با کمترین مصرف برق و رنگ دلخواه تنظیم میکند
سفير اوگاندا در ایران:
اوگاندا نيازمند استفاده از متخصصان ايراني است
اوگاندا براي دستيابي به دانش فناوري هاي نوين ساختماني نيازمند استفاده از متخصصان ايراني است .این مطلب را دكتر
محمد احمد كي سوله سفير اوگاندا كه به مشهد سفر كرده بود با حضور در ساختمان مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان
خراسان رضوي و دیدار با رئيس ،هيئت رئيسه و چندين تن از اعضاي هيأت مديره این سازمان بیان کرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ،در اين جلسه كه رئيس انجمن دوستي ايران-آفريقا -اوگاندا
نيز حضور داشت ،رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي ،دوستي ايران با دولت ها و ملت هاي قاره آفريقا
را ديرينه و با اهميت خواند.
مهندس محمدرضا اخوان عبداللهيان با بيان اينكه ايران طي سال هاي اخير با حركت به سوي ساخت و ساز با استفاده از
فناوري نوين و صنعتي سازي گام هاي مؤثري در استحكام بنا و بهينه سازي انرژي برداشته است ،اين پيشرفت و ارتقای
كيفيت ساختمان را نتيجه زحمات مهندسان خالق و با انگيزه جامعه مهندسي دانست.
وي ادامه داد :سازمان نظام مهندسي ساختمان استان با داشتن  13هزار متخصص در هفت رشته مهندسي از توان باالقوه و
پتانسيل خوبي برخوردار است و پس از تهران دومين استان كشور است كه بيشترين تعداد مهندس را داراست.
وي تصريح كرد :این سازمان در موضوع ورود مهندسين ساختمان به حرفه تخصصي در خصوص داشتن پروانه اشتغال به
كار در طراحي و اجراي س��اختمان ها ،گذراندن دوره هاي آموزش��ي كوتاه مدت ،طراحي و نظارت بر اجراي ساخت و ساز،
بحث آموزش ،پروهش و كيفيت ساختمان و ديگر مباحث فني تالش گسترده اي را آغاز كرده است .ساالنه بطور متوسط
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خبرها
سه ميليون متر مربع ساخت و ساز در سطح كشور انجام مي شود و اين در حالي است كه كشور ساالنه به يك و نيم ميليون
واحد مسكوني نيازمند است و اين نياز فرصت خوبي فراهم كرده كه ساختمان ها به سوي تكنولوژي نوين و صنعتي سازي
و استفاده از مصالح ساختماني سبك و استاندارد پيش بروند.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي همچنين گفت :هم اينك در استان سه هزار نيروي انساني شامل
معماران تجربي ،كاردان هاي داراي پروانه اشتغال فني و ماهر در شركت هاي ساختماني و تأسيساتي ساختمان مشغول كار
هستند و اين توان وجود دارد كه استان خراسان رضوي نيروي هاي متخصص و كارآمدي را در قالب صدور خدمات فني و
مهندسي به كشورهاي مختلف اعزام نماید.
در ادامه این جلسه سفير كشور اوگاندا در ايران گفت :جمهوري اسالمي ايران با داشتن تنوع آب و هوا از توانمندي و پتانسيل
هاي خوبي در زمينه هاي صنعتي ،كشاورزي ،معدني ،اقتصادي ،صادراتي و نيروهاي متخصص و فني برخوردار است.
دكتر محمد احمد كي سوله گفت :وجود  80درصد اراضي حاصلخيز در كشور اوگاندا و تنوع محصوالت كشاورزي مانند توليد
چاي ،ذرت ،قهوه و پنبه وجود معادن مس ،كبالت و طال و كارخانه هاي سيمان و نساجي فرصت خوبي است كه متخصصان
ايراني بتوانند در بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله ساخت و ساز سرمايه گذاري كنند.
وي اظهار داشت :اوگاندا براي دستيابي به دانش فناوري نوين ساختمان نيازمند استفاده از نيروي هاي متخصص ايراني است
و سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي با داشتن نيروهاي متخصص و مجرب مي تواند با صدور خدمات فني و
مهندسي در طراحي ،اجراي و سرمايه گذاري پروژه هاي ساختماني و انبوه سازي مسكن با اوگاندا مشاركت داشته باشد.
سفير جمهوري اوگاندا آمادگي كشورش را در اعزام مهندسان ساختمان بصورت گروهي و يا انفرادي اعالم كرد و افزود :براي
تبادل تجربيات متخصصان هر دو كشور تفاهمنامه اي با رويكرد عملياتي اجراي ساختمان ميان دولت اوگاندا با سازمان نظام
مهندسي ساختمان خراسان رضوي به امضاء می رسد تا در اولين گام نخستين گروه مهندسان ساختمان به كامپاال پايتخت
اوگاندا اعزام شود.
در اين جلسه كه مهندس رئيسي ،اسماعيلي ،پورحسيني ،آفاق اسالميه ،اسدي ،ميرفندرسكي و منصوريان اعضاي هيأت
رئيسه و هيأت مديره نيز حضور داشتند ،رئيس مجمع دوستي ايران و آفريقا گفت :در كشور اوگاندا فرصت هاي خوب و بالقوه
اي در زمينه هاي اقتصادي وجود دارد.
مهندس منصور عباسي افزود :مهندسان رشته هاي مختلف ساختماني مي توانند در توليد مسكن انبوه ،احداث راه و نيروگاه
هاي برقي و پروژه هاي مكانيكي در كشور اوگاندا مشاركت داشته باشند.
وي اظهار امیدواری کرد نشست مشترك سفير كشور اوگاندا و همراهان با هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان
رضويگاممؤثريدرشناختوآشناييتوانمنديهايهردوكشوروجلبمشاركتمتخصصانايرانيدركشورهايآفريقاييباشد.
شهردارمشهد:
رئيسجمهوري با اصالح مصوبه تحديد حريم مشهد موافقت كرد
س جمهور خبرداد.
شهردار مشهد از اصالح مصوبه دولت درباره حريم مشهد با موافقت رئي 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد ،سيدمحمد پژمان در نشستی مطبوعاتی گفت :متاسفانه تصميماتي كه در
مورد تحديد حريم شهر مشهد گرفته شد ،غيركارشناسي بوده و براي اصالح آن پيگيريهايي از سوي مديران و مسووالن
استاني انجام شد.
س جمهور مبني بر موافقت با اصالح مصوبه گرفته ،خاطرنشان كرد:
وي با بيان اينكه استاندار خراسان رضوي قولي را از رئي 
س جمهور ،مصلحت مشهد را با هيچ چيز نميتوان عوض كرد و به جد روي اين موضوع تاكيد شده و روند
طبق گفته رئي 
اداري اصالح مصوبه در حال طي شدن است .پژمان يادآور شد :قبل از اين مصوبه ،مشهد داراي طرح جامع و تفصيلي بود و
محدوده استحفاظي آن تا 30كيلومتري روستاي ساغروان و محدوده قانوني آن نيز تا كال سوران يا چهلبازه بعد از نيروگاه
توس مشخص بود.
وی با اشاره به اينكه شهر مشهد شامل چندين بخش بود كه طرقبه و شانديز يكي از آن بخشها به شمار ميرفت ،افزود:
حدود سال  ،85قانوني باعنوان «قانون محدوده و حريم» به مجلس برده شد و تعاريف جديدي براي اين برنامهريزي شهري
ارایه گرديد و طبق اين قانون ،شهرها فقط ميتوانند يك محدوده و يك حريم قانوني داشته باشد.
شهردار مشهد اظهارداشت :از سوي يكي از نمايندگان استان ،با ظرافتي خاص« ،كلمهاي» به يكي از اين بندها اضافه شد
مبني بر اينكه محدوده و حريم قانوني يك شهر از محدوده آن شهرستان نميتواند فراتر برود و به محض اينكه شهرستان
بينالود تاسيس شد و بخش طرقبه و شانديز از مشهد جدا گرديد بعضيها اين بند قانوني را علم كردند.
پژمان گفت :مشهد كالنشهري است كه براي 20سال آيندهاش برنامهريزي شده ،اما عدهاي با تصويب و موافقت اين مصوبه،
تمام برنامههاي اين شهر را برهم زده و آنها را ضايع كرده و با بيمنطقي تمام ،همه برنامههاي شهر مشهد را حذف كردند
با اين تصور كه يكسري درآمدهايي كه در آن منطقه قابل تحميل است در اختيار آن شهرستان قرار ميگيرد.
شهردار مشهد همچنين از تفويض اختيار كامل و قدرت تصميمگيري به شهرداريهاي مناطق در سطح شهر خبر داد و گفت:
براي همين است كه امروز شاهد تحرك بسيار چشمگير در شهرداريهاي مناطق هستيم و در برخي مناطق كه به اندازه يك
استان جمعيت دارد ،اقدامات خوب و مضاعف شهرداري باعث شده كه مردم از عملكرد مديران شهري راضي باشند.
پژمان گفت :بالغ بر75درصد منابع درآمدي ش��هرداري از طريق صدور پروانه و جرايم س��اختماني است و پرواضح است كه
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رونق و ركود اين بخش به طور مستقيم در منابع و درآمد شهرداري اثرگذار ميباشد ،اما شهرداري مشهد اجازه نداده است
آثار ركود سايه بررونق فعاليتهاي شهري بيندازد.
به گفته وي هيچ پروژه نيمهتمام مربوط به سنوات گذشته در شهر مشهد وجود ندارد و 60درصد از اعتبارات شهرداري به امور
جاري و 40درصد به امور عمراني اختصاص دارد.
شهردار مشهد در خصوص اجراي طرح ترافيك در مشهد نيز گفت :شهرداري حتي با فروش برگههاي مجوز براي ورود به
داخل طرح ،موافق نبوده و ترجيح ميدهيم كه هيچكس از اين برگهها استقبال نكند و محدوده طرح ،خلوت و كم ترافيك
باشد ،البته اين برگهها براي كساني كه كارهاي ضروري و نياز مبرم به ورود به داخل طرح را دارند ،طراحي شده است.
شهردار مشهد ،تعداد خودروهاي اين شهر را از مرز 800هزار خودرو فراتر دانست و افزود :به ازاي هر سه نفر ،يك خودرو در
شهر مشهد وجود دارد و ظرفيت معابر ،محدود است و به هر ميزان كه تقاضا باشد امكان پاسخگويي وجود ندارد.
شهردار مشهد در اين نشست از تامين و فراهم آوردن آرامش براي زندگي مردم در شهر و رفع دغدغ ه هاي ذهني از طريق
زيباسازي و طراحي محيط شهري به عنوان خانه دوم شهروندان خبر داد و گفت:شهرداري مشهد در سه سطح با نقاشيهاي
دایمي و ماندگار و موقت ،كار رنگآميزي در و ديوارهاي شهر را به عهده گرفته و نمادهايي را به منظور تزیين و زيبايي شهر
نصب كرده است.
شهردار مشهد همچنين بحث باال و پايين شهر را بيمعني دانست و گفت :همه ساكنان اين شهر ،شهروند مشهدي محسوب
ميشوند و از ديد شهرداري خدمات جاري در نقاط مختلف هيچ تفاوتي نميكند.
پژمان خاطرنش��ان كرد :اگر انتظار توس��عه و عمران شهر را داشته باشيم بدون مشاركت بخش خصوصي اين اتفاق ميسر
نميشود و بايد جذابيتهاي كافي را براي بخش خصوصي آماده كرد.
وي از برگزاري اولين نمايشگاه فرصتهاي سرمايهگذاري در مشهد در آبانماه خبر داد و گفت :اين نمايشگاه با هدفگذاري
ارایه 10هزار ميلياردتومان پروژه در دستور كار قرار دارد و اميد آن ميرود با تجربهاي كه از اولين نمايشگاه كه در اسفندماه
سال گذشته در مشهد برگزار شد ،بتوانيم جذب سرمايه كافي داشته باشيم.
وي همچنين پيشرفت فيزيكي بالغ بر 35درصد پروژه ميدان امام حسين(ع) را يادآور شد و گفت :ميدان امامحسين(ع) يكي
از جذابترين و برجستهترين پروژههاي مشهد است؛ چراكه يك پل معلق روگذر در اين پروژه اجرا ميشود و مشابه اين پل
در هيچ جاي كشور تا به حال مشاهده نشده است.
به گفته وي ،به محض فارغ شدن از احداث پل همسطح و تقاطع زيرگذر ،پل معلق ايجاد ميشود؛ اين كار در كشور منحصر
ب ه فرد خواهد بود؛ چراكه 230متر ارتفاع اين پل و 120متر طول دو دهانه آن ميشود.
شهردار مشهد گفت :در دهه فجر امسال كار سرويسدهي به شهروندان را از طريق قطارشهري انجام خواهيم داد و آن را
به سرانجام خواهيم رساند.
پژمان با بيان اينكه بيشترين حجم كار اعم از روشن شدن روش كار ،اجرا ،طراحي ،راهاندازي و تضمين دوره راهاندازي به
عهده شركت بهرهبردار و يا همان پيمانكار ميباشد ،اظهار داشت :با اين حال اينها داليل موجهي نيست كه باعث شود اين
شركت ،مدير نداشته باشد ،اما به دليل خصوصيات كار چه در حال حاضر و چه مسایل بعدي ،نيازمند اين هستيم كه فردي
كه داراي خصوصياتي متناسب با اين فعاليت باشد ،بيابيم كه تا به امروز به جمعبندي نرسيدهايم.
شهردار مشهد در ادامه گفت :در حوزه تامين اتوبوس بيش از 2/5برابر دوره اول و دوم شوراي اسالمي شهر ،اتوبوس نو به
شهر مشهد اضافه شده و عمر ميانگين به 6/5سال رسيده است.پژمان با اشاره به اينكه هنوز حداقل كمبود يكهزار دستگاه
اتوبوس در مش��هد احس��اس ميشود ،خاطرنشان كرد :در اين راستا بايستي اتوبوسراني ،بخش خصوصي را بعد از تاسيس،
تقويت كند ،تعداد 350دستگاه اتوبوس گازسوز كه از قبل در اختيار داشتيم به اين چند شركت خصوصي تحويل داده شد.
وی همچنين از امضاي تفاهمنامه با يك شركت چيني براي واردات يكصددستگاه اتوبوس دومحوره و 50دستگاه اتوبوس
دوطبقه به شهر مشهد خبر داد و گفت :هم اکنون تفاهمنامه امضا شده و اميد ميرود كه طرف مقابل ،به توافقات پايبند باشد
و بتوانيم به انعقاد قرارداد نيز برسيم.
استقبال از طرح جایگزینی دوچرخه با خودروهای شخصی در مشهد
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد از استقبال طرح جایگزینی دوچرخه با خودروهای شخصی در مشهد خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ش��هرداری مشهد ،سید مهدی امامی میبدی گفت :در خرداد و تیرماه امسال بیش از 400
دوچرخه از پارکینگ خسروی به امانت گرفته شد.
وی اظهار داشت :طبق آمار به دست آمده طی دو ماه گذشته در پارکینگ های رضا ،آلتون و شهدا به ترتیب بیش از ،350
 330و  120دوچرخه به امانت برده شده است.
امامی میبدی ادامه داد :شهر مشهد نیازمند 120کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه می باشد که برای عملی نمودن آن نیاز به 41
ميليارد ريال هزينه است.
این مقام مسوول افزود :در شرایط کنونی ارتقای این فرهنگ بر عهده یک ارگان یا سازمان خاص نیست بلکه باید تمامی
عوامل فکری و اجرایی همت داشته و در انجام این رسالت مهم ایفای وظیفه نمایند.
امامی خاطرنشان کرد :هم اکنون مطالعات طراحي سامانه يكپارچه دوچرخه سواري پایتخت معنوی در دستور کار این سازمان
قرار گرفته و در آن جايگاه دوچرخه در سفرهاي روزانه ساكنان شهر بررسي ،و قالب كلي شبكه دوچرخه سواري در این شهر
تعيين و طراحي شده است.
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خبرها
وی اظهار داشت :رانندگان و شهروندان می توانند از پارکینگ های عمومی سطح شهر همچون رضا ،آلتون ،شهدا ،خسروی
با ارایه کارت شناسایی معتبر دوچرخه دریافت نمایند.
پروژه باغ بام و دیوارهای سبز در مشهد اجرا می شود
مدیرعامل س��ازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مش��هد از اجرای چندین پروژه باغ بام و دیوارهای سبز پوشانده شده با
گیاهان در هسته مرکزی این شهر خبر داد.
سالمی با اشاره به اهمیت توسعه فضای سبز در هسته مرکزی شهر مشهد در راستای افزایش سرانه فضای سبز اظهار داشت:
کمبود فضای سبز پارکی در هسته مرکزی این کالنشهر و در خیابان ها و محالت اطراف حرم مطهر از جمله اولویت های
مورد مطالعه به منظور توسعه فضای سبز در این منطقه است.
وی گفت :با توجه به محدودیت فضا برای اجرای پروژه های فضای سبز شهری شهرداری مشهد در نظر دارد از تکنولوژی
های جدید نظیر باغ بام ها و دیوارهای سبز براساس ضوابط و شرایط شهرسازی در مجتمع های این مناطق استفاده کند.
جلسه بررسي مشكالت اجرايي مهندسان ناظر گاز شهرستان ها ي استان
نخستين جلسه شناخت و بررسي مشكالت اجرايي مهندسان ناظر گاز شهرستان هاي استان ،هفتم مرداد در سالن اجتماعات
سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي برگزار گرديد.
در اين گردهمايي كه به علت مغايرت حوزه كاري شهر مشهد در بخش گاز با ديگر نقاط استان تنها براي شهرستان هاي
اس��تان در نظر گرفته ش��ده بود مهندس تقوي قائم مقام مديريت گاز سازمان نظام مهندسي ساختمان استان با بيان اينكه
دغدغه هاي مشهد با شهرستانها متفاوت مي باشد ،گفت :كميته كارشناسي مديريت گاز سازمان به اين نتيجه رسيده است
كه جلسه تخصصي بطور هفتگي براي يك يا دو شهرستان برگزار نمايد ،يعني اينكه اعضاي دفاتر نمايندگي هاي شهرستان
مورد نظر با ارایه مشكالت خود آنچه در دل دارند را بيان نمايند .وي با اعالم اينكه آيين نامه دفاتر مهندسي نظارت و بازرسي
گاز شهرستان ها از سوی رئیس سازمان ابالغ شده است اظهار داشت :در اين آيين نامه نحوه تعيين مسوول دفتر و وظايف
آن ،هزينه هاي دفاتر ،بيمه ،ماليات ،ثبت و بررسي پرونده ها ذكر شده است.
ً
وي با تأكيد بر رعايت احترام متقابل بين ناظرين گاز در شهرس��تان ها از آنها خواس��ت تا هر گونه مشكلي را سريعا انتقال
دهند.
جلسه آموزشي گود برداري
جلس��ه توجيهي ،آموزشي كارشناسان بازديد گروه نظارت عاليه سازه با موضوع گودبرداري ششم مرداد در سالن اجتماعات
سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي برگزار گرديد.
در اين جلسه سه ساعته كه با هدف ارتقای سطح كيفي گزارش هاي بازديد كارشناسان سازمان انجام پذيرفت مهندس حسن
پورحسيني نايب رئيس دوم سازمان و مدير فني و خدمات مهندسي سازمان ضمن مهم ارزيابي نمودن حضور كارشناسان
در اين جلس��ات عنوان كرد :در اين جلس��ات سعي مي شود روش هاي نوين گودبرداري كه به تازگي ابداع شده اند به طور
كامل به كارشناسان آموزش داده شود .وي افزود :در اين جلسه به نحوه طراحي و اجراي سازه نگهبان پرداخته و در جلسات
آتي دوره هاي جداگانه مباحث حقوقي و مسایل قانون گودبرداري در دستور كار قرار خواهد گرفت .الزم به ذكر است در اين
جلسه دكتر رسولي مسووليت آموزش مهندسان در زمينه گود برداري را بر عهده داشت.
فقط هفت درصد بناهاي موجود در بافت فرسوده مشهد قابل نگهداري است
سخنگوي طرح نوسازي و بهسازي بافت پيرامون اطراف حرم مطهر رضوي گفت :فقط هفت درصد بناهاي موجود در بافت
فرسوده قابل نگهداري و بقيه بسيار فرسوده است.
جواد ميرشفيعي در گفت و گو با ايرنا افزود:فرسودگي بافت اطراف حرم مطهر رضوي بيش از استانداردهاي مطرح در کشور
اس��ت ،چنان که بيش از  50درصد معابر اين محدوده داراي عرض کمتر از ش��ش متر است و  50درصد خانه هاي فرسوده
مساحتي کمتر از  100متر را دارد.
وي ادامه داد :مش��هد با داش��تن  25ميليون زائر در سال که عمده آنها در اطراف حرم مطهر اقامت مي کنند ،نيازمند بودجه
پايدار براي بهسازي و نوسازي بافت فرسوده بويژه بافت پيراموني حرم رضوي است.
ميرشفيعي گفت :اين بناها به قدري فرسوده است که با وقوع يک زلزله حدود پنج ريشتري فاجعه اي هولناک رخ مي دهد.
وي افزود :با وجود مصوبات دولت طي سفرهاي اول و دوم تاکنون هيچ اعتباري به طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده
اطراف حرم مطهر کمک نشده است.
وي بودجه برآورد شده براي انجام اين طرح را بالغ بر  75هزار ميليارد ريال ذکر کرد و ادامه داد :از اين ميزان حداقل 25هزار
ميليارد ريال آن براي احداث زيرساخت ها و بخش هاي خدماتي بايد هزينه شود.ميرشفيعی اعتبار هزينه شده تا زمان حاضر
در اين پروژه را  14هزار ميليارد ريال ذکر کرد.
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وي گفت :تاکنون پنج هزار پالک بافت فرسوده خريداري ،اجراي تاسيسات در طول دو کيلومتر از طرح انجام و تونل انرژي
هم در طول يک هزار متر از خيابان آزادي اجرا شده است.
وی افزود :کار آزادسازي حدفاصل خيابان طبرسي تا بازار رضا (ع) هم براي احداث مسير شارستان رضوي انجام شده و تالش
مي شود بقيه اين مسير تا خيابان نواب صفوي تا پايان سال به انجام برسد.
ميرشفيعي گفت :سرعت اجراي طرح در چند سال اخير بيشتر شده و هم اينک  95پروژه بزرگ در منطقه ثامن (ع) در حال اجراست.
وي افزود :سرانه فضاي سبز منطقه طي اجراي اين طرح از يک درصد به  5/2درصد رسيده و پايان اجراي طرح به حدود 10
درصد خواهد رسيد و فضاي با نشاط و شاداب ايجاد خواهد مي شود.
او با اشاره به همراهی شهرداري و استانداری در اجراي اين طرح ادامه داد :با اين وجود انتظارات از دولت و نمايندگان مجلس
با توجه به جايگاه ملي و فراملي شهر مشهد به عنوان ويترين نظام بسيار بيشتر است و اين طرح نبايد براي بودجه و اعتبارات
معطل مانده و به تعويق افتد.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي:
هدف از تأس��يس نمايندگي ارتقا کیفیت س��اخت و س��از و همکاری و تعامل با مدیریت ش��هری منطقه و
کانون کاردان های فنی است
رئي��س س��ازمان نظام مهندس��ي س��اختمان خراس��ان رضوي در مراس��م افتت��اح نمايندگي س��ازمان نظام مهندس��ي
طرقبه ،هدف از تأس��يس اين نمايندگي را ارتقا کیفیت س��اخت و س��از و همکاری و تعامل با مدیریت ش��هری منطقه و
کانون کاردان های فنی دانست.
مهندس محمدرضا اخوان عبداللهيان افزود :در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه مصوب دولت و مجلس شوراي
اسالمي است بر اين مهم تأكيد شده كه سازمان نظام مهندسي دفاتر نمايندگي خود را در شهرستان ها بمنظور نظارت و
كنترل بر ساخت و سازها در خصوص مقاوم سازي ،بهينه سازي انرژي و ارتقاي مسایل فني و تخصصي در امر ساختمان
تأسيس نمايد .وي ادامه داد :با موقعيتي كه در شهرستان هاي استان فراهم شده ،بايد با تعامل مناسب بين ارگان هایی چون
شوراي اسالمي شهر ،شهرداري و سازمان هاي مسكن و شهرسازي فرهنگ مهندسي در ابعاد مختلف نظیر آموزش ،ارتقاء
و نوع ساخت و ساز و همچنين اهميت به مباحث شهري در شهرستان ها افزايش يابد .وي اعالم کرد اخيراً با تأسيس 17
نمايندگي در استان ،شهرستان هاي زاوه و جغتاي نيز خواستار تاسیس نمايندگي سازمان نظام مهندسي ساختمان شده اند.
در ادامه اين مراسم مدير كل دفتر فني استانداري خراسان رضوي نیز با بيان اينكه در مقوله نظام مهندسي كشور در چارچوب
نظام فني تفكرات جديدي ايجاد و توجه ويژه اي به حركت از مهندس��ي به س��مت مديريت شده است ،گفت :در تغييرات
جديدي كه از سالهاي گذشته در عرصه قوانين فني كشور روي داده ،نظام مهندسي تاكنون وظيفه كنترل كيفيت را بر عهده
داشته است كه با سمت وسوي جديد مي بايستي با نگاهي ويژه به سوی مديريت كيفيت حركت نمايد.
محمدحسين واحدي از سه اتفاق مهم در عرصه خدمات فني -مهندسي ساختمان خبر داد كه به گفته وي نخستين آن تغيير و
تحول در فرايند دوره ساخت و ساز و عمر يك پروژه با ورود بخش خصوصي از سال  85در نظام فني و مهندسي كشور بوده است.
وي دومين اتفاق را تاسيس سازمان مديريت بحران استان اعالم كرد و گفت :در استان اداره كل بحران با دو درصد اعتبارات
كل كشور راه اندازي شده كه يكي از موضوعات آن زلزله مي باشد .وي ادامه داد :با ورود اين مبحث بهانه ها از ميان مي روند
البته در حال حاضر اين موضوع در مرحله ساماندهي است كه در نهايت به ساماندهي بحران هاي استان منجر مي شود.
واحدي اظهار داشت :اتفاق سوم تنظيم قانون جامع مهندسي كشور است كه در قالب  16سازمان نظام مهندسي طراحي شده
است .وي گفت :در كميسيون دولت اين موضوع مطرح شده ولي هنوز بنا به داليلي اجرايي نشده است ،البته با توجه به اين
قانون در آينده حرفه هاي گوناگون مهندسي دركشور نظام بندي مي شوند.وي ادامه داد :تفكر سيستمي ،تفكر فرايندگرايي
و حاكميت نتيجه گرايي سه شاخص اصلي اند كه انتظار مي رود در نظام مهندسي آورده شده و در يك سيستم مدنظر قرار
گيرد كه اگر درنظام مهندسي كشور ديده شوند مهندسي كشور تبديل به يك نظام منسجم و هماهنگ شود.
مهندس واحدي برنامه ريزي ،تنظيم و كنترل را جزء مديريت كيفيت در ساخت و ساز عنوان نمود و گفت :شهرستان طرقبه و
شانديز از نقاط حساس گردشگري كشور است كه از پتانسيل ويژه اي برخوردار مي باشد .وي مجموعه بين المللي گردشگري
هفت هزار هكتاري ش��انديز ،ش��هر تمدن ها و تله كابين زشك را از مجموعه هاي در حال احداث اين شهرستان نام برد و
گفت :از رويكردهايی كه براي رسيدن به چنين طرح هايي بايد انجام داد مي توان از توجه به نيروي بومي ،مشاركت كانون
كاردان ها با محوريت نظام مهندسي و استفاده از نيروي ذيصالح و همچنين فرايندي نمودن كارها در دفاتر مهندسي نام برد.
وي درباره تعرفه هاي نظام مهندسي اظهار داشت :نبايد به بحث تعرفه ها دامن زد ولي بايد به سمتي رفت تا حق مهندس
ادا شود .وي با تأكيد بر ضرورت همدلي و مشاركت در انجام كارها اظهار داشت :فضاي شهر طرقبه و شانديز فضاي لطيفي
است كه در اين فضا مي بايستي كدورت ها را كنار گذاشت.
در اين مراسم سه تن از اعضاي شوراي اسالمي شهر طرقبه و نمايندگان شهرداري و رئيس كاردانهاي فني سازمان طي
سخناني افتتاح دفتر نمايندگي سازمان نظام مهندسي ساختمان را در اين شهر ييالقي تحولي بزرگ در ارتقای كيفيت و مقاوم
سازي ساختمان ها دانستند و اظهار اميدواري كردند با راه اندازي نمايندگي نظام مهندسي ساختمان طرقبه از اين پس ساخت
و سازها در اين شهر اصولي و مهندسي خواهد شد.
الزم به ذكر است سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي تاکنون  18دفتر نمايندگي در شهرستان هاي استان را
تأسيس كرده است.
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خبرها
مديرعامل سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري مشهد:
تا پایان سال سه بالگرد به این شهر اختصاص می یابد
مديرعامل سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري مشهد از اختصاص سه بالگرد تا پايان سال جاری به مشهدخبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد ،آتشپاد حسن جعفري افزود :این بالگردها جنبه اطفاي حريق ندارد و تنها به
ش نشانان ميآيد؛ با اين حال تجهيز شهرها به اين وسيله ميتواند نقش مهمي در اطفاي حريق داشته باشد.
كمك آت 
وي همچنين با اشاره به نبود تجهيزات آتشنشاني در 80درصد مراكز اقامتي شهر ،خاطرنشان كرد :براساس مصوبه شوراي
شهر مشهد در سالهاي اخير ،شهرداريهاي مناطق بر رعايت ايمني در اماكن مختلف شهر نظارت ميكنند؛ بهگون ه اي كه
در صورت عدم دريافت تاييديه آتشنشاني ،پايانكارساختمان صادر نميگردد.
جعفری در ادامه زمان استاندارد رسيدن به محل حادثه را سه دقيقه اعالم كرد و گفت :اين زمان در كشور ما و شهر مشهد
چهار دقيقه و 20ثانيه ميباشد كه با در دست احداث بودن  22ايستگاه آتشنشاني اميد ميرود اين ميزان به استاندارد واقعي
نزديك شود.
مديرعامل سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري مشهد با بيان اينكه براساس نياز سنجيهاي صورت گرفته براي
هر 50هزار نفر در شهر مشهد به 58ايستگاه آتشنشاني ديگر نياز است ،تصريح كرد :پيشبيني شده سه ايستگاه ديگر نيز تا
پايان بهمنماه به صورت سيار ،احداث و تحويل سازمان گردد.
جعفری افزود :اين سازمان ،آمادگي دارد در  50نوع حادثه شهري به ارائه خدمات و اطفاي حريق بپردازد.
وی در ادامه به وجود شش هزار شير هيدارنت نصب شده در سطح شهر اشاره كرد و بيان داشت :شيرهاي آتشنشاني در
مواقع خطر به اندازه يك ايستگاه آتشنشاني كارايي دارد؛ چراكه منبع اطفاي سازمان را در 98درصد موارد آب تشكيل ميدهد
و تنها در دو درصد موارد از كف و پودر استفاده ميشود.
جعفري ادامه داد :براساس نيازسنجيهاي صورت گرفته به يكهزار و 500شير هيدرانت در 250نقطه شهري نياز ميباشد كه
هماكنون تعداد  200حلقه شيرآتشنشاني از سوي شركت آبوفاضالب در سطح شهر نصب شده است.
وي در عين حال از كمبود نيروي انساني ،ابراز گاليه كرد و گفت :كمبود نيروي انساني در كنار خألهاي قانوني و نداشتن
اختيار در برخورد با متخلفان از جمله مواردي است كه آتشنشانان را با مشكل مواجه ساخته است.
نظارت  75درصد خیابان های اصلی مشهد با دوربین های دیجیتالی
سرپرس��ت مرکز کنترل ترافیک ش��هرداری مشهد از نظارت  75درصد خیابان های اصلی مشهد با دوربین های دیجیتالی
خبر داد.
علی پژومند راد در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطالع رس��انی ش��هرداری مشهد با اشاره به اهمیت استفاده از دوربین های
دیجیتالی در نظارت بر ترافیک خیابان های اصلی شهر افزود :در حال حاضر  90دوربین دیجیتال در تقاطع ها و خیابانهای
اصلی شهر نصب شده است.
سرپرس��ت مرکز کنترل ترافیک ش��هرداری مشهد با اشاره به اینکه در حال حاضر  250کیلومتر از خیابان ها و معابر اصلی
مشهد زیر پوشش دوربین های نظارت سازمان ترافیک و حمل و نقل شهرداری مشهد قرار دارد خاطر نشان کرد :براساس
پیش بینی های صورت گرفته تا پایان سال  90کلیه معابر و خیابان های اصلی شهر مشهد زیر پوشش نظارت دوربین های
دیجیتال قرار می گیرند.
پژومند راد هدف از نصب دوربین های دیجیتال را بررسی ترافیک ،ثبت تخلفاتی نظیر پارک در حریم تقاطع ها و تجاوز به
حریم پیاده روها عنوان کرد و گفت :با استفاده از این دوربین ها تخلفات انجام شده ثبت و همراه با عکس و جریمه پلیس
برای راننده متخلف ارسال می شود.
سرپرست مرکز کنترل ترافیک سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری مشهد ارایه خدمات به اورژانس ،آتش نشانی در راستای
تسهیل و افزایش سرعت این ارگان ها را از دیگر اقدامات انجام شده با دوربین های نظارت تصویری عنوان کرد و افزود:
بر این اساس اطالع رسانی به اورژانس و آتش نشانی در رابطه با مسیرهای ویژه و کم ترافیک با استفاده از این دوربین ها
صورت می پذیرد.
میراث اولین دانشگاه تاریخ ایران زیر خروارها خاک!
دانشگاه جندی شاپور به عنوان اولین دانشگاه تاریخ ایران و از نخستین دانشگاههای عملی جهان هنوز در گوشهای از شمال
خوزستان ناشناخته و در حال نابودی است.
سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان به خبرنگار مهر میگوید :جای تعجب دارد مکانی که میتواند اوج
عظمت علمی ایرانیان در زمانی که اکثر مکانهای دنیا با ابتدایی ترین شیوه ،زندگی میکردند را نشان دهند تا این حد مغفول
مانده و تاکنون یک کاوش حساب شده در آن صورت نگرفته است.
مجتبی گهستونی با تاکید بر اینکه کل محوطه باستانی این دانشگاه  1000هکتار است که در حال حاضر در  500هکتار آن
کشاورزی صورت میگیرد ،افزود :دانشگاه جندی شاپور که شاید بتوان آن را اولین مرکز فکری و علمی جهان نامید در سال
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که این امر تا به امروز ادامه دارد.
وی افزود :در نزدیکی این محوطه تاریخی یک روس��تا به نام قلعه س��ردار وجود دارد که باعث میشود همواره این محوطه
تاریخی در معرض رفت و آمد مردم باش��د .ضمن اینکه قبل از پیروزی انقالب اس�لامی این محوطه در اختیار یک گروه
آمریکایی برای انجام کارهای عمرانی قرار گرفته بود که خوشبختانه با پیروزی انقالب و خروج آمریکاییها از کشور ،کارهای
این گروه نیز نیمه تمام ماند و از آسیب رساندن جدی به این محوطه اینگونه جلوگیری به عمل آمد.
گهستونی گفت :در هر فصل کشاروزی که زمین این محوطه تسطیح میشود اشیای باستانی فراوانی با بیلهای تراکتور از
دل خاک بیرون میآیند و تخریب میش��وند و اینگونه اس��ت که آثار شکوه تمدن ایرانیان توسط کشاورزان بومی به محاق
نیستی سپرده میشود.وی افزود :در این بین نیز تاکنون اشیای سالم فراوانی توسط کشاورزان و برخی حفاران از دل خاک
بیرون آمده که برخی از آنها به میراث فرهنگی سپرده شده و تعداد قابل توجهی از آنها توسط افراد سودجو از کشاورزان که
به اهمیت تاریخی این اشیا واقف نیستند ،تصاحب میشود.
دبیر انجمن دوستدارن میراث فرهنگی خوزستان اظهار داشت :موضوعی که اکنون به شدت دوستداران میراث فرهنگی را
نگران کرده ،صدور مجوز ساخت جاده آسفالته است که دقیقا از وسط محوطه باستانی این دانشگاه میگذرد که این امر با
دستور فرماندار دزفول انجام میشود ولی میراث فرهنگی خوزستان با این امر مخالفت کرده است.
وی افزود :البته متاسفانه مخالفت میراث فرهنگی با این امر بسیار دیر صورت گرفته است چرا که مقدمات و زیرسازی برای
ساخت جاده از سوی پیمانکار انجام شده و بخشی از محوطه را با مشکل اساسی مواجه کرده است .همچنین در سالهای
اخیر مجوز حفر  10حلقه چاه آب در این محوطه صادر ش��ده که برای آبیاری زمینهای کش��اورزی موجود در این منطقه
صورت گرفته است.
یکی از مواردی که همواره به واسطه آنها محوطههای تاریخی فراموش شده یا نابود شده را میتوان کشف کرد وجود برخی
تپههای غیر طبیعی است .این تپهها مربوط به بناهاییهایی باستانی است که پس از تخریب به مرور زمان خاک بر روی آنها
انباشته میشود و به تپهای خاکی تبدیل میشوند.
در این خصوص میتوان به کشف معبد چغازنبیل هفت تپه توسط کاوشگران صنعت نفت که با چرخ بال مشغول بررسی منطقه
بودند و تپهای غیر طبیعی را مشاهده کردند اشاره کرد که در نهایت این کار آنها منجر به کشف معبد باشکوه چغازنبیل شد.
گهس��تونی در این خصوص میگوید :تپههای باس��تانی فراوانی در محوطه دانشگاه وجود دارد که با کاوش هر کدام از آنها
میتوان آثاری از دانشگاه باستانی جندی شاپور را پیدا کرد ولی هیچگاه این امر صورت نگرفته و این تپههای باستانی یکی
پس از دیگری توسط افراد مختلف و کشاورزان تخریب شده است.
قامتبلندترین برج آجری جهان خمشد
یادگاری نویسی روی بلندترین برج آجری جهان ثبت این میراث ارزشمند ایرانی و تاریخی را با مشکل مواجه می سازد و
نوشتن یادگاری روی میله های این برج ،بالی دامنگیر آثار و میراث تاریخی شده است.
لیزر اسکن انجام شده در سال گذشته از وجود انحراف برج قابوس که بلندترین برج آجری جهان است ،به سمت شمال غرب
خبر می دهد و از سوی دیگر این برج تاریخی از زخم ناشی از یادگار نوشته ها نیز بی بهره نمانده است.
عالوه بر یادگار نوشته ها که همانند زخمی بر پیکره برج قابوس طی زمان نقش بسته است ،رشد گیاهان هرز و وجود فضله
های پرندگان نیز رو به رشد است.
همچنین الزم به ذکر است تا روند شهرسازی و نفوذ فاضالب به این بنای تاریخی که موجب رطوبت این اثر ارزشمند شده
است نیز از سوی مسووالن مورد توجه قرار گیرد.
شهردار گنبد در خصوص این مشکل گفت :بافت های فرسوده حاشیه برج قابوس که به بلندترین برج آجری جهان معروف
است ،در این شهر بهسازی و نوسازی می شود.سید منصور باقری افزود :وزیر مسکن با تخصیص اعتباری بالغ بر  37میلیارد
و  500میلیون ریال برای پرداخت  250فقره وام  150میلیون ریالی برای حاشیه نشینان این شهرستان موافقت کرده است.
برخی یافته ها نش��ان از انحراف و کج ش��دن بلندترین برج تاریخی جهان دارد و کارشناسان و دوستداران میراث فرهنگی
خواهان توجه ویژه برای مرمت این برج شده اند.حمید عمرانی رکاوندی مدیر پایگاه میراث فرهنگی استان گلستان افزود:
لیزر اسکن انجام شده در سال گذشته از وجود انحراف برج قابوس به سمت شمال غرب خبر می دهد بر این اساس این اثر
ارزشمند مستلزم مطالعات سازهای و معماری است.
تخریب گنبد ومناره مسجد امام (ره) قلب هر اصفهانی را به درد آورد
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان از بیتوجهی به مسجد امام (ره) و فرو ریختن بخشی از کاشیهای مناره این بنای
تاریخی ،انتقاد و تاکید کرد :الزم است مسووالن مربوطه به خصوص سازمان میراث فرهنگی به این مهم توجه ِویژه ای کند.
به گزارش ایمنا ،ابوالفضل قربانی با تاکید براین مطلب افزود :قلب هر اصفهانی از تخریب گنبد ومناره مسجد امام (ره) به درد
آمده لذا نباید اجازه بدهیم چنین اتفاقات تلخی برای این شهر تاریخی رخ دهد.
وی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان را مسوول مستقیم بازسازی و حراست از ابنیه تاریخی به خصوص مسجد
امام (ره) دانست واظهارداشت :مسووالن مربوطه باید توجه خاصی به بناهای تاریخی این شهرداشته باشند چرا که اصفهان
بر مبنای آثار تاریخی اش ،زاینده رود ومردم معروف وشناخته شده است.
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خبرها
معماران فرانسوي در صدد تغييراتي در برج ايفل هستند
به نوشته روزنامه گاردين در اينترنت ،معماران پاريس قصد دارند تا سال آينده و در صد وبيستمين سالروز ساخت برج ايفل،
تغييراتي را در نماي آن اعمال کنند.
شرکت معماري «سررو ارشيتکز»( )Serero Architectsامتياز طراحي مجدد سکوي بازديد عمومي و بخش پذيرش
اين برج را به دست آورده است.
در اين تغييرات که در ارتفاع 276متري سطح زمين اعمال مي شود ،هيچ گونه نيازي به تغيير دایمي ساختار اصلي برج وجود
ندارد .با اين طرح ظرفيت سکوي بازديد عمومي اين برج دو برابر مي شود.
اين ظرفيت با بهره گيري از فيبر کربني کام ً
ال فشرده که در ساخت ماشين هاي مسابقه و زره پوش ها به کار مي رود ،ايجاد
مي شود و با کمک بازويي شبيه به آنچه بال هاي هواپيما را به بدنه آن وصل مي کند ،به برج متصل خواهد شد.
پنجرهای که شفافیت آن با دما تغییر میکند
مهندس��ان موفق به طراحی پنجرههای هوش��مندی شدهاند که میزان شفافیت آنها متناسب با تغییرات دما به طور خودکار
تغییر میکند.
طراحان شرکت «راون بریک» میگویند :این پنجره بدون نیاز به مصرف انرژی این کار را انجام میدهد .شفافیت این پنجره
موسوم به «راون ونیدو» متناسب با دما تغییر میکند ،به گونه اي که اگر هوای محیط داغ باشد ،حرارت کمتری را از خود عبور
میدهد و اگر هوا سرد باشد ،شفافیت آن بیشتر میشود تا امکان عبور حرارت بیشتر خورشید به درون ساختمان فراهم شود.
استفاده از این پنجرهها برای صرفهجویی در مصرف انرژی نیز مفید است ،چون به نوبه خود نیاز به سیست م گرم کننده یا تهویه
هوا را کاهش میدهد .وقتی دمای این ماده بیشتر از دمای فضای خانه شود ،شروع به بازتاب حرارت میکند و جلوی ورود 90
درصد از انرژی خورشید را میگیرد .دراین تغییرات نیازی به دخالت صاحبخانه برای تنظیم شرایط پنجره نیست.
فرش جدید هوای خانه را تمیز می کند
مقام های یک کارخانه فرش بافی در هلند نوع جدیدی فرش بافته اند که نه تنها زیر پا را نرم می سازد بلکه به پاک کردن
هوای داخل خانه کمک می کند.
ب��ه گ��زارش یونایتدپرس ،مقام��ات کارخانه فرش بافی «دس��و» (  )Dessoمی گویند :این فرش جدید که «ایرمس��تر»
( )AirMasterنام دارد میزان گرد و غبار و ذرات معلق در هوا را به اندازه قابل توجهی کاهش می دهد.
این فرش که بر اساس فناوری ثبت شده ،بافته شده برای جذب درصد بیشتری از ذرات گرد و غبار نسبت به فرش ها و کف
پوش های معمولی ،طراحی شده است.
آزمایش ها تایید مي كند ایرمستر در جذب و حفظ گرد و غبارهای ریز نسبت به کف پوش های سخت هشت برابر و نسبت
به فرش های استاندارد چهار برابر موثرتر است.
این آزمایش ها نشان مي دهد ایرمستر  80درصد گرد و غبارهای ذخیره شده را در جریان جارو برقی کشیدن آزاد می کند
که نسبت به فرش استاندارد  16درصد بهبود یافته است.
بلندترین فواره جهان در دبی
این فواره قابلیت پرتاب آب به ارتفاع  ۱۵۰متری که ارتفاعی برابر یک ساختمان  ۵۰طبقه است را داراست.این پروژه ۲۱۸
میلیون دالری  ۲۵درصد بلندتر از بلندترین فواره جهان در هتلی در الس وگاس می باشد.
تبدیل  44میلیون کیلو زباله به جزیره
شرکتی هلندی به نام  WHIMقصد دارد بزرگترین جزیره شناور پالستیکی جهان را در منطقه ای میان سن فرانسیسکو و
هاوایی با استفاده از حدود  44میلیون کیلوگرم زباله پالستیکی شناور بر روی اقیانوس آرام به شکلی بسازد که جزیره تمامی
انرژی خود را تامین کرده و گنجایش سکونت پنج میلیون انسان را داشته باشد.
به گفته «رامون نوستر» مدیر این شرکت معماری برنامه جمع آوری و بازیافت پالستیکها در منطقه احداث جزیره از میزان
سفرهای دریایی مورد نیاز برای حمل و نقل مواد خواهد کاست .همچنین انرژی مورد نیاز جزیره با استفاده از انرژی خورشیدی
و انرژی امواج دریا تامین شده و ساکنان جزیره می توانند از خزه ها و جلبکهای دریایی به عنوان سوخت و کود زیستی استفاده
کنند .ایده بنای این جزیره هنوز در مرحله تکمیل باقی مانده است و هنوز زمانی برای تکمیل آن اعالم نشده است.
در حال حاضرتیم این شرکت در حال مطالعه بر روی نمونه های آجرهای توخالی هستند که از پالستیک بازیافت شده ساخته
ش��ده و با کمک آنها می توان این جزیره  10هزار کیلومتری را بنا کرد .این نوع از آجرها از مقادیر کمی پالس��تیک ساخته
خواهند شد تا امکان شناور بودن جزیره بر روی آب را فراهم آورد.
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ساخت باغ ایرانی در ژنو
پیگیری پیشنهاد و ابتکار شماری از ایرانیان مقیم ژنو سبب شده است تا طرح ساخت باغ ایرانی به عنوان پارک عمومی جدی
تر در دستور ساخت قرار گیرد تا سوییسی ها نیز شاهد نمادی از فرهنگ کهن ایران زمین باشند.
روزنامه سوییس��ی لوتام در مقاله «ژنو دارای باغ پارس��ی می شود» نوشت :هنگامی که طراحان این ایده در باره باغ ایرانی
صحبت می کند ،دنیایی از احساسات یعنی صدای آب ،آواز بلبل ،عطر گل سرخ ،طعم انار و ...آفریده می شود.
این طرح درس��ت در س��ال  2007اندکی پیش از آغاز بحران مالی و اقتصادی اعالم شد و اگر این بحران بوجود نیامده بود،
کلنگ ساخت آن ماه ژوئن امسال زده می شد .پس از ارایه این پیشنهاد ،طی کنفرانسی در موزه تاریخ و هنر ژنو جزییات آن
مطرح شد و درباره در اختیار قرار دادن  1900متر مربع زمین در پارک فرانشیز بحث هایی صورت گرفت.
مدیریت فضای سبز شهر ژنو نیز تاکید کرده است اگر هزینه ها از سوی بخش خصوصی تامین شود ،از تاسیس باغ ایرانی
حمایت می کند .هزینه اجرای این طرح حدود یک میلیون و  280هزار دالر برآورد می ش��ود که از مالیات اس��تانی و فدرال
نیز معاف می باشد.
به گفته فعاالن این طرح ،تاکنون تنها بخش کوچکی از این مبلغ جمع آوری شده و برای همین از جامعه ایرانیان نیز تقاضای
کمک نموده است .طرح این باغ از سوی چندین معمار از ژنو ،تهران و رم ارایه گردیده و در آن به تاریخ و هنر چند هزار ساله
ایران نیز توجه شده است.
ماکت ساختمان جدیدسفارت ایران درلندن
تصاویر ماکت سفارتخانه جدید ایران در لندن که در وب سایت دکتر آرمین دانشگر طراح این ساختمان به نمایش در آمده است.
به گزارش «عصر ایران» ،ساخت این سفارتخانه در محله قدیمی کنزینکتون جنوبی در غرب لندن با مخالفت های عده ای
از ساکنان محل مواجه شده است .ساکنان می گویند که معماری این ساختمان در صورتی که ساخته شود هیچ تناسبی با
معماری سنتی ساختمان های مجاور ندارد .حتی برخی کارشناسان امالک در این منطقه ادعا کرده اند که در صورت ساخت
این ساختمان قیمت امالک و ساختمان های موجود در این محل  20درصد کاهش خواهد یافت.
همجواری این ساختمان با کلیسایی قدیمی مخالفت ها با ساخت آن را بیشتر کرده است.هنوز شورای محله کنزینکتون با ساخت
این ساختمان موافقت نکرده و قرار است در پاییز امسال تکلیف ساخت این ساختمان جدید برای سفارتخانه مشخص شود.
گفته می شود که ساخت این ساختمان جدید میلیون ها پوند هزینه در بر خواهد داشت.
ابداع پنجرههایی در نقش پیل خورشیدی
یک سوئیسی به دليل ابداع پیلهای خورشیدی ارزان قیمت که قابل ساخت در پنجرههای شیشهای هستند ،برنده جایزه
ی هزاره شده است؛ بر اساس این طرح به جای نصب صفحات خورشیدی روی پشت بام خان ه کافی است ،این پنجرهها
فنآور 
روی ساختمان نصب شود.
مایکل گراتزل ،دو دهه برای ابداع این نوع متحول کننده از پیل خورشیدی حساس به رنگ موسوم به «پیل گراتزل» وقت
صرف کرده است.
متخصصان تاکید مي كنند نسبت قیمت به بازده پیلهای خورشیدی گراتزل عالی است و میتواند جایگزین مناسب و معقولی
برای پیلهای استاندارد فتوولتائیک سیلیسی باشد.
اتوبوس تندرویی که از روی خودروها رد میشود
چینیها برای حل مس��اله ترافيک ،آلودگی و حمل و نقل عمومی در ش��هرهای بزرگ ،اتوبوس س ه بعدی تندرویی طراحی
کردهاند که میتواند بدون آلودگی و ترافیک،تا  1200مسافر را بر فراز سطح خیابان جابهجا کند.
پ ساینس منتشر کرده ،چینیها طرح یک اتوبوس سهبعدی تندرو را ارایه کردهاند که مسافران را
بر اساس گزارشی که پا 
باالی سطح خیابانها جابهجا خواهد کرد در حالی که دو خط مسیر حرکت خودرو در زیر آنها ،امکان جریان ترافیک را میدهد.
این اتوبوسهای تندرو،مسیر کامال مشخصی خواهند داشت و با شبکه برق شهری مرتبط خواهند بود .سلولهای خورشیدی
نصب شده روی سقف آنها هم بخشی از انرژی مورد نیاز آنها را تامین مینماید .با این حال این اتوبوسها سرعت چندانی
ندارند و به درد سفرهای بین شهری نمیخورند ،اما درون شهر ،با قابلیت جابهجا کردن  1200نفر ،میتوانند راهحلی ایدهآل
برای ترافیک شهری باشند.
چه وقتی که اتوبوس در حال حرکت باشد و چه زمانی که در ایستگاه توقف کرده باشد ،دو خط خودرو میتوانند از زیر آن
عبور نمایند .با این که اغلب مسیر اتوبوس مستقیم خواهد بود،اما در صورت نیاز به گردش،هشداردهندهها خودروهای زیر
اتوبوس را آگاه خوهند کرد که چرخشی در مسیر خواهد بود .همچنین اسکنرهای رادار اتوبوس در صورت نزدیک شدن بیش
از حد خودروها به چرخهای اتوبوس به آنها هشدار خواهد داد .سیستم مشابهی ،به خودروهایی که ارتفاعی بیش از حد مجاز
برای ورود به زیر اتوبوس دارند عالمت میدهد که مسیر خود را تغییر بدهند.
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خبرها

محفل انس با قرآن كريم در سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي
مراس��م معن��وي ان��س با قرآن كريم در طي ش��ب هاي ماه مبارك رمضان با حضور اعضاي س��ازمان نظام مهندس��ي و
خانواده هاي آنان در سالن همايشهاي اين سازمان برگزار شد.
در اين مراسم كه از نيمه ماه مبارك رمضان و توسط هيئت مديره سازمان نظام مهندسي برگزار شده بود قاريان و حافظان
بين المللي قرآن كريم به قرائت آيات قرآن پرداختند.
شركت كنندگان اين مراسم روحاني كه در دو بخش آموزش قرآن توسط مهندس مسعود بيژني اول  ،قاري ممتاز بين المللي
و سخنراني دكتر صادق علمي با موضوع سالمت خانواده برگزار شد شركت كنندگان ضمن فيض بردن از مراسم شبهاي
پرفضيلت قدر از مداحي آقايان سعيدي و ماهرخسار نيز بهره مند شدند.
درپايان اين مراسم به تمامي شركت كنندگاني كه به صورت پياپي در اين محفل حضور يافته بودند چهارده دستگاه دوچرخه
از سوي سازمان ترافيك به قيد قرعه اهدا شد.
ش��ايان ذكر اس��ت بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته از مهرماه س��الجاري مراسم قرائت و روخواني قرآن كريم در
پنجشنبه پاياني هر ماه برگزار خواهد شد.
کنفرانس بین المللی به سوی معماری نوین
به گزارش «آرت نا» ،کنفرانس بین المللی «به سوی معماری نوین » با رویکرد تغییرات بنیادی در سکونت و توسعه شهری
توسط جامعه جهانی معماری  ،مرکز بین المللی پژوهش هنر و معماری و فرهنگستان هنر با همکاری انجمن معماران ایران
در تاریخ  20و  21آبان ماه  1389در تهران برگزار می گردد.
بنا بر این گزارش در این کنفرانس اساتید و چهره های معماری چون  / Suha Ozkanرئیس هیات مدیره جامعه جهانی
معماری  Richard England ،اس��تاد دانشگاه های امریکا و انگلستان Massimiliana fuksas ،استاد دانشگاه
های فرانس��ه و امریکا ،داراب دیبا /استاد دانشگاه های هاروارد امریکا و هنرهای زیبای فرانسه  ،نادر اردالن استاد دانشگاه
های هاروارد ،ییل و  MITامریکا  ،رضا پوروزیری  /ریاس��ت مرکز بین المللی پژوهش هنر و معماری و دبیر کل المپیاد
طراحی شهری و محمد حسن ملک پور  /سردبیر مجله فضای شهری  ،اهدافی چون ترویج رویکرد لزوم تغییرات بنیادین در
محتوای معماری و الگوهای خرد و کالن سکونت در برنامه ریزی ،طراحی  ،مدیریت و اجرای مقوله توسعه شهری  ،ارتقاء
دانش معماری مدیران شهری  ،حرفه مندان  ،اساتید و پژوهشگران علمی و دانشگاهی را ذیل محورهای تغییرات ساختاری
در معماری آینده ،معماری؛
الگوهای زیست و سکونت  ،معماری و چالش های مرتبط با توسعه پایدار و معماری شهری پایدار بررسی می نمایند .
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