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مختلـف منـدرج در ماه نامـه جهـت درج در شـماره آتی اسـتقبال می کند. 

نقل مطالب ماه نامه طاق با ذکر منبع بالمانع است. 
مطالب منـدرج الزامـا بیانگر مواضـع و دیدگاه های سـازمان نظام مهندسـی 

سـاختمان و ماه نامه نیسـتند. 
درج آگهـی محصـوالت تجـاری بـه منزلـه تاییـد سـازمان نظام مهندسـی 

سـاختمان بـرای ایـن محصـوالت نمی باشـد. 

بـه نـام خـدا

| نشــریه برتــر در اولین ســـمینار سراسری انتخاب 
نشریات برتر سازمان های نظام مهندسی ساختمان)1390(|
| گــود یا گــور، مقاله برتر هجدهمین جشنواره سراسـری 
مطبوعــــات و خبرگـــزاری های کشـــور )1390(|
| نشــریه برتــــر در دومین جشنواره سراسری انتخاب 
نشریات برتر سازمان های نظام مهندسی ساختمان)1392(|

به بهانه برگزاری انتخابات شورای اسالمی شهرمشهد
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سال اغتنام فرصتها
سرمقاله | مدیرمسوول 

اطـاق سـال 92 بـا عنوان سـال “حماسـه سیاسـی و حماسـه اقتصادی” 
از سـوی رهبـر معظـم انقـاب بار دیگـر بیانگر نـگاه ژرف، منطقـی و در 
عیـن حـال تاكیـد وافـری اسـت كه ایشـان بـر نقـش و جایـگاه دو نظام 
سیاسـی و اقتصادی كشـور و تاثیر این دو بر تحقق توسـعه پایدار قایل اند؛ 
موضوعـی كـه در عین تاكید بـر دو مولفه خاص حتـی نهادهای فرهنگی 

- اجتماعـی را نیـز از آن مسـتثنی نمی كند. 
در ایـن میـان جایگاه ارزشـمند جامعه مهندسـی در شـكل دهی تحوالت 
اقتصادی و سیاسـی از یك سـوی و حضور مهندسـان در نظام برنامه ریزی 
و نهادهـای تصمیـم سـاز از سـوی دیگر بسـتر و فرصت دیگـری را برای 
تبییـن توانمندی هـای بـی شـمار ایـن مجموعـه فراهـم سـاخته اسـت. 
صـرف یك سـوم بودجه كل كشـور در امور و صنعت سـاختمان عاوه بر 
تاكیـد بـر رعایت اصول معماری و شهرسـازی، سـاخت و سـازهای بهینه 
و ارتقـای سـطح مهندسـی خـود مویـد تاثیـر و نقـش ارزنده ای اسـت كه 
جامعه مهندسـی كشـور در سـامان بخشـیدن روند گردش اقتصاد صنعت 

سـاختمان بر عهـده دارد. 
از سـویی الزم اسـت سـازمان نظام مهندسی همچون سـایر نهادها عاوه 
بـر منطقـی سـاختن اصـول قانونـی خویش بـا بهبـود جایـگاه نظارتی و 
تاكیـد بـر اصول اخاقی و حرفـه ای در فرآیند تولید محصـوالت مرتبط با 
صنعت سـاختمان با این ماحظه، بسـتر و شـرایط مناسـب و مسـاعدی را 

بـرای تقویت سـایر بنیان هـای اقتصادی فراهـم آورد. 
حضـور پربـار مهندسـان در رونـد توسـعه اقتصـادی آنهـم در شـرایطی 

كـه نظـام اسـامی ابعـاد تـازه ای از تحریم هـای غـرب را تجربـه می كند 
می توانـد عـاوه بـر رونـق اقتصـادی، بـه بالندگـی و نشـاط سیاسـی نیز 

شـود.  منجر 
گسـترش بیـش از پیش تفكر مهندسـی در بخش های متفـاوت اقتصادی 
و سیاسـی به ویـژه چرخـه برنامـه سـازی و تصمیـم گیـری بـه اعتـای 
جایـگاه مهندسـان در نظام سیاسـی منجر خواهد شـد؛ نظامـی كه پویایی 
آن مسـتلزم نفی وابسـتگی محض به بیگانه و در عین حال حفظ شـوون 
دیپلماسـی با ملحوظ داشـتن حضـور مقتدرانه در صف جامعـه بین المللی 
اسـت؛ نظامـی كـه می كوشـد بـا واكاوی نیازهای اساسـی خویـش، برای 
مصـون مانـدن از تبعـات تصمیمـات ناصـواب، سـایر قطب هـای موثـر 
در تولیـد را همـراه خـود سـازد؛ نظامـی كـه كرسـی های پارلمانـی آن را 
نخبـگان، متخصصان و مهندسـانی اشـغال كرده اند كه جز بـه تعالی رفاه 

و امنیـت اجتماعـی به هـدف دیگری نمی اندیشـند. 
 سـال “حماسـه سیاسـی و حماسـه اقتصـادی” فرصـت مغتنمـی اسـت 
تـا جامعـه مهندسـی بـار دیگـر ضمـن مـرور توانمندی هـای خویـش بـا 
حضـوری مقتدرانـه در ایـن عرصـه روح تخصـص گرایـی و بهـره مندی 
از آرای متخصصـان و نخبـگان را در جامعـه محقـق سـازد و ایـن مهم به 

تثبیـت و تقویـت جایـگاه نظـام سیاسـی كشـورمان نیز منجر شـود. 
ایـن فرصـت مغتنم كه طلیعه ارزشـمندی اسـت برای تاكیـد بر همگرایی 
علـم و عمـل در جامعـه مهندسـی را پـاس می داریـم و آنرا مطلعـی برای 

ظهـور و بـروز كیفیـت گرایی در تمامی شـوون اجتماعـی می پنداریم. 
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سروش اندیــشه

اهمیت شوراهای اسالمی شهر و روستا از دیدگاه رهبر معظم انقالب

اصـل ایجاد شـوراهاي اسـامي شـهر و روسـتا در قانون اساسـي، نشـان 
دهنـده اهتمام نظـام جمهوري اسـامي ایران به مجموعـه متنوع فكرها، 
مشـورت ها و دیدگاه هـا در اداره امـور كشـور اسـت/ مـردم به این شـوراها 
اقبـال كننـد، بـه این انتخابـات توجه كننـد، در آن شـركت نماینـد، آن را 
جـدي بگیرنـد و هـدف هم عبارت باشـد از این كـه اهدافی كـه در قانون 

اساسـی برای تشـكیل شـوراها معین شـده است. 
سـال 13۷۷، بنـد صـد قانـون اساسـي محقـق شـد و جمهوري اسـامي 
در زنجیره تكمیل دولت سـازي، شـوراهاي اسـامي شـهر و روسـتا را به 
عنـوان نهـادي نوپـا در اوایـل دهه سـوم انقـاب در جهت ارتقاي سـطح 
كارآمـدي نظـام تأسـیس كـرد. حضـرت آیـت اهلل خامنـه اي بارهـا در 
مناسـبت هاي مختلفي اهمیت شـوراهاي اسـامي شهر و روسـتا را تبیین 
كـرده انـد و حـل مسـائل جـاري و روزمره مردم به دسـت خود مـردم را از 
اثـرات تشـكیل شـوراها دانسـته اند؛ امري كـه اگر رخ دهد سـبب افزایش 
»اعتماد عمومي« خواهد شـد. انتخابات شـوراهاي اسـامي شـهر و روستا 
هـم زمان با انتخابات ریاسـت جمهـوري در خردادماه 92 برگزار مي شـود. 
از ایـن رو، گزیـده اي از سـخنان رهبـر انقـاب دربـاره اهمیت شـوراهاي 
اسـامي شـهر و روسـتا بـه نقـل از سـایت khamenei. ir در پـي مي 

آید. 

اهمیت شوراهای اسالمی شهر و روستا از دیدگاه رهبر معظم انقالب
۱- مؤمنین کارهایشان را با مشورت انجام می دهند

اسـام در ضمـن این كـه احـكام الهـی و اراده الهـی را در هدایت و صاح 

انسـانها دارای كمـال تأثیـر می دانـد، اراده انسـان، حضور انسـان و حضور 
آحـاد مـردم را هـم در همـه كارهـا پیش بینـی كـرده اسـت. یـك نمونـه 
آن همیـن مسـأله شوراسـت. خدای متعـال در عائم مؤمنیـن می فرماید: 
»و امرهـم شـوری  بینهـم«؛ كارهایشـان را بـا مشـورت انجـام می دهنـد. 
البتـه مشـورت، با شـكلهای مختلفـی ممكن اسـت انجام گیـرد؛ این هم 
یك شـكل از اَشـكال مشـورت اسـت. در داخـل شـهر و در داخل بخش، 
می نشـینید و بـا هـم مشـورت می كنیـد؛ نقصهـای موجـود و مشـكات 
موجـود و آن چیزهایـی را كـه مربوط به شوراهاسـت - البته ممكن اسـت 
نقصهایی هم باشـد كه به وظایف شـوراها مربوط نشـود - رسـیدگی و به 
آن هـا عمـل می كنیـد؛ مثل این اسـت كه سرتاسـر پیكـر ایران اسـامِی 
بـزرگ، بـا نبـِض خون تـازه انقابی و اسـامی می زند و حركـت می كند. 
مسـؤوالن و شـوراهای هـر شـهر و روسـتا، بـرای رفـع مشـكات مردم، 
در همـان شـهر و روسـتا فكـر می كننـد. این خیلـی فرصت خوبی اسـت. 

13۷۸/۰3/۰4
 

۲- انتخابات شوراها گامی بسوی تحقق کامل قانون اساسی است
خـدای متعـال را شـكر گزاریـم كـه در انتخابات شـوراها یك نهـاد دیگر 
بـرای خدمـت بـه مـردم تأسـیس شـد و ملـت ایـران یـك گام دیگـر به 
تحقـق كامـل قانون اساسـی مترقـی جمهوری اسـامی نزدیك گشـت. 
اكنـون كـه در سـالروز پیـام امـام عزیـز و در سـالی كـه به نـام گرامی آن 
یگانـه ی دوران نامگـذاری شـده، ایـن نهاد اصیل آغـاز بـه كار می كند، از 
صمیـم قلب آرزو می كنم كه شـوراهای اسـامی شـهر و روسـتا بتواند در 
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سـمت اهـداف واال و انقاب بنیانگذار نظام اسـامی تاش و فعالیت كند 
و در چهارچـوب تكالیـف قانونـی خـود بـه رفع مشـكات مردم بپـردازد. 

۷۸/۰2/۰۸
 

۳-تحکیـم پایه هـای انقالب و اسـتحکام قـدرت انقالب در کشـور با 
شوراها تشکیل 

مـردم بـه ایـن شـوراها اقبال كننـد، به ایـن انتخابـات توّجه كننـد، در آن 
شـركت نماینـد، آن را جـّدی بگیرنـد و هدف هـم عبارت باشـد از این كه 
اهدافی كه در قانون اساسـی برای تشـكیل شـوراها معّین شـده اسـت - 
اهـداف خدایـی، اهـداف انقابـی، اهدافی كـه در جهت تحكیـم پایه های 
انقـاب و اسـتحكام قـدرت انقـاب و حكومـت انقابی در كشـور اسـت 
- تحّقـق پیـدا كنـد. من توصیـه می كنم كه همـه این انتخابـات را جّدی 

بگیرنـد و مهم بشـمارند و در آن شـركت كننـد. ۷۷/1۰/1۸
 

۴- شوراهای اسالمی در مقابل نظام های استبدادی
اساسـی،  قانـون  در  روسـتا  و  اسامی شـهر  شـوراهای  ایجـاد  اصـل 
نشـان دهنده اهتمـام نظـام جمهـوری اسـامی ایران بـه مجموعـه متنوع 
فكرهـا، مشـورت ها و دیدگاه هـا در اداره امور كشـور اسـت و این موضوع، 

نقطـه مقابـل نظام هـای ارتجاعـی و اسـتبدادی اسـت. 
افتخـار جمهـوری اسـامی ایران ایـن اسـت كـه از روز اول، آراء، افـكار و 

خواسـت مـردم، مـورد توجـه جدی قـرار گرفتـه اسـت. 9۰/۰2/1۰
 

۵- حل مشکالت مردم توسط شوراها
هیـچ عبادتـی باالتر از خدمت به مردم نیسـت؛ چه در شـهر، چه در بخش 
و چـه در روسـتا. وظایفـی كـه بـرای شـوراها در قانـون ذكر شـده، همان 
وظایفـی اسـت كـه اگر شـوراهای ما ان شـاءاهللَّ بتواننـد این وظایـف را به 
طـور كامل به انجام برسـانند، بسـیاری از مشـكات جاری مـردم برطرف 
خواهـد شـد و ایـن مـوارد را قانون گـذاران با دّقـت در قانون اساسـی و در 

قانـون عرفی معّیـن كرده انـد. ۷۸/۰3/۰4
 

۶- افزایش اعتماد عمومی
شـوراها از مظاهـر مشـاركت مردمـی و بـرای تسـهیل امـور مردم اسـت. 

۷۸/۰2/۰۸
 شـوراها طبـق قانون اساسـی مدیریت شـهر و روسـتا را بر عهـده دارند و 
نمـادی دیگـر از اداره ی كشـور بـه دسـت مـردم را در برابر چشـم همگان 

می گذارنـد. 
توفیـق شـوراها در دسـتیابی به این هـدف، سـرمایه ی ارزشـمند »اعتماد 
عمومـی« را افزایـش می  بخشـد و زمینه سـاز حضـور پرنشـاط مـردم در 
همـه ی عرصه هـای پیشـرفت و توسـعه ی كشـور می شـود. ۸۶/۰2/۰۸

 
۷- انتخاب برای حل مسائل جاری زندگی

انتخابـات شـوراها هـم از ایـن جهت مهم اسـت كـه كار روزمـره ی مردم 
و زندگـی شـهر و روسـتایی مـردم، متوقـف بـه ایـن انتخابات اسـت. اگر 
انسـانهای صالـح، كارآمـد، بانشـاط، مؤمـن، نجیـب و امیـن در انتخابـات 
شـوراها انتخـاب شـوند، خیـال مـردم از لحـاظ مسـائل جـاری روزمره ی 
زندگـی - كـه بـا آن سـر و كار دارنـد - راحـت خواهـد شـد. شـما اگر آن 
كسـی را كـه می پسـندید و می خواهیـد، انتخـاب نكردیـد، آن كسـی كه 
شـما نمی پسـندید، انتخاب خواهـد شـد و رأی خواهـد آورد. بنابراین، رأی 

خودتـان را به میـدان بیاوریـد. ۸5/۰۸/1۷
 

اگـر مردم عادت كنند كه برای اداره ی اموِر روزمّره ی شـهری یا روسـتایی 

خودشـان، كسـانی را بـا شـناخت انتخاب كننـد، این خیلی كمـك خواهد 
كـرد؛ هـم بـه پیشـرفت امور كشـور، هم به آشـنا شـدن مردم بـا وظایفی 
كـه بـر عهده ی آن هاسـت و بایـد انجام گیرد و البته سـودش هـم به خود 

مردم برمی گـردد. ۷۷/12/۰4
می كننـد،  انتخـاب  را  كسـی  هـر  بداننـد  مـردم  كـه  بجاسـت  بسـیار 
مسـؤولیتهایی در مقابـل ایـن انتخـاب بـر دوش آن هاسـت؛ همچنان كـه 
اگر انتخابشـان انتخاب خوبی باشـد و ان شـاءاهلّل به وسـیله ی آن شـخِص 
منتخـب، كارهـای خوبـی بـرای مـردم و كشـور انجـام گیـرد، ثوابهـا و 
اجرهایـی هـم بـه آن هـا منتقل می شـود. بـه همین علّت اسـت كـه باید 
حقیقتـاً دّقـت كننـد تا افـراد دلسـوز، متدّیـن و كارآمدی را كه متناسـب با 
ایـن كارنـد، انتخـاب كنند؛ چـون كارآمـدی به حسـب كاری كـه ما یك 
شـخص را بـرای انجـام آن در نظـر می گیریـم، متفـاوت اسـت. كارآمدِی 
ایـن شـورا بـا كار آمدِی فان شـغل یا ِسـَمت دیگر تفـاوت می كند. مردم 
می داننـد كـه شـوراهای شـهر و روسـتا بـرای چیسـت. پس كسـی را كه 
احسـاس می كننـد، فكـر می كنند، تشـخیص می دهنـد و احـراز می كنند، 
مناسـب بـا ایـن كار انتخاب كننـد. البته دیانـت او، تقوای او و دلسـوزی او 
را حتمـاً تشـخیص دهنـد. مـردم نبایـد افـرادی را كـه دلسـوز، عاقه مند 
 و متدّیـن نیسـتند، بـه مراكـز تصمیم گیریشـان بفرسـتند؛ زیـرا برایشـان 
وزر و وبـال درسـت خواهنـد كـرد. ایـن توصیـه ی مـن بـه مـردم اسـت. 

۷۷/12/۰۷
 

۸- تأثیر شورای شهر تهران بر دیگر شوراها
شـورای شـهر تهران بر روی شوراهای اسامی شـهرها در سرتاسر كشور 
تأثیـر گذاشـته؛ ایـن چیز مهمی اسـت؛ این اثر مهمی اسـت. به شـما نگاه 
كردنـد؛ از شـما فـرا گرفتنـد و تأثیـر كار و حرف و نیات شـما را انسـان در 
شـوراهای دیگر مشـاهده می كنـد. اینها اهمیت كار شـورای شـهر تهران 

را نشـان می دهد. 
تهـران اگرچه یك شـهر اسـت - حـاال به قول شـماها كان شـهر - اما 
یك صورت كوچكی از كل كشـور اسـت در زمینه های مختلف؛ مسـكن، 
راهسـازی، محیـط زیسـت، حتـی مسـائل سیاسـی، اجتماعـی و مسـائل 
فراوانـی كـه مبتابـه ماسـت در كشـور؛ همه ی اینهـا در تهران به شـكل 
واضـح و برجسـته یی دیـده می شـود و وجـود دارد. بنابراین، اداره ی شـهر 
تهـران را مطلقـاً نباید دسـت كم گرفـت و به نظر من خدمتی كه شـماها 
دارید در شـورای شـهر تهران می كنید، خدمت برجسـته یی اسـت؛ خدمت 

مهمی اسـت، ایـن خدمت را مغتنم بشـمارید. 
مـن هرچـه بـه مسـائل مربـوط بـه شـورای شـهر نـگاه می كنم، حقـاً و 
انصافـاً می بینـم كه كار شـورای شـهر كار بسـیار مهمی اسـت و مـردم با 
انتخاب شـماها احسـاس می كنند كه كار درسـتی انجام داده اند و تشـكیل 
ایـن شـورا بـا این افـراد، یـك حركت رو بـه جلـو در كارهای كشـور و در 
كار عمـوم بـود. حقاً مـردم در میدان حضـور پیدا كردند، شـماها را انتخاب 
كردنـد و شـما خـوب عمـل كردید و خـوب انتخـاب كردیـد. در آینده هم 
همین طـور عمل كنیـد. من معتقدم حضور شـماها در شـورا و این فعالیت 
مثبتی كه شـماها در شـورا داشـتید، هرچه ادامـه پیدا كند، به نفـع مردم و 
بـه نفـع كشـور و به نفـع حركت انقاب هسـت. كارهای فرهنگـِی خوبی 
شـده، كارهـای اجتماعِی خوبی شـده، كارهـای عمرانی و آبادسـازی های 
خوبی شـده، مشـكاتی از مردم برداشـته شـده؛ همین كارهایی كه جلوی 

چشـم مـردم اسـت و مـردم می بیننـد و اینها را حـس می كنند. 
شـماها هسـتید كـه شـهردار تهـران را معین می كنیـد، انتخـاب می كنید، 
بعـد او را پشـتیبانی می كنیـد، او را هدایـت می كنید در آن سـمتی كه الزم 

۸4/۰5/1۷ است. 



۶۷
گزارش | سهم مهندسان از کرسي شوراي شهر چقدر است؟

شوراي شهر محمل سیاسي یا محل سیاست گزاري
 محمد تقي خسروي | مدیر اجرائي ماهنامه طاق



۶۷

اشاره: 
را می توان  این  است؛  دومین كانشهر كشور  مي گویند مشهد 
شهر  این  شهرداری  تومانی  میلیارد   5۰۰ و  نه  هزار  بودجه  از 
در  را  بودجه  میزان  بیشترین  تهران  از  كه پس  رقمي  دریافت؛ 
میان كانشهرهای كشور به خود اختصاص داده است. مسووالن 
شهري مي گویند بیش از سه هزار و 5۰۰ میلیارد تومان بودجه 
شهرداري این شهر فرا ملّي در حوزه درآمدهای عمومی است كه 
از این میزان 3۰۰میلیارد تومان از این مبلغ برای كمك به قطار 
شهری، اتوبوسرانی مشهد، یارانه انرژی و 2۰۰میلیارد تومان دیگر 
نیز برای درآمدهای سازمان های شهرداری و سه هزار میلیارد تومان 
دیگر در خصوص سایر درآمدهای شهرداری مشهد پیش بینی شده 

است. 
حاال اما گویا قرار است این بودجه را با تمامي حرف و حدیث هایش 
متخصصاني هزینه كنند كه نیازهاي شهر را با تمام ظرایفش 
مي شناسند. در صف داوطلباني كه قرار است كرسي هاي شوراهاي 
شهرها را اشغال كنند صاحبان مشاغل مختلفي را مي توان دیدكه 
مدعي اند بیش از دیگران با دردها و مشكات شهرهایشان آشنایي 
پرده سپید  روزي  كه  هنرمنداني  و  ورزشكاران  دارند؛ شومن ها، 
سینما و مخمل سبز محمل اوج و شهرتشان شده بود، یا مجریان 
تلویزیوني و بازیگرانی كه امروز دیگر ستاره بختشان به پرنوری 
سابق نیست تا مدیراني كه حاال قرار است یكبار دیگر بخت خود را 

براي حضور در كرسي قدرت شهر بیازمایند. 
عده اي مي گویند سونامي غیر متخصصان در انتخابات شوراها 
را باید به حساب نحوه گزینش صاحیت آن ها دانست. چرا كه 
انتخابات شوراي شهر تنها انتخابات رسمی در كشور است كه 
مرجع تایید صاحیت آن ها شورای نگهبان نیست؛ از سویي معیار 
نامزدهای  احراز صاحیت های  برای  ای  تبیین شده  و  صحیح 
شوراها در وزارت كشور وجود ندارد؛ شاید همین موضوع باعث 
شده كسانی كه خود را دارای محبوبیت می دانند با خیال آسوده به 

حضور در انتخابات فكر كنند. 
از سوي دیگر دغدغه سیاسي شدن شوراي شهر و سپردن سكان 
شهر به دست افرادي كه شاید روزي مشكات رفاهي مردم را به 
مفاهیم سیاسي گره بزنند آفتي است كه شوراي شهر را تهدید 
مي كند چنانكه رهبر انقاب نیز در دیدار خود با اعضاي  شوراي  
اسامي  شهر تهران بر این نكته تاكید مي كنند كه اعضاي شوراها 
باید با هوشیاري  و دقت ، وظایف  و مسؤولیت هاي  قانوني  خود را 
به  طوركامل  به  انجام  برسانند، تا این  تجربه  نو به  دالیلي  همچون  
سرگرم  شدن  به مسایل  غیر الزم ، برخورد سیاسي  با موضوعات  و 
یا اختافات  داخلي  شوراها، به شكست  كشیده  نشود زیرا اگر تجربه  
شوراها با ناكامي  مواجه  شود، جامعه  و كشور، ضرر بسیار بزرگي  
متحمل  خواهد شد. اینك باید دید مردم سكان اداره این شهر را 
به چه كسي خواهند سپرد؛ شهري كه هنوز خیلي ها سوت قطار 
شهري آن را با ناز و كرشمه هایش در همه خطوط نمي شنوند. 
شهري كه هنوز در پاره اي از فصول سال كلید هیچ متخصصي 
باز كردن قفل سمج ترافیك كارگر نمي افتد. شهري كه  براي 
قامت ناموزون برخي بناهایش براي مسافران و گردشكران داخلي 

و خارجي ابهام برانگیز است. شهري كه... 
تحلیل منحني مشكات این شهر و كالبد شكافي آن، نه در حد 
اندیشه آن هایي است كه هنوز سوداي قدرت در سر دارند و در 
اردوي سیاست زدگي چادر زده اند و نه در توان آن هایي است 
كه گمان مي كنند این سنگ گران را مي توان با یكي دو حركت 

از زمین برداشت. 

نمادي از مدیریت مردم بر مردم
رئیس سازمان نظام مهندسي ساختمان شوراهاي شهر را بهترین زمینه براي 
واگذاري مسوولیت هاي بخش دولتي به بخش خصوصي مي داند و مي گوید: 
موضوع پارلمان شهری و یا شورای اسامی شهرها نمادی از مدیریت مردم 
بر مردم و زمینه ای است برای آنكه بخش قابل توجهی از تصدی گری های 
بخش دولتی به بخش غیردولتی كه مي توان ادعا كرد بهترین بخش برای اداره 
مجموعه های شهری و بسیاری از فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی 
است منتقل شود؛ چرا كه در این بخش  ضمن اینكه مردم بر مردم مدیریت 
می كنند منافع شخصی را برای كسی متصور نیستیم و مردم خود به  طور مستقیم 
افرادی را كه شاخص های الزم برای اداره شهرها دارند، انتخاب می كنند. 
مهندس هاشمي اضافه مي كند: ما مهندسان زیادی داریم كه به جنبه های 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و حتی سایر موضوعات دیگر تسلط 
دارند اما عده اندكي را سراغ داریم كه تخصص هاي فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی داشته باشند و ضمن آن نسبت به موضوعات مهندسی نیز تسلط 
داشته باشند. وي مي افزاید: مبناي بیشتر موضوعات شهری مثل مدیریت 
شهری، معماری و شهرسازی، فضای سبز، خدمات شهری، ترافیك و دیگر 
موضوعات عمده شهر، مهندسی است با وجود آنكه موضوعات فرهنگی 
نیز بسیار اهمیت دارد اما این موضوعات خدماتی و فنی و عمرانی است كه 
بسیاری از مسایل اجتماعی را یا حل می كند یا به وجود می آورد. بنابراین باید 
تاش كنیم طیف غالب شورای اسامی شهرها كسانی باشند كه حداقل 
اگر مهندس نیستند تفكر مهندسی داشته باشند؛ نمی خواهم بگویم همه باید 
مهندس باشند ولی باید تفكر نظام مند و تفكر مهندسی داشته باشند و شهر 

را مهندسی اداره كنند. 
رئیس سازمان نظام مهندسي كشور در پاسخ به اینكه اولویت های حاضر 
در كانشهرهایي مثل مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز كه الزم است شورای 
شهر به آن توجه كند چیست مي گوید: اولویت نخست و مهم در مدیریت 
شهری “ معماری و شهرسازی” است. در حال حاضر شهرهای ما دچار 
بی هویتي شده؛ بگونه اي كه دیگر، تشخیص آن ها نسبت به سایر شهرها 
به دشواري مقدور است. شاید اگر روزی فردی را با چشماني بسته به وسط 
شهری می آوردند و بعد چشم هایش را باز می كردند مي دانست كه مثًا به 
یزد؛ شهر بادگیرها آمده یا به اصفهان؛ شهر گنبدهای فیروزه ای قدم گذاشته 

یا در مشهد؛ مقدس ترین مكان كشور به سر مي برد. 
مهندس هاشمي یادآور مي شود: موضوع معماری و شهرسازی در كشور ما 
متاثر از فضایی است كه در آن باید انسان ها به عنوان سرمایه های ملی و 
منابع انسانی رشد كرده و تربیت شوند اما این محیط و این بستر فراهم 
نیست. معماری و شهرسازی تاثیر مستقیمي بر روی فرهنگ، سامت افراد و 
ایمنی و امنیت آن ها دارد. متاسفانه شاهد این آسیب پذیری ها در شهرهایمان 
هستیم؛ بگونه اي كه رفاه شهروندان ما آنگونه كه باید فراهم شود تامین 

نیست. 
وي اضافه مي كند: عاوه بر معماری و شهرسازی مسایل دیگری همچون 
اصلی ترین  از  یكی  ترافیك  گفت  بتوان  شاید  است.  مطرح  نیز  ترافیك 
دغدغه های هر فرد در جامعه است بگونه اي كه امروزه نقل و انتقاالت كاری و 
حتی رفاهی و تفریحی معضلی براي افراد محسوب شده و متناسب با نیازهای 
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جامعه چه در بخش عمومی چه در بخش خصوصی توسعه پیدا نكرده است. 
از سویي این موضوع بصورت مستقیم بر روی روح، روان و سامت و اقتصاد 
شهروندان ما تاثیر مستقیم می گذارد. اینها مشكاتي است كه می توان آن ها 
را با اولویت بندی، برنامه ریزی، اجرای صحیح كار و سرمایه گذاری مناسب 
در بخش حمل و نقل شهری به حداقل رساند و ضمن آن نیازهای جامعه  را 
نیز مرتفع كرد. این موضوع نیاز به تفكر مهندسی، تفكر شهرسازی و تفكر 
مهندسی ترافیك دارد كه باید مورد توجه قرار گیرد. در سایر موضوعات هم مثل 
موضوع شهرسازی موضوع رعایت سرانه های خدماتی در شهر اهمیت دارد. 

هزینه هایي جبران ناپذیر
مهندس هاشمي با طرح این پرسش كه چرا باید برای دسترسی به حداقل های 
آموزشی، بهداشتی یا رفاهی و تفریحی زمان را تلف كنیم مي گوید: دلیل آن 
این است كه سرانه ها را رعایت نكرده ایم و به جاي آنكه به موضوعات 
نگاهي مهندسی داشته باشیم بیشتر نگاهمان درآمدی است. هرچه داشته ایم 
فروخته ایم تا آن را هزینه كنیم. از طرفي در طي زمان هزینه هاي زیادي 
را برای خود ایجاد می كنیم مثًا خیاباني را تعریض و یا در جایي فضای 
سبزی را ایجاد مي كنیم مثل آن كه بسیاري از افراد سامتی خود را صرف 
كسب درآمد می كنند اما وقتي درآمدي كسب مي كنند كه سامتی شان را 
از دست داده اند و ناگزیر همان درآمد را دوباره صرف كسب سامتی خود 
می كنند. غافل از آنكه دیگر نمي توانند سامتی اولیه را به دست بیاورند. 
این موضوع نشان دهنده افراط و تفریط های ما در اقتصاد شهری، مسایل 

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. 
نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسامي در پایان خاطر نشان مي كند: 
شورای اسامی باید تركیبی از همه تخصص های مورد نیاز شهرها باشد. 
باید ببینیم كه در حال حاضر معضات اصلی شهرهایمان چیست؟ اگر 
معضات اصلی آن بیشتر بحث های شهرسازي، معماری، ترافیك و حتی 
مسایل اقتصادی و فرهنگی است همه آن به دلیل رعایت نكردن مسایل 
مهندسی است. وقتی خانه های ما از امنیت و رفاه الزم برخوردار نیست 
به دلیل اشراف داشتن آن ها بر ساختمان ها و بناهاي دیگر است. این ها 
موجب بروز ناهنجاری هایی می شود كه به راحتی قابل جبران نخواهد بود. 
عاوه بر این رعایت نكردن مسایل بهداشتی مثل بحث نور و هوای سالم 
از موضوعات مهمي است كه منجر می شود بسیاری از افراد جامعه سامت 

خود را از دست بدهند. 

شهرداري؛ نهادي پیشرفته و مدرن
عرصه مدیریت شهري بستر خدمت صادقانه مدیراني است كه برنامه هاي 
كارآمد اجتماعي براي اداره و سامان دادن به فضاي شهري دارند. این بستر 
عاوه بر آنكه به مدیراني خاق و آینده نگر در حوزه مدیریت شهري نیاز 
دارد، به متخصصاني چشم دوخته است كه بتوانند ضمن شناخت چالش هاي 
پیش روي، ابزار و ساز و كارهاي الزم براي اصاح وضعیت نابسامان گذشته 

را فراهم سازند. 
مهندس مفیدی عضو شوراي اسامي شهر مشهد با بیان اینكه شورای 
شهر تنها یك نهاد تخصصی و كارشناسی همچون نظام مهندسی نیست 
مي گوید: شورای شهر نهادي فرهنگی و اجتماعی نیز محسوب می شود و به 

بخشی از مسایل و مشكات مردم از منظر مهندسی می نگرد و بخشی از 
آن را از منظر معضات فرهنگ عمومی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. 
بنابر این تصمیماتي كه در شورای شهر اتخاذ می شود تنها دیدگاه زیر ساختی 
از نظر توسعه عمرانی ندارد. بخش هایی از آن هم مسایل اجتماعی شهر است 
و ما با پدیده زنده همه جانبه ای به نام شهر مواجهیم. بنابر این دیگر دید 

مدرن به شهرداری ها یك دید سازمانی خدماتی و عمرانی نیست. 
وي اضافه مي كند: شهرداري نهادي پیشرفته و مدرن است كه جنبه های 
فرهنگی و اجتماعی را نیز در بر می گیرد. شما دیگر برای داشتن یك شهر 
سالم، مرفه و ایمن نمی توانید فاصله شمال و جنوب را كه مشكلی اجتماعی 
است نادیده بگیرید. شهر ایمن را نمی توانید بدون موضوع محیط زیست 
و موضوعات مربوط به آن تجزیه و تحلیل كنید. یك شهر ایمن را بدون 
موضوع اشتغال، امنیت و سرمایه گذاری نمی توانید تجزیه و تحلیل كنید. 
امروز خدمات زیر بنایی بخشی از خدمات و مسوولیت شهرداری است و 
قرار  نظر  مد  نیز  را  اجتماعی  موضوعات  معموال  مدرن  شهرداری های 
می دهند. در اصول مربوط به شهر و روستا در قانون اساسی بر مسایل 
فرهنگی و اجتماعی و بهداشتی هم پرداخته می شود. ضمن اینكه نگاه 
مجلس نیز به این موضوع همینگونه است و مجلس در برنامه های 5 ساله 
توسعه وقتی می خواهد از طریق دولت اختیاراتی را به شهرداری ها بدهد 
بسیاری از بخش های تصدی گری در بخش های غیر عمرانی و زیر بنایی را 
هم ارایه كرده است. حتی امروز شهرداری به امور بهداشتی و عمرانی مساجد 
هم رسیدگی می كند. بنابر این من مخالف این موضوع هستم كه تمام بافت 
شوراها را مهندسان تشكیل دهند. ولی گرایشهای مختلف همچون فرهنگی، 
اجتماعی، بهداشتی، برنامه ریزی، سرمایه گذاری، گرایشهای مربوط به اصناف 
و ترافیك و یا محیط زیست باید بافت شورای شهر را تشكیل دهد كه با 

تعریفی كه از شهرداری ها می شود مسوولیت خود را انجام دهد. 
شورای شهر ۶ كمیسیون دارد كه همین كمیسیون ها تركیب تخصص ها 
را نشان می دهد. مثًا كمیسیون عمراني و برنامه ریزی شهری، كمیسیون 
برنامه و بودجه و امور اداری، كمیسیون فرهنگی و امور اجتماعی، كمیسیون 
اقتصادی و سرمایه گذاری، كمیسیون خدمات شهری و محیط زیست و 
كمیسیون حمل نقل و ترافیك. خدمات مهندسی زمانی محقق می شود كه 
منابع درآمدی در آن پیش بینی شده باشد. یعنی بودجه زیربنای كار توسعه 
است. پس بخش بودجه نویسی و ایجاد درآمد پایدار و سالم بخش مهمی از 
فعالیت های شهرداری را شامل می شود. بنابر این الزم است متخصصانی كه 
هم به بافت اقتصادی شهر مسلط باشند و هم به اختیارات شهرداری آشنا 
باشند و هم وضعیت معیشتی مردم را بشناسند درآمدهای قدیم را محقق و 
درآمدهای جدید را تعریف كنند. باید كسانی كه به بودجه نویسی آشنایی 

دارند در شورا باشند. 
در  مشاركت  طریق  از  شهری  درآمدهای  از  بخشی  مي دهد:  ادامه  وي 
سرمایه گذاری محقق می شود. موضوع سرمایه گذاری در بخش ساختمان 
موضوع جدیدی در برنامه ریزی است؛ آن هم در شرایط اقتصادی كه ما با 
وضعیت ركود تورمی مواجهیم. حال باید چه تدابیری اتخاد شود تا مشهد 
نسبت به ۶ كان شهر دیگر از ضریب باالتر جذب سرمایه برخوردار باشد. 
البته در بخش های زیربنایی كارهای زیادی باید انجام شود و مهندسان باید 
حضور بیشتری داشته باشند ولی تاكید من این است كه این بخش مكمل 
سایر بخش ها باشد. به نظر من در حال حاضر شورای شهر از حیث بودجه 
ریزی و درآمدهای پایدار و سرمایه گذاری های موفق بیشتر رنج می برد تا 
بخش های خدمات زیربنایی. در خدمات زیربنایی سوابق مهندسی زیاد و 
ریشه دار است ولی بخش های بودجه و مالی چندان سوابق مهندسی را 
ندارند و بحث های نوینی در این خصوص مطرح می شود. من هم قبول 
دارم كه تعداد 4 مهندس در تركیب شورای 25 نفره شهر اندک است ولی 
این تعداد براي شورای 11 نفره كافی بوده است. اما در تركیب 25 نفره باید 
حداقل ۷ مهندس داشته باشیم. در شورا باید تخصص های مختلف حضور 
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داشته باشند. اگر تعداد مهندسان منتخب بیشتر باشند، تخصص های مربوط 
به بودجه مغفول واقع خواهد شد. 

اگر قرار است مهندسانی در این زمینه وارد شوند باید به اقتصاد مهندسی 
آشنایی داشته باشند یا از علم ارزش افزوده و مهندسی ارزش برخوردار باشند. 
اگر مجلس حضور 25 نفر در شورای شهر را تصویب كرده دلیل آن بوده كه 
اختیارات بیشتری به شوراها داده شود. در چنین وضعیتي شورا به پارلمان 
پارلمان  محلی تبدیل می شود. در همه دنیا كه احزاب وجود دارند آن ها 
محلی بر اساس نیازهای مختلف معرفی می كنند كه بر اساس نیازهای 
نهاد محلی است. اما در اینجا كه حزب وجود ندارد صنوف مختلف سعی 
می كنند بیشترین نفوذ را در شورا داشته باشند و طبعا مهندسان نیز تاش 
می كنند بیشترین اثر را داشته باشند. البته اگر لیست های كامل داده شود 
مناسب تر خواهد بود. لیستی كه مهندسان می دهند حداقل در حد ۸ نفر 
مهندس در 25 نفر كفایت می كند و اگر قرار است بیشتر از این باشد حتما 
باید در سوابق آن ها مواردي همچون سرمایه گذاری و بودجه ریزی، اقتصاد 
مهندسی، مهندسی ارزش هم دیده شود. حتی مهندسی ترافیك هم جزو 
مباحث اصلی شهرهای ماست و بنابر این اگر آن را هم در نظر بگیریم به 1۰ 

مهندس در تركیب حاضر نیاز داریم. 
مطابق قانون اساسي و قانون شوراها، پارلمانهاي شهري، غیر سیاسي است و 
باید محلي براي رفع و رجوع مشكات مردم، شهر، سامت، آموزش، حمل 
و نقل و از این دست مباحث باشد. آن ها مي گویند در صورتي كه شوراها 
سیاسي شود، توان مدیریت شهري خود را از دست مي دهد و بنا بر این، بدل 

به محل منازعه جدید گروه هاي سیاسي خواهد شد. 
مهندس مفیدي نیز با اشاره به همین نكته مي گوید: در قانون اساسی در مقوله 
شورای شهر صحبت از سیاست و امنیت به معنای خاص آن نیست. سایر 
بخش ها از حیث هماهنگی و نظارتی به شورای شهر ارتباط دارد. شورای 
شهر نهاد سیاسی نیست. سیاست گذاری كان را دولت انجام می دهد ولی 
در حوزه مدیریت های میانی و تاكتیك ها شورای شهر حرف اول را می زند. 

در شورای شهر نیاز به برنامه مبتنی بر عقانیت و كارآمدی مبتنی بر درک 
امكانات داریم یعنی باید با عقانیت حداقل منابع را با حداكثر بهره وری 

استفاده كنیم. 

مردم کار را به اهل آن بسپارند
شهرها با گستردگي بسیار خود و بودجه هاي هنگفتي كه به آن ها اختصاص 
یافته است مدیریت سازمان یافته اي را طلب مي كند كه بتواند نیازهاي شهر 
را شناخته و براي برطرف كردن آن برنامه ریزي كند. مهندس بني هاشمی 
نماینده مردم مشهد درمجلس شوراي اسامي در همین خصوص مي گوید: 
مهندسان باید ارزش كار خود و مسوولیتي را كه بر عهده آن هاست بدانند. 
مثل پزشكي كه براي حرفه اش سوگند یاد مي كند صرفنظر از مسایل 
مالي براي نجات جان انسان ها تاش كند و در طول عمر خود از تخصص 
خود استفاده كنند. حرفه و اخاق مهندسي ایجاب مي كند كه مهندسان در 
عرصه هایي كه با كار آن ها مرتبط است حضوري متعهدانه داشته باشند تا 
بتوانند اثرگذار باشند. در خصوص مسایل شهرسازي و مباحثي كه مرتبط 
با موضوعات شوراهاي شهر به ویژه در خصوص كانشهرهایي همچون 

مشهد كه با مسایل تخصصي تر و پیچیده تر همراه است مي باشد آن ها كه 
مي توانند كارآمدي مناسب براي ساخت و ساز و پیشرفت شهري مثل مشهد 
داشته باشند باید با توجه به علم، دانش و تجربه اي كه دارند در این عرصه 
وارد شوند. ممكن است فردي خودش آمادگي نداشته باشد و یا موقعیت 
كاندیداي شوراي شهر شدن و یا راي آوردن را نداشته باشد چون الزم 
است این افراد از آگاهي هاي و اجتماعي نیز برخوردار باشند. ممكن است 
یك مهندس داراي تمامي این ویژگي ها نباشد ولي بخشي از این اطاعات 
را داشته باشد ولي باید از كساني كه از آگاهي هاي بیشتري در این زمینه 

برخوردارند حمایت كنند. 
وي بر ضرورت حضور مهندسان در انتخابات شوراهاي شهر تاكید مي كند و 
مي افزاید: مهندسان باید متعهدانه در حرفه مهندسی خود در عرصه انتخابات 
شوراها و ریاست جمهوری شركت كنند و اثرگذار باشند. خوشبختانه جمهوری 
اسامی توانسته است سازوكار مناسبی را بر مبنای قانون اساسی فراهم كند 
تا مردم برای اداره كشور مثل انتخابات شوراها حضور داشته باشند. مشاركت 
مردم در انتخابات خود می تواند مدیریت سازمان یافته ای را برای كشور 
فراهم كند بنابر این مهندسان باید در این زمینه تعهد حرفه ای و ملی و دینی 
خود را با حضور پرشور در انتخابات بروز دهند. مردم و غیرمتخصصان هم 
باید كار را به اهل آن بسپارند یعنی اگر افرادی برای شورای شهر انتخاب 
شوند كه از تخصص الزم برخوردار نباشند در تصمیم گیری ها دچار مشكل 
خواهند شد و ممكن است تصمیماتی كه برای شهر می گیرند تصمیمات 
مناسبی نباشد بنابر این مردم باید هوشیارانه نسبت به نیروهای متخصص 

آشنایی پیدا كرده و به آن ها رای بدهند. 
وي به مهمترین نیازهاي كانشهر مشهد اشاره مي كند و مي گوید: افرادی 
كه در شورای شهر حضور می یابند عاوه بر درک و آشنایی با موضوعات 
محلی، باید دید جهانی در خصوص شهر مشهد داشته باشند؛ برای آنكه 
مشهد در رقابت با سایر كانشهرهای دنیا، شهری بین المللی است. ما برای 
پیشبرد اهدافمان در دنیا در یك همكاری و یك رقابت قرار داریم. در رقابت 
باید مزیت های شهر خود را چه از حیث محیط زیست و یا ساختارهای سطح 
زندگی افزایش دهیم. از سویی ویژگی دیگري كه مشهد دارد از منظر زیارتی 
است كه شیعیان را به سوی این شهر جلب می كند بر همین اساس باید 
مشهد به عنوان كانشهری كه می تواند ظرفیت های خود را افزایش دهد 

مردم سایر مناطق را نیز از این ظرفیت ها برخوردار كند. 
رهبر معظم انقاب با بیان اهمیت شوراي شهر، ضرورت وجود مدیریت واحد 
شهري را مورد تاكید قرار داده اند. ایشان مي فرمایند: شهردار توّجه داشته 
باشد كه شورای شهر ریشه اوست؛ شورای شهر هم مدیری را كه انتخاب 
كرده، با همه وجود تقویت كند. با هم باشید. شورای شهر، شهردار را تقویت 
كند؛ چون سربازی است كه او را به وسط میدان فرستاده است؛ بنابراین باید 
پشت جبهه او را به طور كامل داشته باشد. آن سرباز هم خود را از ریشه و 
اصل و پایه خود منقطع نداند؛ متصل به آن جا و منبعث از آن جا بداند. این، 

مجموعه واحد مدیریت شهری است. 
مهندس بني هاشمي نیز ضمن تاكید بر ضرورت حل معضل ترافیك به 
عنوان یكي از چالش هاي شهر به وظیفه شوراي شهر در این خصوص و 
وجود مدیریت واحد شهري اشاره مي كند. وي معتقد است: با بزرگ شدن 
شهر حل مشكل ترافیك هم نمود بیشتری پیدا می كند. خطوط ریلی یكی 
از راهكارهای اصاح وضعیت نابسامان شهری است. عاوه بر این مدیریت 
ترافیك هم می تواند به حل این معضل كمك كند. این مدیریت باید بصورت 
واحد، منسجم و قانونمند و ناظر عمل كند. یكی از مشكات ما در مشهد 
این است كه مدیریت ترافیك مدیریت واحدی نیست و بین راهنمایی و 
رانندگی و شهرداری نوعی ناهماهنگی وجود دارد و شورای عالی ترافیك نیز 
اختیاراتی كه به تهران داده به مشهد نداده است. به هرحال مدیریت ترافیك 
و حمل و نقل ریلی یكی از راهكارهای مشكل ترافیك است. خوشبختانه 
خط 2 قطار شهری نیز با سرعت در حال پیشرفت است و قرارداد خط 3 
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هم منعقد شده است. امیدواریم خط 4 و خط 5 كه منوریل است بتواند در 
مطالعات جامع ترافیك بخشی از مشكات ترافیكی مشهد را حل كند. 
منتخبان شورای شهر باید این مسایل كه بخشی از آن مربوط به مسایل ملی 

و بخشی مربوط به مسایل بین المللی و محلی است را دنبال كنند. 
مهندس بني هاشمي در ادامه موضوعات فرهنگي و طرح آن را از جمله 
دغدغه هاي دیگر شوراي شهر مي داند و مي افزاید: نكته دیگر مربوط به 
مسایل فرهنگی و اجتماعی مشهد است. تقویت مساجد یكی از راهكارهای 
این مسایل است و اگر بتوانیم سرو سامان بهتری به مساجد موجود بدهیم 
می توانیم وضعیت فرهنگی را نیز بهبود ببخشیم. اخیراٌ فعالیتی از سوی 
نظام مهندسی، سازمان اوقاف، امور مساجد، شهرداری شروع شده تا بتوانند 
كمبودهای مساجد را دنبال كنند و اساسنامه ای هم به عنوان خیرین مسجد 

ساز تهیه شده تا ساخت مساجد بصورت منسجم تری دنبال شود. 

ضرورت تصویب و ابالغ طرح جامع و تفصیلی مشهد 
مدیران شهر مشهد از تصویب بودجه 9 هزار و 5۰۰ میلیارد توماني این شهر 
خبر داده اند بودجه اي كه 2 هزار میلیارد تومان از آن، بودجه نقدی است، 
و از این میزان تنها ۶۷۸ میلیارد تومان صرف بودجه جاری شامل اداری و 
خدمات شهری می  شود. بودجه اي كه در مقایسه با سایر شهرهاي كشور 

رقم قابل ماحظه اي را به خود اختصاص مي دهد. 
خصوص  همین  در  مشهد  شهر  شوراي  رئیس  شیرمحمدی،  مهندس 
مي گوید: بخش اعظم فعالیتهایی كه در شهر انجام می گیرد فعالیت های 
عمرانی است و بخش اعظم بودجه شهرداری ها در بخش عمرانی هزینه 
می شود قاعدتا هزینه این مقدار اعتبار كه در بودجه سال 92 با پیوست 
بودجه حدود 9 هزار و 5۰۰ میلیارد تومان شامل پروژه های شهرداری و 
پروژه های سرمایه گذاری مشاركتی است نیاز به وجود افرادی متخصص و 
آشنا به فعالیت های عمرانی و اقتصاد مهندسی را ضروری می كند و حتماً باید 
تعدادی از اعضای شورای شهر از مهندسان مرتبط با ساختمان مثل سازه، 
تاسیسات، معماری و شهرسازی و... باشند و این موضوع برای هدایت و 
نظارت پروژه های كان شهری مورد نیاز و با اهمیت است. عاوه بر بودجه 
ای كه به آن اشاره شد مقداری از بودجه را بخش خصوصی هزینه می كند 
ولی به نحوی از هدایت و برنامه ریزی برنامه های شهر برای توسعه و ساخت 
و سازهای شهری تبعیت می كند بنابر این حجم كار از مقداری كه به آن 

اشاره شد خیلی بیشتر خواهد شد. 
وي با تشریح وضعیت فعلي شهر مشهد به اولویت های این شهر برای 
شورای بعدی شهر اشاره مي كند و مي افزاید: باید هر چه زودتر طرح جامع 
و تفصیلی مشهد تصویب و اباغ شود تا نقشه توسعه این شهر و ضوابط 
ساخت و ساز شفاف سازی شود. موضوع حمل و نقل و ترافیك در مشهد با 
توجه به حضور 25 میلیون زائر از اهمیت خاصی برخوردار است. در این زمینه 
باید خطوط ریلی و ناوگان اتوبوسرانی و تاكسیرانی دایماً تقویت و از سویی 
احداث كمربندی ها دنبال شود. موضوعاتی همچون تكریم ارباب و رجوع و 
اصاح ساختارهای اداری و استفاده از سیستم های الكترونیك و ارجاع مردم 
از طریق دفاتر خدمات مهندسی كه بتواند پاسخگویی بهتری را برای مردم 
انجام دهد فعالیت هایی است كه همچنان برای مشهد اولویت دارد؛ البته 

برای همه بخش ها برنامه های میان مدت تهیه شده ولی بر روی این موارد 
تاكید می شود و الزم است بر روی آن ها نظارت صورت بگیرد تا برنامه های 
تصویب شده ادامه پیدا كند. ادامه یافتن آن ها باعث می شود كه ما گرفتار 

دوباره كاری و موازی كاری نشویم. 
وي مي گوید: مهندسان باید عاوه بر طرح های عمرانی در مباحث مدیریتی 
و نظارتی مثل انتخابات شوراها شركت كنند؛ هم خود كاندیدا شوند و هم 

خود رای بدهند و مشاركت فعالی داشته باشند. 

کاهش فاصله طبقاتي
شوراي شهر پاتوق سیاسي احزاب و جریان هاي سیاسي نیست. در صورتي 
كه شوراهاي شهر بدل به نهادي سیاسي شود، به تبع آن، شهرداري ها نیز 
سیاسي خواهند شد و حضور شهرداري هاي سیاسي در شهرها، منجر به بي 
عدالتي و دور ماندن از وظیفه اصلي شهرداري ها، یعني خدمات و مدیریت 

شهري، مي شود. 
نماینده درگز در مجلس شورای اسامی معتقد است حضور اقشار مختلف 
در انتخابات شورای شهر بازار انتخاب و انتخابات را گرم می كند. محمدی 
زاده اضافه مي كند: كسانی كه به این عرصه وارد می شوند باید از حداقل 
اطاعات و آگاهی نسبت به مدیریت شهری برخوردار باشند. اهداف قانون 
شوراها بر مشاركت بخش خصوصی در اداره سكونتگاه ها تاكید دارد. طبعا 
كسانی باید در این عرصه وارد شوند كه صاحب ایده، عقیده و خاقیت باشند. 
بافت ناهمگون شوراها به دلیل همین موضوع گاهی موجب مشكات و 
نارسایی هایی شده است بنابر این بهتر است شاخصه هایی تعریف شود تا 
كسانی كه از حداقل شرایطی برخوردار باشند در انتخابات شوراها شركت 

كنند. 
وي در خصوص مهمترین نیازهای شهرهای خراسان بویژه شهر مشهد 
مي گوید: اولویت های سكونتگاه های مختلف با هم متفاوت است. در مدیریت 
كان شهری كشور تامین منابع پایدار برای سیستم مدیریت شهری است 
یعنی افرادی كه به شورای شهر راه پیدا می كنند باید بتوانند برای سكونتگاه 
خود منابع مستمر و پایدار تعریف كنند. این موضوع می تواند از طریق وضع 
قوانین در سطح كشور و یا محلی محقق شود. موضوعی كه به ویژه در 
خصوص مشهد مطرح می شود در خصوص ساماندهی زیارت در این شهر 
است. من اعتقادی به حاشیه نشینی ندارم چون حاشیه نشینی كه ما از آن 
یاد می كنیم در متن قرار دارد و متاسفانه ما در متن شهر موضوعی را با نام 
حاشیه می شناسیم. نكته دیگر اینكه كانشهرهای كشور از حیث الگوهای 
زندگی با مشكل ترافیك مواجه اند. موضوع حمل و نقل مشهد در تمامی 
ابعاد باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم آینده مناسبی را برای توسعه عمرانی 

مشهد متصور شویم. 
محمدي زاده در پایان مي گوید: كسانی كه از امكانات فنی و تخصصی 
می توانند  مطمئناٌ  مهندسی  جامعه  اعضای  مثل  برخوردارند  بیشتری 
قشر  این  حضور  باشند.  داشته  شهر  شوراي  در  بیشتری  تاثیرگذاری 
می تواند اسباب ارتقای آتی شوراها و مدیریت شهری كشور را فراهم كند. 
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شورای شهر نهادی مدنی است
رهبر معظم انقاب در توصیه هاي خود به شوراي شهر بر این نكته تاكید 
مي كنند كه در فهرست خدماتي كه شوراها به آن مي پردازند باید حفظ هویت 
و اصالت شهرها و روستاها، و پایبندي به معماري اسامي و ایراني، و رعایت 
زیبایي و استحكام بناها، و ترویج فرهنگ نظم و قانون، و گسترش نمادهاي 
دین و اخاق، و آسان سازي خدمت رساني و عدالت و فراگیري در خدمات 
شهري و توسعه فضاي سبز و اهتمام به سامت محیط زیست،... قرار گیرد. 
شورای شهر  مي گوید:  اسامي  شوراي  مجلس  در  مشهد  مردم  نماینده 
نهاد مهم شهری، فرهنگی، اجتماعی و توسعه ای است كه با جزیی ترین 
سویی  از  است  مرتبط  دولت ها  از  بیشتر  حتی  مردم  زندگی  موضوعات 
جنبه های سیاسی آن كمتر است. دكتر قاضی زاده؛ اضافه مي كند: طبعا ما 
انتظار داریم افراد سالم و متدین كه در حوزه مدیریت شهری تخصص دارند 
از سوی مردم انتخاب شوند. هر چه این افراد فنی تر باشند بطور طبیعی توان 
آن ها هم برای مدیریت شهری و هم برای نظارت بر عملكرد شهرداری ها 
دقیق تر خواهد بود و مشكاتی كه شهرداری ها برای مردم ایجاد می كنند و 
بیشترین نارضایتی مردم در كشور ناشی از آن است به حداقل خواهد رسید. 
اگر نگاه كامًا علمی و تخصصی به این حوزه داشته باشیم طبعاً مشكات 

ما در اداره زندگی شهری مردم به حداقل خواهد رسید. 
دكتر قاضي زاده با اشاره به اولویت هاي كاري اعضاي شوراي شهر مي گوید: 
شورای شهر نهادی مدنی است و غیر از مسایل عمرانی كه جزو وظایف 
اولیه آن است، مسایل توسعه ای و فعالیت های پایه ای در خصوص ترافیك 
و امثال آن، فعالیت های معماری برای شهر ما كه شهری مذهبی است و 
نیز در حوزه روابط اجتماعی سالم و در حوزه كاهش مشكات و آسیب های 
اجتماعی و خدمات دیگر مثل آموزش و تعلیم و تربیت عمومی اهمیت 
چشمگیری دارد. در حال حاضر اولویت های شهرداری ها كه از روی تراز 
اعتبارات آن ها قابل تشخیص است چندان مناسب نیست. یكی از وظایف 
شهرداری ها محرومیت زدایی از شهر است این موضوع در مشهد جدی گرفته 
نمی شود كه امیدوارم هدف شورای شهر بعدي كاهش فاصله طبقاتی باشد. 
شهر ما طبقاتی شكل گرفته و ما با مناطق مرفه نشین و فقیر نشین مواجهیم 

قطعاً این موضوع با آرای اسامی دور است. 

شوراي شهر؛ نه شوراي شهرداري 
شهردار شیراز در حاشیه یكصد و شصت و سومین جلسه شوراي مركزي 
نظام مهندسي ساختمان كه به میزباني شایسته نظام مهندسي ساختمان 

تركیب شوراي  یادآوري  با طاق ضمن  گو  و  گفت  در  برگزار شد  شیراز 
اسامي شهر شیراز و تاثیر حضور آن ها در اداره این شهر مي گوید: از تركیب 
11 نفره دوره حاضر شوراي شهر شیراز 4 نفر مهندس عضو سازمان نظام 
مهندسي هستند كه یك نفر آن ها، فوق لیسانس شهرسازي، 2 نفر لیسانس 
سازه و یك نفر مهندس مكانیك هستند كه ایشان رئیس شوراي شهر 
مي باشد. این تركیب انصافا كمك خوبي به شهرداري مي كردند و مي توان 
گفت در كمیسیون ها نیز فعال تر ودلسوزتر بودند. ولي براي این دوره از 
شوراي شهر شیراز كه به حضور 21 نفر نیاز دارد حتما حداقل باید یك 
سوم آن ها متخصص شهرسازي، معماري، سازه، ترافیك، تاسیسات شهري 
ومتخصصان زیر گروه مهندسي ساختمان باشند. چون شورا، شوراي شهر 
است و شوراي شهرداري نیست، عاوه بر آنكه رشته هایي مثل اقتصاد، 
روانشناسي، علوم اجتماعي، و حقوق نیز نیاز باید در شوراي شهر حضور 
داشته باشند تا ضمن آنكه تعادلي در همه كمیسیون ها بوجود بیاید؛ این عده 
بتوانند شهردار را در همه مسایل كمك كنند بنابر این امیدوارم مهندسان در 

این دوره از انتخابات شوراي شهر حضور بیشتري داشته باشند. 

مشغله زیاد مهندسان
علیرضا پاک فطرت، كمرنگ بودن حضور مهندسان در شوراي شهر را 
متوجه خود آن ها مي داند و مي گوید: متاسفانه اعضاي نظام مهندسي به دلیل 
مشغله كاري زیاد حضور كمرنگي در انتخابات دارند ضمن آنكه اهل رایزني 
و البي هاي سیاسي هم نیستند. وي مي گوید: ما از حضور مهندسان در این 
عرصه استقبال مي كنیم چون عاوه بر آنكه قوت قلبي محسوب مي شوند 

پشتوانه اي فكري و فني براي ما محسوب مي شوند. 
وي مي گوید: شوراهاي شهر باید باور كنند شوراي شهر شوراي شهرداري 
نمي كنند  به شوراي شهر  توجه خاصي  دیگر  نهادهاي  متاسفانه  نیست. 
بنابراین آن ها به سمت شوراي شهرداري هدایت شده اند در صورتي كه 
تمام دستگاه هاي دولتي مثل سازمان آب و فاضاب، مثل سازمان برق 
حتي بودجه شان را باید در شوراي شهر تصویب كنند. ولي این كار را انجام 
نمي دهند. شاید هم شوراهاي شهر آن چنان تواني ندارند كه این ها را براي 
انجام این كار وادار كنند و از آن ها برنامه بخواهند. امیدواریم با افزایش تعداد 

شوراي شهر این اتفاق بیفتد. 
وي شوراي شهر را با تركیب جدید آن یك پارلمان محلي مي داند و مي افزاید: 
اعضاي شوراي شهر باید برنامه ریزي كان را از پایین انجام داده و به باال 

ارایه دهند ضمن آنكه به سهولت نیز طرح ارایه دهند. 
وي نیز در پاسخ به اینكه اولویت ها و مهم ترین نیازهاي كان شهرهاي 
كشور را چه مي داند مي گوید: آنچه شوراي چهارم باید به دنبال آن باشد این 
است كه مدیریت یكپارچه شهري را شكل دهد و عملیاتي كند. مدیریت واحد 
شهرداري ما این نیست كه همه زیر نظر شهرداري فعالیت كنند بلكه باید فكر 
مدیریت شهر یكي شود. امروز ما براي یك پروژه عمراني بزرگ مشكات 
بسیار زیادي در خصوص جابجایي تاسیسات مثل گاز، برق و مخابرات داریم. 
اگر مدیریت یكپارچه شهري شكل بگیرد و از شورایي توانمند برخوردار 
باشیم این شورا مي تواند همه این موضوعات را بصورت منسجم در كنار 
هم بیاورد و این بزرگترین كاري است كه شوراي شهر مي تواند انجام دهد. 
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محمدتقی خسرویگفتگو | مهندس سید مهدی ذاکرالحسینی

ارتقای جایگاه مهندسی و اشتغال؛ »افزایش مشارکت مهندسان«

اشاره:
شـهر كـه در تكاپـوی آدم هـا قـد می كشـد نیازهایـش هـم یكـی پـس از 
دیگـری بـزرگ و بزرگ تر می شـود. درسـت عین كودكی كه هـر از گاه باید 
برایـش پاپوشـی دیگر دوخـت، بایـد بـرای دود و دم و ترافیكش هم فكری 
نمـود. بایـد تار و پـود و بافت جامه ای را كـه در بازی توامـان كودكانه آدم ها 
هـر از گاه از هـم می گسـلد پینـه زد و گاه نیـز نقـش و رنـگ تـازه ای بر آن 
افـزود. شـهر والدینـی می خواهد، دوسـتانی كه بـر آن ها تكیه زنـد و هم گام 

بـا آن هـا الفبای توسـعه و تعالـی اش را زمزمه نماید.
شـورای شـهر خانه والدین و دوسـتانی اسـت كه قرار اسـت عطر اعتماد را 
در نگاه پر تشـویش شـهر جاری سـازند.» مهندس مهدی ذاكرالحسـینی« 
از جملـه مدیـران و متخصصـان توانمنـدی اسـت كـه نمی تواند دلواپسـی 
و بی قـراری اش را بـرای چنیـن شـهری كـه روزی همچـون كوچـه پـس 

كوچه هـای دوست داشـتنی اش در آن قـد كشـیده پنهـان نماید.
ذاكرالحسـینی معتقـد اسـت عملیاتی نمـودن اهـداف قانون نظام مهندسـی 
سـاختمان منجـر به ارتقای »شـاخص های صنعت سـاختمان« خواهد شـد. 
ارتقـای جایگاه مهندسـی، تعالی سـازمانی و اشـتغال جوانـان، بـا »افزایـش 
مشـاركت مهندسـان« محقـق می گـردد و خاصـه آنكـه رضایت منـدی 
ذی نفعـان صنعت سـاختمان بـا »فرهنگ سـازی« افزایـش خواهـد یافت.

برگـزاری انتخابـات پیـش روی شـورای اسـامی شـهر را بهانـه ای بـرای 
گفـت و گـو بـا وی و طـرح پرسـش هایمان در این خصوص قـرار دادیم كه 

تقدیم تـان می نماییـم.

آقـای مهنـدس اگر مایلید گفت و گوی مان را با معرفی بیشـتری از 
خودتان شروع نماییم.

بنـده در سـال 133۶ در خیابان خاكی مشـهد و در خانـواده ای مذهبی متولد 
شـدم. پس از گذراندن تحصیات ابتدایی و متوسـطه، سـال 13۶3 در رشته 
مهندسـی راه و سـاختمان از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی فارغ التحصیل 
 .I.H.E شـدم و با پذیرفته شـدن در دوره كارشناسی ارشـد عمران دانشـگاه
ِدلفـت، بـه كشـور هلنـد رفتـم و چنـدی بعد بـا دفـاع از پایان نامـه ام تحت 
عنـوان »بررسـی اثـر سـدهای رسـوبگیر در باالدسـت، نمونه موردی سـد 
سـنگرد سـبزوار« موفـق بـه اخـذ مـدرک كارشناسی ارشـد شـدم. در حـال 

حاضر نیز كارشـناس پایه 1 نظام مهندسـی هسـتم. همزمان با عهده داری 
نظـام  سـازمان  هیئت مدیـره  در  اسـتان قم،  اسـتانداری  معاونت عمرانـی 
مهندسـی اسـتان قـم نیز عضویـت داشـتم، ضمن آنكـه بیش از 15 سـال 
اسـت در موضوعـات مربـوط بـه طراحـی، مشـاوره و اجـرا در شـركت های 
مختلـف فعالیـت دارم و بیـش از 15 سـال نیـز فعالیت هـای مدیریتـی 
داشـته ام. ایـن فعالیت هـا را از سـال ۶3 و از جهـاد زابـل شـروع نمـودم. 
سـپس بـه عنوان مدیـركل بنیادمسـكن انقاب اسـامی خراسـان و بعد از 
آن هـم بـه عنوان معاون هماهنگـی امورعمرانی اسـتانداری قم به مدت 4-5 
سـال خدمـت نمودم. حـدود 4 سـال نیز معاون وزیر مسـكن و شهرسـازی، 
مدیرعامـل و رئیـس هیئت مدیره سـازمان ملی زمین و مسـكن، معاون وزیر 
مسـكن و شهرسـازی و مدیرعامـل و رئیـس هیئت مدیـره شـركت عمران 
شـهرهای جدید بودم. شـركت عمران شـهرهای جدید در زمـان وزارت آقای 
مهنـدس سـعیدی كیا در دولـت نهم یعنی سـال های ۸4 تـا ۸9، تحت نظر 
معـاون وزیـر اداره می شـدند. پـس از ایـن دوره بـه مشـهد آمـدم و در حال 
حاضـر هـم مدیرعامل شـركت سرمایه گذاری مسـكن شمال شـرق هسـتم 
كه با 2۰ سـال سـابقه بیشـتر كارهـای سـاختمانی، فعالیت های تجـاری و 
مسـكونی را برعهده دارد و در حال حاضر با سـرمایه ثبتی ۶۰ میلیارد تومان 
در فرابـورس حضـور دارد. ایـن شـركت سـهامی عام، بیـش از 5 هـزار واحد 
مسـكونی و تجـاری را انجـام داده اسـت. از جملـه تخصص هـای بـا ارزش 
شـركت، اسـتفاده از تكنیك قالب تونلی اسـت. هم اكنون در شـركت، سـبد 
پـروژه تعریـف شـده اسـت لذا هـم انجـام پروژه هـای ارزان و هم  گـران در 
دسـتور كار شـركت قرار دارد. به تازگی انجام پروژه ای را در پوشـش مسكن 
مهـر در شـهر جدیـد گلبهـار با قالـب تونلی بر عهده داشـتیم. این شـركت 
پروژه هـای متوسـط و كان بسـیاری را انجام داده اسـت و تاش می نماید 
بتوانـد افزایش كمیت و كیفیت داشـته باشـد. در سـال جاری پـروژه مجتمع 
تجاری مسـكونی كوهسـنگی در كنفرانـس ملـی بنـای مانـدگار از طـرف 
شـورای اسـامی شهر، سـازمان نظام مهندسـی ساختمان خراسـان رضوی، 
شهرسـازی  و  راه  اداره  خراسـان رضوی،  انقاب اسـامی  بنیادمسـكن 
خراسـان رضوی و شهرداري مشـهد بـه احـراز بنای برگزیـده مفتخـر گردید. 
ضمـن آنكـه تاش نموده ایم در این شـركت تعالی سـازمانی را دنبال نماییم 
و در حال حاضر جایزه سـه سـتاره ملی بهره وری و تعالی سـازمانی در صنعت 
سـاختمان را در شـرق كشـور در بحـث تعالی سـازمانی بـه دسـت آورده ایم 
كه در مقایسـه با شـركت های سـاختمانی وضعیت بسـیار مناسـبی اسـت. 
به ویـژه آنكه ویژگی خوب تعالی سـازمانی این اسـت كـه در تمامی زمینه ها 
بهبـود مسـتمر را مدنظـر دارد و می توان برای همه بخش هـای دیگر از این 
مـدل اسـتفاده نمـود. امیدواریم این شـركت به عنـوان یكی از شـركت های 
سـرمایه گذاری مسـكن در كشـور بتواند روز به روز نقش خود را چه در بحث 
كمـی و چه كیفـی در جوار مرقد مطهر حضـرت آقا امام رضـا)ع( ایفا نماید.

جنابعالی به عنوان یکی از باسـابقه ترین اعضای سازمان نظام مهندسی 
سـاختمان خراسان رضوی، توفیق این سـازمان را در اجرای مواردی 

کـه در قانـون ملزم به اجرای آن شـده تا چـه حد می دانید؟
بـه  نظـر بنـده مدلـی كـه نظام مهندسـی بـرای كنتـرل، نظـارت و افزایش 
كیفیت كار سـاخت و سـاز و افزایش كیفیت شهر و شهرسازی تعریف نموده، 
مـدل خوبـی اسـت و در قانـون نیـز بسـیاری از مشـخصه ها و مولفه هـای 
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مناسـب آن ذكـر شـده اسـت. در بحث شـكلی آن خـوب عمـل نموده ایم، 
امـا در بحـث محتوایی هنـوز زمینه های قابل بهبـود وجـود دارد. دلیل آنكه 
مهندسـان را به عنـوان اعضـای نظام مهندسـی تعریف نموده ایم، آن اسـت 
كـه هـر مهنـدس، تخصـص و ویژگی هایـی دارد كـه با همـان تخصص و 
ویژگی هـا و تعامـل سـازنده اش دسـتمزدی نیـز دریافت می نمایـد. در عین 
حـال مـا هنـوز نتوانسـته ایم بهره بـرداری مـورد نظرمـان را از تخصـص 
مهنـدس بـرای مشـتریان و مخاطبـان او ایجاد نماییـم. باید اعتمادسـازی 
و ارتبـاط بهتـری میـان ایـن دو برقرار شـود. شـما وقتـی اتومبیل تـان را به 
یـك مكانیـك می سـپارید او با اسـتفاده از تخصص خود خدمتی را به شـما 
ارایـه می نمایـد كـه در واقع خروجی كار این متخصص اسـت. خوشـبختانه 
متخصصـان تحصیل كـرده مـا، اطاعـات و دانـش بسـیار خوبـی دارند كه 
بایـد از آن اسـتفاده نمـود. امـا بـه دالیل مختلف هنـوز نتوانسـته ایم ارتباط 
مناسـبی را بین مشـتری و خریدار در حرفه مهندسی برقرار نماییم. در نتیجه 
فاصلـه بین مهندس و سـازنده باعث شـده كه مشـتریان تاكنـون نتوانند از 
آن خدمـات به خوبـی اسـتفاده نماینـد. امیدوارم ان شـاء ا... ایـن مدل قابلیت 
اجرایـی بیشـتری پیـدا نماید تا بتـوان از آن خدمت اسـتفاده كامل نمـود. در 
سـال های ۷5 تـا ۷9 یعنـی سـال هایی كـه بـه عنـوان عضـو هیئت مدیره 
سـازمان نظام مهندسی سـاختمان و معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری 
قـم خدمـت می نمودم موفق شـدیم موضوعاتـی كه هنوز در بسـیاری نقاط 
اجـرا نشـده بود به راحتی اجرا نماییم. برای مثال مقرر شـده بـود از نظر مالي 
ارتبـاط مالـك با ناظر جدا شـده و مبالغ آن به حسـاب نظام مهندسـی واریز 
شـود. ایـن موضـوع در آن زمان برای قم محقق شـد و امیدواریم بتوانیم آن 
را ضمن فرهنگ سـازی توسـط رسـانه ها در مشـهد نیز عملیاتـی نماییم تا 
مهندسـان، خـود نیـز بتواننـد دیدگاه های خویـش را در این خصـوص برای 
سـازنده و كسـانی كه سـاخت و سـاز می نماینـد، ارایـه دهند. ایـن موضوع 
كه جای آن در سـیمای شـهری خالی اسـت جای كار بیشـتری دارد و الزم 
اسـت از توان مهندسـان در شـهر در این خصوص اسـتفاده نمود. در شركت 
سرمایه گذاری مسـكن شـعاری داریم كه می گوید:"مسـكن خوب، زندگی را 
زیباتـر می كند". شـعار بهتر این اسـت كه " شـهر خـوب، زندگـی را زیباتر 
می كنـد"؛ یعنـی یـك شـهر خـوب بایـد ویژگی هـای یـك خانه را داشـته 
باشـد. شهری كه در آن شـهروندانش بتوانند از فضای سبز، سیمای شهری و 
مبلمان شـهری اسـتفاده مناسبی ببرند. مهندسـان ما می توانند در این بخش 
نیـز نقشـی جـدی ایفا نماینـد و خوشـبختانه مهندسـان مـا در بخش های 
مختلـف، فضـای سـبز و سـیمای شـهری دیدگاه هـا و توانایی های بسـیار 

زیـادی دارنـد كـه می تـوان از آن ها برای شـهر اسـتفاده نمود.

کـه قطعـاً اگـر ایـن موضـوع نتیجـه مطلوبی داشـته باشـد بـر روی 
روحیـه، اخـالق و رفتـار مـردم هـم تأثیـر می گـذارد.

قطعـاً همینطـور اسـت. یكی از مولفه های شـهر خـوب این اسـت كه مردم 
احسـاس مناسـبی نسـبت به یكدیگر داشـته باشـند. اینكه ترافیك كمتری 
داشـته باشـیم، می توانیم ارتباط بهتری بین مردم برقرار نماییم. ضمن آنكه 
از ابعـاد مختلـف به ویـژه در موضوعـات اجتماعی نیز می تـوان فعالیت های 
بسـیار زیـادی را انجـام داد. هرچـه بتوانیـم مشـهد را بـه مؤلفه هـای شـهر 
مطلـوب نزدیك تـر نماییـم، می توانیـم دل هـای مـردم را نیـز بـه یكدیگر 
نزدیك تـر نماییـم. به ویـژه آنكـه باورهای اعتقادی مهندسـان مسـلمان ما، 
امـكان مناسـبی را بـرای آنكه بتوان این فرهنگ را در شـهر امام هشـتم)ع( 

تعمیق بخشـید فراهم می سـازد.

شـما در وزارت مسـکن و شهرسـازی و وزارت راه و شهرسـازی 
عهده دار مسـئولیت معاونت وزیر در شـهرهای جدید و سازمان ملی 
زمیـن و مسـکن بوده اید. انتقادی که به شـهرهای جدید وارد اسـت 

موضوع مکان یابی این شهرهاسـت. چقدر این انتقادها از نظر شـما 
قابل قبول اسـت؟ 

در بحث هـای شـهری موضوع آن اسـت كـه بتوانیم اندازه بهینه شـهری، را 
برای كان شـهرها تعریف نماییم. مثًا در روسـیه اندازه بهینه را حدود 4۰۰ 
هـزار نفـر تعریـف نموده انـد. چون بهتریـن بیمارسـتانی كـه می تواند همه 
خدمـات را ارایـه دهد، باید در حد 4۰۰ هزار نفر پاسـخگو باشـد. كشـورهای 
مختلـف عددهـای متفاوتـی را برای انـدازه بهینه شـهر ارایـه نموده اند. این 
انـدازه بهینه شـهری در كشـور مـا 1 میلیـون نفر تعریف شـده اسـت یعنی 
برای آن كه مشـكات شـهر كمتر باشـد نباید در ابعاد مختلف خیلی بزرگ 
شـود. در شـهرهای جدید، شـما مكان های دسـت نخورده ای در اختیار دارید 
كـه می توانیـد در آن بهترین دیدگاه هایتان را اجرا كنیـد. می توانیم آرزوهایی 
را كـه قـادر بـه عملی نمـودن آن در كان شـهرها نیسـتیم، در شـهرهای 
جدیـد پیـاده نماییـم. چـون هزینه سـاخت در شـهرهای جدید چنـدان باال 
نیسـت و هزینه های تامیـن بـرق، آب، گاز و خدمات زیربنایـی به ویژه برای 
این شـهرها بسـیار اقتصـادی اسـت. تجربه نشـان داده اسـت نزدیك بودن 
شـهرهای جدیـد بـه كان شـهرها هویت شـكل گیری آن هـا را زیر سـوال 
می بـرد. بـرای مثال در برهه ای عده ای می كوشـیدند شـهر صدرا در شـیراز 
كـه حـدوداً ۸-1۰ كیلومتـر بـا شـهر مـادر فاصلـه دارد را بـه شـیراز ملحق 
نماینـد تـا از ایـن طریـق بگویند شـهر مـا از نظر جمعیتـی به رقـم بزرگی 
رسـیده اسـت. در حالـی كـه به این طریق فلسـفه وجودی شـهرهای جدید 
حذف می شـود. بهترین فاصله بین شـهرهای جدید با كان شـهرها از نظر 
بنده حدود 2۰-25 كیلومتر اسـت، چون شـهرهای جدید باید خارج از حریم 
شـهرها باشـند دلیـل آن هـم ایـن اسـت كه بیـن محـدوده و حریم شـهر 
فضایـی را در اختیـار داریـد كه برای توسـعه 3۰ تا 5۰ سـال آینـده می توانید 
برای آن شـهر اسـتفاده نمایید. با همین دیدگاه شـهرهای جدید با فاصله ای 
قابـل قبـول، خارج از حریم شـهر و با توجه به پتانسـیل های موجود شـكل 
گرفته انـد. بـرای مثـال گلبهـار فاصلـه 4۰ كیلومتری از مشـهد، بهارسـتان 
فاصلـه 15 كیلومتری از اصفهان و فوالدشـهر فاصلـه 4۰-3۰ كیلومتری از 
این شـهر دارد. بنده فكر معتقدم مهمترین موضوع آن اسـت كه شـهرهای 
جدیـد می توانند برای كان شـهرها و شـهرهای مادر نقـش آفرینی نمایند. 
به ویـژه اگـر بتوان موضوع حمل و نقل ریلی را مثل شـهر پرنـد در تهران، از 
حیـث بعـد زمانی حل نمـود. این موضوع با فلسـفه اصلی شـهرهای جدید 
هـم همخوانـی بسـیاری دارد. البتـه در مكان یابی شـهرهای جدید موضوع 
امكانـات همچـون آب نیـز اهمیت دارد. مثًا در شـهر گلبهـار امكان تأمین 
منابـع آبـی اش بویـژه در مقطـع فعلی با توجه بـه وجود چاه های آبی میسـر 
بـود. شـهر بینالـود به واسـطه آنكه شـهرک صنعتی اسـت فاصله بیشـتری 
)۷۰-۶۰ كیلومتـر( بـا شـهر مـادر دارد. برای انتخاب و مكان یابی یك شـهر 
قطعـاً عوامـل مختلفی مـورد نیاز اسـت كه یكی از آنها بعد مسـافت اسـت 
و مـن تصـور می نمایـم فاصله بهینـه برای این مسـافت 25 كیلومتر اسـت 
و اگـر فاصلـه از ایـن مقـدار بیشـتر شـد حمل و نقـل ریلی پاسـخگوی آن 
خواهـد بود. با توسـعه هرچه بیشـتر شـهرها پیچیدگی های آنها نیز بیشـتر 
می شـود و شـكل گیری شـهرهای جدیـد می توانـد راه حلـی بـرای ایـن 
موضوع باشـد. شهرک سـازی نیز می تواند پاسـخگوی مناسـبی بـرای ارایه 
خدمـات كارخانه ها باشـد. ما در مشـهد شـهرک های زیادی داریـم ولی این 
شـهرک ها تناسـبی بـا تعریـف آن به عنـوان یك شـهرک مسـتقل ندارند، 
چـون شـهرک بایـد خارج از محدوده حریم شـهرها با جمعیت زیـر 3۰ هزار 
باشـد. شـهرهای جدید نیز طبق قانـون باید باالی 3۰ هزار جمعیت داشـته 
باشـد كـه در حـال حاضـر بـرای شـهرهای بیـش از 1۰ هـزار نفر شـورای 
شـهری در نظـر گرفتـه می شـود. از ویژگی هـای خیلـی خـوب شـهرهای 
جدید، موضوع مدیریت یكپارچه اسـت كه پس از مشـهد باید در شـهرهای 
جدیـد نیـز در پـی تحقـق آن بـود. امیدواریـم با توجـه به نـگاه جدیدی كه 
نسـبت بـه مدیریـت یكپارچـه ای بـرای شـهرها بوجـود آمـده اسـت بتوان 
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سـرعت رونـد تحقق آن را تسـهیل نمود.
در سـه دوره گذشـته کمتر از ۱۵ درصد اعضای شـوراهای شـهر را 
متخصصان رشـته های نظام مهندسـی سـاختمان تشـکیل می داده اند. 
آیـا به نظـر شـما بـا توجـه بـه صـرف بیـش از ۶0 درصـد بودجـه 
شـهرداری ها در امورعمرانـی ایـن تعـداد بـرای تصمیم گیـری در 
مهمترین پارلمان شـهری مناسـب اسـت و اصوالً به نظر شما مهمترین 
نیازها و اولویت های کالن شـهرهای کشـور که الزم اسـت منتخبان 

شورای شـهر بـرای پیگیـری آن اقـدام نمایند، چیسـت؟
همان طـور كـه اشـاره نمودیـد، اهمیـت حضـور افـرادی در شورای شـهر 
كـه همـراه، همـكار و همـدل باشـند، بسـیار مهـم اسـت. این عـده عاوه 
بـر تخصـص بایـد از تجربـه كافی نیز برخـوردار باشـند. شورای شـهر جای 
تجربـه آموختـن و یـاد گرفتـن نیسـت. اعضای آن باید كسـانی باشـند كه 
مسایل شـهری و پتانسـیل های شـهر را بشناسـند. بـرای همیـن اسـت كه 
مشـاركت ها،  عمـران،  مثـل  مختلـف  كمیسـیون های  شورای شـهر  در 
محیط زیسـت و یا كمیسـیون فرهنگی پیش بینی شده اسـت. بنابراین بهتر 
اسـت انتخاب افراد براسـاس همین تقسـیم بندی كمیسـیون ها باشـد. چرا 
كـه تخصـص و تجربه هـای آن ها می توانـد به كارایـی آن ها كمـك نماید. 
گرچـه در ایـن كمیسـیون ها به تخصص های مختلـف نیاز داریـم، اما قطعًا 
در موضوعـات عمرانـی، برنامه ریزي شـهري، حمل و نقل، خدمات شـهري 
و محیـط زیسـت، حضور متخصصانی الزم اسـت كـه فعالیت های مختلف 
شـهر را بشناسـند و بتوانند در تدوین برنامه ها، برنامه ریـزی، تصویب بودجه 
شـهر و انتخـاب شـهردار موثـر باشـند. در عین حال عـاوه بر ایـن كه باید 
سیاسـت بهبود مسـتمر را دنبال نماییم، نباید به وضع موجود نیز قانع باشیم 
و بایـد بـرای بهتـر نمـودن آن تـاش نماییـم. به ویـژه برای شـهری چون 
مشـهد كـه طبـق برنامه هـای پیش بینی شـده قـرار اسـت در سـال 14۰4 
بیـش از 25 میلیـون نفـر زائر داشـته باشـد. بنابرایـن تصمیم های مـا برای 
ایـن شـهر بایـد مبتنی بـر برنامه هـای زائر محـور باشـد. زائـران را به عنوان 
یـك نعمت برای شـهر تلقـی نموده و بتوانیم مشـهد را به عنوان یك شـهر 
الگـو در كشـور و دنیـا ارایـه نماییـم. برای نیل بـه این هدف به افـرادی نیاز 
داریم كه در عین داشـتن دید مناسـب به شـهر و داشـتن باورهای مذهبی، 
باورهایـی عمرانـی نیـز به شـهر داشـته باشـند. تا از ایـن طریق شـهر را به 
شـهر زندگـی تبدیل نماییم، شـهری كه همه از حضـور در كنار بـارگاه امام 

هشـتم)ع( لذت ببرند.

بـا ایـن توضیـح، از ۲۵ کاندیـدای شورای شـهر، حداقـل چـه تعداد 
می تواننـد دارای تخصص های مرتبط با مسـایل عمرانـی، ترافیک، 

معماری، شهرسـازی، سـازه، تاسیسات شـهری و... باشند؟
ببینیـد؛ ما كمیسـیون های مختلفی در شـورا داریم مثل كمیسـیون حمل و 
نقل، عمران، محیط زیسـت و برنامه و بودجه و سـرمایه گذاری و مشـاركت 
كـه در آن هـا تصمیمات در ارتباط مسـتقیم با مسـائل مهندسـی می باشـد. 
ایـن تصمیمـات باید از سـوی افراد متخصص و فنی شـكل بگیـرد. به نظر 
بنـده بایـد بیـش از پنجـاه درصد شـورای شـهر متخصصانی باشـند كه به 
موضوعات برنامه و بودجه و مباحث عمرانی تسـلط داشـته باشـند اما قطعًا 
در بخش هـای دیگـر بویژه مسـایل فرهنگـی نیز به متخصصـان این حوزه 
نیـز نیـاز داریـم. در عیـن حـال برای كمك به سـاخت و سـاز بهتر شـهر و 
بهبـود وضعیت سـیمای شـهری و فضای سـبز بـه افراد متخصـص در این 
حـوزه نیـاز داریـم. مثـًا تصویب طرح جامع و تفصیلی در شـورای شـهر به 
وجـود كسـانی نیـاز دارد كـه بتواننـد از منظر تخصصی و تجربی مسـایل را 
بررسـی و تحلیـل نماینـد. ایـن متخصصـان در موضوعی همچون توسـعه 
كـه بایـد بر مبنای توسـعه عدالت محور اسـتوار شـود باید به گونـه ای عمل 
نماینـد تـا فاصلـه بین فقیـر و غنی كاهش یابـد و راهی برای چالشـی مثل 

حاشـیه نشـینی بیابند. در شـهر امام هشـتم)ع( باید بتوان تمامی خدمات را 
بگونه ای ارایه داد تا پاسـخگوی نیازهای اولیه همه شـهروندان باشـد. باید از 
وجـود بـارگاه منور آقا امام رضا)ع( به عنوان شـاخص و محـوری اصلی برای 
فعالیت هایمـان اسـتفاده نماییم، به گونه ای كـه وقتی زائری بـه اطراف حرم 
می آیـد احسـاس نماید كه همه شـهر در تاشـند تـا او را تكریـم نمایند. ما 
می توانیم این فرهنگ سـازی و الگوسازی را براسـاس باورهای اعتقادی مان 
همچـون عدالت، صداقت، سـامت، شـفافیت و... گسـترش داده و نهادینه 
نماییـم. مـا مهندسـانی داریـم كـه در حوزه های اقتصـاد، مهندسـی ارزش، 
اقتصـاد مهندسـی و حوزه های فرهنگـی كامًا صاحب نظرنـد ولی معمواًل 
متخصصـان فرهنگـی یـا متخصصـان سـایر حوزه هـا در حوزه مهندسـی 
تخصـص ندارنـد. بنابرین حضور مهندسـان در شورای شـهر می تواند كمك 
زیـادی به شـهردار بـرای انجام فعالیت های شـهری اش نمایـد. ضمن آنكه 
شـهردار بـا شـورایی تخصصی راحت تـر می توانـد كار نماید تا شـورایی كه 
فاقد تخصص اسـت. كسـانی باید در سـنگر شـورای شـهر قرار بگیرند كه 
بتواننـد وضعیـت اجتماعـی و فرهنگـی مشـهد را به گونه ای ارتقـا دهند كه 

شایسـته جایگاه پایتخت معنوی كشـور است.

شـما عضـو شـورای مرکـزی انجمن اسـالمی مهندسـین خراسـان و 
از بنیانگـذاران آن هسـتید. بـه نظـر شـما تاثیر این تشـکل ها بر روی 

مهندسـی اسـتان چگونه است؟
انجمـن اسـامی مهندسـان جمعـی عاقمندنـد كه تـاش می نماینـد در 
عین آنكه باورهای اسـامی را در جامعه منتشـر نمایند، بتوانند متخصصان 
بخش هـای مهندسـی را نیـز گـرد هـم آورنـد تـا حضـور آن ها برای شـهر 
تاثیرات مثبتی به همراه داشـته باشـد. خوشـبختانه بیش از 3۰ سـال اسـت 
انجمـن اسـامی مهندسـان و جمعـی كـه در ایـن تشـكل فعالیـت دارنـد 
می كوشـند عاقمندانـی را به جمع خود دعوت نماینـد كه با باورهای عمیق 
اسـامی، ضمـن هم افزایی با یكدیگـر دیدگاه های فنی و كیفـی خویش را 
در شـهر پیـاده نماینـد. بـه نظر بنـده می تـوان از بسـیاری از توانمندی های 
متخصصان عاوه بر نظرات مردم در كارگروه های مورد نیاز شـهر اسـتفاده 
نمـود. در كارگروه هـا می تـوان از تخصص ها اسـتفاده و كمیته های متعددی 
را ایجـاد نمـود. در اصـل یكصـدم قانون اساسـی نیـز بر این نكتـه تصریح 
شـده اسـت كه باید برای تسـریع در اجـرای پروژه های عمرانـی از همكاری 
همـه مـردم اسـتفاده نمـود. در حقیقت ماهیت اصلی شـوراها این اسـت كه 
مشـاركت مـردم را در تمامی زمینه ها بویژه برنامه ریـزی و اجرا جلب نمایند. 
یعنی شـرایطی فراهم شـود كه مردم احسـاس نمایند در محله و برای خود 
كار و تـاش می نماینـد. در ایـن صورت اسـت كـه اگر پولـی را نیز پرداخت 

می نماینـد احسـاس خواهنـد نمود كه بـرای خود هزینـه می نمایند.

اگـر محله هایمـان هـم بتوانند ویژگی های محلی را داشـته باشـد، به 
جمع هایـی تبدیـل می شـوند که می تواننـد ضمن کمک به شـوراها 

در سـاخت و سـاز و بهبود و توسـعه نیز موثر باشـند.
**بلـه. ضمـن اینكه بنـده معتقـدم می تـوان تعالـی را در شـهرداری پیاده 
نمـود و ایـن مدل بسـیار مطلـوب می توانـد اعتمادسـازی را در مردم شـهر 
افزایـش دهـد و بـه تحقق توسـعه پایـدار و عدالت محور كمـك نماید. باید 
به گونـه ای عمـل نماییـم كـه شـهرمان یـك گام بهبود یافتـه و ارتقـا پیدا 
نمایـد. ما براسـاس باورهـای دینی مان معتقدیم باید امروزمان بهتـر از دیروز 
و فردایمـان بهتـر از امروز باشـد. عاوه بـر این در موضوعـات فرهنگی نیز 
به گونـه ای عمـل نماییـم كـه وقتـی مسـافر و زائری وارد مشـهد می شـود 
نمادهـا، الگوهـا و برخوردهـای مطلـوب مـا را تحسـین نمایـد و از اینكه در 
شـهر آقـا امام رضا)ع( دوسـتی مـردم و عاقه آنهـا به یكدیگر را به تماشـا 

می نشـیند احسـاس رضایت نماید.
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قسمتی از کتاب کاش حقیقت داشت

تلنگر | مارک لوی

تصور کن برنده یک مسـابقه شـدی و جایزه ات اینه که بانک هرروز صبح یک حسـاب برات باز می کنه و توش هشتادوشـش هزاروچهارصد 
دالر پـول می گـذاره ولـی دوتـا شـرط داره. یکـی اینکـه همـه پول را باید تا شـب خرج کنـی، وگرنه هرچـی اضافه بیـاد ازت پس می گیرند. 
نمی تونـی تقلـب کنـی و یـا اضافهٔ پول را به حسـاب دیگه ای منتقل کنی. هرروز صبح بانک برات یک حسـاب جدید با همـون موجودی باز 
می کنـه. شـرط بعـدی اینـه کـه بانک می تونه هروقت بخواد بدون اطالع قبلی حسـابو ببنده و بگه جایزه تموم شـد. حاال بگـو چه طوری عمل 

می کنی؟ او زمان زیادی برای پاسـخ به این سـوال نیاز نداشـت و سـریعا..... 
»همه ما این حسـاب جادویی را در اختیار داریم: زمان. این حسـاب با ثانیه ها پر می شـه. هرروزکه از خواب بیدار میشـیم هشتادوشـش هزارو 
چهارصد ثانیه به ما جایزه میدن و شـب که می خوابیم مقداری را که مصرف نکردیم نمیتونیم به روز بعد منتقل کنیم. لحظه هایی که زندگی 
نکردیـم از دسـتمون رفتـه. دیـروز ناپدید شـده. هرروز صبح جادو می شـه و هشتادوشـش هزاروچهارصـد ثانیه به ما میدن. یادت باشـه که من 
و تـو فعـال از ایـن نعمـت برخورداریـم ولـی بانک می تونه هروقت بخواد حسـابو بـدون اطالع قبلی ببنده. ما بـه جای اسـتفاده از موجودیمون 

نشسـتیم بحث و جدل می کنیم و غصـه می خوریم.
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گزارش | 

کارفرمایان طراحی می کنند نه معماران!

اشاره
معمـاری هنری اسـت كه متاسـفانه گاه انجـام آن به افرادی ناآشـنا به آن 
سـپرده می شـود. این موضوع و تبعات ناشـی از آن را بهانه ای برای گفت و 

گـو با تنـی چند از كارشناسـان این حوزه قـرار دادیم. 

احساسات معمارانه ی کارفرمایان
مهندس محسـنین از جمله مؤسسـان سـازمان نظام مهندسی خراسان كه 
مسـوولیت اولین هیأت مدیره نظام مهندسـین معمار و شهرسـاز خراسـان 
را نیز عهده دار بوده در پاسـخ به اینكه سـازمان نظام مهندسـی در اجرای 
قانـون نظـام مهندسـی و به ویـژه در تقویـت و توسـعه فرهنـگ معماری 
شهرسـازی چقـدر موثر بوده اسـت می گویـد: نظام مهندسـی در این مدت 

به موفقیت های نسـبی دسـت یافتـه و احیاناً اگر رضایت كامل مهندسـان 
و مـردم را بـه دسـت نیـاورده اند به ایـن دلیل اسـت كه قوانیـن و اهداف 
بسـیار درسـت و سـازنده را متأسـفانه بـدون آمـاده كردن زیر سـاخت های 
مناسـب به اجرا می رسـانند. بدین معنی كه تصمیمات بسـیار پیشـرفته و 
صحیحـی كه شـاید سال هاسـت در كشـورهای مترقی به اجـرا در می آید 
را نمی تـوان بصـرف اینكه منطقی و درسـت اسـت اجرا كرد چـرا كه قبًا 
می بایسـت تمـام جوانـب اجـرای آن تصمیم مطالعـه شـده و آمادگی های 
فرهنگی و انسـانی و مالی و اداری در مقیاس خود بررسـی شـود و تأثیرات 
مثبـت و منفـی ایـن تصمیـم در سـازمان های مرتبـط و روحیـه مـردم و 
امـكان پذیـرش جامعه و مشـكات آینـده آن و تمام تـداركات الزم برای 
اجـرای كامـل و صحیح آن مطالعه شـود و حتی زمانـی در بخش كوچكی 
بصـورت آزمایـش امتحـان شـده و بعـد از تأییـد همـه جانبـه تصمیـم بر 
اجـرای آن قطعـی گـردد. متأسـفانه دیده شـده اسـت تصمیمات سـریع و 
خلق السـاعه بدون آماده سـازی فضای پذیرش آن به سـرعت بـه اجرا در 
می آیـد كـه طبعاً باعث تناقضـات و نارضایتی هایـی می گردد. كه انشـاءا... 
بـه همـت دوسـتان حـل خواهد شـد. وی در پاسـخ بـه نحوه رسـیدن به 
معمـاری منطقـی و اسـامی، می گوید: معمـاری در عرفـان تاریخی خود، 
فرهنـگ و شناسـنامه اقوام و ملت هاسـت و این فضـای فرهنگی در ذهن 
تـك تك مـردم جایگاه مهمی دارد و به همین دلیل اسـت كه تمام اقشـار 
چـه متخصـص و چه غیر متخصص بـا عاقمندی و احساسـات در زمینه 

جواد صبوحی، محمدتقی خسروی
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معمـاری اظهار نظـر می كنند. 
چقـدر زیباسـت كـه ایـن عاقمنـدی و احسـاس عمومـی را در مسـیری 
صحیـح و سـازنده هدایـت نموده و از توان و حمایت قاطبه مردم در مسـیر 
دسـتیابی بـه مكتبـی باهویـت در معماری اسـامی مدرن اسـتفاده نمود. 

وی ادامـه می دهـد: متخصصـان و دلسـوزان معمـاری می تواننـد با جلب 
عاقمنـدان بانفـوذ جامعـه و تشـكیل كمیته هـا و شـوراهای مطالعاتـی و 
همینطـور عملیاتی با اسـتفاده از نفوذ و حمایت مالـی و اجتماعی صاحبان 
قـدرت در جامعـه، و تـوان علمی تخصصـی كلیه اندیشـمندان رشـته های 
مرتبـط، برنامه كلی شـناخت تاریخی فرهنگ معماری اصیل و اسـامی و 
بدنبـال آن تنظیـم مبانـی نظـری و عملـی امـروزی آن و نهایتـاً ارایـه 
چارچوب هـا و زمینه های مناسـب بـرای طراحی معماری و شهرسـازی به 

جامعـه معمـاران بـرای طراحی بـا هویت و مطلـوب بنمایند. 
و در ایـن راسـتا نحـوه مشـاركت و درک افـراد غیر متخصـص از معماری 
درسـت می بایسـت از برنامه هـای پایـه ای ایـن اقـدام باشـد تـا نیرو هـای 
مردمـی و اذهـان سرشـار از عاقـه و احسـاس معمـاری مـردم عـادی در 

جهتـی صحیـح كمك كننـده بـه این حركـت تاریخی باشـد. 
كـه متأسـفانه ایـن عاقـه هـم اكنـون مزاحـم و شـاید مخـرب معماری 
امروزی شـده اسـت كه مصداق روشن آن احساسـات معمارانه كارفرمایان 
و صاحبـان كار اسـت زمانی كـه پروژه ای به مهندس مشـاور و یا مهندس 
معمـار رجـوع می شـود. متأسـفانه در طـول طراحـی از طـرف كارفرمـا و 
حواشـی او طـرح بمبـاران می شـود و بـا دخالت هـا و اظهار نظر هـای آنان 
كـه مرتبـاً بـه طراح دیكتـه می شـود گاه تناقضـات زیادی ایجـاد و نتیجه 
آن آشـفتگی های سـاختاری بزرگ در مجموعه بناهای شـهرهای ما قابل 
ماحظه اسـت و متأسـفانه مهندسـان هم بنوعی در موضع ضعف بوده و 

بـه كارفرما سـاالری كمـك می نمایند. 
بطـور كلـی می توان اذعـان نمود كه )ایـن كارفرمایان و ضوابط اسـت كه 

طراحی می كنند، نـه معماران(. 

معـاون معمـاری و شهرسـازی شـهردار مشـهد در خصوص دخالـت افراد 
بـدون تجربـه و بدون تحصیـات آكادمیـك در حوزه معمـاری كه باعث 
بوجـود آمـدن آثـار مخرب در سـطح شـهر می شـود می گوید: مـا بصورت 
عمومی در فرآیندهای طراحی سـاخت و سـاز در كشـور با مشكل عمده رو 
بـه رو هسـتیم كه حجم زیادی از آن ها توسـط افـراد غیر متخصص انجام 
می شـود؛ یعنـی گام نخسـت كـه طراحی اسـت باید توسـط معمـار انجام 
شـود ولی كسـی كـه مثا تخصص او در رشـته عمران اسـت ایـن كار را 
انجـام می دهـد یـا متاسـفانه بـه خاطر ایـن كـه از هزینه های سـاختمان 
بكاهنـد، در بخـش طراحـی هزینـه نمی كننـد، طراحی توسـط افـراد غیر 
متخصـص و بـی تجربـه انجام می شـود و در نهایت منجر بـه صدمه زدن 
بـه نمای شـهری می شـود. وضعیـت در بخش اجرا هم همین طور اسـت، 
اجـرا توسـط افـراد غیـر متخصص انجـام می شـود و بعنـوان یك معضل 
در كشـور مطـرح اسـت، اتفاقـا در حال حاضر بـه دنبال آن هسـتیم كه در 
سـازمان نظام مهندسـی بتوانیم راهكارهایی عملیاتی ارایه دهیم و بتوانیم 

دسـت افـراد غیر متخصـص را در فرآینـد اجرای سـاختمان كوتاه كنیم. 

مهنـدس محمد هـادی جاویـد، می گویـد: در مسـیر قانونـی از لحظـه ای 
كـه مـا پیـش نویـس  صـادر می كنیـم تـا زمانـی كه طـرح و نقشـه تهیه 
و بـه پروانـه تبدیـل می شـود، در ایـن بخـش توانسـتیم تـا حـدود زیادی 
موفـق باشـیم؛ بدیـن دلیل كه عمـا مكانیزم هـای قانون اجـازه نمی دهد 
افـراد غیـر متخصـص وارد عرصه صـدور پروانه شـوند و فقط افـراد دارای 

صاحیـت و متخصـص در ایـن مسـیر قـرار می گیرند. 
امـا اشـكال كار از زمانـی خودش را نشـان می دهـد كه كار به مسـیر اجرا 
می رسـد، در بخـش اجـرا سـاماندهی افراد، تخصص ها، رشـته ها سـخت 
اسـت. مسـكن و شهرسـازی كار زیادی در این زمینه كرده اسـت، سازمان 
نظـام مهندسـی نیـز در ایـن خصـوص همـكاری داشـته امـا، متاسـفانه 
سـپردن كار بـه كاردان هـا و معماران تجربی باعث شـده اسـت افـرادی با 
حداقـل تجربـه وارد عرصه كار شـوند، امروزه با توجه به این كه مسـایل و 
مشـكات اقتصـادی به ویژه در بخش مسـكن پر رنگ شـده اسـت، افراد 
هـم بـه تبع آن رویكـردی را خود به خود به سـمت طراحی درسـت پیش 
آوردنـد؛ بـه این صـورت كه خـود به این نتیجه رسـیدند كه یـك طراحی 
درسـت می توانـد در فضاهـای داخلـی كارشـان صرفه جویی ایجـاد كند و 
یك طراحی مناسـب با شـكل و فرم مناسـب به سـاختمان بدهد. از سویی 
نظـام فـروش هم می تواند كمك كند سـاختمان با كیفیت بیشـتر طراحی 
و اجـرا شـده و خروجـی بهتـری هم داشـته باشـد متاسـفانه ایـن موضوع 
اقتصـادی نقص محسـوب می شـود اما در عیـن حال باعث می شـود افراد 
بـه سـمت اسـتفاده از افراد متخصـص در این زمینه سـوق یابنـد. البته باز 
هـم خوشـحالیم بـا اینكه ایـن موضوع اتفاق خوبی نیسـت ولـی منجر به 
طراحی مناسـب در امر سـاخت و سـاز شده اسـت. در چند سال اخیر شاهد 
احداث سـاختمان هایی در سـطح شـهر هسـتیم كـه از طراحـی و كیفیت 

بهتری نسـبت به گذشـته برخوردارند. 
وی در پاسـخ بـه انتقاد برخی نسـبت بـه عملكرد شـهرداری در خصوص 
درآمـد ایـن مجموعـه از طریـق تخلفـات می گوید: اشـتباه زمانـی بود كه 
شـهرداری را مسـتقل و خودكفـا كردنـد و بودجـه دولت را از شـهرداری ها 
برداشـتند. در واقـع اگر شـهرداری ها مثل سـایر بخش هـای دولتی متكی 
بـه بودجـه دولت می شـدند قطعـا جلوی خیلـی از تخلفات گرفته می شـد، 
ایـن اولین سیاسـت كانی اسـت كه در كشـور اتفـاق افتاده اسـت. برخی 
اعتقـاد دارنـد این موضوع باعث شـده شـهرداری به تكاپو افتـاده و به فكر 
كسـب درآمد باشـد. امـا اعتقاد عده ای هم این اسـت كه اگـر این تصمیم 
گرفتـه نمی شـد و آن انضبـاط مالـی و انضبـاط اداری در شـهرداری حاكم 
می شـد شـاید برنامه بهتـر بـود. در واقع نقد زیـادی در ایـن زمینه صورت 
گرفتـه اسـت. اگـر مـا شـهرداری ها به دولـت تكیـه می كردیم شـاید این 
توجهـی كـه امروز در توسـعه شـهرها دیده می شـود كه یك شـهرداری با 
شـهرداری دیگر در توسـعه شـهری خودش رقابت كننـد رخ نمی داد. مثل 
دسـتگاه های دولتـی كه اگـر پول و اعتبار دولتی باشـد كار انجام می شـود 
در غیـر اینصـورت خـوب انجام نمی شـود. آن فرد یا سیسـتم اگـر بخواهد 
بـه تكاپـو بیفتـد باید بـه فكر ایـده بیفتـد و تفكری كـه باالخـره حركتی 
داشـته باشـد شـاید این موضوع با تصمیـم خودكفایی شـهرداری ها اتفاق 
افتـاده باشـد. اما در خصوص تخلفات سـاختمانی این موضـوع را كه صرفا 

تامیـن درآمـد باعث ایجاد تخلف در شـهر شـده قبـول نداریم. 
وی ادامـه می دهـد: خوشـبختانه طـی این چند سـال گذشـته بـه فكر آن 
بودیـم كـه در قالـب پروژه هـای مشـاركتی موضوع درآمـد پایـدار را برای 
شـهر مشـهد تامین كنیم، رفتن به سـمت پروژه های مشـاركتی و تشویق 
سـرمایه گـذار در همین راسـتا بوده اسـت. در خصوص تخلف سـاختمانی 
هـم بایـد گفت ما به عنوان شـهرداری متولی جلوگیری از تخلف هسـتیم 
پرونـده تشـكیل می شـود وبـه كمیسـیون مـاده 1۰۰ ارجـاع می شـود. 
امـا اعضـای كمسـیون مـاده 1۰۰را مـا تعییـن نمی كنیـم. در خصـوص 
سیاسـت هایی كـه در كمیسـیون مـاده 1۰۰ اتخـاذ می شـود بایـد گفـت 
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مـا تعیین كننده نیسـتیم بلكه نماینده اسـتانداری )وزارت كشـور(، نماینده 
دسـتگاه قضایـی، نماینـده شـورای شـهر. افـرادی كـه هـم بخش هـای 
سیاسـی و هـم بخش هـای اجتماعـی، هـم بخش هـای قضایـی را دنبال 
می كننـد در ایـن تصمیم دخالت می كنند. مـا خیلـی از آرا و پرونده ها را به 
عنـوان درخواسـت رای قلع به كمیسـیون مـاده 1۰۰ ارسـال می كنیم. اما 
بـه جریمه تبدیل می شـود، مـا اصرار داریـم پرونده هایی كه در شـهرداری 
مناطـق تنظیم می كنند حتما درخواسـت قلع بشـود. تازه از چنـد پرونده ای 
كـه بـه قلـع بنا منجـر می شـود در هنـگام اجرا دچار مشـكل اسـت یعنی 
مـا حتمـا باید با شـورای تامین شهرسـتان هماهنگ بشـویم. اجـرای قلع 
حتمـا بایـد در زمان های خاصی باشـد كه مناسـبت ویژه ای در آن نباشـد. 
خاصـه آنكـه زمان های مـا برای اجـرای آرای قلع بسـیار محدود اسـت. 
حـدود سـی هـزار رای قلـع اجـرا نشـده داریم. خوب چـه اتفاقـی می افتد. 
قلعـی كـه اجرا نشـده از سـویی كسـی كـه تخلف كـرده، بـه زندگی اش 
ادامـه می دهـد و هزینـه ای را متوجـه شـهر كـرده اسـت. بعد هـم به این 
فكـر افتـاده كـه پس بهتر اسـت به سـمت جریمه بـرود، رفتن به سـمت 
جریمه هـا هـم خود بـه خود ایجـاب می كند كه سیاسـتی مبنی بـر اینكه 
بـا یـك مبلغی موضوع شـكل قانونی پیـدا كند بنابرایـن مجموعه عواملی 
وجود دارد كه دسـت به دسـت هم می دهند تا یك تخلف ریشـه شـرعی 
و قانونـی پیـدا می كنـد و ایـن گونـه نیسـت كه فقـط اختیار آن در دسـت 

شـهرداری باشد. 
وی در ادامـه می گویـد: یكـی از كارهای مهمی كـه قرار بـوده در این دوره 
انجـام بدهیـم بحـث طرح جامـع و طرح تفضیلی شـهر بوده اسـت. طرح 
جامع در انتهای سـال ۸9 به شـورای برنامه ریزی ارسـال شـد اما متاسفانه 
بخاطـر بحـث محـدوده و حریـم متوقـف مانـد و االن دوبـاره بـه جریان 
افتاده و ان شـاء ا... به زودی بحث محدوده و حریم در سـمت غرب شـهر 
مشـهد هـم تعییـن تكلیـف می شـود تا شـاهد تصویـب طرح جامع شـهر 
در شـورای برنامه ریـزی و بعـد هم شـورایعالی باشـیم، طـرح تفضیلی هم 
بصـورت همزمـان بـا طـرح جامـع تهیه شـده،  مراحـل پایانـی اش را طی 
می كنـد ومـا تـا پایـان سـال حداقل دو حـوزه از هفـت حـوزه برنامه ریزی 
را بـرای تصویـب در كمیسـیون مـاده 5 ارایه می كنیم و یك اتفاق بسـیار 
خوبـی هـم كـه در این دوره بوقوع پیوسـته، این اسـت كه عكـس هوایی 
شـهر مشـهد تهیـه شـده و تبدیـل بـه نقشـه شـده اسـت، ما در گذشـته 
نقشـه محدوده شـهر مشـهد را در مقیاس 1/2۰۰۰ در طرح تفضیلی تهیه 
می كردیـم و حریـم را در مقیـاس 1/1۰۰۰۰ امـا در ایـن مرحلـه محدوده 
را در مقیـاس 1/5۰۰ تهیـه كردیـم و حریـم را به مقیـاس 1/1۰۰۰ تبدیل 
كردیم یعنی اینكه دیگر نیازی نیسـت در نقطه ای از شـهر مشـهد، نقشـه 
برداری زمینی انجام بشـود وقتی كه نقشـه 1/5۰۰ شـهر مشـهد را داشته 
باشـیم، نقشـه در واقـع نقشـه اجرایـی خواهد بـود خیلی تـاش می كنیم 
كـه بتوانیم در ایـن فرصت محدود باقی مانده این دوره از شـهرداری طرح 
جامـع شـهر و طـرح تفضیلـی تعیین تكلیف شـود. زیر سـاختی كـه برای 
طـرح تفضیلـی داریم، عكـس هوایی تبدیل به نقشـه را آمـاده كردیم. ان 
شـاء اهلل زمانـی فـرا برسـد كه شـاهد یك طـرح جامع و ۷ طـرح تفضیلی 

در هفت حـوزه برنامه ریزی باشـیم. 
جاویـد در ادامـه بـه موضوع سیسـتم یكپارچه شهرسـازی اشـاره كـرده و 
می افزایـد: بیـش از یـك دهـه اسـت روی ایـن بخـش فعالیـت كردیـم، 
خدماتی كه در قالب سیسـتم یكپارچه به شـهروندان ارایه می شـود شـامل 
شـفافیت سـرعت، دقت و خوانایی هسـت، ارایه آن به مهندسـان در قالب 
تشـكیل دفاتر و پیشـخوان كه باز هم خود آن در مسـیر سـرعت دادن به 
پاسـخگویی به مردم و شـفاف سـازی كار است. نقاط دسترسـی كه مردم 
بـه شـهرداری دارنـد، سـیزده منطقه و 42 ناحیه اسـت كـه االن 55 نقطه 
دسترسـی با شـهرداری و تشـكیل دفاتر كه تاكنون 15۰ دفتر تهیه شـده 
بـه حـدود 2۰۰ نقطـه دسترسـی تبدیل شـده اسـت و كاهش حجم سـفر 

و سـرعت در پاسـخگویی بـه مردم را به دنبال داشـته اسـت و مهـم تر از 
همـه این كـه ما خدمات تحت وبی را برای عموم شـهروندان در سیسـتم 
یكپارچـه پیش بینـی كردیم كه هر شـهروندی بتواند موقعیـت ملك خود، 
هـم جواری هـای آن كاربـری، ضابطـه آن و برنامه آینده شـهر را بداند كه 
البتـه ایـن حق هر شـهروند اسـت و اگـر می خواهد نقـل و انتقالـی انجام 
بدهـد موقعیـت فعلـی و آینده ملـك خود و ملكـی كه می خواهـد انتخاب 
كنـد را بدانـد، خاصـه ایـن كـه تاش بر ایـن بوده كـه بتوانیـم در قالب 
سیسـتم یكپارچـه موضوع فسـاد را از سیسـتم اداری دور كنیم، هركسـی 
اجـازه نیابـد دخـل و تصرفـی در سیسـتم كنـد )بـه هر شـكل و شـیوه( و 
اماكـی كه بـرای آینده لحاظ كاربری پیش بینی می شـود توسـط شـبكه 

تحـت وب خـارج شـود و ایـن اطاعـات در اختیار عموم قـرار بگیرد. 

صنعت ساختمان باید یک مدیریت واحد داشته باشد
مهنـدس اسـماعیلی نیـز كـه تقریبـا از ابتـدای تاسـیس سـازمان نظـام 
مهندسـی بـا كمیته هـا و كمیسـیون های مختلـف این سـازمان همكاری 
داشـته اسـت. ارزیابی خود را از عملكرد سـازمان نظام مهندسـی ساختمان 
در ارتقـای كیفـی سـاخت و سـاز ها پـس از وضـع قانـون اینگونـه بیـان 

می كنـد: 
 اگـر بـه خاطـر داشـته باشـید 15 سـال پیـش مقـررات ملـی سـاختمان 
در سـاختمان ها لحـاظ نمی شـد در واقـع سـاختمان ها بـا پـی شـفته ای 
و دیوارهااحـداث می شـدند. دیوارهـای 22 سـانتی متـری بعنـوان باربـرو 
سـاختمان هایی بدون اینكه اسـكلت فلزی داشـته باشـند و محاسـباتی در 
آن هـا صـورت گیـرد به صورت تجربی سـاخته شـده بودند. مـا در این 1۷ 
سـال توانسـتیم خدمات مهندسـی را به جامعه معرفی كنیم و امروزه اكثراً 
می داننـد كـه بـرای گرفتن پروانـه حداقل به پنـج مهندس در رشـته های 
معمـاری- بـرق- مكانیـك- عمران و نقشـه بـرداری مختلف نیاز اسـت 
و ایـن موضـوع تقریبـاً در بیـن همـه مـردم نهادینه شـده اسـت. در بحث 
مقـررات ملـی سـاختمان كـه در 21 مبحـث انتشـار یافته در بخش سـازه 
مباحـث ۶ تـا 11 تقریبـا ۸۰ درصـد راه را رفته ایـم و توانسـته ایم فرهنـگ 
سـازی كنیـم ولـی در بخـش معمـاری كـه بیـش از 14 مبحـث را در بـر 
می گیـرد،  الزامـات عمومی سـاختمان كـه تمـام آن مربـوط بـه معمـاری 
می باشـد و رعایـت ضوابـط شهرسـازی كـه بـه طرح هـای تفضیلـی بـر 
می گـردد متاسـفانه مشـكاتی پیـش روی مهندسـان وجـود دارد كـه 
بـه همیـن دالیـل نتوانسـته ایم بـه خوبـی رسـالتمان را در ارایـه خدمات 
مهندسـی نسـبت به جامعه ادا كنیم. دلیل آن این اسـت كه شـهرداری ها 
مشـكل مالـی دارنـد و به دلیـل نبـود حمایـت مالـی از بودجـه كشـوری 
مجبـور بـه تامیـن بودجـه خـود می باشـند لذا بـه اجبار بـا تراكم فروشـی 
بـه حل مشـكل مالی اش می پـردازد و امـكان پایبندی در اجـرای ضوابط 
شهرسـازی بـرای آن هـا میسـر نمی باشـد. به همیـن دلیل متاسـفانه یك 
سـری ناهنجاری هـا، در بخـش سـاخت و سـاز و ارایـه خدمات مهندسـی 

بوجـود آمده اسـت. 
عضـو شـورای مركزی و نایب رییس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان 
ادامـه می دهـد: مـا در خصوص سـیما و منظر هنـوز قانون مدونـی نداریم 
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مثـا نتوانسـته ایم در یـك بدنـه شـهری ثابت كنیـم كه حداقـل یك نما 
از لحاظ هارمونـی رنـگ یـا مصالح بایـد هماهنگی بین سـاختمان های آن 
بدنـه را داشـته باشـد. از لحاظ معمـاری داخلی هم متاسـفانه این وضعیت 
تـا زمانـی كه فرهنگمان را بـر روی كاغذ پیاده نكنیم وجـود دارد. در حالی 
كـه یك مهنـدس معمار باید از تاریخ شـهری كـه در آن زندگی می كند و 
از وضعیـت جغرافیایـی و فرهنگ جامعه خود اطاعات كافی داشـته باشـد 
و بعـد بـر مبنـای نیاز فرهنگـی و اجتماعی افراد و نسـبت به سـن افرادی 
كـه می خواهنـد از سـاختمان اسـتفاده كننـد اصولـی را رعایت كنـد. برای 
مثال موضوع مشـرفیت در جامعه ما یك مقوله اسـامی-فرهنگی اسـت 
در صورتـی كـه ایـن موضـوع بـرای اروپایی هـا مطـرح نیسـت. مـا بدون 
مطالعـه طرح آشـپزخانه ای را با عنـوان آشـپزخانه اپن)باز(طراحی می كنیم 
یـا اینكـه برایمان اهمیتی ندارد كه سـاختمان همه به هم اشـراف داشـته 
باشـند. ایـن در حالـی اسـت كـه متاسـفانه در طـی روز افـراد سـاكن در 
سـاختمان های شـمالی مجبورنـد تمـام پنجره های منـزل خـود را به این 
دلیـل بـا پـرده بپوشـانند و در نتیجـه مانـع ورود نـور بـه داخل سـاختمان 
می شـوند. اینهـا همـه بحث هایی در بخش معماری اسـت كه مـا بر روی 
آن اصـا كار نكرده ایـم و در حقیقـت از آن عقـب هسـتیم. بـه هـر حـال 
هیأت مدیره دوره ششـم سـازمان نظام مهندسی خراسـان رضوی مصمم 
اسـت ایـن موضـوع را پیگیـری كنـد. در جلسـه قبـل هیـأت رییسـه نیز 
تصمیم گرفتیم كمیته سـیما و منظر تشـكیل شـود كه دبیرخانه آن هم در 
سـازمان نظام مهندسـی باشد، این كمیته سال گذشـته در راه و شهرسازی 
تشـكیل شـد. ولـی می دانیـد كـه ایـن كمیته بـه تنهایـی نمی توانـد این 
موضوع را محقق سـازد بنابراین نقش سـازمان نظام مهندسـی اینجا باید 

پـر رنگ تر باشـد. 
مهنـدس اسـماعیلی در خصـوص دخالت افـراد غیر متخصـص در عرصه 
معمـاری و آثـار مخـرب آن بـر چهره شـهر می گوید: وقتـی یك مهندس 
معمـار بـا كارفرمـا قـرار داد می بنـدد متاسـفانه، كارفرمـا بـه خـود اجـازه 
می دهـد در كاری كـه تخصـص و هنر مهندس معمار اسـت دخالت كرده 
و نظـر بدهـد و ایـن فرهنگ متاسـفانه در جامعه اشـاعه پیدا كرده اسـت. 
در اینجـا مـا دو مشـكل داریم؛ نخسـت اینكه صنعت سـاختمان باید یك 
مدیریت واحد باشـد، متاسـفانه االن بحث قانونگذاری در دسـت مسكن و 
شهرسـازی، نظارت موردی و عالیه هم دسـت سـازمان راه و شهرسـازی 
اسـت، شـهرداری فقـط نظـارت ضابطـه ای می كنـد، نظام مهندسـی هم 
ارایـه خدمـات را كنتـرل می كنـد امـا در ایـن قضیـه یعنـی بحـث كنترل 
و نظـارت كیفیـت اجرایـی ضعـف داریـم. كنتـرل و نظارت هـا بـه موقـع 
نیسـت و نهادهـای اصلـی مثـل شـهرداری بایـد در ایـن زمینـه قـوی تر 
عمـل نماینـد و جامعـه مهندسـان را حمایـت كننـد. مـا از نبـود مدیریت 
واحـد یـا حداقـل نبود هماهنگـی الزم كه بایـد بین این نهادهـای مرتبط 
باشـد رنـج می بریـم. موضوع دیگـر بحث كنتـرل و نظارت اسـت كه باید 
كمی قوی تـر در ایـن قضیـه وارد شـویم و بـه كمـك مهندسـان برویم تا 
اینكـه عـده ای به خودشـان اجـازه ندهند بـدون صاحیـت وارد این بحث 

فنـی و تخصصی شـده و اظهارنظـر كنند. 
وی ادامـه می دهـد: اگـر بـه بخـش معمـاری و شهرسـازی بیشـتر توجه 
كنیـم می توانیـم توسـعه فرهنـگ اسـامی را به ویـژه در بخـش معماری 

محقـق كنیم. 
وی در پایـان می گویـد: كمیتـه تخصصـی شـورای تدویـن وزارت راه 
وشهرسـازی مأموریتـش را بـر مبنـای فرمایـش مقـام معظـم رهبری كه 
هدف آن اشـاعه معماری اسـامی در جامعه می باشـد متمركز كرده اسـت. 
متاسـفانه سـرفصل های نظام آمـوزش عالی ما نسـبت به نیـاز روز جامعه 
تدوین نشـده و این نظـام خودش را با اسـتانداردهای بین المللی هماهنگ 
كـرده اسـت. نیـاز جامعـه امـروز مـا ورود جوان هایـی آشـنا به ایـن حرفه 
اسـت كـه بایـد بسـتر كار را بـرای آن هـا فراهم كـرد بنابر این الزم اسـت 

مهندسـان جوان حداقل 3-4 سـال درس اسـتاد و شـاگردی را در دفتری 
كـه افـراد متخصص و بـا تجربه در آن هسـتند بگذرانند و پـس از آن زیر 

بار مسـوولیت بروند. 

باید کار هر کسی را به خودش سپرد
نیـا دانـش آموختـه دانشـكده معمـاری و شهرسـازی  مهنـدس فقیـه 
دانشـگاه شـهید بهشـتی نیز كه بمـدت 2۸ سـال در بخش هـای مختلف 
حـوزه معمـاری فعالیـت داشـته به دخالـت افراد غیـر متخصـص و بدون 
تحصیـات آكادمیـك در این حوزه اشـاره مي كند و مي گوید: در گذشـته 
به كسـی كـه كار طبابت انجام مـی داد حكیم می گفتند.امروزه پزشـكان 
همـان حكیمـان دیـروز هسـتند كـه روزي مورد قبـول تمام مـردم بودند.

امـا در معمـاری اینطور نیست.متاسـفانه امروزه با مفهومي بـه نام معماران 
تجربـی سـرو كار داریـم، آیـا معمـار تجربـی را مي تـوان معمار دانسـت؟ 
معمـار تجربـی در واقع سـركارگر یا به عبارت دیگر سربناسـت؛ در حقیقت 
بنایـی اسـت كـه تجربه خوبـی دارد و این هـم با ارزش اسـت و نمي توان 
ارزش آن را نفـی كـرد ولـی نمـي توان پذیرفـت معمار تجربـی در جایگاه 

دیگری قـرار بگیرد.
وي تاكیـد مـي كنـد: معمـار تجربی اگـر تحصیـات معمـاری را بگذراند 
مـی توانـد وارد ایـن عرصه شـود و فعالیت كند طبعاً هیچ مشـكلی هم به 
وجـود نخواهـد آمد.ولـی هنـوز هم مـردم بعضی از مـردم به این گـروه از 
معمـاران اعتمـاد دارنـد و در مقابل شـاید بعضـی ازمهندسـان را هم قبول 

نداشـته باشند.
در هـر صـورت اگـر قـرار باشـد معماری بـه عنوان یـك اصـل آن هم به 
ایـن شـكل پیـش بـرود یقینـاً نمی تـوان به آینـده آن امیـدوار بـود و این 

وضعیـت نگران كننده اسـت. 
امـروزه در جایگاهـی كه بایـد نماینده های معمار و پیشكسـوتان با تجربه 
و آزمـوده حضـور داشـته باشـند میـزان حضـور آنها بـه چه میزان اسـت؟ 

واقعیـت ایـن اسـت كه جایگاهـی برای آنها تعریف نشـده اسـت. 
زمانـي بـه این دلیـل كه تعداد معماران كم اسـت این موضـوع به تصویب 
رسـید كه رشـته های مرتبـط و نزدیك نیز می توانند كار معمـاران را انجام 
دهنـد؛ درسـت مثل اینكه یك پزشـك عمومـی می تواند در روسـتا عمل 
آپاندیـس هـم انجـام بدهد.این گونه بـود كه حق امضای معمـاری و حتی 
وظیفـه طراحـی تـا 2 طبقـه و نظـارت تـا 4 طبقـه بـه رشـته های دیگـر 

واگذار شـد. 
وی اضافـه مـی كند بین مرز دخالت و خواسـته یك آشـفتگی وجـود دارد 
خواسـته حـق اسـت و دخالـت ناحق.ایـن دو را بایـد بـا آمـوزش تبییـن و 

فرهنگسـازی كنیم. 
مهنـدس فقیـه نیـا ادامـه مـي دهد: وقتـی قـرار اسـت پـروژه ای تعریف 
شـود ایـن پروژه صاحبـی دارد كه ایـن صاحب خودش نمـی تواند تعریف 
كنـد كـه آن چگونه باشـد، بنابـر این به یك مهنـدس و یا معمـار مراجعه 
مـی كنـد. معمـار باید تمـام فاكتورهای مربوط بـه این قضیـه را روی میز 
بگـذارد، تجزیـه و تحلیـل كند و سـپس آنرا به روشـنی توضیـح دهد.اول 
آنكـه قانـون و مقررات شناسـنامه آن زمیـن را چگونه تعریف كرده اسـت؛ 
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كاربـری ایـن زمیـن آموزشی،مسـكونی و یـا تجـاری اسـت، اول از همـه 
بایـد خودشـان را متعهـد به رعایـت این ضابطـه بدانند.اگر ایـن ضوابط و 
مقـررات بـراي آن كارفرمـا و یا صاحب سـرمایه توجیه نداشـته باشـد باید 
از مراجـع قانونـی مجـوزي را دریافـت كند كـه آنرا توجیه پذیـر كند.وقتی 
مشـخص كردیـم اسـتعداد ایـن زمین چیسـت آنوقـت باید خواسـته های 
صاحـب زمیـن را تبدیـل بـه یك مسـاله كند و سـپس پاسـخ آن مسـاله 
را در چندیـن مرحلـه با طراحـی بدهد.در چندیـن مرحله،اتودهای مختلف، 
طرح ها،گزینه ها،دیدگاه هـا و انگیزه هـای مختلـف طـرح را بـه كارفرمـا 

بدهد. 
فقیـه نیـا مي گویـد: بیان معمـاری خود یك فن اسـت كه ایـن را چگونه 
بیـان كنـد تا فرد طـرف مقابـل چگونه درک كنـد كه ایـن هویت چگونه 
اسـت و چـه شـكلی دارد. پـس از آنكـه ذینفـع آن هویـت را درک نمـود 
آن وقـت بایـد آنـرا تصویـب و قبـول كنـد. وقتـی همـه زوایـای پنهان و 
آشـكار ایـن قضیـه را پذیرفت آن موقـع تقریباً می تـوان گفت كه فكرش 
نهایی شـده اسـت پـس از آن بایـد اجرایی شـود. اجرایی شـدن آن منوط 
بـه تخصص هـای الزم در حوزه مسـایل سـازه است.مسـایل سـازه نیز از 
اركان بسـیار مهـم اسـت و ضوابـط و مقررات خـاص خـود را دارد كه باید 
پـس از ایـن مرحله كار انجام شـود و مسـایل مختلف هر یـك در جایگاه 
خودشـان روی ایـن هویـت معمـاری كـه تعریـف شـده حضور پیـدا كند 
طـرح را سـاماندهی كنند.معمـار در هیـچ مرحلـه ای نباید با هیـچ كدام از 
اینهـا قطـع رابطـه كنـد تـا اینكه همـه آن مسـایل حل شـود. تـا این جا 
قضیـه فكـر و نـرم افـزار اسـت. در مرحله اجرا،كسـی كـه فكر كـرده اگر 
در صحنـه خلـق این تفكر حضور نداشـته باشـد،این تفكر بـه انحراف می 
رود.پـس بـاز هـم دخالت باید وجود داشـته باشـد تا این مسـاله پیش برود 
لـذا خواسـته های آن ذینفـع حتـی در مسـیر اجرا بـاز هم جایـگاه خودش 
را دارد. انتخـاب یـك در، انتخـاب پوشـش روی دیـوار، سـقف، كف و نما 
هزینه هایـی را متحمـل مـی كند و اینجاسـت كـه معمار بایـد گزینه های 
مختلـف را بررسـی و تجزیـه تحلیـل كنـد و سـپس چكیده آنرا بـه ذینفع 
ارائـه دهـد. بنابرایـن با ایـن روش ضمن جلوگیـری از هر نـوع دخالت، به 
خواسـته های ذینفـع در جایگاه هـا و مراحـل مختلف ارزش داده می شـود. 
وي در خاتمـه مـي گویـد: خوشـبختانه به تدریـج تخصص ها و ارزشـها را 
مـی پذیرنـد ولـی باید ایـن موضوع تبدیل بـه یك فرهنگ و عرف شـود.

اگـر بخواهیـم ایـن رونـد شـتاب بگیرد بایـد كار هر كسـی را بـه خودش 
بسـپاریم و به آن احتـرام بگذاریم.

معماری،یک آفرینش خالقانه انسانی
مهنـدس مـزدا نوبـری عضـو هیئت علمی دانشـگاه نیـز در پاسـخ به این 
پرسـش كـه ویژگیهـای معماری ایرانی-اسـامی تـا چه میزان مـی تواند 
مـاک عمـل برای سـاخت و سـازهای امـروز باشـد، مي گویـد: معماری 
ایـران پـس از اسـام كه بـی گمان نمونـه ای درخشـان در تمامی حافظه 
تاریخـی معماری جهان اسـت، پدیـده ای ژرف اندیش و جامع نگر اسـت. 
ایـن معمـاری از بـاور و همدلـی بامبانـی مفهومـی و اعتقـادی مردمانش 
تـا چگونگـی پرداختـن بـه جزیـی تریـن مباحـث اقلیمـی، محیطـی و 

شـكلی درس هـای آموختنـی بسـیار دارد. معمـاری ایرانی همـواره در پی 
پاسـخگویی جامـع بـه تمامـی نیازهای انسـانی، فطـری و اخاقـی بهره 
بـرداران از فضـا بـوده و بـه سـادگی می تـوان گفت هـر بنایی كـه واداده 
در برابر سـوداگری های غیرمنطقی و زودگذر نباشـدو ماهیـت اخاق مدار 
زندگـی وحرمـت فطرت ونهاد انسـانی را پـاس دارد، بی گمـان وامدار روح 
و محتـوای معمـاری ایرانـی اسـت. حتـی اگـر بـه لحاظ شـكل و فـرم و 
مصالح از هیچ یك از نشـانه های آشـنای معماری گذشـته ایران اسـتفاده 

نكرده باشـد.
از مهنـدس نوبـری كـه بـه تازگي به عنـوان نایـب رئیس گـروه معماری 
سـازمان نظام مهندسـی انتخاب شـده اسـت می پرسـیم كه آیا می شـود 
در معمـاری، یـك سـلیقه و نظـر خـاص برای چشـم ها و محیـط بصری 
عمـوم مـردم تعییـن تكلیـف كند و بـر آنها تحمیل شـود؟ وی مـی گوید: 
بایـد بپذیریم كه معمـاری در ذات خود یك پدیده فرهنگی- هنری اسـت 
و در ایـن راسـتا اگـر منظـور از سـلیقه، توان و قـدرت سـاماندهی ادراكات 
بصـری و روابـط هنرمندانـه بیـن اشـكال باشـد، آنوقت این سـلیقه یكی 
از پارامترهـای تولیـد معمـاری اسـت، اما در آشـفته بازار معمـاری امروز،ما 
بـه جاینظـر هنرمندانه و سـلیقه تخصصی معماران، بیشـتر با سـلیقه بازار 
و نظرهـای زودگذربخش سـرمایه روبرو هسـتیم، كه جـز توجه به منفعت 
مقطعـی، هیـچ تعهدی بـرای تكریم و پاالیـش محیط زندگـی مردمان را 
در خـود احسـاس نمی كنـد و بدین ترتیب فقـط عرصه ای بـرای منازعه 
وبهـره جویـی هـر چـه بیشـتر از سـرمایه مهیـا شـده اسـت. و صـد البته 
وظیفـه ای دیگـر هم بر شـانه مهندسـان معمار اسـت تـا با توان دانشـی 
خود خواسـته های منابع سـرمایه را بـه پویایی و چاالكی اقتصـادی پایدار، 
بـدل سـازند و فرصت هـای سـرمایه گـزاری را در راسـتاي ارزشـمندی و 
تعمیـق كیفـی زندگـی هدایت كننـد. این یـك وظیفه قطعی حرفـه ای و 

اخاقی بـرای معماران اسـت. 
نوبـري درخصـوص دخالـت افـراد غیرمتخصـص در زمینـه معمـاری نیز 
مـی گویـد: اینجـا بایـد متولیـان امـر پاسـخگو باشـند، چگونه اسـت كه 
اگـر كمترین دخالتی توسـط افـراد غیرمتخصص در حرفه پزشـكی انجام 
شـود نهادهـای ناظـر بـر ایـن امر بـه درسـتی و به حـق مبانـی و موازین 
حقوقـی و قانونـی مواجهـه بـا موضـوع را اعمال مـی كنند، اما بـه راحتی 
فرصت هـای تبلیغاتـی و گاه بیلبوردهـای بزرگ شـهری در اختیار مدعیان 
بـدون دانـش و بـدون تخصصیقـرار مـی گیرد كه بـا اشـتباهات فاحش و 
طراحی هـای مبتـذل خود هم سـامت بصری و آرامش روانی شـهروندان 
را بـه مخاطـره مـی اندازند و هم موجب خدشـه و آسـیب به نـام و جایگاه 
حرفـه ای دانـش آموختـگان ایـن رشـته می شـوند! و هنوز هیـچ مرجعی 
خـود را مسـوول پیگیری ایـن امر نمی داند.چگونه اسـت كـه فرآیند ورود 
قانونمنـد و اصولـی جوانـان و دانش آموختـگان معماری بـه فضای حرفه 
ای و اشـتغال، از هـزار توی چندین امتحـان و دوره و ارزیابی های گوناگون 
مـی گـذرد امـا در سـویی دیگـر هیـچ كـس بـر داعیـه و رفتارهـای این 

مدعیـان بـی دانش توجهی نـدارد؟!
او مـی افزاید: باید در تاشـی فرهنگ سـاز شـهروندان بدانند كه معماری 
یـك دانـش و تخصـص هنـری مسـووالنه اسـت و نمـی شـود آن را بـه 
دسـت بـی هنـران مدعـی سـپرد. بدانیـم كـه معمـاری، یـك آفرینـش 
خاقانـه انسـانی اسـت، نـه ابتـذال سـوداگری و سـود جویـی از منابـع و 
فضـای زندگـی مردم. باور كنیم كه زمین و بسـتر محیطـی ما یك نعمت 

الهـی اسـت و همـه بـرای شـكر و حمد ایـن نعمت مسـوولیم.
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برگزاری همایش های آموزشی؛ سرمایه گذاری برای صنعت ساختمان 

ســازمان نظــام مهندســی بــا داشــتن قریــب بــه 3۰۰ هــزار عضــو در سراســر كشــور مهندســان ســاختمان هفــت رشــته مهندســی )عمــران، معمــاری، 
بــرق، نقشــه بــرداری، شهرســازی، ترافیــك وتاسیســات مكانیكــی( را تحــت پوشــش دارد. 

طبــق آییــن نامــه ایــن ســازمان، مهندســان رشــته های مذكــور موظفنــد ســه ســال پــس از دانــش آموختگی پــس از شــركت در آزمــون وكســب امتیاز 
قبولــی پروانــه اشــتغال كســب كــرده و بــه طــور مســتقل مشــغول بــه كار شــوند. برهمیــن اســاس طــی ســال جاری آزمــون مذكــور دوبــار برگزار شــد 

كــه ایــن مرحلــه هــزار و۷۰۰ نفــر از مهندســان شــركت كننــده در اســتان خراســان رضــوی موفــق به كســب نمــره قبولی شــدند. 
چندی پیش مركز آموزش شـهید بهشـتی مشـهد میزبان مهندسـان جوانی بود كه آمده بودند ضمن حضور در نشسـت توجیهی سـازمان نظام مهندسـی 
از اطاعـات مهمی كـه مدیـران ایـن سـازمان در اختیـار آن هـا می گذارنـد مطلـع شـوند. این همایـش فرصت مغتنمـی را فراهم سـاخت تا با تعـدادی از 
مدیـران سـازمان نظـام مهندسـی و نیز مهندسـان جوان شـركت كننـده در این نشسـت به گفت و گو بنشـینیم و نظر آنـان را در خصـوص تاثیر برپایی 

ایـن نشسـت و همایش هـای مشـابه آن را در ارتقـای تـوان علمی اینان و حضـور موثرتـر در فعالیت حرفه ای آنان جویا شـویم. 

اطالعات اندک مهندسان؛ تهدیدی جدی برای صنعت ساختمان
ــرای  ــای آموزشــی ب ــگاه همایش ه ــی در خصــوص جای ــدس وكیل مهن
قشــر تــازه كار جامعــه مهندســی ســاختمان می گویــد: برگــزاری اینگونــه 
ــا  ــا ب ــت ام ــی نیس ــام مهندس ــازمان نظ ــف س ــزو وظای ــا ج همایش ه
ــایل  ــی مس ــته های مهندس ــگان رش ــش آموخت ــه دان ــه آنك ــه ب توج
حرفــه ای رشــته مهندســی را در دانشــگاه ها بــه صــورت تئــوری آمــوزش 
ــا  ــی و كار ب ــه حــوزه تجرب ــدو ورود ب ــع و در ب ــب مواق ــد در اغل می بینن
پــاره ای از مشــكات مواجــه می شــوند بــه همیــن دلیــل ســازمان نظــام 

مهندســی خراســان رضــوی بــا طراحــی ایــن دوره آموزشــی می كوشــد 
ــركت  ــه ش ــاختمان را ب ــی س ــت مهندس ــز اهمی ــایل حای ــكات و مس ن

كننــدگان یــادآور شــود. 
وی بــا اشــاره به اینكه طی ایــن دوره از آزمون هــزار و۷۰۰ مهندس موفق 
بــه كســب امتیــاز قبولــی و پروانــه كار شــده اند می افزایــد: ســازمان نظــام 
مهندســی طــی دو جلســه بــا برگــزاری جلســه آموزشــی، مســایل حایــز 
اهمیــت در صنعــت ســاختمان را كــه در ارتبــاط با هفت رشــته مهندســی 
می باشــد بــه مهندســان پذیرفتــه شــده در آزمــون آمــوزش داده اســت. 
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ــه شــدگان در  ــه اینكــه اســتقبال پذیرفت ــا اذعــان ب ــی ب مهنــدس وكیل
آزمــون از مباحــث آموزشــی ایــن همایــش چشــمگیر بــوده اســت اظهــار 
مــی دارد: برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــرای مهندســان تــازه كار بســیار 
ــت ســاختمان  ــود در صنع ــرا برخــی از مشــكات موج ــد اســت زی مفی
ــا برگــزاری  ــد مــی رود ب ریشــه در بی تجربگــی مهندســان دارد كــه امی

ایــن دوره هــا مشــكات ایــن صنعــت نیــز برطــرف شــود. 
وی ادامــه می دهــد: همایش هــای آموزشــی مهندســی ســاختمان بــرای 
اولیــن بــار در ســطح كشــور از ســوی ســازمان نظــام مهندســی خراســان 
رضــوی در حــال برگــزاری اســت كــه بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع، 
ســازمان نظــام مهندســی برای هــر دوره برگــزاری این همایشــها بین 2۰ 
تــا 25 میلیــون تومــان هزینــه می كندكــه البته ایــن هزینه نوعی ســرمایه 
گــزاری بــرای پیشــرفت صنعــت ســاختمان اســتان محســوب می شــود. 
وی بــا بیــان اینكــه ســازمان نظام مهندســی ســاختمان خراســان رضوی 
طــی دو ســال پیاپــی رتبــه نخســت كشــوری از بیــن 31 اســتان كشــور 
ــادآور می شــود: یكــی از آیتم هــای  ــه خــود اختصــاص داده اســت ی را ب
حایــز اهمیــت ایــن رتبــه بعــد آموزشــی آن بــوده كــه خراســان رضــوی 
بــا توجــه بــه برگــزاری دوره هــای آموزشــی تخصصــی ویــژه رشــته های 
مهندســی ســاختمان 2۰ هــزار نفــر ســاعت در ســطح كشــور، از بیــن 31 

اســتان موفــق بــه كســب رتبــه نخســت شــده اســت. 
وی بــا اشــاره بــه اینكــه بودجــه در نظــر گرفتــه شــده بــرای برگــزاری 
ــتان  ــدس اس ــه مهن ــای جامع ــخگوی نیازه ــی پاس ــای آموزش دوره ه
نیســت می گویــد: بــا ایــن حــال اســتمرار دوره هــای آموزشــی مهندســی 
ــای  ــه زندگی ه ــه دغدغ ــه ب ــا توج ــرا ب ــت زی ــروری اس ــاختمان ض س
روزمــره اگــر آموزش هــای مذكــور گســترش نیابــد، مهندســان فرصــت 
شــركت در دوره هــای آموزشــی خصوصــی را نداشــته و ایــن بی اطاعــی 

تهدیــدی جــدی بــرای صنعــت ســاختمان اســتان خواهــد بــود. 
ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــود: س ــادآور می ش ــه ی وی در ادام
ــر برگــزاری دوره هــای آموزشــی حضــوری  خراســان رضــوی عــاوه ب
بــه آمــوزش مجــازی از طریــق ســایت ســازمان وهمچنیــن مجلــه طــاق 

ــی ورزد.  ــادرت م نیزمب

پر کردن خالءهای آموزشی دانشگاه ها 
در همیــن رابطــه مهنــدس ناصــر نایــب كــه در ایــن آزمــون موفــق بــه 
كســب رتبــه نخســت كشــوری شــده اســت در خصــوص همایش هــای 
آموزشــی ســازمان نظــام مهندســی خراســان رضــوی می گویــد: برگزاری 
ایــن همایش هــا یكــی از نیازهــای جامعــه مهندســی محســوب می شــود 
ــروز  ــه از ب ــر اینك ــاوه ب ــت ها ع ــن نشس ــش ای ــا افزای ــت ب والزم اس
ــت ســاختمان پیشــگیری می شــود  ــا صنع ــط ب ــوادث مرتب برخــی از ح

ســطح كیفــی ایــن صنعــت نیــز افزایــش یابــد. 
ــا  ــگاه ها زیربن ــری دانش ــای نظ ــه آموزش ه ــه اینك ــاره ب ــا اش  وی ب
و اســاس حرفــه مهندســی اســت می افزایــد: بــه رغــم اهمیــت 
درصــد   1۰ علمی دانشــگاه  آموخته هــای  آكادمیــك،  آموزش هــای 
ــا  ــه ب ــه حاصــل می شــود ك كار اســت و 9۰ درصــد آن براســاس تجرب

برگــزاری همایش هــای آموزشــی از ســوی ســازمان نظــام مهندســی و 
انتقــال تجربیــات مهندســان بــا تجربــه بــه مهندســان تــازه كار ضریــب 
خطــا در كار مهندســان كــم تجربــه كاهــش یافتــه وصنعــت ســاختمان 

ــه رشــد خواهــد شــد.  اســتان صنعتــی رو ب
ــل  ــارغ التحصی ــه از دانشــگاه ها ف ــه دانشــجویانی ك ــان اینك ــا بی وی ب
می شــوند بــا مقــررات نظــام مهندســی آشــنایی ندارنــد می گویــد: ایــن 
ــرده  ــر ك ــگاه ها را پ ــی دانش ــای آموزش ــد خاء ه ــا می توان همایش ه

ــاء بخشــد.  ــان را ارتق وســطح علمی مهندس
وی در خصــوص انتظاراتــش از ســازمان نظــام مهندســی اظهار مــی دارد: 
شایســته اســت ســازمان مذكــور با تســهیل در شــرایط تمدید پروانــه ورود 
بــه پایه هــای باالتــر را آســان تــر كــرده تــا مهندســان انگیــزه بیشــتری 

بــرای كار داشــته باشــند. 
ــات  ــه اقدام ــی از جمل ــای آموزش ــد: كتابچه ه ــن وی می افزای همچنی
ارزشــمند نظــام مهندســی خراســان رضــوی در خصــوص ارتقــای ســطح 
ــه  ــود ك ــی ش ــی پیش بین ــر تمهیدات ــا اگ ــت ام ــان اس علمی مهندس
ــه  كتابچه هــای مذكــور از طریــق فضــای مجــازی وســایت ســازمان ب
ــود.  ــد ب ــر خواه ــه روز ت ــور ب ــای مذك ــد آموزش ه دســت اعضــا برس
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ــك  ــش الكترونی ــا گرای ــرق ب ــدس ب ــان؛ مهن ــحر عرفانی ــدس س مهن
نیــز بــا اشــاره بــه اینكــه همایــش آموزشــی پذیرفتــه شــدگان آزمــون 
مهندســی همایشــی مفیــد و بــرای جامعــه مهندســی اســتان ضــروری 
ــران كشــوری در حــال  ــه اینكــه ای ــا توجــه ب ــد: ب ــوده اســت می گوی ب
ــه كشــورهای  ــی نســبت ب ــات جنب ــای مطالع ــعه اســت و فرصته توس
صنعتــی محدودتــر می باشــد شایســته اســت ســازمان نظــام مهندســی 
تعــداد ایــن همایش هــا را كــه بــه نوعــی تكمیــل كننــده آموزش هــای 

ــد.  ــش ده ــود افزای ــوب می ش ــگاه ها محس ــری دانش نظ
ــای آموزشــی نظــام مهندســی ســاختمان را از  ــزاری همایش ه وی برگ
ــد و اذعــان مــی دارد:  ــوان می كن ــه مهندســی عن ــه نیازهــای جامع جمل
گرچــه برگــزاری ایــن قبیــل همایش هــا بــرای كشــور وســازمان نظــام 
ــن  ــه داشــت ای ــد توج ــا بای ــر اســت ام ــه ب ــاختمان هزین مهندســی س
ــه  ــود ك ــوب می ش ــرمایه گذاری محس ــی س ــور نوع ــرای كش ــه ب هزین
عــاوه بــر افزایــش ســطح كیفــی صنعــت ســاختمان از بــروز بســیاری از 

حــوادث مرتبــط بــا ایــن صنعــت نیــز پیشــگیری خواهــد كــرد. 
مهنــدس عرفانیــان در خصــوص تعهــدی كــه از ایــن پــس بــردوش او 
ســنگینی می كنــد می گویــد: انســان در هــر حرفــه وشــغلی كــه مشــغول 
باشــد نســبت بــه آن متعهــد اســت و مــن نیــز بــه لحــاظ اخاقــی بــا 
ایــن تعهــد آشــنایی داشــته ام، امــا بــا شــركت درایــن همایــش بــه لحاظ 

حقوقــی نیــز بــا ایــن تعهــد آشــنا شــدم. 
ــیار  ــاختمان را بس ــان س ــی مهندس ــای آموزش ــزاری همایش ه وی برگ
ــاوه  ــا ع ــن همایش ه ــت: در ای ــد اس ــد و معتق ــی می كن ــد ارزیاب مفی
براینكــه مهندســان ســاختمان بــا شــرایط كار یكدیگــر آشــنا می شــوند 
ــی  ــای مهندس ــایر حوزه ه ــا س ــان ب ــتر مهندس ــكاری بیش ــكان هم ام
ســاختمان نیــز فراهــم می شــود. زیــرا ســاختمان بنــای واحــدی اســت 
ــرای افزایــش كیفیــت بنــا مهندســان امــور مختلــف  كــه الزم اســت ب
ســاختمان بــا یكدیگــر تعامــل داشــته واز شــیوه كار هــم مطلــع باشــند. 

 
مشکل اساسی مهندسان ساختمان 

وی در بخشــی دیگــر از ســخنانش بــه كیفیــت آزمــون ورود بــه حرفــه 
ــور  ــون مذك ــهای آزم ــیاری از پرسش ــد: بس ــد ومی گوی ــاره می كن اش
ــع مرجــع  ــوان منب ــه عن ــی كــه ســازمان ب اســتاندارد نیســت و از منابع

ــد.  ــوال می آی ــر س ــد كمت ــی می كن معرف
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مهنــدس عرفانیــان كــه خــود ایــن آزمــون را بــا موفقیــت پشــت ســر 
گذاشــته می افزایــد: اینكــه مــن در ایــن آزمــون پذیرفتــه شــده ام دلیــل 
ــرا بســیاری  ــم زی ــل نكن ــتان را منتق ــایر دوس ــه حــرف س نمی شــود ك
ــادی  ــتگی های زی ــی از شایس ــته های مهندس ــگان رش ــش آموخت از دان
برخوردارنــد كــه متاســفانه بــه دلیــل غیــر اســتاندارد بــودن پرسشــهای 
ــوند.  ــول نمی ش ــده وقب ــد مان ــن س ــت ای ــال ها پش ــور س ــون مذك آزم

تلفیق آموزش های نظری ومهارت های تجربی 
ــال از  ــه 15 س ــز ك ــدرت نی ــرق وق ــدس ب ــان؛ مهن ــه محمدی معصوم
ــوزه  ــابقه كار در ح ــال س ــذرد و12 س ــی وی می گ ــان فارغ التحصیل زم
ــه  ــی پذیرفت ــش توجیه ــی دارد در خصــوص ســطح علمی همای مهندس
شــدگان آزمــون مهندســی می گویــد: بــه رغــم داشــتن ســابقه كارموفــق 
در حــوزه ســاختمان، قبــل از شــركت در ایــن همایــش از برخــی مســایل 
حــوزه مهندســی مطلــع نبــودم امــا شــركت در ایــن همایــش موجــب 
شــد ضمــن آشــنایی بــا بســیاری از قوانیــن نظــام مهندســی نســبت بــه 

كار وحرفــه ام متعهــد تــر از قبــل شــوم. 
وی بــا اشــاره بــه اینكــه آموزش هــای آكادمیــك دانشــگاه بــه تنهایــی 
پاســخگوی نیازهــای علمی جامعــه مهندســی نیســت می افزاید: بســیاری 
از آموزش هــای نظــری دانشــگاه نیازمنــد كســب تجربــه عملــی اســت 
ــی  ــای تجرب ــری و مهارت ه ــای نظ ــق آموزش ه ــطه تلفی ــه واس ــا ب ت

بتــوان كار بهتــری در صنعــت ســاختمان ارایــه داد. 
مهنــدس محمدیــان در ادامــه می گویــد: انتظــار مــی رود ســازمان نظــام 
ــری  ــش موث ــه نق ــای علمی ك ــش همایش ه ــاوه برافزای ــی ع مهندس
در افزایــش ســطح علمی جامعــه مهندســی ســاختمان دارد بــا برگــزاری 
نشســت های ویــژه گروه هــای تخصصــی در ســازمان نظــام مهندســی 
امــكان ارتبــاط مهندســان تــازه كار بــا مهندســان بــا تجربــه را فراهــم 
آورد تــا بــا انتقــال دانــش مهندســان بــا تجربه بــه مهندســان تــازه كار از 
بــروز حــوادث احتمالــی در صنعــت ســاختمان پیشــگیری و زمینــه ارتقای 

ســطح علمی ایــن صنعــت بیــش از پیــش فراهــم شــود. 

پشت سر گذاشتن مرحله آزمون وخطا 
ــال  ــدت ۸س ــه م ــز ك ــدرت نی ــرق وق ــدس ب ــر زاده؛ مهن ــان اكب پیم
ــی  ــش توجیه ــوص همای ــذرد در خص ــی وی می گ ــارغ التحصیل از ف
پذیرفتــه شــدگان آزمــون نظــام مهندســی ســاختمان می گویــد: 
ــن  ــی وهمچنی ــام مهندس ــررات نظ ــا مق ــنایی ب ــش در آش ــن همای ای
ــود.  ــد ب ــیار مفی ــور بس ــازمان مذك ــه س ــا تجرب ــان ب ــنایی بامهندس آش
ــام  ــی نظ ــای آموزش ــزاری همایش ه ــت برگ ــر اهمی ــد ب ــا تاكی وی ب
ــن  ــتمرار ای ــزاری واس ــا برگ ــی دارد: ب ــار م ــاختمان اظه ــی س مهندس
ــاختمان  ــت س ــرفت صنع ــرعت پیش ــه س ــر اینك ــاوه ب ــا ع همایش ه
ــوادث  ــروز ح ــد از ب ــش می یاب ــوب افزای ــه مطل ــه نقط ــتیابی ب ودس
ــر  ــاوه ب ــه ع ــد ك ــد ش ــز پیشــگیری خواه ــت نی ــن صنع ــی ای احتمال
ــروز تلفــات جانــی وانســانی نیــز  ــی از ب پیشــگیری از خســارت های مال

پیشــگیری می كنــد. 
ــت ســاختمان شایســته  ــت صنع ــه اهمی ــا توجــه ب ــد اســت ب وی معتق
ــز  ــاختمان نی ــته های مهندســی س ــگان رش ــش آموخت ــرای دان اســت ب
ماننــد دانــش آموختــگان رشــته های پزشــكی دوره هــای كارورزی 
گذاشــته شــود تــا هنگامی كــه مهندســان بــه طــور مســتقل شــروع بــه 
كار می كننــد مرحلــه آزمــون وخطــا را تحــت نظــارت مهندســان باتجربه 
پشــت ســر گذاشــته باشــند تا از بــروز حــوادث احتمالی پیشــگیری شــود. 
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بازوان توانمندسازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

گزارش | نگاهی به عملکرد دفاتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان در شهرستان ها

دفاتر نمایندگی سـازمان نظام مهندسـی را باید بازوان توانمند این سـازمان 
در انتقـال اهدافـی همچون بهبود وضعیت سـاخت و سـاز و كیفی نمودن 
آن در نقاط مختلف كشـور دانسـت. بی تردید تبیین جایگاه نظام مهندسی 
در توسـعه كشـور از یـك سـوی و انتقـال نیازها، مشـكات و چالش های 
پیـش روی دسـت انـدركاران سـاخت و سـاز جـز با مسـاعدت مهندسـان 
و متخصصـان ایـن عرصـه در شهرسـتان های مختلـف میسـر نیسـت. 

استقرار نمایندگي ها؛ افزایش کیفیت ساخت و ساز 
مدیر نمایندگي شهرستان هاي سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي معتقد 
در  استان  شهرستان هاي  ساختمان  مهندسي  نظام  نمایندگي هاي  است: 
بسیاري امور از مشهد جلوتر هستند. وي در عین حال مي گوید: البته موفقیت 
سازمان نظام مهندسي ساختمان در كل استان مشهود بوده و در سطح كشور 
نیز برتري دارد اما شهرستان ها چندان مطرح نشده اند و بسیاري از مهندسان 
خبرند.  بي  آن ها  اعضاء  و  شهرستان ها  نمایندگي  فعالیت  و  عملكرد  از 
مهندس حسـین بشـیر در خصوص تعداد دفاتر نظام مهندسـي در اسـتان 
خراسـان رضـوي نیـز مي گوید: بـه غیـر از نمایندگي هاي گلبهـار، بینالود، 
طرقبـه، شـاندیز و مهـرگان كـه وضعیت خاصـي دارند و بیشـتر به حالت 
نمایندگي هـاي اقمـاري مشـهد عمل مـي كننـد، در مجموع تاكنـون 1۸ 
نمایندگي در شـهرهاي سـبزوار، نیشـابور، تربت حیدریه، كاشـمر، قوچان، 
درگـز، چناران، گناباد، بردسـكن، خلیل آباد، مـه والت، تربت جام، فریمان، 

تایبـاد، خواف، سـرخس، كات و جغتاي تشـكیل شـده اند. 
وي در خصـوص تعـداد هیئـت رئیسـه نمایندگـي شهرسـتان ها و نحـوه 
تعییـن آن هـا مي گویـد: شهرسـتان ها بـه دو قسـم تقسـیم مـي شـوند؛ 
شهرسـتان هایي كـه تعـداد اعضاي آن ها بیـش از 5۰ نفرمي باشـند؛ تعداد 
هیئـت رئیسـه آن ها 5 نفر و شهرسـتان هایي كـه تعداد آن ها كمتـر از 5۰ 

نفـر مـي باشـند، تعـداد هیئت رئیسـه آن هـا 3 نفر مي باشـد. 
ضمـن آنكـه شهرسـتان هاي بـا بیـش از صد هـزار نفـر جمعیـت بعنوان 
شهرسـتان هاي گـروه الـف و شهرسـتان هاي بـا كمتـر از صـد هـزار نفر 
جمعیـت بعنـوان شهرسـتان هاي گـروه )ب( نـام گـذاري شـده انـد، كـه 
تعرفـه خدمـات مهندسـي شهرسـتان هاي گـروه )الـف( ۸۰ درصـد تعرفه 
مشـهد و تعرفـه خدمـات مهندسـي شهرسـتان هاي گـروه )ب( ۷۰ درصد 
تعرفـه مشـهد مي باشـد. وي ادامـه مي دهـد: در خصـوص تعیین هیئت 
رئیسـه نمایندگي هـا ضابطـه و یا چهـار چوب خـاص قانوني اباغ نشـده 
اسـت و هیئت مدیره سـازمان مي تواند بطور مسـتقیم افراد هیئت رئیسـه 
نمایندگي هـا را كـه در واقـع نماینـدگان هیئـت مدیـره اسـتان هسـتند، 
تعییـن و منصـوب نمایـد. امـا هیئـت مدیره بـه احتـرام مهندسـان عضو 

شهرسـتان ها، اختیـار خـود را به آنـان واگذار و هیئت رئیسـه نمایندگي هر 
شهرسـتان توسـط مهندسـان عضو همان شهرسـتان براي مدت سه سال 

انتخـاب مي شـوند. 
بشـیر در خصـوص نحـوه انتخاب مهندس طـراح و ناظر در شهرسـتان ها 
نیـز مي گویـد: در تمامي شهرسـتان ها مهندسـان طراح و مهندسـان ناظر 
توسـط نمایندگي نظام مهندسي ساختمان شهرسـتان با رعایت صاحیت 
درج شـده در پشـت پروانـه آنـان و بـا لحـاظ ظرفیـت و نوبـت انتخـاب و 
بـه مالـك معرفـي مي شـوند. همچنیـن در تمامـي نمایندگي هـا و از بدو 
تشـكیل مطابـق آییـن نامه مـاده 33 رابطه مالـي بین مالـك و ناظر قطع 
شـده اسـت و نمایندگـي نظـام مهندسـي بطـور مسـتقیم حـق الزحمـه 
خدمـات مهندسـي را از مالـك دریافـت و طبـق ضابطـه اي بـه مهندس 
ناظـر و مهنـدس طـراح پرداخـت مـي كنـد، در واقـع بـا رعایت ایـن بند 
آییـن نامـه هم كل تعرفـه از مالك دریافت و تخفیـف و چانه زني و رقابت 
منفـي برداشـته مي شـود و هم دسـت دالالن و واسـطه ها از حق الزحمه 

مهندسـان كوتاه مي شـود. 
مهنـدس بشـیر در خصـوص ارزیابـي خـود از كیفیـت سـاخت و سـاز در 
شهرسـتان ها نیـز مي گوید: در گذشـته به چندین دلیل وضعیت سـاخت و 
سـاز شهرسـتان ها خوب نبوده اسـت از جمله این دالیل مي توان به نبود 
مصالـح اسـتاندارد، نبـود عوامل اجرایي ماهـر و كادر فني مجـرب، كمبود 
مجریـان ذیصاح، و باالخره پایین بودن سـطح فرهنگ در زمینه سـاخت 
و سـاز مهندسـي و ایمان و باور نداشـتن به خطرات ناشـي از بي توجهي به 
كیفیت و نحوه اجراي سـاختمان ها، خطرات جاني و مالي ناشـي از رعایت 
نكـردن مقـررات ملي سـاختمان اشـاره كـرد. در برخي از شهرسـتان هاي 
كوچـك حتي مسـووالن محلي نیز به اهمیـت كار و نقش مهندس در باال 
بردن سـطح كیفي سـاخت و سـاز و تأثیر آن در توسـعه پایدار شهرسـتان 
واقـف نیسـتند و اعتقـاد چندانـي بـه اهمیـت و ارزش كار ندارنـد، كه خود 
معضـل نظارت مهندسـان و گرفتـاري نمایندگي هـا را دوچنـدان مي كند. 
وي بـا بیـان اینكه حضور مهندسـان سـاختمان و اسـتقرار نمایندگي هاي 
نظام مهندسـي در شهرسـتان ها باعث شده اسـت كه روز به روز بر كیفیت 
سـاخت و سـاز افـزوده شـود و نواقـص و نقـاط ضعف سـاختمان ها مرتفع 
گـردد مي افزایـد: حـذف ضربي در سـقف ها، اسـتفاده نكـردن از دیوار هاي 
باربر و سـاختمان هاي نیمه اسـكلت، حذف پي منفرد و همچنین اسـتفاده 
از بادبنـد، دیوار برشـي، پي نواري، سـقف هاي كمپوزیـت و یا تیرچه بلوک 
و به تازگي بكار گیري صنعت نوین سـاختمان و اسـتفاده از مصالح سـبك 
و مقـاوم همـه و همـه زاییده حضور پررنگ نظام مهندسـي سـاختمان در 

شهرسـتان ها و اسـتفاده از خدمات مهندسـان بومي است. 
وي مي افزایـد: ارتقـاي فرهنگ سـاخت وسـاز، پیگیري آمـوزش كارگران 
و جوشـكاران و اسـتادكاران و صـدور كارت مهـارت بـراي آنـان، تأكید بر 
اسـتفاده از مصالح اسـتاندارد و نظارت مضاعف بر سـاختمان ها و عملكرد 
مهندسـین از دیگـر ره آورد حضـور نمایندگي هـاي نظـام مهندسـي در 

است.  شهرسـتان ها 
مهنـدس بشـیر در پاسـخ بـه اینكـه وضعیـت و جایـگاه نمایندگي هـا در 
شهرسـتان ها چگونه اسـت مي گوید: خوشـبختانه در حـال حاضر وضعیت 
نمایندگي در شهرسـتان ها بسـیار بهتر از گذشـته است، تعامل بسیار خوبي 
با مسـووالن بویژه فرماندار، شـهردار، شـوراي اسامي شـهر و نمایندگان 

جواد صبوحی



2425

مجلـس شـوراي اسـامي وجـود دارد كه بسـیار در بهتر خدمت رسـاندن 
بـه مـردم و به شهرسـتان مؤثر اسـت حمایت هیئت مدیره، هیئت رئیسـه 
و شـخص رئیس سـازمان اسـتان از نمایندگي ها بسـیار چشـمگیر اسـت. 
در ایـن راسـتا براي اكثر شهرسـتان ها سـاختمان هاي آبرومند و نسـبتاً در 
شـأن و جایگاه مهندسـان و نمایندگي شهرسـتان خریداري شده و در حال 
بهـره برداري اسـت. همچنین از ابتداي سـال 139۰ بودجه سـازمان فراتر 
از مشـهد و سـاختمان مركزي اسـتان شده و بودجه اسـتاني تهیه شده كه 

تمامـي شهرسـتان ها در آن منظور شـده اند. 
بشـیر در خصـوص وضعیت مسـایل فرهنگـي و رفاهي شهرسـتان ها نیز 
مي گویـد: وضعیـت نمایندگي هـا از این نظر بهتر شـده اسـت گرچه هنوز 
هـم رضایـت بخـش نیسـت. در اغلب شهرسـتان ها یك شـیفت اسـتخر 
بـراي شـناي مهندسـان توسـط نمایندگـي اجاره شـده اسـت. تعـدادي از 
شهرسـتان ها در زمینـه ورزش، كـوه نـوردي و گردشـگري فعالیـت دارند. 
بعضـي از نمایندگي هـا صنـدوق قـرض الحسـنه بـراي وام دادن به اعضا 

تشـكیل داده انـد و برخـي دیگر شـركت تعاوني تأسـیس كـرده اند. 
در زمینـه آمـوزش نیـز كاس هاي مفیدي مثل كاس هـاي صنعت نوین 
سـاختمان، پانـل سـه بعـدي و همچنیـن صرفـه جویـي مصـرف انـرژي 
“مبحـث 19 “ و یـا همایش گودبرداري و ایمني سـاختمان ها برگزار شـده 
اسـت، ضمـن آنكـه در آینده نزدیك قرار اسـت در حد امـكان كاس هاي 
آموزشـي در برخـي از شهرسـتان هاي بـزرگ براي خود و شهرسـتان هاي 
همجـوار برگـزار گـردد و حتي االمـكان از رفـت و آمد هاي غیـر ضروري 

اعضا به مشـهد كاسـته شود. 
وي در خاتمـه تاكیـد مـي كنـد: شـور و هیجـان موجـود در شهرسـتان ها 
نظـام  اعضـاي  و  نمایندگي هـا  در  مشـهود  انسـجام  و  هماهنگـي  و 
مهندسـي شهرسـتان ها وهمچنیـن زحمـات و تاش هـاي هیئت رئیسـه 
نمایندگي هـاي نظـام مهندسـي سـاختمان شهرسـتان ها بسیارچشـمگیر 
بوده و سـزاوار تحسـین و قدرداني اسـت و نوید بخش آینده اي روشـن و 

افتخارآمیـز مي باشـد. 

رقابت برای نظارت
دفتـر نمایندگـی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان در تربـت حیدریه كه 
در سـال ۷۷ تاسـیس شـده از جملـه دفاتـری بـه شـمار مـی رود كه نقش 
ارزنـده ای را در تحقـق اهـداف از پیـش تعییـن شـده بـر عهده دار داشـته 
اسـت. مسـوول ایـن نمایندگـی بـا بیـان اینكـه اعضـای سـازمان نظـام 
مهندسـی تربـت حیدریـه در 4گرایش عمـران، معماری، بـرق و مكانیك 
فعالنـد به نقـش نمایندگی هـای نظام مهندسـی در ارتقای كیفی سـاخت 
و سـاز اشـاره می كنـد و می گویـد: از آنجـا كـه بـا توجـه بـه قانـون نظام 
مهندسـی هرگونه سـاخت و ساز باید با نظارت مهندسـان انجام شود طبعًا 
حضور پایگاه های نظام مهندسـی در سراسـر كشـور باعث می شـود از این 
هدفمندی هـای منطقی اسـتفاده شـود تا بتوانیم به مباحـث قانونی موجود 

نیـز جامه عمل بپوشـانیم. 
مهنـدس محمدصادق مجتهدی اضافه می كند: تاسـیس ایـن دفاتر باعث 
شـده پوشـش نظارتـی بـه صـورت محلی انجـام شـود و همیـن موضوع 

باعث می شـود سـاخت و سـازهایی كه در سـال های اخیر انجـام می گیرد 
در مقایسـه بـا قبـل از آن از كیفیت بهتـری برخوردار باشـد. وی می گوید: 
بـرای مثال شـاید صحبت از طاق-ضربی در 15 سـال بسـیار عادی تلقی 
می شـد ولـی خوشـبختانه بسـیاری از سـاخت و سـازهای امـروز در ایـن 
منطقه نه تنها از سـاخت و سـازهایی كه در سـطح اسـتان انجام می شـود 
چیـزی كـم نـدارد، چـه بسـا از برخـی نیز بهتـر و عـاوه بر این بـه دلیل 

آشـنایی مـردم كنتـرل كیفی آن هانیز سـاده تر اسـت. 
وی بـه همـكاری ایـن نمایندگـی در حـوزه مسـكن مهـر بـا اداره راه و 
شهرسـازی اشـاره می كند و می گوید: در مسـكن مهر تربـت حیدریه جزو 
شهرسـتان هایی اسـت كه نظارت مقیم آن به نظام مهندسـی شهرسـتان 
واگـذار شـده اسـت برخـاف آنكـه در بسـیاری از شهرسـتان های دیگـر 
مشـاورها در موضـوع نظـارت مقیـم دخالـت دارنـد ولی در تربـت حیدریه 
از همـان ابتـدا سـازمان نظـام مهندسـی بـا توجه به تعـداد پروژه هـا بطور 
میانگیـن بیـن 3 تا 5 نظارت مقیـم را در پروژه ها اعمـال می كند و با توجه 
بـه حجـم كاری انجام شـده و مشـكات خاصی كه در مسـكن مهر بوده 

اسـت رضایت نسـبی خوبـی را در شهرسـتان شـاهد بوده ایم. 
وی ارتبـاط ایـن مجموعـه را بـا مـردم و مسـووالن شهرسـتان مناسـب 
می دانـد و می گویـد: خوشـبختانه سـازمان نظـام مهندسـی در ارتباط خود 
بـا مـردم و مسـووالن موفـق بـوده اسـت بگونـه ای كه شـاید بتـوان ادعا 
نمـود این شهرسـتان جزو معدود شهرسـتان های اسـتان به شـمار می آید 
كـه تاكنـون هیچگونـه مشـكلی از آن به اسـتان منتقل نشـده و خودمان 
توانسـته ایم بـا همـكاری و همدلـی بیـن مسـووالن بر تمامی مشـكات 

فایـق آییم. 

از کیفیت عدول نمی کنیم
نمایندگـی نظـام مهندسـی قوچان نیز كه فعالیـت خود را از سـال ۷۸ آغاز 
كـرده اسـت امروز با یكصـد عضو از جملـه نمایندگی های فعال به شـمار 

می رود. 
مسـوول نمایندگی نظام مهندسـی قوچان در خصوص نقش این سـازمان 
در بهبـود كیفیـت سـاخت و سـاز می گویـد: رعایـت اصول فنی سـر لوحه 
اصلـی كار ماسـت، طبیعـی اسـت در ابتـدای هـر كار با موانع، مشـكات 
و مقاومت هایـی از سـوی مـردم مواجـه هسـتیم امـا بـا كار فرهنگـی كه 
به ویـژه در چهار سـال اول تاسـیس نمایندگی انجام شـده ایـن موضوع از 
میـان رفته اسـت، بطـوری كه امـروزه خود مردم عاقمنـد رعایت مباحث 
فنـی در سـاختمان هسـتند. علیرضا قامتـی با بیان اینكـه فعالیت های این 
نمایندگـی تنهـا با سـه عضو شـروع شـده اسـت می گوید: در حـال حاضر 
تعـداد اعضـاء ایـن سـازمان به صد نفر در 5 رشـته به جز رشـته ترافیك و 

شهرسازی رسـیده است. 
وی می گویـد: شـناخت مـردم در حـوزه سـاخت و سـاز باعث شـده اسـت 
تمامی كنترل هـای الزم، بحث آزمایشـات تسـت جوش، آزمایشـات بتن و 
سـایر آزمایش هـا انجام شـود ضمـن آنكه انجام آزمایشـات جـوش و بتن 
بـرای سـاختمان های از یك سـقف به باال الزامی اسـت. قامتـی می افزاید: 
ایـن رویكـرد تقریبـا با تعامل نظام مهندسـی با همه دسـتگاه ها وجود دارد 
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و همیـن موضـوع در بعضی از مباحث باعث شـده اسـت كـه فرآیند كیفی 
سـازی سـاخت و سـاز ها به صورت بهتری دنبال شـود. 

وی اضافـه می كنـد: نگاه مـا به این موضـوع نگاهی فرهنگی اسـت، این 
نگاه باعث می شـود اهداف سـازمان به یك باور در میان مردم تبدیل شود. 
قامتـی بـه فعالیت هـای این مجموعـه در قالب مسـكن مهر می پـردازد و 
می گویـد: در خصوص مسـكن مهر تصمیـم گرفته ایـم از موضوع كیفیت 
سـاختمان ها بـه هیـچ وجـه عـدول نكنیم، بـر همیـن اسـاس در خیلی از 
مواقـع بسـیاری از اقدامـات الزم را دفتر نمایندگی با هزینـه خودش انجام 

است.  داده 

حق الزحمه مهندس ناظر 
سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان سـبزوار نیز 3۰۰ عضو در رشـته های 

عمـران، معماری، تاسیسـات مكانیكـی، برق و شهرسـازی دارد. 
مسـوول نمایندگی نظام مهندسـی سـاختمان سـبزوار در خصوص پیشینه 
شـكل گیـری ایـن نمایندگـی می گوید: سـابقه فعالیـت ایـن مجموعه با 
عنوان كانون نظام مهندسـی یا دفتر مهندسـین به مدتها قبل از تاسـیس 
نظـام مهندسـی سـاختمان بـر می گـردد امـا می تـوان گفـت كار خـود را 
همزمـان بـا تاسـیس نظام مهندسـی سـاختمان در كشـور و اسـتان آغاز 

كرده اسـت. 
حسـین بخشـی، در خصـوص نقـش نظـام مهندسـی در بهبـود كیفیـت 
سـاخت و سـاز در ایـن شهرسـتان می گویـد: بـا نگاهـی واقع بینانـه باید 
بگوییـم واقعـا تحولـی در ایـن خصـوص ایجـاد شـده اسـت بـرای مثال 
در سـال های ۷2-۷3 كیفیـت كارهـا بسـیار غیـر اصولـی و غیـر فنی بود 
امـا بـه تدریـج فعالیت های سـاخت و سـاز به ویـژه پس از تاسـیس نظام 
مهندسـی ارتقاء یافت بگونه ای كه دیگر امروز شـما نمی توانید در سـبزوار 
حتـی یك مورد سـاختمان طـاق- ضربی، سـاختمانی كه ضوابط سـاخت 
را رعایـت نكنـد ببینیـد، در بخـش معماری نیـز فعالیت هـای خیلی خوبی 
انجـام گرفتـه امـا چـون بخشـی از كار بـه شـهرداری ها بـر می گـردد در 
قسـمت ضوابط شـهری و شهرسازی، متاسفانه كمیسـیون ماده 1۰۰ آفتی 
برای شهرسـازی شـده اسـت به طوری كه شـاهد ساخت سـاختمان های 

خیلـی مرتفـع در كوچه هـای بـا عرض كم هسـتیم. 
بـا اینكـه نظـام مهندسـی به شـدت بـا ایـن موضـوع مخالف اسـت ولی 
امـكان برخورد با آن وجود ندارد. چون بخشـی از منبع درآمد شـهرداری ها 
از طریـق همیـن تخلف ها تامین می شـود. از سـویی شـهرداری نیـز اقدام 
چندانـی در جلوگیـری از ایـن تخلفـات انجـام نمی دهـد. وی می گوید: در 
بخـش تاسیسـات تحولی خیلـی جدی به ویژه در 4-3 سـال اخیر شـكل 
گرفته اسـت و می توان از آن به عنوان یك انقاب در مسـایل تاسیسـاتی 

یاد كرد.  سـاختمان ها 
می گویـد:  مـردم  بـا  مجموعـه  ایـن  ارتبـاط  نحـوه  خصـوص  در  وی 
برخوردهـای متفاوتـی از سـوی مردم شـكل می گیـرد؛ برای مثـال وقتی 
حـدود یـك سـال قبـل تصمیـم گرفتـه شـد موضـوع رعایـت جـوش و 
جوشـكاری در سـبزوار اجباری شـود مردم اسـتقبال زیادی از این موضوع 
كردنـد و پذیرفتنـد كـه ایـن كار باید انجـام بپذیرد. امـروز دیگر هیچگونه 

مخالفتـی در ایـن زمینـه كـه چـرا می گویید تسـت جـوش بگیریـد وجود 
نـدارد. بـه ویژه پس از وقـوع زلزله بم گرایش مردم به این موضوع بیشـتر 
شـده اسـت. برغـم آنكه گاهی مشـكات اقتصـادی باعث می شـود مردم 
كـم و بیـش قـدری در هزینه هـای خـود صرفه جویـی كنند ولی از سـوی 
دیگـر گـروه دیگـری را هـم می توان مثـال زد كه مثًا می گویند شـما كه 
محاسـبات ایـن سـازه را انجام دادید اگر ممكن اسـت قـدری جدی تر این 
موضـوع را پیگیـری كنید. از سـویی بسـاز و بفروش هایی هم وجـود دارند 
كه حواسـتان نباشـد ممكن اسـت صرفاً منافع اقتصادی و مالی خودشـان 

را در نظـر بگیرنـد و بـه چرخه سـاخت و سـاز صدمـه وارد كنند. 
وی بـه اقدامـات ایـن سـازمان در خصوص مسـكن مهر اشـاره می كند و 
می گویـد: نظـام مهندسـی تخفیف بسـیار خوبـی را در پروژه های مسـكن 
مهـر بـه مـردم ارایـه داد مثا تنهـا حدود یك چهـارم تعرفه را مهندسـان 
دریافـت كردنـد. عـاوه بـر ایـن در همین راسـتا ناظر مقیم مسـتقر كرده 
بودیـم كـه ایـن هـم در نـوع خـود از جملـه كارهـای نظام مهندسـی كم 

بوده است.  سـابقه 
شـاید بتـوان گفـت حـق الزحمه یك مهنـدس ناظـر از حـق الزحمه یك 
بنگاه اماک سـاختمانی كمتر باشـد ولی در هر حال تمام مسـوولیت های 
آن بـر عهـده مهنـدس ناظـر اسـت بایـد قانونی تصویـب كرد كـه قدری 
این مسـوولیت ها و وظایف شـفاف تر شـود این در حالی اسـت كه مصالح 
اسـتاندارد نیسـت و كارگران هم ماهر نیسـتند و در آخر هم مسـوولیت آن 
را بایـد كسـی بـر عهـده بگیرد كـه هیچ دخـل و تصرفی در ایـن زمینه ها 

نداشـته و بی تقصیر اسـت. 

پیشینه ای غنی و ضرورت کیفی سازی
دفتـر نمایندگی سـازمان نظام مهندسـی در نیشـابور نیز از جملـه دفاتری 
اسـت كه توانسـته اسـت با جذب حدود 2۰۰ عضو در رشـته های عمران، 

معمـاری، مكانیـك، برق خدمـات ارزنـده ای را ارایه دهد. 
مسـوول نظام مهندسـی نیشـابور حضور نمایندگی نظام مهندسـی در این 
شهرسـتان را سـازنده تلقـی كرده و می گویـد: تعامل این سـازمان با مردم 
و ادارات بسـیار عالـی اسـت. وی اضافـه می كنـد: اثر این ارتبـاط و تعامل 
بسـیار مناسـب را می تـوان در ارتقـای سـطح كیفی خدمات نظام سـاخت 
و سـاز حتی در مقایسـه با مشـهد و نیز اسـتان های همجوار شـاهد بود. 

مهنـدس اقبالـی در خصـوص چگونگـی آشـنایی عمـوم مردم بـا وظایف 
نظام مهندسـی می گوید: اطاع رسـانی نشـریات محلی از یكسوی و ارایه 
خدمات صادقانه از سـوی مهندسـان زمینه آشـنایی مردم را با فعالیت های 
مهندسـان فراهم سـاخته اسـت به طوری كه در گذشـته عده ای از اینكه 
مهنـدس ناظـر بـه آن ها امـر و نهی می كـرد اظهـار نارضایتـی می كردند 
امـا امـروزه برخـی از مالـكان مثـًا از اینكه سـاختمان مجاور آن هـا 4 بار 
از سـوی مهنـدس ناظـر مورد بازدیـد قرار گرفتـه ولی سـاختمان آن ها در 
شـرایطی كـه پیشـرفت عملیات سـاخت یكسـان بـوده 3 بار بازدید شـده 
شـكایت می كنند؛ یعنـی اینبار مردم بـه دنبال آنند كـه از دریافت خدماتی 
ایـن چنینـی بـاز نماننـد. وی می افزایـد: مردم نیشـابور عـاوه بـر آنكه از 
پیشـینه فرهنگـی باالیـی برخوردارنـد نشـان داده انـد فرهنگ سـاخت و 
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سـاز بسـیار باالیـی نیز دارند كـه اثرات آن را می توان در سـاخت و سـازها 
شـاهد بود. 

وی در خصـوص اقدامـات نمایندگـی ایـن سـازمان در خصوص مسـكن 
مهـر می گوید: بـه اذعان انبوه سـازان، كیفیت واحدهای اجرا شـده توسـط 
تعاونی هـای 9۰۰ واحـدی و نیـز 15۰۰ واحـدی عـاوه بـر آن كـه جـزو 
بهتریـن خدمـات بوده بهتریـن تعامل را نیز همراه داشـته اسـت بگونه ای 
كـه بـه اذعـان مسـووالن بازدیـد كننـده اسـتان ایـن واحدهـا از كیفیـت 
بسـیار مطلوبی برخوردار اسـت و می توان ادعا كرد سـاخت وسـاز مسـكن 
مهـر هـم از نظـر كمی و هـم از نظـر كیفی از سـطح قابل قبـول و خوبی 

برخـوردار بوده اسـت. 
اقبالـی می افزایـد: یكـی از اقدامـات ایـن دفتر بـرای ارتقای سـطح كیفی 
سـاخت و سـاز این بوده كه مقدمات حضور فعال تر دسـتگاه های خدمات 
رسـان را فراهـم سـازد. بـرای مثـال بگونـه ای برنامه ریـزی كرده ایـم كه 
بتوانیـم از خدمـات تولیـد بتن آماده، تسـت جوش، تسـت بتـن و نظیر آن 
اسـتفاده كنیـم و در حـال حاضـر نظارت بر آزمایشـات ژئوتكنیك، تسـت 
جـوش، آزمایشـات بتـن و تولید بتن آماده و... در سـطح بسـیار خوبی قرار 
دارد. در حقیقـت حركـت به سـوی اسـتاندارد سـازی همواره مطـرح بوده 
اسـت و همین موضوع كمك بسـیار زیادی به بهبود بافت بسـیار قدیمی و 
كهـن شـهری سـیما و مناظر شـهری كرده اسـت؛ شـهری كـه روزی ابر 
شـهر و پایتخـت بـوده و الزم اسـت كـه سـیما و منظـر شـهری خاص و 
درخور تأملی داشـته باشـد اما متأسـفانه قدری در این بخش نقص داریم. 
بـرای جبران این ضعف سـازمان نظام مهندسـی از معمـاران صاحب نام و 
نیـز ارگان هایـی همچون میراث فرهنگی و شـهرداری دعوت نمـوده تا با 

تعامل ایجاد شـده مشـكات موجـود را از پیـش روی برداریم. 

از سرمایه های مردم دفاع کنیم
نمایندگـی سـازمان نظـام مهندسـی در كاشـمر نیز بـا 115 نفـر عضو كه 
۷5 نفـر آن هـا دارای پروانه اشـتغال به كار می باشـند را بایـد از جمله دفاتر 

فعـال این مجموعه دانسـت. 
رئیـس دفتـر نمایندگـی كاشـمر به تاثیـر حضورسـازمان در امر سـاخت و 
سـاز این سـازمان اشـاره می كند و می گوید: در بخش سـاخت و سـاز فنی 
انقابـی بـه وقـوع پیوسـته، در حالـی كـه قبـل از آن در كاشـمر خبری از 

سـاخت و سـاز فنی نبود. 
مهنـدس خبـاززاده می افزایـد: در بحـث فرهنگ سـازی آمـوزش و تربیت 
نیروی فنی متخصص، كاشـمر یكی از قوی ترین شهرسـتان های اسـتان 
در این زمینه بوده و یكی از دالیل آن وجود دانشگاه آزاد در این شهر است. 
وی می گویـد: باتوجه به اظهارات كارشناسـان این نمایندگـی از نظر وجود 

نیروهای انسـانی كیفی نیز در تراز باالیـی قرار دارد. 
وی همچنیـن می افزایـد: تقریبـا 1۰۰ درصـد سـاخت و سـازهایی كـه 
از طریـق شـهرداری منجـر بـه گرفتـن پروانـه می شـود تحـت كنتـرل و 
نظـارت نظام مهندسـی اسـت و چنانچه نواقصی وجود داشـته باشـد، باید 
ایـن نواقـص برطـرف شـود در غیـر اینصـورت پایـان كار به آن هـا تعلق 
نمی گیـرد. مـا بیش از 9۸ درصد سـاختمان ها را كنتـرل می كنیم و كنترل 

با كیفیـت همراه اسـت. 
وی معتقـد اسـت بـا وجـود آنكـه اسـتقبال مـردم از فعالیت هـای نظـام 
مهندسـی مطلوب نبوده اسـت اما همـكاران ما تاش های زیـادی را برای 
ارتقـای آمـوزش و فرهنگ سـازی در بین مـردم انجام داده انـد تا مردم نیز 
بـه نتایـج حضـور نظام مهندسـی در سـاخت و سـازها پـی ببرنـد و بدانند 
رعایـت مقـررات ملـی سـاختمان چـه تأثیـری در حفـظ جان و بازگشـت 
سـرمایه و آسـایش آن ها دارد. گرچه در ابتدای كار این اسـتقبال اندک بود 

ولـی امروز شـاهد همـكاری مـردم در این زمینه هسـتیم. 
وی ارتبـاط ایـن سـازمان را بـا سـایر نهادهـا را نیـز مطلـوب دانسـته و 
می افزایـد: مـن همزمان در مقطعـی هم عضو هیئت مدیره سـازمان نظام 
مهندسـی و هم شـهردار شـهر بوده ام. در حال حاضر رئیس شـورای شهر 
نیـز عضـو نظام مهندسـی اسـت. عاوه بـر این شـهردار فعلـی نیز عضو 
نظـام مهندسـی اسـت و همكاری بسـیار خوبی بـا سـازمان دارد كه جای 
دارد از همـكاری صمیمانـه ایشـان به ویـژه در مسـایل فنی تقدیر شـود. 

وی بـه ایـن دفتـر در خصـوص مسـكن مهـر اشـاره می كنـد و می گوید: 
تقریبـا در كاشـمر 4 هـزار واحـد مسـكن مهـر تحقـق پذیرفتـه اسـت و 
می تـوان اذعـان نمـود موفقیـت ایـن نمایندگـی در بخـش انبـوه سـازی 
بسـیار مطلوب بوده اسـت چون هم از ناظر مقیم و هم از ناظر تأسیسـات 

اسـتفاده كرده ایـم. 
وی در خاتمـه می گویـد: بایـد از سـرمایه های مـردم دفـاع كنیـم، ممكن 
اسـت ایـن فرصـت بـرای هـر كسـی فراهـم نیایـد پـس بیاییـم از ایـن 
موقعیت اسـتفاده كنیم و بهترین سـاختمان ها را بـه جامعه تحویل بدهیم. 

چاپ اولین کتاب مرجع ساخت و ساز با روش LSF در ایران
اولین کتاب مرجع ساخت و ساز با روش LSF در ایران 

توسط انجمن صنفی LSF ایران به چاپ رسید.
به گزارش بنانیوز )BanaNews.ir( این کتاب اطالعاتی 
در خصوص پروژه های انجام شده به روش LSF به همراه 

جزئیات از قبیل متراژ، کاربری، محل اجرا، نام شرکت 
سازنده و... می باشد.

مسعود فیاض آذر- رئیس انجمن ال.اس.اف ایران، در رابطه 
با مطالب موجود در این کتاب گفت:بسیاری از ابهامات و 

شاخص های مربوط به تولید ال. اس.اف دراقلیم های مختلف 
تشریح شده است، به طوری که به عنوان یک مرجع قابل 

استناد می تواند مورد صنعتی سازان قرار گیرد.
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مقاله | عمومی

میلگرد را جدا می فروشند و Sample *را جدا...! ! ! 
فریادی که باید مهندس ناظر بشنود

علی سیفی | عضو هیات علمی دانشگاه، هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

ــه  ــادآور ســالروز رخــداد زلزل ــاه كــه ی در یكــی از روزهــای ســرد دی م
بــم در ســال 13۸2 و بــروز صدمــات جانــی و مالــی ســنگین بــه تعــداد 
زیــادی از هموطنــان عزیزمــان بــود، بــه منظــور ارایــه ســفارش و خریــد 
ــروش آهــن و  ــازار ف ــه ب ــزرگ، ب ــای ب ــرای یكــی از پروژه ه میلگــرد ب

میلگــرد مراجعــه كــردم. 
ــازار آهــن و تعــدد كارخانجــات تولیدكننــده میلگــرد  وضعیــت كیفــی ب
و حجــم زیــاد میلگــرد مصرفــی در پــروژه، از جملــه دالیلــی بــود كــه 
راهــی بــازار شــده بــودم. مســلما نمی تــوان از طریــق مشــاهده و بازدیــد 
ــرد؛  ــا ب ــی میلگرده ــی و مقاومت ــه مشــخصات مكانیك ــی ب ــك، پ نزدی
ولــی بــر اســاس اســتانداردها، شــكل ظاهــری میلگردهــا و آج میلگردهــا 
بایــد نشــان دهنــده رده آنهــا )نــوع آنهــا( باشــد. مطابــق جــدول 2-4-9 
مبحــث نهــم مقــررات ملــی ســاختمان، رده بنــدی میلگردهــا و شــكل 

ظاهــری آنهــا بــه صــورت زیــر اســت:

رده طبق 
مبحث نهم

عامت مشخصه 
دراستاندارد ملی 3132 

ایران
نام رایج 
)روسی(

طبقه بندی ازنظر 
رده ازنظر سختیشكل رویه

S24۰24۰ سAIنرمساده

S34۰34۰ آجAIIنیم سختآجدار مارپیچ

S4۰۰4۰۰ آجAIIIنیم سختآجدار جناقی

S5۰۰5۰۰ سختآجدار مركب----آج

رده بندی میلگردهای فوالدی

البتـه در عیـن حال به منظور اطمینان از مشـخصات فنـی میلگردها بهتر 
اسـت تسـت كشـش انجام شـود و نمی توان به شـكل ظاهری آنها استناد 
و اكتفـا نمـود. ذكر این نكته نیز حایز اهمیت اسـت كـه در حال حاضر 4۰ 
كارخانـه كوچـك و بـزرگ تولیـد میلگرد در ایـران وجود دارد كـه به دلیل 

* Sampleیـا نمونـه، قطعـه ای اسـت كـه از میلگردهـا و یـا هـر مصالـح دیگـری انتخـاب و 
بمنظور انجام تسـت به آزمایشـگاه ارسـال می شـود.نمونه باید به گونه ای باشـد كه نشـان دهنده 
مشـخصات كل مصالـح بـوده و نحـوه نمونه گیری و تعـداد آن برای مصالح سـاختمانی مختلف در 
مقـررات ملـی سـاختمان و آیین نامه ها آمده اسـت.معمواًل میلگرد را بصورت مجـزا و Sample را 

نیـز بصورت مجـزا بفروش می رسـانند.

اسـتفاده از آلیاژهای مختلف و درصدهای متفاوت، الزم اسـت مشـخصات 
فنـی میلگردهـای تولیـدی آنهـا اسـتخراج و با مقـررات ملی سـاختمان و 

اسـتانداردها مقایسه شود.

محل كارخانه نام كارخانه ردیف
اصفهان، انتهای اتوبان ذوب آهن ذوب آهن اصفهان 1

كاشان، آران و بیگدل فوالد كویر كاشان 2
جاده نیشابور- فیروزه فوالد خراسان 3
جاده اهواز- خرمشهر نورد كوثر اهواز 4
جاده تاكستان- ابهر فوالد قزوین 5
جاده تاكستان- ابهر فوالد تاكستان ۶

نوشهر نورد شهر ۷
جاده تاكستان- ابهر پارس آرمان ۸

بناب شاهین بناب 9
بناب ظفر بناب 1۰

جاده بویین زهرا- اشتهارد آریان فوالد 11
رشت امیركبیر خزر 12

جاده رشت- بندر انزلی فوالد گیان)حسن رود( 13
اشتهارد كرج آریا ذوب 14

سیرجان فوالد سیرجان 15
یزد فوالد یزد 1۶
یزد فوالد آلیاژی ایران 1۷

جاده یزد- تهران فوالد نور یزد 1۸
جاده كرمان- باغین نورد كرمان 19
جاده كرمان- بردسیر صنایع فوالد كرمان 2۰

جاده خرم آباد- اندیمشك فوالد صدر لرستان 21
خرم آباد- كوهدشت فوالد خرم آباد 22
جاده الیگودرز- ازنا فوالد الیگودرز 23

نطنز فوالد نطنز 24
جاده شیراز- كازرون پوالد نورد شیراز 25
جاده شاهرود- دامغان فوالد شاهرود 2۶

مشهد نیك صدرای طوس 2۷
سمنان فوالد سمنان 2۸

جاده تاكستان- زنجان فوالد البرز 29
شهر ری  فوالد پارس 3۰

میانه فوالد الماس)امام رضا( 31



قزوین فوالد میانه )فوالد آذربایجان( 32
اردبیل ذوب آهن اردبیل  33
مایر ذوب آهن مایر 34

كرمانشاه فوالد كرمانشاه 35
جاده كرمانشاه- هرسین جهان فوالد غرب 3۶

جاده اهر- تاكستان فوالد سیادن ابهر 3۷
تبریز ارگ تبریز 3۸
تهران فوالد شمس 39

اشتهارد كرج داناصنعت فجر 4۰

بــا در نظــر گرفتــن ایــن پیشــینه، در یكــی از مراكــز فــروش میلگــرد بــه 
انتظــار نشســته بــودم تــا فرصتــی فراهــم آیــد و پرســش هایی در مــورد 
ــی میلگردهــای موجــود و قیمــت مطــرح و در صــورت  مشــخصات فن
رضایــت و پــس از كســب اطمینــان، ســفارش خریــد دهــم كــه گفــت 
و گــوی یكــی از مشــتریان كــه گویــا مالــك یــك پــروژه بــزرگ بــود 
و قصــد خریــد چنــد تریلــی میلگــرد داشــت، نظــرم را بــه خــود جلــب 
كــرد. وی خطــاب بــه فروشــنده می گفــت: مــن بــه توصیــه شــما و بــه 
دلیــل قیمــت مناســب، میلگردهــای ایــن كارخانــه را خریــداری كــردم و 
شــما هــم وعــده داده ایــد كــه Sample هــای مناســبی بــه مــن بدهیــد 
تــا آزمایش هــا را پاســخگو باشــد! فروشــنده نیــز در پاســخ می گفت:ایــن 
ــز  ــا نی ــه اســت و م ــق گرفت ــروش میلگــرد و آهــن رون ــازار ف روزهــا، ب
Sample موجــود نداریــم. در عیــن حــال بــه زودی Sample جدیــد از 
راه مــی رســد و قــول مــی دهــم بــرای شــما از نــوع خــوب آن كــه بدون 

شــك جــواب بدهــد، ارســال شــود...! !!
ایــن دیگــر چــه مكالمــه ای اســت! مگــر می شــود میلگــرد را جــدا و از 
ــا  ــر... م ــه دیگ ــود و Sample را از كارخان ــداری نم ــه خری ــك كارخان ی
ــرایط  ــه ش ــف آن هم ــس تكلی ــم! پ ــی را كاه می گذاری ــه كس ــر چ س
ــدف از  ــر ه ــت...! مگ ــر آن چیس ــرداری و توات ــرای نمونه ب ــه ب آیین نام
ــح موجــود در  ــان از مشــخصات مصال ــرداری، اطــاع و اطمین ــه  ب نمون

پــروژه نیســت!
ناگهــان دلــم بــرای خودمــان ســوخت؛ كاش می شــد فریــادی مــی زدم 
تــا صــدای آن بــه گــوش مهنــدس ناظــر ایــن پــروژه می رســید و از ایــن 
خطــرات و مســوولیتی كــه در نهایــت متوجــه اوســت،آگاه می شــد.بیچاره 
ــر  ــه و كاشــانه خــود را در زی ــد و آرزو،  خان ــا هــزاران امی مردمــی كــه ب

ــد. ــن گونه ان ــه ســازندگان آن، ای ــد ك ــا می كنن ســقف هایی بن
دیگــر پاهایــم تــوان ایســتادن در فضایــی اینچنیــن را نداشــت؛ ســرمای 
دیمــاه تــا مغــز اســتخوانم نفــوذ مــی كــرد و در حالــی كــه بــه ده هــا هزار 

كشــته زلزلــه بــم مــی اندیشــیدم، از آنجــا دور شــدم... 
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تاریخ برگزاري: 11 مهر 1392
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مقاله | مدیریت

مهارت های آینده در مهندسی عمران

حمید شفاعی بجستانی | کارشناس ارشد مدیریت پروژه

 prospective civil Engineering”عنـوان تحـت  انگلیسـی  زبـان  بـه  حاضـر  مقالـه 
 )IRCMET(در كنفرانس پژوهشـی بین المللی مدیریت، مهندسـی و فنـاوری”Proficiencies
بانكـوک مـورخ 3-2 دسـامبر 2۰12 و بـا حمایـت و نـام سـازمان نظام مهندسـی اختمان اسـتان 

خراسـان رضـوی ارایـه گردیده اسـت.

چکیده 
مهندسـی بـه معنـای مهـارت به كارگیری دانش بـرای طراحی و سـاخت 
سیسـتم ها بـوده و مهندسـی عمران یك رشـته حرفه ای بـرای طراحی و 
سـاخت  سازه هاسـت. در دنیـای امـروزی آكنـده از فناوری هـای مختلف، 
یافتـن راه حـل و تصمیم گیـری، كار گروهـی، نـوآوری و برنامه ریـزی نیز 
جـزو توانمندی هـای الزم بـرای یـك مهندس عمران هسـتند و به همین 
خاطـر، بایـد در حوزه هـای مختلفـی مهـارت كسـب كنـد. براسـاس این 
انتظـارات، الزمسـت مهندسـین عمـران مجموعـه ای از دروس مكمل را 
بگذراننـد تـا در فعالیت هـای خود موثـر و موفق شـوند. بهتریـن راه برای 
دسـتیابی بـه ایـن هدف، یك مـدل آموزشـی دربرگیرنده علوم مهندسـی 
عمـران، مدیریـت پـروژه و كارآفرینـی اسـت. ایـن مـدل را می تـوان در 
برنامـه تحصیلـی مهندسـی عمران پیـاده نمود و یـا برای ارایـه دوره های 
پیوسـته حیـن كار مـورد اسـتفاده قـرار داد. بـا توجـه به نـرخ رشـد پایین 
پیشـرفت علوم مهندسـی عمران در مقایسـه با دیگر رشته های مهندسی، 
به نوعـی یك مهندسـی مجدد در حـوزه آموزش مثمرثمر خواهـد بود و یا 

حتـی بـرای توسـعه حوزه هـای مهندسـی عمـران الزم می نماید. 

مقدمه
موضـوع اصلـی مـدل EPMCE رشـته مهندسـی عمـران اسـت كه در 
ابتـدا معرفی می شـود. سـپس مدیریـت پـروژه و كارآفرینی نیـز باید مرور 
شـوند تـا مدل ارایه گـردد. بر طبق تعاریف سـایت ویكی پدیا، كارشناسـی 
عمـران یـك حـوزه مهندسـی حرفه ایسـت كـه بـا طراحـی، سـاخت و 
نگهـداری ابنیـه فیزیكـی و طبیعی، ماننـد جاده ها، پل ها، كانال ها، سـدها 
و سـاختمان ها سـروكار دارد. مهندسـی عمـران نوعی هنـر حیاتی مرتبط 
بـا منابـع بـزرگ نیرو در طبیعت اسـت تـا رفاه و آسـایش را بـرای جامعه 
بـه ارمغـان آورد. هـدف اساسـی این رشـته، تحریك و تمریـن قوه تخیل 
بـرای طراحی و سـاخت مصنوعـات و فرآیندهاسـت و به نوعی افـرادی را 
تربیـت می كنـد كه بـرای ایجـاد و نگهداری ابنیـه و محیط زیسـت پایدار 
الزم هسـتند. این موضوع مسـتلزم درک وسـیع اصول علمی، دانش مواد 

و هنـر تحلیل و تركیب اسـت )1(. 
كارآفرینـی فرآینـدی اسـت كـه در آن اشـخاص مبـادرت بـه شناسـایی 
فرصت هـا، تخصیـص منابـع و ایجـاد ارزش می كنند )2(. ژوزف شـامپیتر 
اقتصـاددان، آن را یـك نیـروی ویرانگـر خاقانـه! برای تغییـر روش های 

مدیریـت(  حـوزه  )دانشـمند  دراكـر  پیتـر  می دانـد.  كسـب  و كار  انجـام 
كارآفرینـی را به عنـوان جسـتجوی تغییـر، پاسـخ دهی و بهره گیـری از 
آن توصیـف می كنـد. درهرحـال، دولت هـا معتقدنـد كـه كارآفرینـی یك 
راهبـرد قاطـع بـرای توسـعه اقتصـادی از طریـق ایجاد مشـاغل كوچك 
اسـت )3(. امـا كارآفرینی تنها ایجاد اشـتغال نیسـت، بلكـه یك طرز تفكر 
و ذهنیـت اسـت. كارآفرینـی یـك خصیصه انسـانی بـوده و در وجود همه 

یافـت می شـود )4(. 

پـروژه فعالیتـی موقتـی برای ایجاد یـك محصول، خدمت، یـا یك نتیجه 
منحصربه فـرد اسـت. نمونه هایـی از پروژه هـا عبارتنـد از: توسـعه یـك 
محصـول یـا خدمـت جدیـد، یـك تغییـر سـاختاری، یـك كسـب وكار نو 
و امثالهـم. مدیریـت پـروژه كاربـرد دانـش، مهارت هـا، ابـزار و روش ها در 
فعالیت هـای پروژه مـدار بـرای بـرآوردن نیازمندی های پروژه بـوده و مدیر 

پـروژه مسـئول دسـتیابی به اهـداف آن اسـت )5(. 

مدل آموزشی
EPMCE (Entrepreneurship Project Management Civil Engineering(

امـروزه اصـول بـازی در كسـب وكار به طـور گسـترده  و بـا سـرعت زیـاد 
درحـال تغییـر اسـت. به همیـن خاطـر، راهبردهـای نویـن و روش هـای 
پیشـرفته بـرای تطبیق با نیازهای كسـب وكار در این جهـان متغیر معرفی 
می شـوند. براین اسـاس، مشـاغل فناوری-بنیان باید آمادگی همراسـتایی 
بـا نیازهـای جدیـد را داشـته باشـند. درواقع، مهندسـین عمـران به عنوان 
سـرمایه های انسـانی اصلـی، الزم اسـت تـا مهارت هـا و دانـش مرتبط را 
كسـب كننـد. بنابرایـن، برنامه هـای آموزشـی بایـد به منظور پشـتیبانی از 
نیازمندی هـای جدیـد مـورد بازنگری قـرار گیرنـد. در اكثر كشـورها، یك 
مهنـدس عمـران از دانشـكده های فنی بـا درجه مهندسـی فارغ التحصیل 
می شـود كـه نیاز بـه یك زمینه قـوی در علوم ریاضی و فیزیـك دارد. این 
تحصیـل آموزش هـای عمومی و تخصص های مربوطه را شـامل می شـود 
)برگرفتـه از سـایت ویكی پدیـا(. در ایـن خصـوص، یـك مـدل روزآمـد 
می توانـد بـرای پیشـرفت پایه های آموزشـی مثمرثمـر قرار گیـرد. نیل به 

ایـن هـدف، مسـتلزم تمركـز اولیـه بـر درک مهارت های اصلی اسـت. 

بـا یـك نـگاه دقیـق در تعاریـف فـوق، بـه نظـر می رسـد كـه مفاهیـم 
برنامه ریـزی و خاقیـت، مـوارد الزم بـرای افـزودن بـه رشـته مهندسـی 
عمـران هسـتند. وقتی در خصـوص برنامه ریزی یك فعالیـت جدید بحث 
می شـود، روش هـای قدرتمنـد مدیریـت پـروژه رخ می نماینـد. در اصـل، 
مهندسـین عمـران امـروزی بایـد در تهیـه برنامه هـای كاری مختصـر، 
تحلیل ریسـك های محتمـل، اداره نیروهـای انسـانی و امثالهم همكاری 
كننـد. بـرآوردن این انتظـارات با اسـتفاده از دانـش و مهارت های مدیریت 
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پروژه دور از دسـترس نیسـتند. خاقیت در ابداع اشـیاء جدید، به ویژه برای 
كارآفرینـی كـه مجبور اسـت در این جهان به هم پیوسـته، به طـور اصیل و 
منحصربه فرد عمل كند، بسـیار ضروریسـت )4(. برطبق تعریف، شـخصی 
كـه ابنیـه را بـا تكیه بر اصـول علمی خلـق می كند، یك مهنـدس عمران 
اسـت. بنابراین، چنین شـخصی باید تفكر نوآورانه و عملكرد خاقانه خود 

را ارتقـا دهـد كه مهارت هـای پایـه در ذهنیت كارآفرینی هسـتند. 

انـواع گوناگونـی از برنامه های تحصیلی برای مهندسـی عمـران در جوامع 
مختلـف مورد اسـتفاده قـرار می گیرند. هـر كشـوری برنامه های تحصیلی 
خـود را همراسـتا بـا شـرایط و اولویت هـای بومی خـود تهیـه می كنـد. اما 
سـرفصل های مهـم ایـن برنامـه را می توان در سـه گـروه اصلـی مطابق 
جـدول 1 طبقه بنـدی نمـود )به طور نمونـه در ایـران(. با گذرانـدن و اتمام 
چنیـن برنامـه ای، یـك مهنـدس عمـران بـا مهارت هـای دانش-بنیـان 
تربیـت می شـود. اكنون سـوال در اینسـت كه آیا بـرای خلق ابنیـه جدید، 
فارغ التحصیلـی در رشـته عمران كافیسـت؟ اگر بخواهیم واقع بین باشـیم! 
بـرای یـك كارآفریـن، ممكن اسـت مهارت مهندسـی عمران مفیـد واقع 
شـود، امـا كافی به نظر نمی رسـد. در اصـل، كارآفرینی یك ذهنیت اسـت 

كـه بایـد در نـزد یك مهندس عمـران ارتقـاء یابد. 

واحدهای نمونهموارد اصلیگروه

پایه و عمومی

زبان فارسی 1علوم مقدماتی
زبان انگلیسی 1فرهنگی و ملی
تربیت بدنیورزشی و هنری

 ...

دانش و اصول علمی
ریاضیات عمومیریاضیات
فیزیك عمومیفیزیك

 ...

پیشرفته و حرفه ای

ریاضیات مهندسیمهندسی عمومی
استاتیكمرتبط با حرفه

بتن
اصول جوش

 ...

جدول 1، گروه های اصلی و برنامه تحصیلی نمونه برای مهندسی عمران )ایران(

حـال فـرض كنیـد یـك مهنـدس عمـران بـا ذهنیـت مشـتاقانه به دنبال 
خلـق ابنیـه اسـت. او بایـد برای كسـب موفقیـت در حرفـه خـود، توانایی 
مدیریـت فعالیت هـای الزم جهـت تكمیل طرح در زمـان و با بودجه معین 
را داشـته باشـد. در ایـن خصـوص، وی بـا فعالیت هـای پروژه ای سـروكار 
دارد و به نظـر می رسـد كـه درک مفاهیـم مدیریت پروژه برای مهندسـین 

عمـران امـروزی یك نیاز اسـت. 

ارتقـاء ذهنیـت كارآفرینـی و دانـش مدیریـت پـروژه از طریـق یك طرح 
آموزشـی بازنگری شـده قابـل حصـول اسـت. ایـن برنامـه را می تـوان بـا 
افـزودن واحدهایـی بـه برنامـه تحصیلی اسـتاندارد و یـا با ارایـه دوره های 
تكمیلـی پس از تحصیل سـازمان دهی نمود. در مـدل EPMCE، افزودن 
واحدهایـی در مـورد كارآفرینی و مدیریت پروژه مورد نظر اسـت )جدول2(. 

ایـن واحدهـا ممكن اسـت سـرفصل های نمونه زیر را شـامل شـوند: 

• اصول مدیریت پروژه
• برنامه ریزی و كنترل پروژه

• مدیریت مهندسی پروژه
• مفاهیم كارآفرینی

• تهیه طرح كسب وكار

درصد %واحدها
1۰پایه و عمومی

3۰دانش و اصول علمی
5۰ تا 55پیشرفته و حرفه ای

5 تا 1۰مدیریت پروژه و كارآفرینی
EPMCE جدول 2، تركیب نمونه برای برنامه تحصیلی در مدل 

براسـاس مـدل EPMCE، واحدهـای اضافـی )یـا قسـمتی از واحدهـای 
اختیـاری( در سـال پایانـی تحصیـل ارایـه خواهند شـد )شـكل 1(. در این 
سـال، دانشـجویان مهندسـی زمینه فنی، دانش و مهارت هـای الزم برای 

اجـرای پروژه هـای كارآفرینانـه را كسـب كرده اند. 

 

EPMCE شكل 1، برنامه تحصیلی بر اساس مدل

حـال ممكـن اسـت این سـوال پیش آید كـه چه فوایـدی در پیاده سـازی 
این مدل آموزشـی وجود دارد؟ شـخصی را در نظر بگیرید كه سـرمایه گذار 
یـا كارآفرین بالقوه اسـت و ایـده ی جدیدی را مطرح می كند. سـپس برای 
طراحـی و سـاخت ایده خـود از متخصصین مهندسـی عمران درخواسـت 
همـكاری می نمایـد. در چنیـن حالتـی، وقتـی یـك مهنـدس عمـران بـا 
مفاهیـم كارآفرینـی و مدیریت پروژه آشناسـت، حصول مزایـای نمونه زیر 

دور از انتظار نیسـتند: 
1 - عدم چالش در همكاری كارآفرینانه؛

2- ارتقاء ذهنیت كارآفرینانه، كه در خود فرآیندهای مهندسی نیز مفید است؛
3- تقویت تفكر هم افزایی فعالیت های پروژه ای؛

4- در اختیار داشتن ابزار و روش های مدیریت پروژه؛
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بایـد متذكر شـد كـه وقتـی فارغ التحصیان مهندسـی عمـران، مجهز به 
ذهنیـت كارآفرینـی و مهـارت مدیریت پروژه هسـتند، توانایی دسـتیابی و 
رسـیدن به هر پیشـرفتی را خواهند داشـت. در اصل، یك متخصص فنی 
بـا تفكـر نوآورانه و مهـارت برنامه ریـزی، تكمیل فعالیت هـای كارآفرینانه 

را تسـهیل می نماید. 

نتیجه
اجـرای مـدل آموزشـی EPMCE، هنگامی در برنامه تحصیلی مهندسـی 
عمـران مفیـد خواهـد بود كـه به درسـتی تنظیم و تدوین شـود. ایـن بدان 
معناسـت كـه بایـد آن را با ماحظات و نیازمندی هـای ملی و بومی تطبیق 
داد تـا مثمرثمـر و محرک واقع شـود. درهرحال، مـدل حاضر به عنوان یك 
الگـوی پایـه بـرای تهیه برنامـه نهایی نیز قابل اسـتفاده اسـت. همچنین 
فرصـت عملی خوبـی برای پژوهشـگران به وجود مـی آورد تا ایـن مدل را 
بـا نیازهـای جامعه خـود منطبق سـازند. در انتها به خاطر بسـپارید كه یك 

مهنـدس پرانرژی بـا روحیه كارآفرینـی می تواند جهـان را تغییر دهد! 
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مقاله | عمران

آیا از بتن می توان به عنوان پوشش ضد حریق 
استفاده نمود؟

سیاوش قره ویسکی | مهندس شیمی
نازلی قره ویسکی | کارشناسی ارشد شیمی

در ایـن مقالـه پوشـش ها و مواد ضد حریـق مورد اسـتفاده در صنایع نفت، 
گاز و پتروشیمی بررسـی شـده و بـه نحـوه كار، خصوصیات آن هـا در برابر 

حریق هـا و نكاتـی دربـاره ی اجـرای این گونـه مواد پرداخته می شـود. 
ادوات در  لوله هـا و دیگـر  فلـزی، مخـازن،  بـرای حفاظـت سـازه های 
پتروشـیمی ها، مواد پایه سـیمانی سـبك كـه معموال حـاوی ورمیكوالیت 
حریق هـای  برابـر  در  مقـاوم  پوشـش های  مناسـب ترین  از  می باشـند 
هیدروكربنی هسـتند. اگر چه در سـیمان و بتن و پوشـش های ضد حریق 
مـواد مشـترک وجـود دارد اما خصوصیات ایـن مواد در درجـه حرارت های 
بـاال بسـیار متفاوت بوده و رفتـار آن ها در حریق با یكدیگر متفاوت اسـت. 
بـرای پاسـخ بـه ایـن سـوال كـه آیـا می تـوان از بتن بـه عنوان پوشـش 
ضـد حریق اسـتفاده نمـود یا خیـر، الزم می دانـم توضیحاتـی را در جهت 
آگاهـی از رفتـار بتـن و سـیمان های معمولـی در خال آتش سـوزی و در 
مقابـل حرارت هـای بـاال ارایه دهم و در نهایت پاسـخ سـوال را با توجه به 

آگاهی هـای داده شـده، بـه عهـده خواننده محتـرم بگذارم. 
بتـن بـه عنوان یكـی از مصالح سـاختمانی پر مصـرف، مقاوم و پایـدار در 
شـرایط جـوی مختلف اسـتفاده می گردد ولـی كاهش مقاومـت مكانیكی 
بتـن در اثـر افزایـش دمـا از معضـات رفتـار بتـن هنـگام آتـش سـوزی 

می باشـد. درخصـوص رفتاربتـن دربرابـر حریـق، هیچگونـه اسـتانداردی 
وجـود نـدارد و تنهـا رفتـار آن هـا بررسـی شـده اسـت از عمـده علـل آن 

می تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره كرد: 
- میزان متفاوت سیمان در بتن
- نوع و دانه بندی سنگ دانه ها

- نسبت آب به سیمان

افزایـش سـریع دمـا در آتـش باعـث خـرد شـدگی بتن همـراه بـا انفجار 
می گـردد. تـرک و خـرد شـدگی باعث انتقـال حـرارت به داخل بتـن و در 
نتیجـه سـازه و یا میلـه گردهای داخل بتن شـده و افزایش سـریع حرارت 

در الیه هـای داخلـی را سـبب می شـود. 
همانطـور كـه در مقاالت گذشـته عنوان شـد، بتن و سـیمان های معمولی 
در درجـه حرارت هـای بـاال مقاومت خـود را به شـدت از دسـت می دهند. 
بر اسـاس تحقیقـات انجـام شـده، بین دمـای محیط تـا حـدود 5۰۰ درجه 
سـانتیگراد، بتـن نیمـی از مقاومت خود را از دسـت خواهـد داد و با توجه به 
دمای حریق هیدروكربنی كه ظرف مدت كمتر از 5 دقیقه به بیش از 12۰۰ 
درجه سـانتیگراد می رسـد، بتن نمی تواند در برابر حریق پوشـش مناسـبی 
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باشـد و می بایسـت سـطوح بتنـی نیز با مـواد ضد حریق محافظت شـوند. 
تبخیـر آب در دمای بیـن 1۰۰ تا 3۰۰ درجه سـانتیگراد باعث ایجاد فشـار 
در داخـل بتنHSE تا ۸MPa )مقاومت بتن 5MPa HSE می باشـد. 
( شـده كـه در نهایـت موجب خرد شـدگی و انفجـار می گردد. بـه عبارتی 

هـر چـه نفوذ پذیری بتن كمتر باشـد خرد شـدگی آن بیشـتر می شـود. 
بطـور كلـی دمـا 4۰۰ درجـه سـانتیگراد بـرای شـروع كاهـش سـریع 
شـاخص های رفتـاری بتـن تعریـف شـده اسـت. آتـش سـوزی و انفجـار 
 Channel )199۶( ،دانمارک Great Belt )1994( بتـن در تونل هـای
انگلسـتان و )Manche )199۶، حاكـی از عدم مانـدگاری بتن در حریق 
می باشـد، به طوری كه در تونـل channel از45 سـانتیمتر ضخامت بتن، 
4۰ سـانتیمتر آن فروریخـت. عـاوه بر آتـش، اطفاء آن توسـط آب، عامل 

مهـم دیگـری بـرای ایـجاد حالت انفجـاری در بتن می باشـد. 

نمودار كاهش مقاومت كششی بتن با افزایش دما: 

عـاوه بـر ناپایـداری بتـن در هنـگام افزایـش دمـا، انتقـال حـرارت زیـاد 
نسـبت بـه ضـد حریق هـا نیـز از نقـاط ضعـف بتـن می باشـد. 

بـا حـرارت دادن، بتـن در ابتـدا منبسـط می شـود و بـا از دسـت دادن آب 
تبلـور، كاهش تقریبا مسـاوی با انبسـاط حرارتی اولیـه در آن پدید می آید. 
ضریـب انبسـاط حرارتـی سـنگدانه های مصرفـی در مخلوط بتـن، مقدار 
سـنگدانه ها و نسـبت سـنگدانه ها نیز بر ضریب انبسـاط حرارتی بتن موثر 
اسـت. تفـاوت بیـن ضریـب انبسـاط حرارتی سـنگدانه ها و خمیر سـیمان 
نیـز ممكـن اسـت در دماهـای بـاال چسـبندگی بیـن سـنگدانه ها و خمیر 
سـیمان اطـراف آن هـا را از بیـن ببـرد و باعث از هم پاشـیدن بتـن گردد. 
بـه عبـارت دیگـر در حضور آتـش، تاثیر دما بر بتن شـدیدتر می شـود و در 
نتیجـه بـا تبخیر آب بیـن ذرات، الیه های داغ سـطحی جسـم داخلی بتن 

جـدا وكنده می شـود. 
در سـاخت بتـن سـبك كـه بـه نام هـای "بتـن اسـفنجی" و یـا "بتـن 
متخلخـل" نیـز می شناسـند بـه جـای سـنگدانه های معمولـی بـا وزن 
مخصـوص حداقـل 2/۶ گـرم بـر سـانتیمتر مكعـب، از مصالـح متخلخل 
سـبك و الیـاف ماننـد و یا ذرات درشـت اسـتفاده می شـود. بتن سـبك در 
برابـر انتقـال حرارت، عایق بسـیار خوبی اسـت ولی وجود منافـذ و فضای 
بیـن ذرات مقاومـت بتـن سـبك را در مقایسـه بـا بتـن معمولـی كاهش 
می دهـد امـا در مقابـل به ایـن دلیل كه بار سـازه بر روی بتن های سـبك 

زیـاد نخواهـد بـود مقاومت الزامی نیسـت. 
پوشـش های ضـد حریق برپایـه ورمیكولیـت در حقیقت انـواع مختلفی از 
بتن هـای سـبك هسـتند كـه تركیبـات شـیمیایی خاصی جهـت افزایش 
مقاومـت در برابـر آتـش و بهبـود خـواص بـه آن اضافـه شـده اسـت و 
برحسـب مواد مصرفی دانسـیته ای در حدود ۰/3 تا ۰/۸ گرم بر سـانتیمتر 
مكعب دارند و به همین علت بسـیار سـبك هسـتند و بار اضافی بر سـازه 

نمی كنند.  تحمیـل 
ورمیكولیـت دارای سـاختار پولـك ماننـد و متـورق )تا حدی شـبیه میكا(، 
در حـرارت ۶5۰ تـا 1۰۰۰ درجـه سـانتیگراد حـرارت دیـده و بـه صـورت 
ورقه هـای نـازک تا 3۰ برابر حجم اولیه خود منبسـط می شـود و در نتیجه 
وزن مخصوص منبسـط شـده شـدیدا كاهش می یابد و درنتیجه بتنی كه 

بـا آن سـاخته می شـود عایـق حرارتی بسـیار عالی خواهـد بود. 
ایـن پوشـش ها جهـت انـواع حریق هـای ناشـی از سـوختن تركیبـات 
شـیمیایی و هیدروكربنـی مـورد اسـتفاده قرار می گیـرد. این پوشـش ها با 
روش اسـپری، بـا ضخامـت حـدود 4 - 1 سـانتیمتر قابـل اجـرا هسـتند. 
اعمـال ایـن پوشـش ها روی كلیـه سـطوح فلزی و بتنـی، مخـازن افقی، 
عمودی و كروی بسـیار سـاده می باشـد، چسـبندگی بسـیار عالی به سطح 
دارنـد و در برابر حریق هـای هیدروكربنی در دمـای 1۶۰۰ الی 1۸۰۰درجه 

سـانتیگراد بـه مـدت حداقـل 1 و حداكثر 4 سـاعت مقاوم می باشـد. 
بـا توجـه به مـوارد فوق، بتـن معمولی صرفـا به عنوان مصالح سـاختمانی 
كاربـرد دارد و حتـی توصیه می شـود سـطح قسـمت های بتنی سـاختمان 

نیـز با اسـتفاده از پوشـش های ضـد حریق محافظت شـود. 
پوشـش های ضد حریق پایه سـیمانی به روش اسـپری و با ضخامت های 
مختلـف قابل اجرا اسـت و این پوشـش ها روی كلیه سـطوح فلزی، بتنی، 
مخـازن افقـی و عمـودی و كـروی قابـل اجرا می باشـد و به سـطح فوالد 
چسـبندگی خوبـی دارد. بایـد توجـه داشـت اجرا پوشـش های ضـد حریق 
بسـته بـه نـوع سـطح زیریـن و شـرایط محیطـی تـا چندیـن الیـه مواد 
مختلـف اجرا می شـود واجرا آن می بایسـت توسـط متخصصیـن با تجربه 
و كار آزمـوده اجـرا شـود تـا از بروز مشـكات بعدی مانند تـرک خوردگی 

و ریزش پوشـش جلوگیری شـود. 
بـر خـاف سـیمان و بتـن داشـتن اسـتاندارد های معتبـر جهانـی بـرای 
پوشـش های ضـد حریق امری بسـیار مهم و ضـروری می باشـد. از جمله 
ایـن اسـتاندارد ها بـرای مـواد ضد حریـق پایه سـیمانی بـرای حریق های 

هیدروكربنـی می تـوان بـه مـوارد ذیل اشـاره كرد: 
UL-1۷۰9 استاندارد -

BS استاندارد -
RWS استاندارد -

معرفی استاندارد های پوششهای ضد حریق 
بـا پیشـرفت علم و تكنولـوژی در صنعـت نفـت، فرآیند ها ودسـتگاه های 
پیچیـده تـری مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد تـا میـزان تولیـد و كارایی را 
بـاال بـرد. اگـر چـه در سـال های اخیـر اسـتفاده از فرآیند هـای پیشـرفته 
و دسـتگاه های جدیـد تـر، خطـر وقـوع حـوادث را كاهـش داده اسـت اما 
از طـرف دیگـر در صـورت بـروز حادثـه، صدمـات شـدید تـر خواهـد بود 
به طوری كـه یـك حادثـه حریـق می توانـد به قـدری وسـیع باشـد كـه به 

یـك فاجعـه اقتصـادی، انسـانی ویـا زیسـت محیطی تبدیل شـود. 
حجـم خسـارات وارده در سـال های اخیـر به لزوم حفاظت از تشـكیات و 
سـازه های عظیمی كـه بـا صرف هزینه و وقت و انرژی بسـیار مهیا گشـته 
انـد تاكیـد دارد و امید اسـت با آگاهی هـای روز افـزون در این زمینه صرف 
هزینـه ای اولیـه جهت پیشـگیری از خسـارات و هزینه های جبـران ناپذیر 
احتمالـی آتی بـه فرهنگی ارزنـده در میان صنعتگران عزیـز تبدیل گردد. 
حفـظ و پایـداری دیوارها، سـتونها، سـطوح و سـقفها و سـایر قسـمتهای 
یـك سـاختمان در شـرایط آتش سـوزی یكـی از مهم تریـن مـوارد ایمنی 
سـازه های مـورد اطمینـان و محفوظ می باشـد كه تهدیدی برای سـاكنان 
و یـا سـاختمان های اطـراف نبـوده و محل امن و آسـایش و مـورد اعتماد 
اسـت. ضمـن اینكـه ایـن مسـاله بسـیار حائـز اهمیـت اسـت كـه یـك 
وحـدت و یكپارچگـی بـرای ارزیابـی ایمـن سـازی سـازه های یكسـان و 
مـوارد مشـابه ایجـاد گـردد و معیاری برای یكسـان سـازی میـزان ایمنی 
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سـازه ها داشـته باشـیم. بدین منظور خواص مقاومت مواد و كاربردشـان در 
سـازه های مختلف در مقابل حریق بر اسـاس اسـتاندارد وسـیعی در موارد و 

كاربرد هـای گسـترده ای و تحـت شـرایط متفاوتـی ارزیابی می شـود. 
بـرای تدویـن ایـن اسـتاندارد ها آتش با شـدت و حـدود كنترل شـده ای را 
در دوره هـای زمانـی معینـی در معـرض مواد ضـد حریق قـرار می دهند. 

كارایـی مـواد و اجـزاء بر اسـاس مـدت زمـان مقاومـت در برابـر آتـش 
و رفتارشـان قبـل از اولیـن نقطـه بحرانـی مـورد مشـاهده و ارزیابـی قرار 
می گیـرد. نتایـج گـزارش شـده در هـر نـوع از آتـش مـورد قضـاوت قرار 

گرفتـه و اعـام می شـوند. 
روش هـا بـه عنوان آزمایش اسـتاندارد حریـق نامیده می شـوند و كارایی ها 
بر اسـاس مـدت زمان هایـی )2، ۶،... سـاعت( كـه در معـرض آتـش قـرار 

گرفتـه و ایسـتادگی نمایند، ارزیابی می شـوند. 
سـازمان های  و  آتش نشـانی ها  قبـول  مـورد  شـرایط  اسـتاندارد ها  ایـن 

می باشـد.   )HSE(ایمنـی
 ASTME119، اسـتاندارد های  روش  معـادل   UL2۶3 اسـتاندارد   -1
ANSI A2، NFPA 251، UBC ۷-1 اسـت كـه اسـتانداردهای مرجـع 

می باشـند. 
UL ۷23 2- استاندارد

 ASTM E۷3۶ 3- استاندارد
ASTM E۶۰5 4- استاندارد

UL 1۷۰9 5- استاندارد
به توضیح مختصری از هر كدام از استانداردها می پردازیم: 

UL۲۶۳ ۱ - استاندارد
موارد اسـتفاده این تسـت بـرای انواع سـازه های تركیبی بنایی، سـتون ها، 
دیوارهـا، سـازه های كامپوزیتـی، اسـتیل اسـتراكچر و... می باشـد. و ایـن 
اسـتاندارد حداقل ایمنی مورد تایید برای ضد حریق سـازی تمامی سـازه ها 
اعـم از مسـكونی و صنعتی می باشـد. بطور كلـی ارزیابی مـواد ضد حریق 
بر اسـاس میـزان كارایـی و مقاومـت آن در مقابل آتش و حفاظت از سـازه 
در خال آتش سـوزی اسـت و نه بر اسـاس قابل اسـتفاده بـودن روكش یا 
رنـگ ضـد حریق پـس از آتش سـوزی. در واقع پوشـش ضد حریق سـازه 
را حفـظ می كنـد امـا پس از آتش سـوزی دیگر مورد اسـتفاده نبـوده و باید 

رنـگ را تراشـیده و از نـو رنگ یا روكش انجام شـود. 
نمونـه تحـت آزمایـش در شـرایط معیـن تحـت آتـش كنتـرل شـده قرار 
می گیـرد تـا دمـای آن در طـول دوره زمانـی مشـخص بـه مقـدار معیـن 
برسـد، بـه عنـوان مثـال نمونه تحـت آتـش كنترل شـده ای بـرای مدت 
2 سـاعت قـرار می گیـرد و دمـای آتـش در طـول ایـن مـدت بایـد بطور 
مشـخصی افزایـش یافتـه و مثـا تـا 11۰۰ درجه سـانتیگراد بـاال رفته و 

سـپس ثابـت بماند. 
ایـن اسـتاندارد بـرای هـر بخـش از یـك سـازه به گونـه ای تعریف شـده 
اسـت. دیـوار، پارتیشـن، سـتونها و تیر های ضد حریق شـده بایـد در طول 
دوره زمانـی مـورد نظـر مقاومـت كرده و اگـر به عنوان حامل هسـتند باید 
در طـول حریـق تحمـل بـار وارده از طرف طبقات باال را داشـته باشـند و 
همچنین در حین آزمایش مقاومت الزم را در برابر فشـار آب آتش نشـانی 
در هنـگام اطفـاء حریق داشـته باشـند و در اثر انبسـاط و انقبـاض ناگهانی 
خـورد نشـود و شـعله یـا گاز را از خود عبور ندهـد و اجازه نفوذ شـعله را به 

بخش هـای كنـاری ندهد. 
همچنیـن ایـن اسـتاندارد انتقال حرارت در سـازه مورد نظـر و انتقال گازی 
كـه بـه انـدازه كافـی گرم شـده تا سـبب شـعله ور گشـتن مواد سـلولزی 
سـوختنی مثـل پـرده و مبلمـان و... كـه در سـمت دیگـر دیـوار اسـت، را 
انـدازه می گیـرد. در یـك قاعـده كلی انتقـال حـرارت از دیوار یا پارتیشـن 
در خـال آتش سـوزی بـه سـمت دیگر دیـوار كه در معرض آتش نیسـت 

نبایـد باالتـر از میانگیـن دمای 139 درجه باشـد. 
 UL 2۶3 میانگیـن دمـای حریق و افزایش دما در سـازه هایی كه تاییدیـه

بـه آن هـا تعلق می گیـرد بدین صورت اسـت: 
در 5 دقیقـه اول دمـا بـه 1۰۰۰ درجـه فارنهایـت، در 15 دقیقه بـه 14۰۰، 
در 3۰ دقیقـه بـه 155۰، در ۶۰ دقیقـه بـه 1۷۰۰، در 12۰ دقیقه به 1۸5۰، 
در 1۸۰ دقیقـه بـه 1925 و در 24۰ دقیقـه بـه 2۰۰۰ درجـه فارنهایـت 
برسـد. همانطـور كـه از ایـن اعداد پیداسـت سـرعت افزایش دمـای آتش 
در ایـن حریـق بسـیار پایین تـر از سـرعت افزایـش دمای آتـش در حریق 
هیدروكربنـی می باشـد. و این اسـتاندارد تنهـا می تواند مهر تاییـدی برای 
كارایـی ضـد حریـق در سـازه هایی باشـد كـه تغیـرات و افزایـش دمـای 

حریـق طبـق آنچـه گفته شـد بـه آرامی صـورت گیرد. 
معادله تغیرات دما بر حسب زمان در حریق سلولزی: 

 T = 20+345*LOG(8*t+1)
 همانگونـه كه می دانیـم در حریق های هیدروكربنی ظـرف مدت 5 دقیقه 
دمـا بـه 2۰۰۰ درجـه فارنهایت می رسـد و بطـور ناگهانـی افزایش می یابد 
پس سیسـتم ضـد حریق در حریق های پتروشـیمی ها باید بسـیار مقاوم تر 

و مورد تایید UL 1۷۰9 باشـد. 

UL۷۲۳ ۲- استاندارد
بطـور كلـی در مـوارد شـعله ور شـدن سـطح و گسـترش دود در ضمـن 
 UL حریـق، موادی بررسـی و طبقه بندی می شـوند كه بـا روش آزمایش
۷23 )و یـا معادل هـای آن: NFPA 255, ASTM E۸4( مـورد تایید قرار 
می گیرنـد. UL۷23 روش آزمایـش بـرای مشـخصه یابی مـواد و مصالح 

سـاختمانی در سوختن سـطح می باشد. 
ضریب گسـترش آتش در سـطح باید كمتر از 2۰۰ و ضریب گسترش دود 

در ایـن مواد باید كمتر از 45۰ باشـد. 
مـواد ضـد حریـق بـه دو صـورت هسـتند: 1( مـواد ضـد حریقـی كـه به 

صـورت اسـپری روی سـطح اجـرا می شـوند. 
2( مـواد ضـد حریقـی كه به شـكل ماسـتیك یـا خمیر مانند روی سـطح 

 .Intumescent اعمـال می شـوند و روكش هـای
در مقالـه آتـی روكش هـای Intumescent بطور كامل مورد بررسـی قرار 

می گیرند. 

ASTM E736 ۳- استاندارد
ASTM E۷3۶ روش آزمایـش اسـتاندارد برای پیوسـتگی و چسـبندگی 

اسـپری مـواد ضـد حریق اجـرا شـده روی اجزا سـازه می باشـد. 
بـر طبـق دسـتورالعمل ASTM E۷3۶ آزمایش پیوند برای سـطوحی كه 

یـك الیـه آسـتری خـورده اند یا قبـا رنگ شـده اند، انجام می شـود. 
پیونـد روكـش ضدحریـق با سـطح زیریـن در مـواردی كه سـطح زیرین 
بـه علـت رنگ قبلی اسـیدی بوده باشـد )مثـل رنگ های آلكیدی( بسـیار 
كـم اسـت و در ایـن مـوارد نیـاز بـه یـك عامـل پیونـد دهنـده یـا الیـه 
روكـش كلیـدی )key coat( داریـم كه مابین سـطح مـورد نظر و روكش 
ضد حریـق قـرار گرفته و PH خنثـی دارد و با هردو الیه كه یكی اسـیدی 
)سـطح رنگ شـده( و دیگری قلیایی )روكش ضد حریق( می باشـد، پیوند 
می خـورد و موجـب چسـبندگی مناسـب روكـش بـه سـطح می گـردد. در 
صورتـی كـه دسـتیابی بـه پیوند و چسـبندگی مناسـب مقـدور نباشـد، به 
كمـك تـوری فلزی حصـاری در بـر گیرنده اطـراف روكش بوجـود آورده 
و بـه كمـك پین هایـی آن را به سـطح متصـل می كنند و ماننـد حفاظی از 
جـدا شـدن روكـش از سـطح جلوگیری می كننـد. در تیرهای سـایز خیلی 
بـزرگ پوشـش دادن 25% از وسـط عرض تیر به كمـك توری های فلزی 

می كند.  كفایـت 
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ASTME605 ۴- استاندارد
ASTM E۶۰5 روش آزمایش اسـتاندارد برای ضخامت و دانسـیته مواد 

ضد حریق اجرا شـده روی اجزا سـازه می باشـد. 

 ul 1790 ۵- استاندارد
ایـن  می باشـد.  ضـروری  پتروشـیمی ها  بـرای   UL1709 اسـتاندارد 
اسـتاندارد شـامل مـواردی اسـت كـه دمـای آتـش در حین حریـق ظرف 
مـدت 5 دقیقـه با افزایشـی ناگهانـی تـا 2۰۰۰ درجه فارنهایت می رسـد و 

در ایـن دمـا باقـی می مانـد. 
در آتـش سـوزی های سـاختمان ها و سـایر سـازه های شـهری نیـاز بـه 
داشـتن UL1709 بـرای تاییـد روش و مـواد ضدحریق نمی باشـد و تنها 
تاییدیـه UL263 كفایـت می كنـد چرا كه این سـازه ها فقـط دچار حریق 
سـلولزی می شـوند و تا 24۰ دقیقه دمـای آتش بـه 2۰۰۰ درجه فارنهایت 
نخواهـد رسـید. امـا در پتروشـیمی ها بـه علـت وجـود مـواد هیدروكربنی 
دمـای آتـش به سـرعت ظرف مـدت 5 دقیقه بـه 2۰۰۰ درجـه فارنهایت 
رسـیده و ایـن افزایـش ناگهانـی دمـا می توانـد سـازه و سـتون ها را در 
صورتـی كـه مقاومـت كافی نداشـته باشـند به دمـای بحرانی رسـانیده و 

باعـث ریزش و انهـدام سـازه گردد. 
همچنیـن ایـن سیسـتم های ضـد حریق بایـد مقاوم بـه انـواع حال های 
در  آتش سـوزی  حیـن  در  كـه  چـرا  باشـند  نیـز  اسـیدی  و  شـیمیایی 
پتروشـیمی ها نشـتی مـواد شـیمیایی و اسـیدی دیگر نیـز اتفـاق می افتد 
كـه ایـن مواد خـود خطری بـرای مقاومـت سـازه در مقابل حریق اسـت. 

معادله تغییرات دما بر حسب زمان در حریق هیدروكربنی: 

T = 20 + 1080 *(1-0,325*e-0,167*t-0,675*e-2,5*t)
 

نمودار تغیرات دما بر حسب زمان در انواع حریق. 

نمودار استانداردهای مورد تایید در هر نوع حریق با توجه به اختاف تغیرات دمایی 

در انتها امید اسـت توانسـته باشـیم حق مطلـب را ادا كـرده و گامی هرچند 
كوچـك در جهـت اطـاع رسـانی و یافتن پاسـخ مناسـب در اختیار شـما 

قرار داده باشـیم. 
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مقاله | مکانیک

صرفه جویی در مصرف انرژی با استفاده از لوله های جی آر پی

جوادمیرصادقی | کارشناس مکانیک

۱- مقدمه: 
 بر اسـاس مدارک ارایه شـده توسـط سـازمان بهره وری انرژی ایران )سابا(، 
دالیـل بـاال بـودن مصرف انـرژی در ایران شـامل مـواردی از قبیل رشـد 
جمعیـت، ورود وسـایل و لـوازم جدیـد مصرف كننـده انرژی، عـدم رعایت 
الگوهـای صحیـح مصرف انرژی، رشـد نسـبی بخش صنعت، فرسـودگی 
برخی صنایع، ورود تجهیزات غیر اسـتاندارد به كشـور، اسـتفاده از وسـایل 

و لـوازم پـر مصرف و غیره می باشـد. 
به منظور بررسـی راهكارهای عملی كاهش و بهینه سـازی مصرف انرژی 
تا بحال نسـبت به برگزاری همایش ها، سـمینارهای مختلـف، كارگاه های 
آموزشـی، دوره هـای مدیریـت انـرِژی، انتشـار بولتـن و مقـاالت علمی در 
عرصـه بهینه سـازی مصـرف انـرژی از طـرف متولیان مربوطـه باالخص 
وزارت نیـرو و صنایـع اقـدام شـده اسـت كـه نتایـج این حركـت فرهنگی 
منجـر بـه كاهـش نسـبی مصـرف انـرژی و مجموعـه اقدامات دیگـر از 
قبیـل نصب سیسـتم های هوشـمند، حمایـت از اسـتفاده از المپ های كم 
مصـرف، عایـق كاری دیواره هـای خارجی وسـقف سـاختمان، اسـتفاده از 
پنجره هـای دو جـداره و باالخـره تعمیم برچسـب انرژی برای سـایر لوازم 
مصـرف كننـده انرژی در كشـور بـوده ولیكن متاسـفانه علیرغـم اقدامات 
انجـام شـده، همچنـان مصـرف انرژی در كشـورمان نسـبت بـه میانگین 
جهانـی حـدود دو برابـر بـوده و بایـد در سـایر عرصه هـای دیگـر اطـاع 
رسـانی و آگاه سـازی نمـود. یكـی از ایـن مقوله هایـی كـه بررسـی و كار 
كارشناسـی زیـادی را می طلبـد، مبحـث بهینه سـازی مصـرف انـرژی در 
خطـوط انتقـال آب و سـیاالت دیگـر در قالـب اسـتفاده از لوله هـای كـم 
مصـرف می باشـد. لذا ایـن مقاله به لـزوم بازنگری در انتخـاب لوله های با 
ضریـب زبـری كـم ماننـد لوله های جـی آر پی بـا ذكر مسـتندات علمی و 

فنـی مربوطه می پـردازد. 

۲- خالصه مطالبی از مکانیک سیاالت: 
جهت محاسـبه افت فشـار در لوله و اتصاالت از روش های مختلفی مانند 
هیـزن ویلیـام، دارسـی وایسـباخ و مانینگ اسـتفاده می شـود كـه فرمول 
هیـزن ویلیـام بـه لحاظ عملی كاربـرد زیـادی در هیدرولیك داشـته و نرم 
افزار هـای تخصصـی نیـز بر اسـاس آن طراحی شـده اند. به نقـل از كتاب 
اسـتاندارد AWWA MANUAL- M45 جهت محاسـبه افت فشـار در 
خطـوط لولـه و همچنیـن قدرت مورد نیـاز الكتروپمپ ها و باالخـره انرژی 
الكتریكـی مصرفـی سـالیانه از فرمـول هیـزن – ویلیام و سـایر معادالت 

دیگـر در سیسـتم متریك به شـرح ذیل اسـتفاده می شـود: 

hf = [3. 35 × 10^6 Q/(Cd^2. 63)]^1. 852 
Hf = (hf)(L)/100 
HP = Q ρ1 Hf/102

1 kW = 102 kg-m/sec
Hf = (hf)(L)/100, m
Ec = (HP)(24)(365)/eff
AEC = (Ec) (UEC)

که در آن: 
hf: افت فشار در یك صد متر طول لوله بر حسب مترستون آب 

Q: دبی عبوری از لوله برحسب لیتر در ثانیه 
C: ضریب زبری لوله 

d: قطر خارجی لوله برحسب میلی متر 
L: طول خط انتقال بر حسب متر 

HF: افت فشار كلی لوله برحسب متر ستون آب 
ρ: دانسیته سیال بر حسب كیلوگرم بر لیتر 

HP: انرژی الكتریكی مورد نیاز بر حسب كیلووات 
Ec: انرژی الكتریكی مصرفی سالیانه برحسب كیلووات ساعت 

eff: راندمان پمپ و الكتروموتور )۰. ۰-۷5. ۸5( 
AEC: ارزش انرژی مصرفی سالیانه بر حسب دالر 

UEC: قیمت هر كیلوات ساعت بر حسب دالر 
تذكـر: در سیسـتم انگلیسـی فرمـول و روابـط فـوق الذكـر به شـكل زیر 

می باشـند: 
hf = [42. 7 Q/(Cd^2. 63)]^1. 852 
HP = Q ρ1 Hf/33000

كه در آن: 
hf: افـت فشـار در یـك صـد فـوت طـول لولـه معـادل بـر حسـب فوت 

سـتون آب 
Q: دبی عبوری از لوله برحسب گالن در دقیقه 

C: ضریب زبری لوله 
d: قطر داخلی لوله برحسب اینچ 

L: طول خط انتقال بر فوت 
HF: افت فشار كلی لوله برحسب فوت ستون آب 

ρ: دانسیته سیال بر حسب گالن بر دقیقه 
HP: انرژی الكتریكی مورد نیاز بر حسب اسب بخار

Ec: انرژی الكتریكی مصرفی سالیانه برحسب اسب بخار 
eff: راندمان پمپ و الكتروموتور )0. 0-75. 85( 

AEC: ارزش انرژی مصرفی سالیانه بر حسب دالر 
UEC: قیمت هر كیلوات ساعت بر حسب دالر

همانگونـه كه ماحظـه می گردد انـرِژی الكتریكی مورد نیـاز جهت پمپاژ 
سـیاالت ارتباط مسـتقیم با میزان دبی انتقالی، قطر لوله، طول خط انتقال 
و ضریـب زبـری لولـه داشـته كـه در نتیجـه بـرای لوله های جـی آر پی و 
سـایر لوله هـای دیگـر مانند لوله هـای پلی اتیلن و پی وی سـی كـه دارای 
ضریـب زبـری باالیـی بـوده، میزان انـرژی مصرفـی به حد چشـمگیری 
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كاهـش یافتـه و ایـن میزان تقریبـا با توان دوم نسـبت معكـوس تغییرات 
ضریب زبری متناسـب می باشـد. 

۳-ضوابط انتخاب نوع لوله ها و تعریف لوله های کم مصرف: 
در انتخاب نوع لوله ها باید موارد زیر در نظر گرفته شود: 

- فشار پذیری لوله برای فشار كار مورد نظر در جریان های یكنواخت و انتقالی. 
- مقاومت در مقابل سایش جریان آب. 
- دارا بودن طول عمر مفید مورد نیاز. 

- اطمینان از كیفیت جنس لوله. 
- ویژگی های هیدرولیكی و ضریب زبری لوله. 

- مقاومت در مقابل خوردگی. 
- هزینه تهیه و تولید لوله. 
- امكانات تولید در كشور. 

- سهولت تعمیرات و نگهداری. 
- نوع اتصاالت مورد استفاده. 

انـرژی مصرفـی در لوله هـای خـط انتقال سـیاالت صرف غلبـه نمودن بر 
افت فشـار داخلی لوله گردیده كه بسـتگی به صیقلی بودن سـطوح داخلی 
لوله هـا دارد. لـذا لوله هـای كـم مصرف بـه لوله هایی اطـاق می گردد كه 
دارای زبـری كمتـری باشـند. در این نـوع لوله ها، انرژی پمپاژ در مقایسـه 

با سـایر لوله هـا به حد چشـمگیری كاهش پیـدا می نماید. 
میـزان زبـری بـر حسـب میلـی متـر بـرای لوله هـای مختلف منـدرج در 

مواخـذ فنـی معتبـر بـه شـرح جـدول زیر می باشـد. 

لوله کارکرده لوله نو نوع لوله
۰,۰2-۰,۰3 ۰,۰2-۰,۰3 جی آر پی 
1,۰۰-3,۰۰ ۰,۰5-۰,1۰ فوالدی 
1,۰۰-3,۰۰ ۰,25 - 1,۰۰ چدنی 
1,۰۰-4,۰۰ ۰,4۰ -1,2۰ بتنی

۴- ذکر چند مثال فنی: 
بـرای اثبـات اهمیـت تاثیر انتخاب نـوع لوله در خطوط انتقـال به ذكر چند 

مثـال فنـی كه از مواخذ معتبر اسـتخراج گردیده، پرداخته می شـود. 
مثـال اول - در یـك پـروژه خـط انتقال به طول 3۰۰۰ متـر آب با دبی 3۰ 
لیتـر در ثانیـه در لولـه به قطـر 15۰ میلی متر در جریان می باشـد. چنانچه 
بـرای انتقـال آب از دو گزینه لوله جی آر پی و لوله فوالدی اسـتفاده شـود، 
محاسـبات میـزان ارزش مصـرف انرِژی سـالیانه و كل هزینـه مربوطه در 

طول بیسـت سـال بـه قرار ذیل می باشـد. 
بـا احتسـاب ضریـب زبـری هیـزن ویلیـام بـرای لوله هـای جـی آر پی و 

فـوالدی بـه ترتیـب برابـر بـا 15۰ و 1۰۰ داریـم: 
الف - برای لوله جی آر پی: 

hf = [3. 35 × 10^6 Q/(Cd^2. 63)]^1. 852 
hf = [3. 35 × 10^6 × 30/(150 × 150^2. 63)]^1. 852 = 1. 
55 m/100 m
Hf = 46. 5 m for the entire line 
HP = Q ρ1 Hf/102
= 30(1)(46. 5)/102 = 13. 68 kW
Ec = (HP)(24)(365)/eff
= 13. 68(24)(365)/0. 80 = 150,000 kW-hr
AEC = (Ec) (UEC)
= 150,000 (0. 06) = $9,000/yr

= $180,000 over 20 years
ب- برای لوله فوالدی: 

hf = [3. 35 × 10^6 × 30/(100 × 150^2. 63)]^1. 85 = 3. 29 
m/100 m
Hf` = 98. 6 m for the entire line
HP = Q ρ1 Hf/102 
= 30(1)(98. 6)/102 = 29 kW
Ec = (HP)(24)(365)/eff
= 29(24)(365)/0. 80 = 318,000 kW-hr
AEC = (Ec) (UEC)
= 318,000 (0. 06) = $19,080/yr
= $381,600 over 20 years

تذکـر: الزم به ذكر اسـت كـه ضریب زبـری لوله های فـوالدی در مدت 
فـوق ثابـت در نظـر گرفته شـده در حالیكـه در لوله فوالدی میـزان زبری 
داخلـی لوله هـا برحسـب زمان افزایـش یافتـه و ضریب زبری پـس از 2۰ 
سـال بـه مقدار ۸۰ كاهـش یافته و از ایـن رو هزینه های پمپاژ متناسـب با 

آن افزایـش می یابد. 
مثـال دوم: در یـك پـروژه خط انتقـال افقی به طـول 3۰۰۰ فـوت )بدون 
تغیـر كـد ارتفاعی( در نظر اسـت 12۰۰ گالن در دقیقـه آب صنعتی در لوله 
بـه قطـر ۸ اینـچ جریان یابد. در این پروژه اسـتفاده از دو نـوع لوله فوالدی 
و لولـه جـی آر پـی مـد نظـر می باشـد. محاسـبات هزینه انـرژی مصرفی 
در سـال اول و همچنیـن مجموع هزینه های سـرمایه گذاری و هزینه های 
جـاری در مـدت 2۰ سـال بـا احتسـاب نـرخ بهـره 1۰ درصد با احتسـاب 
ارزش ۰. ۰3۷5 دالر بـرای هـر اسـب بخـار بـه تفكیـك برای هـر یك از 

لوله هـای فـوق به قـرار زیر می باشـد: 
الف – محاسبات برای لوله فوالدی: 

قطـر داخلـی لوله فـوالدی رده فشـاری 4۰ به قطر اسـمی ۸ اینـچ برابر با 
۷. 9۸ اینچ می باشـد. 

 hf = [42. 7 Q/(Cd^2. 63)]^1. 852

 

HP = Q ρ1 Hf/33000
Hp=1200 (8. 34) 82. 5 /33000= 25 HP
Ec = (HP)(24)(365)/eff
=25 (24)(365)/0. 80= 237750 Hp-hr
AEC = (Ec) (UEC)
= 237750 (0. 0375) = $10266 $ /yr

ب- محاسبات برای لوله جی آر پی 
hf = [42. 7 Q/(Cd^2. 63)]^1. 852
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HP = Q ρ1 Hf/33000
Hp=1200 (8. 34) 48. 00 /33000= 14. 65 HP
Ec = (HP)(24)(365)/eff
= 14. 56 (24)(365)/0. 80= 159432 Hp-hr
AEC = (Ec) (UEC)
= 159432 (0. 0375) = $5978 $ /yr

بر اسـاس محاسـبات فـوق الذكـر، میـزان صرفه جویی حاصلـه در سـال اول 
پـروژه به دلیـل كاربـرد لوله هـای جی آر پـی بالغ بـر 42۸۸ دالر می باشـد و از 
آنجایی كـه میـزان زبـری داخل لوله های فوالدی در سـال های بعـد به تدریج 
رو بـه افزایـش می باشـد، میزان انـرژی مصرفی بـرای لوله های فـوالدی هر 
سـاله رو بـه افزایـش بـوده و از ایـن رو هزینه هـای جـاری پروژه نیز هرسـال 
نسـبت به سـال قبـل افزایش خواهد یافـت، كما اینكه مقـدار انرژی مصرفی 
در سـال بیسـتم از 25 بـه ۶۰ اسـب بخار به صورت صعـودی تغییر می نماید. 
منحنـی تغییرات ضریب زبری در لوله ای فوالدی در شـكل شـماره 1 نشـان 

داده شـده است. 
 

شكل شماره 1- تغییرات ضریب زبری لوله های فوالدی
همانگونه كه در شـكل مشخص اسـت، ضریب زبری در لوله های فوالدی 
در سـال اول 12۶ بوده كه پس از 2۰ سـال این مقدار به حدود ۸۰ كاهش 
پیـدا می نمایـد، در حالیكـه ضریـب زبـری لوله هـای جـی آر پـی در طول 
مـدت پروژه یكسـان بوده و تغییری نمی نماید. در شـكل شـماره 2 میزان 
تغییـرات انـرژی مصرفـی بـرای هـر دو نوع لوله نشـان داده شـده اسـت. 

شكل شماره 2- میزان تغییرات انرژی مصرفی برای لوله های فوالدی و جی آر پی
۲-۲-۴- محاسبات هزینه های سرمایه گذاری: 

اطاعـات مربـوط به این قسـمت از یك پـروژه اجرایی در سـال 199۰ در 
منطقه آریزونا اسـتخراج گردیده اسـت: 

 - هزینـه خریـد و نصـب یكصـد فـوت لوله فـوالدی رده 4۰ فشـاری به 
قطـر ۸ اینـچ: 2۰۸1. ۶۰ دالر

 - هزینـه خریـد و نصـب یكصـد فـوت لولـه جی آر پـی به قطـر ۸ اینچ: 
23۰4 دالر

هزینه هـای فـوق شـامل حفـاری كانـال، الكتروموتـور پمپ، اتصـاالت و 
هزینـه حفاظـت كاتـدی بـرای لوله هـای فـوالدی نمی باشـد. هزینه های 
كارگـری بـرای هـردو نـوع لولـه 24 دالر در یك سـاعت منظـور گردیده 

است. 

الزم بـه ذكـر اسـت كـه هزینه هـای فـوق در حقیقـت هزینه هـای اولیـه 
بـرای اجـرای پـروژه بـوده و هرسـاله نیـز بایـد هزینه هایـی بـرای تامین 
انـرژی الكتریكـی مـورد نیـاز و همچنیـن نگهـداری خـط انتقـال صرف 
نمـود. همانطـوری كه قبـا نیز بدان اشـاره شـد هزینه های انـرِژی برای 
لوله هـای فـوالدی به دلیـل افزایش مقاومـت مكانیكی ناشـی از خوردگی 
جـدار داخـل لولـه هر سـاله افزایـش می یابـد و باید بـا توجه بـه تغییرات 

ضریـب زبـری آن را در طـول عمـر پـروژه هر سـاله محاسـبه نمود. 
در شـكل شـماره 3 هزینه های اولیـه و همچنین هزینه های جـاری پروژه 
در طـول مـدت 2۰ سـال برای لوله های جـی آر پی و فوالدی نشـان داده 

است.  شده 

شكل شماره 3 – هزینه های اولیه و هزینه های جاری برای لوله ها
روش متـداول بـرای مقایسـه هزینه هـای اجرایـی لوله ها، محاسـبه هزینه 
سـیكل كاری پـروژه بـوده كه از جمـع هزینه های حال و آینـده با توجه به 

نـرخ بهـره از فرمول زیر قابل محاسـبه می باشـد: 

كه در آن: 
A: هزینه در سال مورد نظر

K: نرخ بهره %
t: سال مورد نظر در پروژه

لـذا بـا احتسـاب نرخ بهـره برابر بـا 1۰ درصـد، مقدار هزینه سـیكل كاری 
پـروژه بـرای لوله های جـی آر پی و فوالدی به قرار زیر محاسـبه می گردد: 
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میـزان تغییـرات هزینه هـای اجرایی پـروژه برای لوله ها در شـكل شـماره 
4 نشـان داده شـده است: 

شكل شماره 4- تغییرات هزینه های اجرایی برای لوله ها

همان طوری كـه ماحظـه می گـردد هزینه های كل در یك سـیكل كاری 
2۰ سـاله بـرای لوله هـای جی آر پـی حـدود 5۸ درصد لوله هـای فوالدی 

را تشـكیل می دهد. 
مثـال سـوم: جهـت انتقـال آب بـا دبـی 15۰۰ گالـن در دقیقـه بـه یـك 
دسـتگاه بـرج خنـك كننده از سـه نـوع لوله با مشـخصات ذیـل در اقطار 
۸ و 1۰ اینـچ اسـتفاده شـده اسـت. نتایـج محاسـبات افـت فشـار، انرژی 
الكتریكـی مصرفـی و هزینه هـای اجرایـی در سـیكل كاری 2۰ سـاله در 

جـدول زیـر درج گردیده اسـت: 
الف- لوله فوالدی رده فشاری 4۰

ب- لوله پی وی سی رده فشاری ۸۰ 
ج- لوله جی آر پی 

 – مفروضات
عمـر پروژه: 2۰ سـال - زمان مصرف سـالیانه: ۷5 درصـد - ارزش انرژی: 

هـر كیلووات 4 سـنت - نرخ بهـره: ۸ درصد
 

لوله جی 
آر پی 10 

اینچ 

لوله 
پی وی سی 
10 اینچ 

لوله 
فوالدی 
10 اینچ 

لوله جی 
آر پی 8 

اینچ 

لوله 
پی وی سی 

8 اینچ 

لوله 
فوالدی 
8 اینچ 

شرح 

15۰۰ 15۰۰ 15۰۰ 15۰۰ 15۰۰  15۰۰ دبی (گالن در دقیقه) 

3 .۸4 ۸ .۷۰ 9 .۷۸ 9 .54 9 .44 5۰ سطح مقطع 

۷2 .5 ۸1 .۶ 11 .۶ ۷۸ .۸ ۷2 .1۰ ۶3 .9 سرعت فوت بر ثانیه

۸4 .۰ 29 .1 ۰9 .2 39 .2 ۸۸ .3 33 .۶ افت فشار فوت در 1۰۰ 
فوت طول لوله

1۰۰۰ 1۰۰۰ 1۰۰۰ 1۰۰۰ 1۰۰۰ 1۰۰۰ طول لوله فوت

5۸۸ 35۰ 35۰ 4۷۶ 2۸۰ 2۸۰ طول معادل 14 عدد زانو

5۸ 5۸ 5۸ ۶۰ ۶۰ ۶۰ طول معادل 2 عدد شیر 

1۶4۶ 14۰۸ 14۰۸ 153۶ 134۰ 134۰ جمع كل طول

14 1۸ 29 3۷ 52 ۸5 ارتفاع دینامیكی 

1۰ 1۰ 1۰ 1۰ 1۰ 1۰ ارتفاع استاتیكی 

24 2۸ 39 4۷ ۶2 95 ارتفاع كل )فوت(

۸ .1۰ 2 .12 5 .15 19 4 .24 ۷ .4۷ انرژی 
الكتریكی مصرفی)كیلووات(

۸22۶ ۸22۶ ۸۸13 ۸۸29 11۷۷۷ 125۷۷ هزینه الكتروپمپ

552۸5 3۰۷1۰ 54135 4۰۷3۰ 19۷55 42۰95 هزینه نصب لوله 

۶3511 3۸93۶ ۶294۸ 49559 31532 54۶۷2 جمع هزینه در سال 
اول )دالر(

2۸3۸ 32۰۶ 4۰۷3 4993 ۶412 1253۶ هزینه سالیانه 
انرزی الكتریكی 

2۰3۷۷3 19۷3۸۶ 2۶424۸ 29۶32۸ 34۸432 ۶۷423۸ هزینه سیكل كاری 
2۰ ساله 

تذكـر - هرچنـد مثال هـای طراحی فـوق برگرفتـه از مواخذ فنی سـالیان 
گذشـته بـوده و ارزش انـرژی با مقادیر كنونی تفاوت بسـیار زیـادی نموده 
اسـت، لیكن نتایج حاصلـه دال بر كاهش چشـمگیرمصرف انرژی حاصل 
از كاربـرد لوله هـای كـم مصرف ماننـد لوله های جـی آر پی و غیـره دارد. 

۵- جمع بندی و نتیجه گیری کلی: 
1-5- براسـاس آمـار و اطاعـات اعـام شـده، نیـاز به انـرژی الكتریكی 
در جامعـه كنونـی بـا توجه به انـواع مصـارف )خانگی، تجـاری، صنعتی و 
كشـاورزی( نیـازی روزافـزون می باشـد كه این نیاز دارای رشـدی سـالیانه 
حـدود ۷ درصـد در كشـور اسـت كه با توجه بـه محدودیت منابع فسـیلی 
و لـزوم اسـتفاده بهینـه از انرژی، ضـرورت اعمال مدیریت مصـرف انرژی 

بیش از گذشـته محسـوس می باشد. 
2-5- خوشـبختانه در سـالیان اخیـر سیاسـت های حمایتـی زیـادی در 
خصـوص تسـهیات طرح هـای مدیریت انـرژی در عرصه هـای مختلف 
توسـط متولیـان انـرژی در كشـور بـا هـدف ارایـه راهكارهـای صحیـح 
صرفه جویـی انـرژی، بهبـود معیار هـای مصـرف، منطقـی كـردن مصرف 
انـرژی، دسـتور العمل هـای برچسـب انـرژی و بـاال بـردن راندمـان اتخاذ 
گردیـده و یقینـا امـروزه فرهنـگ اسـتفاده صحیـح از انرژی بعنـوان یك 

راهبـرد اساسـی در كشـور تلقـی می گـردد. 
3-5- علیرغـم مجموعـه اقدامـات انجـام شـده فوق، همچنان شـاخص 
مصرف انرژی در كشـور در مقایسـه با كشـور های توسـعه یافته باال بوده 
و مـوارد بـاال بـودن مصارف مختلف انـرژی در عرصه هـای صنعتی كامًا 
مشـهود می باشـد. یكـی از بخش هـای انـرژی بـر، تاسیسـات زیـر بنایی 
كشـور در قسـمت اجـرای پروژه های عظیـم خطوط انتقال آب و سـیاالت 
دیگـر بـوده كه بخش زیادی از این مشـكل بـه دلیل اسـتفاده از لوله های 

فلـزی )فـوالدی و چدنی( می باشـد. 
4-5- بـا نگاهـی بـه مقاله و بررسـی نتایج كاهش مصـرف انرژی حاصله 
از كاربـرد لوله هـای كـم مصرف مانند لوله هـای جی آر پی و غیـره در حد 
پنجـاه درصـد نسـبت به سـایر لوله ها، توجـه مدیران محترم شـركت های 
نفت و گاز، واحد های مطالعاتی شـركت های آب و فاضاب، شـركت های 
مهندسـان مشـاور و سـازمان های نظام مهندسـی را در خصوص بازنگری 
در انتخـاب جنـس لوله هـا جلـب می نماید، ضمـن آنكه امتیـازات دیگری 
از قبیـل عـدم نیـاز به پوشـش های داخلـی و خارجـی و همچنین حفاظت 
كاتـدی و باالخـره سـبكی وزن و غیـره بـه محاسـن لوله هـای مذكـور 
می افزایـد كـه در مجمـوع كاربـرد لوله های جی آر پی را نسـبت به سـایر 
لوله هـا در شـرایط فعلـی متمایـز می سـازد. فلـذا واحـد طراحی مهندسـی 
شـركت مشـهد صدرا آماده همكاری و ارایه اطاعات علمی و فنی بیشـتر 

در ایـن خصوص می باشـد. 

منابع: 
-1AWWA MANUAL M45 , FIBERGLASS PIPE DESIGN. 
2- ANSI/AWWA C950 , FIBERGLASS PRESSURE PIPES. 
3-FIBERGLASS PIPE HANBOOK , THE COMPOSITES INSTITUTE 
OF THE SOCIETY OF THE PLASTICS INDUSTRY. INC. 
4-BULLETEN NO. C3320, FIBERGLASS PIPING SYSTEMS FOR 
WATER APPLICATIONS FROM SMITH FIBERCAST. 
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مقاله | معماری

معماری نمادین

آیدا مهربان | کارشناس ارشد معماری

چکیده: 
معمـاری نمادیـن همواره در ایران وجود داشـته اسـت. برای مـردم نمادها 
یكـی از راه هـای برقـراری ارتبـاط هسـتند. مـردم محیـط را بـه خاطـر 
یادمان هـا و ارزش هـای نمادیـن آن تحسـین می كنند. این نوشـتار ضمن 
معرفـی و یـادآوری ویژگی هـای نمـاد و نشـانه، به بررسـی جایـگاه آن در 
معماری و شهرسـازی سـنتی ایـران پرداختـه و درنهایت به حضـور زبانی 
رمزگونـه و نمادیـن در جهـت بازتاب معانـی و مفاهیم فرهنگـی معماری 
تاكیـد می كنـد.  از منظر این پژوهـش معماری نمادین راهـكاری در جهت 
افزایـش احسـاس تعلـق مردم بـه محیط و غنابخشـی به آن خواهـد بود. 

 
واژه های کلیدی: 

نماد، نشانه، معماری نمادین، استعاره در معماری

مقدمه
امـروزه در پـی گسـترش شهرنشـینی، صنعت و بـه دنبال آن انبوه سـازی 
و عملكردگرایـی صـرف، معانی نمادین از صحنه ی شـهرها رخت بربسـته 
اسـت. در شـهر امروزی ما عایـم صریح، تكراری و بدیهـی، بدون این كه 
رمـزی و پیامـی در پشـت آن نهفتـه باشـد، جایگزیـن نمادهـای گذشـته 

گشـته اند. سـاختار بی هویـت و فاقـد  معنـی كـه عـدم ایجاد وابسـتگی و 
تعلـق بـه محیـط را رقم زده اسـت، پیامد این شهرهاسـت. در طـی تاریخ 
شـهرها نمـاد و مظهر واقعـی تمدن های متعالـی بودند. چرا كـه همواره با 
سـاختار غنی خـود عالی ترین ارزش هـا را متجلی می كردند. در شـهرهای 
اولیـه امریكایـی طبیعـت، در چین دولـت و امپراطـوری، در اروپـای قرون 
وسـطی كلیسـا و باالخره در جهان اسـام مسـجد جامع، نماد اصلی شهر 
بـوده  اسـت. )بحرینـی، 13۷۷: 22۸-23۰( امروزه فقر نمادین كه ناشـی از 
بحران در هویت هاسـت، سرتاسـر چهره شـهرها را فرا گرفته اسـت. شاید 
بتـوان بـا ایجاد نقطه عطفی در طـرز تفكر طراحان و سـازندگان، بار دیگر 
خصوصیـت نمادگرایـی شـهرها را بـه آن بازگردانـد و راه را برای سـاختن 
فضاهـا و شـهرهایی اینچنیـن هموار سـاخت. بـرای تحقـق چنین هدفی 
بایـد نمادهـای گذشـته را شـناخت و در حفـظ و اعتـای آن ها كوشـید و 
عـاوه بـر آن از عواملـی چون اعتقـادات، باورها، فرهنـگ، طبیعت و هنر 
بهـره گرفت تـا نمادهای ارزشـمند و معنی داری در شـهرها ایجـاد گردد. 

 نشانه شناسی 
در دانـش نشـانه ها هـر عامـت از دو جنبـه بررسـی می شـود و دارای 
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مشـخصات  گویـای  كـه   )Syntaktic( ظاهـری  بعـد  اسـت.  بعـد  دو 
 ظاهـری آن اسـت، مثـل فـرم، انـدازه و رنـگ عامـت. و بعـد معنایـی
)Semantic( عامـت، گویـای مفهـوم و محتـوای نشـانه اسـت. درک 
معنایـی یـك عامـت در اغلب موارد تنهـا وقتی ممكن اسـت كه گیرنده 
قبـا مفهـوم آن را آموختـه باشـد و ایـن به معنی این اسـت كـه عامت 

بایـد جزیـی از فهرسـت محفوظـات بیننده باشـد. )گروتـر، 13۷5: 5۰2( 
نمـاد عامتـی اسـت سـمانتیكی یا قابـل تحلیـل معنایی، یعنـی عامتی 
اسـت قابـل درک معنوی و دارای محتوایی اسـت كه فراتـر از تاثیرات آنی 
آن قرار دارد. نماد وسـیله ای اسـت برای عینیت بخشـیدن صوری به یك 
محتـوای ذهنی. در حقیقت، این خصلت نماد و سـمبل اسـت كه بارمعانی 
را بـه دوش می كشـد و در كوتاه تریـن موقعیـت زمانـی و در مكان هـای 

مختلـف، آن را تحویل ذهن انسـان می دهـد. )گروتـر، 13۷5: 51۰(
چارلزسـندرس پیرس ـ فیلسـوف آمریكایی و آغازگر و پیشرو نشانه شناسی 
 نشـانه را بـه سـه دسـته كلـی تقسـیم می كنـد: شـمایل )icon(، نمایـه

 .)symbol( و نماد )index(
مدلـول و   )signifier( دال  میـان  مبتنی بـر شـباهت صـوری   شـمایل 
)signified( اسـت. مثـا عكس یـك درخت، به علـت همانندی صوری 
بـا اجـزای خـود درخـت، نشـانه ای شـمایلی اسـت. شـمایل، میـان دال و 
مدلـول ارتباط مسـتقیم و بی واسـطه بنیـان می نهد. در نمایه نسـبت میان 
دال و مدلول، نوعی پیوسـتگی معنایی و گاه علت و معلولی اسـت. ردپای 
انسـان روی خـاک كـه بیان گر گذر انسـان اسـت و نم خاک كه نشـان گر 
بـارش باران اسـت. در نمایـه، ارتباط میان دال و مدلول مسـتقیم نیسـت، 
بلكـه بـر مبنای نوعی فهم اسـت. در نشـانه های نمادین رابطـه میان دال 
و مدلـول قـراردادی اسـت. یعنـی این رابطـه را ما قبـًا قـرارداد می كنیم. 
مثـا كلمـات و الفاظ نشـانه های قراردادی اند و از ایـن رو نمادند. تابلوهای 
شـهری، نت موسـیقی و الفبـای مورس نیـز نمادین اند. پس مبنـای نماد، 

قرارداد اسـت. )شـیرازی، 13۸1: 14( 

 قابلیت نمادها 
عامـل نمادیـن بـودن یـك عامـت باعـث ارتقـا ارزش زیباشـناختی آن 
می شـود، چـرا كـه ایـن عامـل بعد جدیـدی به عامـت می دهـد. نمادین 
بـودن یـك عامـت، حتـی وقتی كـه ایـن عامـت از نظر زیباشـناختی 
ارزشـی چندان نداشـته باشـد، بیانی احساسـی به عامت می بخشد. ایمان 
داشـتن بـه یـك نمـاد می توانـد تا جایـی پیش بـرود كـه بـرای آن نماد، 
قدرت هـا و نیروهایـی را قایـل شـد كه در عالـم واقعیت فاقد آن ها اسـت. 

)گروتـر، 13۷5: 5۰۸(
نمادهـا در زندگـی روزمـره انسـان ها نقشـی اساسـی بـازی می كننـد و 
می تـوان آن هـا را جزیی از مبانی هر نوع جامعه بشـری دانسـت. نمادها را 
نمی تـوان تنهـا بـه نمادهای بصـری محدود كـرد هر كلمه یـا هر حركت 
دسـت و صـورت را كـه بیانگـر یك مفهـوم معنوی باشـند را می تـوان به 
مفهـوم عـام آن یـك نماد دانسـت. به همین ترتیـب نیز بیشـتر رفتارهای 
اجتماعـی، كـه در طول زمان بـه وجـود آمده انـد، دارای درون مایه نمادین 

هسـتند. )گروتر، 13۷5: 513( 
 

نشانه شناسی معماری
بـا دسـته بندی نشـانه بـه عنـوان شـمایل، نمایـه و نمـاد، وجـه نمایـه ای 
اثـر معمـاری در ایـن بحـث قابـل توجـه اسـت. چرا كـه شـكل، مصالح، 
حجم هـا، تزیینـات و نـوع فضاهـا در یـك اثـر معمـاری ما را بـا وضعیت 
اجتماعـی، سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگی سـازندگان آن بنا آشـنا می كند. 
آپادانـا، نشـان از فرهنـگ و خواسـت پادشـاهان هخامنشـی دارد. شـكل 
پان كلیسـا، از انگاشـت های مذهبی مسـیحیت حكایت می كنـد. میدان 
نقـش جهـان و چیدمـان بـازار، قصرحكومتی و مسـجدها، سـاختار قدرت 

را می نمایـد. ویـا سـاووا نشـان از انگاشـت های مدرنیسـتی لوكوربوزیـه 
از انسـان، طبیعـت و ماشـین دارد و بـرج ایفـل بیان گر غرور انسـان مدرن 
عصـر تكنولـوژی اسـت. عناصـر و فضاهـای معمـاری اغلب نشـانه هایی 
نمایـه ای انـد. پله بیان گر ورود به سـطحی دیگـر و در نماینده یك فضای 
دیگر اسـت. سـقف كوتـاه حالت خصوصی و سـقف بلند حالـت عمومی را 
بیـان مـی دارد. راهـرو نشـان گر یـك فضای كم عرض و واسـط اسـت كه 
مـا را بـه فضـای مجاور می بـرد. زیـر زمین بیان گـر فضایی امـن، خلوت، 

كم نـور و پنهان اسـت. 
معمـاری ای كـه ریشـه در نمادهـا و اسـتعاره ها دارد، معمـاری ای نمایه ای 
اسـت. از دیگـر سـو اگـر بـه اثـر معمـاری چونـان یك متـن بنگریـم، با 
نمایـه ای كـردن آن امـكان تأویل پذیری بـاال می رود. یعنـی یك معماری 
مفهومـی )conceptual(   نمایـه ای، در درون خـود امـكان خواندن هـای 
مختلـف  برداشـت های  می تـوان  معمـاری  ایـن  از  دارد.  را  متفـاوت 
داشـت و نمادهـا، اسـتعاره ها و مفاهیـم را بـه گونه هـای مختلـف تفسـیر 
كـرد. بـا سـفر در ایـن متـن )معمـاری(، بیننـده گوشـه های اثر را بـر پایه 
پیش سـاختها و پیش داشـت هایش، بـه گونـه ای می خوانـد و می بیند. این 
خواندن هـای گوناگـون، بـر پیچیدگـی و ابهام فضـای معمـاری می افزاید 
 )1۶-14  :13۸1 )شـیرازی،  می شـود.  معمـاری  اثـر  شـادابی  باعـث  و 
 عوامـل و عناصـر معمـاری عـاوه بـر خصوصیـات عملكردی شـان، 
می تواننـد نقشـی موثـر در خلـق آثـار نمایـه ای و نمادیـن داشـته باشـند. 
عواملـی چـون حجـم. فـرم، مصالـح، تزیینـات، نـور، رنـگ و همین طـور 
عوامـل متعـدد غیربصـری و غیرمـادی متنـوع كـه قادرنـد معمـاری ای 
اسـت.  شـده  بیـان  خاصـه  به طـور  ذیـل  در  آورنـد،  پدیـد  نمادیـن 

۱- پیکربندی فضایی )حجم(
حجـم، میـزان محصور بـودن فضا، و تناسـبات فضای محصـور همگی با 
معنـا هسـتند. اسـتفاده از فضـا بـه خـودی خود، یك نمـاد مهم اسـت. در 
بسـیاری از پایتخت هـای جهـان سـاختمان های دولتی فضاهای وسـیع و 
نماهـای گسـترده دارند. ایـن نحوه بیان نمـادی از اهمیت و قـدرت دولت 

یا كشـور اسـت. )لنگ، 13۸1: 23۰( 

۲- فرم 
فـرم وسـیله ای اسـت كه بیـش از هر چیـز دیگر بـرای بیان یـك مفهوم 
نمادیـن از آن اسـتفاده شـده اسـت. فـرم رو بـه محیـط بـاز می شـود و به 
ایـن دلیـل اثـری دعوت كننـده دارد. یـك در عنصـری اسـت عملكردی، 
امـا از دیـدگاه نمادیـن به معنـی تغییـر یـا یـك آغـاز نوین می باشـد. مثل 
طـاق نصرت هـا، كـه دروازه ی خـود را از عملكرد خویـش آزاد كرده و تنها 

جنبـه ی نمادیـن آن باقـی مانده اسـت. )لنـگ، 13۸1: 23۰( 
 خـط عمـودی نیز در سـاختار برج هـا و بناهای بلند وكشـیده، ایسـتایی و 
اسـتحكام را نمایـش داده و از سـوی دیگـر به مثابـه رابـط زمین بـا عوالم 
بـاال بـوده اسـت. دایـره نیـز نشـانه  ی آسـمان، خورشـید )روز( و ابدیـت، 
مفاهیـم كمـال، یكپارچگـی و نبـود هـر نوع تمایـز و تفكیك بوده اسـت. 
كـف بیشـتر مكان هـای مقـدس و جایـگاه اجـرای آیین هـا، مربـع اسـت 
كـه ایسـتا و ثبات گـرا نمایا ن گـر تغییرناپذیـری كاینـات وسـمبل زمیـن 
اسـت، امـا سقفشـان مـدور و دایـره اسـت كـه بـا حركـت پویـای خـود، 
 تغییـرات زمینـی و آسـمان را به یـاد مـی آورد. )احمـدی ملكـی: 29-2۶(

۳- مصالح ساختمانی 
بسـیاری از مصالـح و مواد سـاختمانی نیـز دارای صفات خاصی هسـتند و 
از طریـق ایـن صفـات، ویژگی های معنایـی به خصوصی را بیـان می كنند، 
طـا و مرمـر اصالت دارنـد و نمایانگر ثـروت، ماندگاری و جال هسـتند. 
امـا چـوب در مقابل ماده ای اسـت طبیعی و گرم كه صفـات و ارزش هایی 
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را كامـا مغایر با دسـته اول عرضـه می كند. )گروتـر، 13۷5: 513( نه تنها 
شـخصیت بصری یـك ماده ی سـاختمانی، بلكـه ویژگی های شـنیداری، 
المسـه ای و گاه ویژگـی بویایـی آن نیـز نكاتی را تداعـی می كنند. )لنگ، 

)235 :13۸1

۴- تزیینات
نقـش، زینـت، دكوراسـیون، تندیـس، نقاشـی، نقـش برجسـته و تزییـن، 
گچـكاری و.... را می تـوان به عنـوان تزییـن شـناخت. تمـام انـواع عناصر 
تزیینـی در معمـاری در خدمـت تاكیـد بـر ایده اصلـی بنا هسـتند. مثًا از 
نقـوش می تـوان بـرای تاكیـد بـر تفكیـك دو عنصـر از یكدیگر یـا برای 
تقسـیم بصـری یك سـطح اسـتفاده كرد. یك مجسـمه می توانـد با جلب 
نظـر بـه خـود در بنـا ایجـاد جهـت كنـد و یـا یك سـقف گچ كاری شـده 
می تواند سـایه روشـن های مناسـب ایجـاد كند. وظیفه ی نقوش برجسـته 
و مجسـمه های باالی سـردرهای معابد یونانی بیان كردن داسـتانی خاص 
بـود. ایـن نقـوش آن چیـزی را تعریـف می كردنـد كـه قسـمت سـازه ای 
سـاختمان عاجـز از شـرح آن بـود. آن هـا نیز یك جـز از سـاختمان بودند، 
درسـت همان طـور كـه سـتون ها یـا تیرهـا جزیـی از سـاختمان بودنـد. و 
بدیـن دلیـل اسـت كه تقلید و اسـتفاده از ایـن تزیینات در نقـاط دیگر دنیا 

آن هـا را از محتـوای اصلـی خـود تهـی می كند. 

۵- نورپردازی
نورپـردازی نیـز می توانـد در خدمـت توجیـه ایـده اصلـی یك سـاختمان 
باشـد و بـه ایـن ترتیـب ارزش نمادیـن پیـدا كنـد. تـاش برای اسـتفاده 
از كیفیت هـای نمادیـن نـور در طراحـی، تاریخـی طوالنـی دارد. به عنوان 
مثـال نـوری كـه از بـاال، وارد تـاالر اصلـی كلیسـاهای گوتیك می شـود، 
فقط وسـیله ای برای روشـنایی نیسـت، بلكه ایـن نور نمـادی از فر ایزدی 
و نشـانه ای از آسـمان بـوده كـه مبین ایـده اصلی بنای كلیسـای گوتیك 

اسـت. )گروتـر، 13۷5: 512-513( 

۶- رنگ
رنگ هـا و رنگ آمیـزی محیـط سـاخته شـده در مقیاس هـای گوناگـون، 
معانـی مختلفـی دارنـد. ایـن معانی اغلـب تابعی از عـرف رایـج در جوامع 
هسـتند. بـرای مثـال در پكن قدیـم، رنگ نمـادی از شـأن اجتماعی بوده 
اسـت. رنگ هـای روشـن بـرای قصرهـا، معابـد و دیگـر بناهـای مقدس 
بـه كار می رفتنـد. ولـی در سـاختمان های معمولـی از رنگ هـای كمتری 
اسـتفاده می شـد. عـرف و مفاهیـم رنـگ در جوامـع مختلـف می توانـد 
متفـاوت باشـد. )لنـگ، 13۸1: 23۷( اغلـب رنگ هـا نیـز، متناسـب بـا 
 اثـر روانـی كـه بـر انسـان می گذارنـد، دارای مفهومی نمادیـن می شـوند. 

۷- عوامل غیربصری 
صداهایـی كـه از سـطوح محیـط در اثـر عملكـرد و حـرف زدن انسـان 
منعكس می شـوند، بامعنا هسـتند. این معانی هم ابـزاری و هم نمادین اند. 
كیفیت هـای المسـه ای و بویایـی سـطوح و بافت هـا نیـز همیـن گونه اند. 
حتـی اگـر مردم از این كیفیت ها آگاه نباشـند، بعضی از تداعی ها خوشـایند 

و بعضـی دیگر ناخوشـایند می نمایند. 

۸- عوامل غیرمادی 
پیچیدگـی معنـای محیط در این اسـت كـه معانی نمادین محیـط تنها به 
كیفیـت كالبدی آن بسـتگی ندارند. این معانی به عواملـی چون نام مكان، 
مـردم بهره بـردار و فعالیت هایی كه در محیط انجام می شـود، نیز بسـتگی 
دارند و منعكس كننده ی توزیع قدرت در جامعه و نگرش های مردم نسـبت 

به یكدیگر می باشند. بعضی سـاختمان ها گروه هایی از مردم یا رویدادهایی 
خـاص را تداعـی می كننـد. یـك محیـط نـه تنهـا بـه دلیـل ویژگی های 
كالبـدی، بلكـه به دلیـل رویدادهایی كـه در آن اتفاق می افتـد، برای مردم 
بـا معناسـت. تغییرات مداوم شـهرها و سـاختمان ها نیز نشـانه  و نمادی از 
نیازها و انگاره های نو و بیان گر افول و رشـد هسـتند. )لنگ، 13۸1: 23۷( 

 دریافت معانی نمادها
گوسـتاو تئـودور، بنیان گـذار مبانـی ادراک در نظریـه تداعـی خـود به این 
نتیجـه رسـیده اسـت كـه اكثـر ادراكات را می تـوان در ارتباط بـا تجربیات 
قبلـی دانسـت. در ارتبـاط بـا معماری او معتقد اسـت، كـه نوع اسـتفاده از 
فضـا مهم تریـن عامل در این تجربیات اسـت. جسـتجو به دنبال اسـتفاده 
اسـتعاره نیـز در بیشـتر ادراكات نقش دارند. معنی نمادیـن الگوهای خاص 
محیـط سـاخته شـده، بـه زمینه مكانـی آن هـا نیـز بسـتگی دارد. »چارلز 
موریس« سـه سـطح از معنا را تحت عنوان نحوی، مفهومی و عملكردگرا 
نـام بـرده اسـت. معانی نحـوی از چگونگـی قرارگیری یك سـاختمان در 
محیـط اطـراف نتیجـه می شـود. سـطح مفهومی بـه هنجارهـا، انگاره هـا 
بـا نگرشـی كـه یك عنصـر ارایه یـا پیشـنهاد می كنـد، اطاق می شـود. 
معنـای عملكردگـرا، نمـاد را بـه اسـتفاده كنندگان از محیط ربـط می دهد. 
در جامعـه ای همگـون، راجـع بـه نمادگرایی و شـیوه ها و تزیینـات خاص 
سـاختمانی توافقـی عمومی وجـود دارد. وقتـی تجـارب و ارزش ها متفاوت 
باشـند، ایـن امـكان وجـود دارد كـه الگویی مشـابه، معانـی گوناگونی پیدا 

كنـد. )لنـگ، 13۸1: 231-232( 
معانـی نمادینـی كـه مـردم در محیط های طبیعـی و ساخته شـده دریافت 
می كننـد و ارزش هایـی كه خـودآگاه یا ناخـودآگاه به آن معانـی می دهند، 
بـه موجودیـت فیزیولوژیكـی، اجتماعی و روان شـناختی آن ها نیز بسـتگی 
دارد. مطالعـات و نظریـات دیگـری در زمینـه این كـه چـه كسـی چـه 
پیام هایـی را می بینـد و چـرا ایـن پیام هـا را می بینـد، وجـود دارد. بعضـی 
از ایـن تفاوت هـا بـه تغییـرات شـخصیت و اندام واره هـای افـراد نسـبت 
داده شـده اسـت. بدیهی اسـت كـه بین قابلیـت روان شـناختی و نگرش به 
محیـط رابطـه ای تنگاتنگ وجود دارد. شـاید مهم ترین تفاوت هـای ادراک 
و تحسـین معانـی نمادیـن بناهـا، از آموخته هـای فردی ناشـی می شـوند. 
بـرای مثـال بیـن تحسـین معمـاران و افـراد عـادی از معمـاری فراتجدد، 

تفاوت هـای اساسـی وجـود دارد. 
رویكـرد نشانه شناسـی سوسـور، رابطـه  ی تداعی كننـده ی الگـو و معنـا 
را ویژگـی درونـی نشـانه می دانسـت. ولـی بـه دلیـل این كـه یـك عنصر 
ممكـن اسـت در مكان هـای مختلـف معانـی متفاوتـی داشـته باشـد، بـر 
اهمیـت زمینـه نیـز تاكیـد می كنـد. بنابرایـن، رویكـرد نشانه شناسـی بـا 
نظام هـای فرهنگـی معانـی محیط های طبیعی و سـاخته  شـده سـر و كار 

)لنـگ، 13۸1: 231-232(  دارد. 

معماری نمادین
معمـاری در روند شـكل گیری اش، عـاوه بر تاثیرپذیـری از عوامل مادی، 
فیزیكـی و اقلیمـی، فرهنگـی، تمثیلـی و هنری، بایـد نشـانگر آرمان ها و 
ارزش هـای جامعه ای كه بدان متعلق اسـت، باشـد. به تبـع حضور فرهنگ 
و معنـا در بنـا، سـاختمان از بعد صرفـا كالبدی خود خارج گشـته و مفاهیم 
فرهنگـی، پیام، نشـانه ی شـهری، ارزش های دیرینه و پایـدار آن گام هایی 
خواهنـد بود به سـوی ماندگاری اثـر، اثری كه در اذهان همـگان به عنوان 
نمادی شـاخص نقـش می بندد. نمایش و بیـان فرهنگ، باورهـا، ارزش ها 
و... زبانـی اسـتعاری، رمزگونـه و نمادیـن می طلبـد كـه در قالـب شـكل 
عناصـر، نقش هـا، تزیینـات، تركیب های حجمـی، تركیب های خـاص و... 
در فضـا بازتـاب می یابـد. ایـن عناصـر را می توان نشـانه هایی دانسـت كه 

محتوا، معنـا یا مفهومی را می رسـاند. )باهـوش، 13۸5(
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بسـیاری از پژوهش گـران معتقدنـد كه برخـاف طراحان حرفـه ای كه به 
زیباشناسـی فرمی توجـه بیشـتری دارنـد، مردم محیـط را به خاطـر نمادها 
و قابلیـت تامیـن فعالیت هـا تحسـین می كننـد. زیبایی شناسـی نمادین با 
لذتـی كـه از پیشـینه ی ذهنـی مـردم و یـا ذهنیتـی كـه از پیكره بنـدی و 
ویژگی های محیط ساخته شـده ایجاد می شـود، سـروكار دارد. به دلیل مهم 
بودن زیبایی شناسـی نمادیـن در ارضای نیازهای هویتی مردم می بایسـت 
طراحـان به خلـق فضاهایی این چنین مبـادرت ورزند. زیباشناسـی نمادین 
بـه معانـی تداعی كننـده و لذت بخش محیط می پـردازد. محیـط، نظامی از 
نمادهاسـت كـه بـه مفاهیم ارزش ها، معانی و چیزهای شـبیه بـه آن، بیان 
واقعـی می بخشـد. بنابرایـن نمادگرایـی عامـل اصلـی دوسـت داشـتن یا 
دوسـت نداشـتن محیط اسـت. )لنـگ، 13۸1: 214-2۰۶(؛ ”كنـزو تانگه” 
نیـز وجـود طـرز تفكـری نمادیـن در ایـن حـوزه را عاملی مهـم در جهت 

حفـظ و تضمیـن اهمیت و ارزش انسـان تلقـی می كند. 
و  )سمبولیسـم(  نمادپـردازی  بحـث  میـان  می بایسـت  میـان  ایـن  در 
یادمان گرایـی )مونومانتالیسـم( تفاوت هایـی قائل شـد. عنصر سمبولیسـم 
جـزو ذات معمـاری و حتـی همـه ی پدیده های فرهنگی اسـت. از سـویی 
عظمـت ظاهـری و احتـرام تاریخـی، بـه هـر بنایـی چهـره ای یادمانـی 
)مونومانتـال( می بخشـد. یادمان گرایـی نـوع خاصـی از نمادپردازی اسـت 
كـه شـوكت و عظمـت تاریخی اقـوام و ملت هـا را نمایش می دهـد. اقتدار 
قومـی و ملـی كـه در آداب و رسـوم اجتماعـی منعكـس می شـود، تلقـی 
جامعـه را از شـوكت و عظمـت خویـش در بناهـای شـهری و ملـی كـه 
ظـرف آن آداب و رسـوم اند، بازمی تابانـد. دوام چندقرنـی و احترام تاریخی، 
بسـیاری از بناهـا را كه ابعـاد عظیمی هم ندارند یادمان واره سـاخته اسـت، 
امـا بناهـای زیـادی را هم از ابتدا به قصد بزرگداشـت شـخص یا حادثه ای 
برپـا كرده انـد. طراحـان این گونـه بناهـا نمادهایـی را بـه كار می گیرند كه 
نشـان دهنده ی تنومنـدی و دیرپایـی و بی مرگـی باشـند. )افشـار نـادری، 

)۶5 :13۷4

 استعاره در معماری
اسـتعاره فرصت هایـی را بـرای دوبـاره دیـدن یـك اثـر مـورد تامـل پدید 
مـی آورد و فـرد خـاق را وادار می كند تـا مجموعه تازه ای از پرسـش ها را 

مـد نظـر قـرار دهد و بـه تعابیـر جدیدی نایل شـود. 
نامحسـوس  اسـتعاره ی  كلـی  دسـته ی  سـه  در  می تـوان  را  اسـتعاره 
)درصورتی كـه نوعـی مفهـوم، ایـده، حالـت انسـانی یـا كیفیتـی ویـژه 
مثـل سـنت یـا فرهنـگ منشـا ایجـاد اثر، باشـد(، اسـتعاره ی محسـوس 
 )منشـا آغازیـن خلـق اثـر، بعضـی ویژگی هـای بصری یـا مادی باشـد( و
 اسـتعاره ی ترکیبی )كه دو سـر منشا فوق را شـامل می شود(، طبقه بندی 
كرد. دیریافت ترین، طاقت فرسـاترین و در عین حال كاراترین نوع اسـتعاره، 
اسـتعاره تركیبـی اسـت. ایـن موضـوع به ویـژه هنگامی صـادق اسـت كه 
اثـر خلق شـده، ضمـن قطع ارتبـاط با خاطـرات بصری و عینی سرمنشـأ 
اسـتعاره، ویژگی هـای بنیادیـن آن را حفـظ نمـوده و حتـی ارتقـا بخشـد. 

)آنتونیـادس، 13۸1: ۶3-۶۷(

 نشانه شناسی در معماری ایران )رمزپردازی در معماری ایران( 
وجـود نمـاد و نشـانه در شـهرهای باسـتانی ایـران، از مشـخصه های این 
شـهرها به شـمار می رفتـه اسـت. در شـهرهای اسامی مسـاجد جامـع 
بارزتریـن نشـانه ی هـر شـهر بـوده اسـت. میل هـا، مناره هـا، آتش كده ها 
نیـز دارای چنیـن كاربـردی بوده انـد، شـكل شـهر می تواند از نظـر نمادی 
حایـز اهمیـت باشـد. نوع، شـكل و حتی تعـداد دروازه های شـهر، موقعیت 
و خصوصیـت خیابان هـای اصلـی شـهر، مـكان، موقعیـت و تعـداد مراكز 
مقدس و حتی حصارهای شـهر نیز در گذشـته در كنار عملكردهای خاص 

خود ارزش نمادین نیز داشـته اند. گاهی هندسـه كلی شـهر نیز با اسـتفاده 
از اشـكالی همچـون دایـره و مربـع جنبـه نمادیـن پیـدا می كرده اسـت. 

)بحرینـی، 13۷۷: 22۷-22۸(
در معمـاری سـنتی ایـران نیـز از دیربـاز اسـتفاده از فرم هـا و سـمبل ها در 
تداعـی فضای معماری نقش داشـته اسـت. ایجـاد نقش ها، اسـتعاره هایی 
از طبیعـت بودنـد، یـا بیان گر داسـتانی از گذشـته و یـادگاری بـرای آینده. 
حكاكی هـای صورت گرفتـه در شـاهكارهای معماری بی مانند كشـورمان، 
از همیـن دسـته اند. معمـار و هنرمند ایرانی، بـا آگاهی از معانـی و مفاهیم 
پنهـان در نقـوش تاریخی و بـا كنارهم قراردادن تصاویـر هم معنا و تقویت 
موضـوع اصلـی با آن ها، منظـور و پیام اصلی خود را به روشـنی و سـادگی 
تمـام، بـه تصویـر می كشـیده اسـت.  به عنـوان مثـال نقـوش برجسـته ی 
سـنگی در جـای جـای تخت جمشـید، در هـر جا كـه نمایش داده شـوند، 
بازنمایـی فضـای كاخ و قصـر پادشـاهی را به همراه دارنـد. در معماری بعد 
از اسـام نیـز، خلوص و سـادگی فضاها بیش از گذشـته بـر رمزآلود بودن 
آن هـا تاثیـر می گـذارد. فضاهای خالـی و خالص معماری ایرانـی از طریق 
حضـور تزییناتـی با فرم هـا و نقش های انتزاعـی تداعی می شـوند. حضور 
آب درون حـوض وسـط حیـاط، شیشـه های رنگـی پنجره های ارسـی كه 
اسـتعاره ای از طبیعـت رنگارنگنـد، همچنین نقوش فرش هـا، گچ كاری ها، 
بندهـای میـان آجـر، مینیاتورهـا، همگـی به همـراه پرسـیكتیوهای درهم 
فرورفتـه، تصویـری از فضای معماری ایرانی را در خاطـر زنده می كنند. در 
هنـر تزیینی اسـام، انتزاع حركت پیچ در پیچ گیاهـان، در نقوش فرش ها، 
حركـت  از  اسـتعاره ای  كاشـی كاری ها،  و  نقش برجسـته  گچ كاری هـای 
وجـودی كاینـات اسـت. صـدف پیچاپیچ یـا حلزونـی دریایی كـه تعدادی 
از قدیمی  تریـن محراب هـا را بـا آن تزییـن كرده انـد. در واقـع به عنـوان 
عنصـر معمـاری، منبعث از هلنیسـم یونانی اسـت و ظاهرا بـه رمزبرداری 
كـه صـدف پیچاپیـچ را بـه گـوش، و مرواریـد را بـه كام الهـی ماننـد 
می كنـد، بـاز می گـردد. )پیرنیـا، 13۷4: 2۶3-2۶۷( و )موسـوی، 4۷-43(

خطاطـی به عنـوان نمـود دیگـری از هنـر انتزاعـی اسـامی، ملهـم از 
اسـتعاراتی اسـت كه خطاط مسـلمان برای بیان ذهنیات خویش كه متاثر 
از آموزه هـای الهـی اسـت، به كاربـرده اسـت. )شـایان، قاری پـور: 29-2۸( 
یكـی از جلوه هـا و بازتاب هـای فرهنـگ را در هنرهـا می تـوان به صـورت 
اهمیـت یافتـن برخـی از عددهـا و شـكل ها دانسـت. برخـی از عددها در 
بسـیاری از فرهنگ هـا از جمله در فرهنگ ایران، اهمیـت خاصی یافته اند. 
شـاید بتـوان اظهار داشـت كه یكی از علل توجه به اعـداد، مربوط به درک 
انسـان از نظـم جهـان درگذشـته بـوده كـه آن را به ملموس ترین شـكل 
یعنـی عـددی دریافـت می كـرده اسـت. به مانند نقـش نمادین عـدد چهار 
كه در عناصر و فضاهایی چون چهارتاقی، چهارصفه، چهارایوان، چهارسـو، 
چهاربـاغ و... متجلـی شـده اسـت. )سـهیلی: 1۰۶( و )سـلطان زاده: 214(

 نشانه شناسی شهری
نشانه شناسـی شـهری علمی اسـت كـه هدف خـود را شـناخت و تجزیه و 
تحلیـل نشـانه ها و نمادهـا )sign & symbols( چه به صورت گفتاری 
و نوشـتاری و چـه غیرزبانـی بیـان می كنـد. ایـن علـم دربـاره ی مفاهیـم 
نشـانه ها و نمادهـا، كاركرد آن هـا، روابط آن ها با یكدیگر و با كلیت شـهر، 
و همچنیـن روابـط درونـی این نشـانه ها مطالعـه می كند. چون شـهر این 
امـكان را بـه انسـان می دهـد كه از خـال فرآیندهای كالبـدی و حركتی، 
در تجربـه ی روزمره گـی خود دسـت به ایجـاد تفاوت بزنـد و از این طریق 
تشـخص یابی و هویت یابـی را بـرای خـود معیـن كنـد، نشانه شناسـی از 

اهمیـت خاصی برخوردار اسـت. 

 المان ها و نمادهای شهری
»نشـانه« ها عواملـی در تشـخیص قسـمت های مختلـف شـهر هسـتند. 
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خصوصیـات نشـانه باید چنان باشـد كـه بتـوان آن را میان عوامل بسـیار 
بازشـناخت. ممكـن اسـت نشـانه ها در داخـل شـهر باشـند یا به انـدازه ای 
دور كـه مـدام جهتـی خاص را مشـخص می كنند. »نشـانه«ها را می توان 
عواملـی در نظرگرفـت كـه بیرون آن ها بـه دیده ی ناظر می آیـد و مقیاس 

آن ها ممكن اسـت بسـیار متفاوت باشـد. 
نشـانه ها زمانـی تنها به بیان مفهومی سـاده، كالبدی و معمولـی می پردازند 
و زمانـی دیگر مفهومی پیچیده، ماوراءالطبیعـه ای، مقدس و مربوط به عالم 
هسـتی را بیـان می كند. روشـن اسـت كـه معنی واقعی هـر عنصر ممكن 
اسـت برحسـب زمینـه تغییـر یابـد. از خصوصیـات مشـخصه ی نشـانه ها 
بی نظیـر بـودن آن هـا اسـت: عاملـی كـه منحصر به فـرد باشـد و در ذهن 
خاطـره ای بگذارد. اگرنشـانه ها فرمی واضح داشـته باشـند، اگـر با زمینه ی 
خـود متضـاد باشـند و اگر محل آن ها براطراف خود غالب و مسـلط باشـد، 
شـناخت آن ها به آسـانی میسـر است، و احتمال بیشتری هسـت كه بر آن 
معنایـی متصـور باشـد. نقش، تصویـر یا فرمی كـه از زمینه ی خـود متمایز 

باشـد، موثرتریـن عامل در به وجود آوردن یك»نشـانه« می باشـد. 
اگـر فضایـی كه عامـل معمـاری در آن قرارگرفتـه بر محیط اطـراف خود 
غلبـه داشـته باشـد، آن عامـل می توانـد به دو طریـق به صورت نشـانه ای 
جلوه گر شـود: نخسـت آن كه عامل از نقاط بسـیارمریی سـاخته  شده باشد، 

یـا آن كـه با عوامل نزدیك خود كنتراسـت داشـته باشـد؛ 
اگـر نشـانه ای در محـل تقاطع چنـد راه واقع شـود، بر قدرتـش می افزاید. 
فعالیت هایـی كـه در عاملی از شـهر صـورت می پذیرد، ممكن اسـت آن را 
به صـورت نشـانه ای جلوه گـر سـازد. هرگاه عاملـی از نظـر تاریخی قدمت 
داشـته باشـد، یـا واجد عامتی مشـخص باشـد و یا معنایی بـر آن متصور 
باشـد، برارزش آن به عنوان »نشـانه« می افزاید. )لینـچ، 13۸1: 14۸-142( 
نمادهـا و نشـانه های شـهری دارای مقیاس هـای مختلفـی هسـتند، كـه 
بسـته بـه آن مقیـاس، ویژگـی و اهمیـت خـاص خـود را دارا می باشـند. 
المان هـای محلـه ای بـا المان هـای شـهری بـه لحـاظ انتقـال مفاهیـم، 
محتـوا و ابعـاد تفاوت دارند. نشـانه های محلـه ای مثل نمای فروشـگاه ها، 
درختـان، عایـم راهنمایی و رانندگی یا جزییاتـی از این قبیل كه اغلب در 
شـناخت سـیما و یا بافت شـهر اسـتفاده می شـود، درواقع یك عامل ایجاد 
احسـاس تعلق در سـاكنان محله هسـتند. درحالی كه نمادها و نشـانه های 
شـهری در سـطح وسـیع تری از ذهـن مـردم می گنجـد، كـه خـود دارای 

مقیاس هـای مختلفـی فراتـر از محله، شـهر و یا حتی كشـور، هسـتند. 
براسـاس فـوق می توان ویژگی های زیـر را جهت نحـوه جانمایی، انتخاب 

و طراحی نمادها و نشـانه های شـهری را چنین برشـمرد: 
1ـ قابل فهم بودن: پیام و محتوا و سـاختار گرافیكی بیان پیام می بایسـت 

صریح، روشـن و بدون ابهام باشد. 
2ـ در معـرض دیـد بـودن: میـزان دیده شـدن و بـه چشـم آمدن نمادهـا و 
نشـانه ها بـرای مخاطـب اهمیت خاصـی دارد. طـرح و سـاختار تصویری 
ایـن نمادهـا و نشـانه ها باید به گونـه ای طراحی شـود كه بـا درنظرگرفتن 
متحرک بودن ناظر، چه سـواره و چه پیاده، همچنان در معرض دید باشـد. 
3ـ خوانایـی: فـرم، رنـگ، نوشـتار و كنتراسـت های مـورد اسـتفاده در 
طراحـی نمـاد و نشـانه بایـد به نحوی باشـد كه ایـن عایم تـا حدممكن 
خوانـا، قابل انتظـار و قابل تشـخیص باشـند. از آنجـا كـه مسـاله ی ادراک 
بصـری آنـی بـرای ماندگار شـدن تصویر بنـا اهمیـت دارد، نمادهـا اغلب 
دارای فـرم كلـی و یـا حداقل اجزایی یكپارچه هسـتند. با ایـن وجود برای 
اجتناب از سـرد و بی روح شـدن آن ها الزم اسـت سلسله مراتبی از پیام های 
بصـری از چشـم اندازی دور تـا لحظـه ی ورود بـه بنـا بـرای ارضای حس 

كنجـكاوی مراجعـان در نظر گرفته شـود. 
4ـ کاربـرد عناصـر آشـنا: خوانا بـودن نمادها تنها به  درک و فهم آسـان 
آن ها، ختم نمی شـود. بلكه نماد و نشـانه ی شـهری باید با فرهنگ كشـور 
)ویژگی هـای مذهبـی و بومی(، طبیعت، اقلیم و بافت شـهری و همچنین 

تاریـخ و گذر زمان رابطه داشـته باشـد. 
5ـ سـطح اهمیت: نشـانه ها باید دارای اهمیت باشـند. حضور نشـانه های 
كم تعـداد ولـی پراهمیـت، بهتر از نشـانه های پرتعـداد و كم اهمیت اسـت. 
داشـتن پیام های معتبر بر اهمیت نمادها می افزاید. )سـلطان زاده، 53-5۰( 

نتیجه گیری: 
محیـط سـاخته شـده بـرای مـردم معانـی بالقـوه ی نمادیـن زیـادی دارد. 
تشـخیص این معانی، خودآگاه و ناخودآگاه در احساسـات مردم نسـبت به 
محیط و نسـبت به خودشـان اثرگذار اسـت. عاوه بر این، هویت یافتن با 
معانی نمادین محیط سـاخته شـده، احسـاس تعلـق مردم را بـه یك گروه 
اجتماعـی یـا یك مـكان افزایش می دهد. بـا تغییر نمادهـای تداعی كننده 
مناسـب یـك مـكان، ادراک مـردم از كیفیـت آن مكان تغییـر می كند. در 
معمـاری نیـز بـا پرداختن هر چه بیشـتر بـه نمادهـا، مفاهیم و اسـتعاره ها 
و به كارگرفتـن آن هـا در اثـر، فضـا پیچیده تـر و رازآمیزتـر می شـود. در 
اینجاسـت كـه عناصر معماری از سـتون گرفته تا دیـوار و پنجره، هر یك 
بـه چیـزی اشـاره می كننـد و یـادآور چیـزی دیگرنـد. همچنیـن پرداختن 
هنرمندانـه بـه مفاهیمی چون نور، سـایه، آزادی، شـفافیت، فضای معماری 
را یادمانی تـر می كنـد. لـذا معماران می بایسـت رموز و الگوهای دیرآشـنا و 
ریشـه دار در فرهنگ هر سـرزمین را درک كرده و نسـبت به آن دیدگاهی 
پذیـرا داشـته باشـند، و بر مبنـای آن به ایجاد فضاهای نمادیـن و با هویت 
در مقیـاس معمـاری و شـهری مبادرت ورزنـد. معماری ای كه مسـتقل از 
گرایش هـای گـذرای سبك شناسـانه و شـیوه گری های تابـع مـد، بیانگـر 

معنویتـی - بـه مراتـب بااهمیت تـر از خود آن – می باشـد. 
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مقاله | برق

پیش به سوی پاسخگویی خودکار بار خانگی

hadis_pourasghar@ieee.org ،حدیث پوراصغرخمامی | دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده
بزرگتریـن مزیتـی كـه قیمـت گـذاری لحظه ای بـرق فراهـم می كند این 
اسـت كـه مصـرف كننـدگان خانگـی را قـادر می سـازد بـا برنامه ریزی و 
زمانبنـدی مناسـب بـرای اسـتفاده از وسـایل برقی خـود، هزینه هایشـان 
را كاهـش دهنـد. یـك سیسـتم مدیریـت انـرژی خانـه می تواند بـه طور 
خـودكار برنامه هـای پاسـخ گویی بار را بر اسـاس تنظیمـات از پیش تعیین 
شـده توسـط مصرف كنندگان، اجرا نماید. در این مقاله، سـعی شـده است 
پـس از یـك معرفـی كوتـاه از برنامه هـای پاسـخ گویی بـار، روش هـای 
نویـن مشـاركت در ایـن برنامه هـا توسـط سیسـتم های مدیریـت انـرژی 
خانگـی برگرفتـه از آخریـن تكنولـوژی و روش هـای روز دنیـا بیان شـود. 
در ادامـه، نتایـج حاصـل از تحقیقـات میدانـی و مطالعـات انجام شـده در 
محافـل علمی كشـورهای آمریـكا و تركیه نیز مـورد بحث قـرار می گیرد. 
همچنیـن، سـاختار ایـن سیسـتم و نحوه عملكـرد آن بـه همـراه مزایای 

متنـوع ناشـی از آن نیـز بـه تفصیل بررسـی خواهد شـد. 

)Demand Response( پاسخگویی بار
دپارتمان انرژی آمریكا، پاسخگویی بار را به صورت زیر تعریف می كند: 

» تغییـر در الگـوی بـار مصرفـی از سـوی مصرف كننـدگان در پاسـخ به 
تغییـرات قیمـت لحظـه ای بـرق در طول زمان، یا نسـبت به مشـوق های 
مالـی وضـع شـده بـه منظـور كاهـش مصـرف بـرق در زمان هـای پیك 
قیمـت بـازار كل فروشـی، یا در شـرایطی كه امنیت و قابلیـت اطمینان در 

شـبكه به خطـر افتاده اسـت. «

بـه طـور كلـی برنامه های پاسـخگویی بار به دو دسـته تقسـیم می شـوند: 
برنامه هـای تشـویقی و برنامه هـای تعرفـه زمانی )بر اسـاس قیمـت برق(

تعرفه هـای ثابـت فعلی بـرق برای مصـرف كنندگان خانگی كه بر اسـاس 
متوسـط هزینه هـای تولیـد بـرق تعیین شـده، نمی توانـد به طـور مؤثری 
بـرای برنامه هـای پاسـخگویی بـار كاربرد داشـته باشـد. اولیـن گام برای 
اجـرای ایـن برنامه هـا تغییـر تعرفه هـای بـرق فعلـی اسـت، چـرا كـه در 
حالـت تعرفه ثابت مشـاركت در برنامه های پاسـخگویی بـار برای مصرف 
كننـدگان هیچ سـودی در پی نـدارد. اخیـراً انواع طرح هـای قیمت گذاری 
بـرق كـه منعكـس كننـده هزینه واقعـی تولید بـرق یا وضعیت شـبكه در 
 هـر لحظـه باشـد، معرفی شـده اسـت و شـامل قیمـت گـذاری لحظه ای
 )Real Time(، قیمـت گـذاری زمـان اسـتفاده )Time of Use(، قیمت 
گـذاری یـك روز بعـد )Day Ahead(، قیمـت گـذاری پیـك بحرانـی 
)Critical Peak( می باشـد. زمانـی كه مصـرف كنندگان خانگی با چنین 
قیمت هایـی مواجـه شـوند، می توانند بـا برنامه ریزی درسـت دربـاره زمان 
اسـتفاده از وسـایل خود در هزینه قبض برقشـان صرفه جویی كنند. شبكه 
هوشـمند حاصـل همگرایی تكنولـوژی اطاعات و ارتباطات و مهندسـی 
سیسـتم قـدرت در راسـتای فراهـم نمـودن شـبكه ای بهینـه بـا قابلیـت 
اطمینـان و امنیـت بیشـتر اسـت. شـبكه های هوشـمند مجهز به وسـایل 
ارتباطی پیشـرفته و سنسـورهایی هستند كه مانیتورینگ و كنترل شبكه را 
بـه طـور فراگیر ممكن می سـازند. بدیـن ترتیب امكان كنترل لـوازم برقی 
خانه از راه دور به وسـیله كنتورهای هوشـمند و اسـتفاده وسـیع و گسترده 
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از برنامه هـای پاسـخگویی بـار مهیا می شـود. 
)AMI( زیرساخت اندازه گیری هوشمند

اجـرای ایـن برنامه های پاسـخ گویی بار نیازمند نصب كنتورهای هوشـمند 
AMI  بـه منظـور ارتبـاط دو طرفـه بین مصرف كنندگان و شـركت های 
بـرق بـرای انـدازه گیـری برق مصرفـی به طور پیوسـته و قیمـت گذاری 
لحظـه ای اسـت. كنتورهـای هوشـمند AMI دارای قابلیـت خوانـدن 
اطاعـات بـه طور لحظه ای از راه دور، اتصال و قطع مشـتركین از شـبكه، 
توانایی ارسـال سـیگنال قیمت لحظه ای برق از طرف شـركت های توزیع 
بـه مصرف كننـدگان و درخواسـت بـرای اجـرای برنامه های پاسـخ گویی 
بـار هسـتند. اكنون می توان بر اسـاس شـبكه هوشـمند، كنتـور AMI و 
تكنولـوژی پاسـخگویی بـار بـه چارچوبی دسـت یافـت كه بـه كمك آن 

می تـوان انـرژی مصرفـی خانگـی را مدیریت و كنتـرل كرد. 

شكل )1(

)Energy Management System( سیستم مدیریت انرژی
محققیـن به دنبـال راهكارهایی برای جلب عاقمندی و مشـاركت هرچه 
بیشـتر مصرف كنندگان در برنامه های پاسـخگویی بار هسـتند. به همین 
منظـور سیسـتم های پاسـخگویی بار خـودكار معرفی شـده اند كـه بدون 
نیـاز بـه مداخله مصـرف كننـده می توانند انـرژی مصرفی خانـه را كنترل 
كننـد. مصـرف كننـده تنهـا یكبار كافیسـت سیسـتم كنترلر خانه خـود را 
براسـاس الگـوی بـار مصرفـی و بـا مشـورت بـا افـراد متخصـص در این 
زمینـه، تنظیـم نمایـد. از آن پس ایـن سیسـتم بـه طـور خـودكار همـواره 
مدیریـت مصـرف انرژی خانه را انجـام خواهد داد. باید متذكر شـد، اگرچه 
مصـرف كننـده می توانـد در هر زمـان در مورد اسـتفاده و یا عدم اسـتفاده 
از لـوازم برقـی خـود تصمیـم بگیـرد ولی این مسـأله كـه همه آن هـا مثًا 
ماشـین لباسشـویی، خشـك كن و ماشین ظرف شـویی را به طور همزمان 
مورد اسـتفاده قرار دهد، قابل قبول نیسـت. سیسـتم مدیریـت انرژی خانه 
پیـاده  در  حیاتـی  نقـش   Energy Management System (EMS)
سـازی و اجـرای برنامه های پاسـخگویی بار در سـاختمان های مسـكونی 
داراسـت، زیـرا اكثر مصرف كننـدگان خانگی از زمان و دانـش كافی برای 
اجرای دسـتی این برنامه ها برخوردار نیسـتند. یك سیسـتم EMS مفید 
و مؤثـر بایـد دارای قابلیـت شـیفت و قطـع بـار در زمان های پاسـخگویی 
بـار بـا كمترین تأثیر بـر نحوه زندگی سـاكنان باشـد. تعداد بسـیار كمی از 
مـردم حاضرنـد كـه هر روز وقـت خـود را صـرف درک و هماهنگی نحوه 
پاسـخ گویی لـوازم خـود نسـبت بـه سـیگنال های قیمـت بـرق كننـد. 
بنابرایـن سیسـتمی طراحی شـده كـه از یـك نمایشـگر و كنترلـر درون 
خانـه بـه منظـور تركیب فیدبكـی از انـرژی مصرفی لحظه ای مشـتركین 
بـا برنامه هـای پاسـخ گویی بار و بهینه سـازی انرژی در شـبكه هوشـمند، 
اسـتفاده می كنـد. بسـیاری معتقدند كه فیدبـك گرفتن از انـرژی مصرفی 
در هـر لحظـه می توانـد نكتـه كلیـدی در كاهـش میـزان مصـرف بـرق 
باشـد. مشـاركت مصـرف كننـده در برنامه هـای پاسـخ گویی بـار می تواند 

از درجـات مختلفـی برخـوردار باشـد، كه ایـن درجات تعیین كننـده میزان 
انرژی ذخیره شـده اسـت. این مشـاركت از سـوی مصرف كننده می تواند 
بر اسـاس الویت هـای شـخصی، برنامه ریزی هـای خانـواده و مشـوق های 
كاهـش انـرژی پیشـنهادی از طرف شـركت های توزیع یا خرده فروشـان 
آن منطقـه تعییـن شـود. مشـتركین می تواننـد از طریـق گوشـی تلفـن 
هوشـمند خـود در هـر لحظـه بـر الگوی بـار مصرفـی خانه خـود نظارت 
داشـته باشـند، شـكل )2(. هدف فراهم نمودن راهكارهای سـاده ای برای 
مصـرف كننـده اسـت به طوریكـه بدون نیـاز به نظـارت و مداخلـه مداوم 
و بـدون اثـر سـوء بـر نحـوه عملكـرد لـوازم برقی بتـوان به حداكثر سـود 

دسـت یافت. 

شكل )2(

Home Area Network (HAN) از وسـایل هوشـمندی كه می توانند 
 بـا یكدیگـر ارتبـاط برقـرار كننـد و یـا یـك كنتـرل كننـده انـرژی خانـه 
و  كنتـرل  بـه  را  سـاكنان  كـه   )Home Energy Controller(
مانیتورینگ انرژی مصرفی خانه خود قادر می سـازد، تشـكیل شـده اسـت. 
در سـال های اخیر دسترسـی سـاده و گسـترده به تكنولوژی های ارتباطی 
 HAN پیاده سـازی و گسـترش ،ZigBee بیسـیم و ارزان قیمت مانند
را از طریـق افـزودن قابلیت هـای ارتباطـی به وسـایل برقی خانه )ماشـین 
لباسشـویی، ظرفشـویی، یخچال و... ( سـرعت بخشیده اسـت. این وسایل 
هوشـمند همـان لوازم خانگی هسـتند كه بـا ادغام مدارهای محاسـباتی و 
سنسـورهای جاسازی شـده قادر به تصمیم گیری های هوشمندانه هستند. 
سنسـور منجر شـده كه دسـتگاه توانایی اندازه گیری انـرژی مصرفی خود 
را داشـته باشـد، بـه كمك قابلیت هـای ارتباطی انرژی مصرفی خـود را به 
سیسـتم مدیریت انرژی خانـه )EMS( گزارش داده و به دسـتورات صادر 
شـده از سـوی EMS پاسـخ می دهد، شكل )3(. این دسـتورات می توانند 
سـیگنال های سـاده روشـن/خاموش یا یك دسـتور پاسـخگویی بار برای 

كار در حالـت مصرف انرژی بهینه باشـند. 

شكل )3(



4۸49

وسـایل هوشـمند خانگی به دو روش نسـبت به سـیگنال های پاسخگویی 
بـار واكنـش نشـان می دهند. زمانـی كه قیمت بـرق باال اسـت، می توانند 
در حالـت صرفه جویـی در انـرژی )Energy Saving Mode( كار 
كننـد و یـا می تواننـد كار خـود را تـا زمانـی كه قیمـت برق از یـك مقدار 
مشـخص كمتـر نشـده، متوقف كـرده و به تعویـق بیندازند. به طـور مثال 
ماشـین های ظرفشـویی هوشـمندی در بـازار موجودنـد كـه می تواننـد 
سـیگنال های پاسـخگویی بـار را دریافـت كـرده و شسـتن ظرف هـا را تا 
پایـان دوره پیـك بـرق بـه تأخیـر اندازند و یـا یخچال هایی كـه می توانند 
سـیكل مربـوط بـه دیفراسـت را كـه در مـدت زمان كوتـاه مقـدار زیادی 
تـوان مصرف می كنـد، به دوره های غیرپیك شـیفت دهند. دسـتگاه هایی 
نظیـر آب گرمكـن برقـی، پمپ هـا و سیسـتم روشـنایی كـه درون آن هـا 
كنترلـر و ادوات ارتباطـی نصب نشـده، می توانند به وسـیله دوشـاخه های 
هوشـمند كنترل شـوند. این دوشـاخه ها به پریزهای برق هوشـمندی كه 
دارای قابلیـت انـدازه گیری و ارتباطی هسـتند متصل شـده و از این طریق 
امـكان مانیتورینـگ انـرژی مصرفـی وسـیله و قطـع كـردن آن از راه دور 

می شـود.  فراهم 
شـكل )4( یـك نمـای كلـی از سـاختار پاسـخ گویی بـار در شـبكه های 
هوشـمند اسـت. ایـن سـاختار شـامل 3 حـوزه ارتباطـی: ناحیـه مربوط به 
دسـتگاه های انـدازه گیـری هوشـمند AMI، فضـای اینترنـت و شـبكه 
ناحیـه خانـه HAN اسـت. ناحیـه دسـتگاه های انـدازه گیری هوشـمند 
نمایشـگر ده هـا میلیـون كنتـور هوشـمند در شـبكه اسـت كـه توسـط 
شـركت های برق منطقه ای در سـاختمان ها نصب شـده و فضای اینترنت 
همـان اینترنـت همگانـی اسـت كه مصـرف كننـدگان معمـواٌل از طریق 
 HAN شـركت های خدماتـی مختلفـی بـه آن دسترسـی دارنـد. ناحیـه
نمایانگـر ارتبـاط لـوازم هوشـمند درون خانـه با یكدیگـر و همچنین با هر 
دو ناحیـه اینترنـت و كنتورهای هوشـمند اسـت كه به وسـیله یك كنترلر 
هوشـمند كـه وظیفه هماهنگی بیـن عملكرد این لـوازم را بر عهـده دارد، 

می شـود.  كنترل 

 

شكل )4(
بـه منظور تحقق كامل مزایای شـبكه های هوشـمند، باید پاسـخ گویی بار 
در سـه سـطح به صورت هماهنگ توسعه یابد. اولین سطح آن پاسخ گویی 
یـك وسـیله الكتریكی هوشـمند بـه تنهایی و به طور مسـتقل نسـبت به 
سـیگنال قیمـت یـا كنترل در شـبكه هوشـمند اسـت. این بخش شـامل 
چگونگـی پاسـخ و واكنش یـك آب گرمكـن برقی، یخچال، خشـك كن 
لبـاس یـا ماشـین ظـرف شـویی هـر یـك بـه تنهایی اسـت. سـطح دوم 
مربـوط بـه شـبكه هوشـمند خانگـی HAN اسـت كه وظیفه مشـخص 
كـردن نحـوه اجـرای برنامه هـای پاسـخگویی بـار و هماهنگـی میـان 
پاسـخ های دریافتی از سـوی لوازم خانگی هوشـمند، پنل های خورشـیدی 

و خودروهای الكتریكی را برعهده دارد. سـطح سـوم پاسخ گویی بار مربوط 
بـه گـردآوری اطاعات كنتورهای هوشـمند بـه منظور دریافت پتانسـیل 
موجـود در شـبكه و هماهنگـی بین پاسـخ صدها تا میلیون ها خانه اسـت. 
بـه منظـور دسـتیابی بـه یـك مدیریـت سـاده انـرژی بـا بهـره وری باال، 
بـه الگـوی انـرژی مصرفـی هر وسـیله بـه تنهایـی نیازمندیـم و منحنی 
كل بـار مصرفـی خانـه كافـی نیسـت. هـر وسـیله خانگـی دارای منحنی 
انـرژی مصرفـی منحصـر بـه فـردی در طـول 24 سـاعت می باشـد كـه 
در ادامـه تعـدادی از آن ها نشـان داده شـده اسـت. آگاهی از ایـن نمودارها 
می توانـد منجـر بـه صرفه جویی قابـل توجهـی در میزان انـرژی مصرفی 
بـا كمترین مزاحمـت برای مصرف كنندگان شـود، كه متعاقبـاً كاهش در 
هزینه قبض برق را نیز در پی خواهد داشـت. میزان راحتی و آسـودگی در 
مدیریت انرژی خانه نقش بسـیار بزرگی در پذیرش آن از سـوی سـاكنان 
دارد، بنابرایـن ضـروری اسـت تمام اقدامات الزم در جهت سـاده و شـفاف 
بـودن آن صـورت گیـرد. درک ایـن مطلـب كـه برنامه های پاسـخگویی 
بـار چگونـه بهـره بـرداری و اسـتفاده از هـر وسـیله را تغییـر می دهـد، به 
منظور دسـت یابی به مقبولیت از سـوی مصرف كننـدگان، صرفه جویی در 
مصـرف انـرژی و بهبـود رفاه اجتماعی ضروری اسـت. به طـور مثال، یك 
یخچال هوشـمند می تواند پیش از آغاز سـیكل دیفراسـت خود از دسـتگاه 
مدیریـت انـرژی خانـه EMS بخواهد كه هزینه برق مصرفی را محاسـبه 
كنـد. تنها كافی اسـت یكبار مصرف كننده مشـخص نماید كـه قصد دارد 
بـه چه شـدتی مصـرف انرژی خانـه خود را مدیریـت كند، پـس از آن این 

عمـل می توانـد بـدون نیاز بـه مداخلـه او همواره انجام شـود. 
بنابرایـن همانطـور كـه گفته شـد، ابتـدا نیاز اسـت الگوی مصـرف بار هر 
یـك از وسـایل خانگـی بـه تنهایـی اندازه گیـری شـده و بر اسـاس آنالیز 
منحنـی بـه دسـت آمـده، دربـاره میـزان پتانسـیل و نحـوه مشـاركت هر 
وسـیله در پاسـخ گویی بـار تصمیـم گیـری كرد. شـكل )5( نشـان دهنده 
انـرژی مصرفـی یـك ماشـین ظرفشـویی خانگـی در طـی مـدت یـك 
سـیكل كاركرد آن اسـت و همچنین، منحنی زمان اسـتفاده و درصد توان 
مصرفـی ماشـین های ظرفشـویی از كل تـوان مصرفـی در آمریـكا را كه 
توسـط البراتـوار ملـی انرژی هـای تجدیدپذیـر آمریـكا NREL در سـال 

2۰۰۸ گـزارش شـده، نشـان می دهـد. 

 
شكل )5(
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در جـدول )1( خاصـه ای از اطاعـات آمـاری مربـوط به مصـرف انرژی، 
مدت زمان سـیكل كاركرد، حداكثر و حداقل توان مصرفی در هر سـیكل و 
درصد انرژی قابل انتقال از سـاعات پیك مصرف برای خشـك كن لباس، 
ماشـین ظرفشـویی و یخچال هر یك به طور مسـتقل آورده شـده اسـت. 

 

نوع وسیله
كل انرژي 
مصرفي در 
یك سیكل 

)kWh(

مدت زمان 
سیكل 
كاركرد 
)ساعت(

توان 
ماكزیمم 
در سیكل 

)W(

توان مینیمم 
در سیكل 

)W(

توان متوسط 
در طول 
سیكل 
)W(

خشك كن 
3۷5/۰۶۰۰۰2۰۰3۰۰۰لباس برقي

ماشین 
4/1۷5/111۸۰24۰۸۰۰ظرف شویی

1/2245۷42۰۸9یخچال

جدول 1- فرصت های پاسخ گویي بار وسایل خانگي براي انتقال بار پیك

بر اسـاس ایـن اطاعات می تـوان دریافت كه ماشـین ظرفشـویی خانگی 
یـك وسـیله ایـده آل برای پاسـخ گویی بار اسـت، چرا كه می تـوان انرژی 
مصرفـی آن را بـا بـه تأخیـر انداختـن زمـان اسـتفاده از آن در اواخر شـب 
بـدون ایجـاد هیچ گونـه مزاحمتی برای مصـرف كنندگان، بـه طور كامل 
به تعویق انداخت. اسـتفاده از ماشـین ظرفشـویی در آمریكا بافاصله پس 
از صـرف شـام در اوایـل غـروب و سرشـب بـه اوج می رسـد كـه اغلب با 
پیـك مصـرف برق همزمـان می شـود. آگاه سـاختن مصرف كننـدگان از 
ایـن موضـوع و تشـویق آن ها به تأخیر در اسـتفاده از ماشـین ظرفشـویی، 

بـه طور چشـمگیری پیك مصـرف انـرژی را كاهش خواهـد داد. 
شـكل های )۶( و )۷( بـه ترتیـب اطاعات مشـابهی درباره زمان اسـتفاده 
و انـرژی مصرفـی خشـك كن لباس و یخچـال فراهم می كننـد. همانطور 
كه از شـكل )۶( مشـاهده می شـود، خشـك كن برقی لبـاس فرصت های 

قابـل ماحظـه ای برای شـیفت پیك مصـرف برق ارایـه می دهد. 

 

شكل )۶(

در بخـش اول سـیكل، هیتـر برقـی برای مـدت زمان طوالنـی به منظور 
گـرم كـردن هـوا روشـن بـوده و 5 كیلـووات بـرق مصـرف می كنـد، در 
بخش هـای بعـدی هیتـر بـه طور متنـاوب خامـوش و روشـن شـده و در 
مـواردی موتـور بـه تنهایی بـرای چرخانـدن لباس هـا كار می كنـد كه در 

ایـن حالـت تـوان مصرفی بسـیار كاهـش می یابد. زمـان معمول اسـتفاده 
از خشـك كن در آمریـكا نسـبت بـه ماشـین ظرفشـویی بـه طـور تقریبـًا 
یكنواختـی در طـول روز پخش شـده و پیك آن در حدود 1۰ صبح اسـت. 
بنابرایـن در ایـن حالـت نیـز امـكان مشـاركت در برنامه های پاسـخ گویی 
بـار از طریـق جابـه جایـی در زمـان اسـتفاده بـه راحتـی فراهم اسـت. به 
عـاوه درصورتی كـه كنترلـر نصـب شـده بر روی خشـك كن بـا دریافت 
سـیگنال های قیمـت بـرق در طی زمان كاركرد دسـتگاه بـرای دفعاتی به 
خامـوش و روشـن كـردن هیتـر اقدام كنـد، این امـر می تواند بـدون آنكه 
تأثیـر چشـمگیری بـر عمل خشـك كـردن لباس ها داشـته باشـد، میزان 
تـوان مصرفـی آن را تغییـر دهد. با قطـع و وصل كردن مـداوم هیتر مدت 
زمـان عملكـرد خشـك كن كمی طوالنـی تـر می شـود ولیكـن بـه دلیـل 
امـكان اسـتفاده بهینـه از گرمای باقیمانـده درون دسـتگاه، در كل مصرف 

انـرژی آن كاهـش می یابد. 
در رابطـه بـا یخچال، شـكل )۷( نشـان می دهند كـه فرصت های كمتری 
نسـبت بـه دو مـورد قبـل برای شـیفت پیك مصرف بـرق وجـود دارد كه 
از طریـق انتقـال بازه هـای دیفراسـت و یخسـازی بـه بازه هـای غیرپیك 

عملی اسـت. 
 

شكل )۷(

بنابرایـن یخچـال از قابلیـت كمتـری بـرای مشـاركت در برنامه هـای 
پاسـخ گویی بـار برخـوردار اسـت. بـا این وجـود بر اسـاس پژوهـش انجام 
شـده در كشـور تركیـه در سـال 2۰12، میـزان كاهـش مصـرف انـرژی 
و متعاقبـاً كاهـش در هزینه هـای بـرق مصرفـی بـا اجـرای برنامه هـای 
مدیریـت سـمت تقاضـا بـه طـور خـاص بـرای یخچـال مـورد بحـث و 
بررسـی قـرار گرفته اسـت. نتایـج حاصـل از این تحقیقات نشـان می دهد 
كـه هزینـه قبض سـالیانه مشـتركین می توانـد تـا 4. 11 % كاهـش یابد. 
دسـت یابی بـه چنیـن نتیجـه ای در شـرایطی كـه تنها مشـاركت یخچال 
در نظـر گرفتـه شـده و علـم بـه این موضـوع كـه یخچـال دارای توانایی 
كمی بـرای مشـاركت در برنامه هـای پاسـخ گویی بار می باشـد، نویدبخش 
ایـن مطلب اسـت كه در صورت اجرای مدیریت سـمت تقاضا برای سـایر 
لـوازم برقـی خانگی، می تـوان به بهینه سـازی و صرفه جویی بیشـتری در 
زمینـه انـرژی و كاهـش قابـل توجهـی در قبض بـرق مصـرف كنندگان 
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یافت.  دسـت 
سـاختار پیشـنهادی برای پاسـخگویی بار بر اسـاس یك سیسـتم مدیریت 
 AMI و كنتور هوشـمند HAN كـه با شـبكه محیط خانه EMS انـرژی
در ارتبـاط اسـت، بنـا شـده اسـت. سـیگنال های قیمـت لحظـه ای برق و 
پاسـخگویی بـار از طـرف شـركت های توزیع بـرق و یا خرده فروشـان هر 
 EMS .منطقه به كلیه كنتورهای هوشـمند در آن منطقه ارسـال می شـود
وضعیـت كاری تمـام وسـایل هوشـمند متصـل بـه خـود را در هـر لحظه 
مانیتـور می كنـد. سـپس بر اسـاس قیمت های فعلـی برق، نحـوه عملكرد 
هـر وسـیله را تعییـن كـرده و به اتخـاذ یك اسـتراتژی مناسـب زمانبندی 
بـه منظور دسـتیابی بـه راحتی سـاكنان و مصـرف بهینه برق می پـردازد. 
همچنیـن، وسـایل هوشـمند می تواننـد وضعیت و حالـت كاركرد خـود را 
بـه طور پیوسـته بـه EMS گـزارش دهند، ایـن اطاعـات EMS را قادر 
می سـازد كه حالت آماده به كار )Standby( را در وسـایل تشـخیص داده 
و آن هـا را خامـوش كنـد. ایـن عمـل بـه ظاهـر سـاده می توانـد منجر به 
صرفه جویـی قابـل توجهـی در انـرژی شـود، زیـرا بارهایـی كـه در حالت 
Standby هسـتند می توانند تا 1۰% از كل برق مصرفی خانگی را شـامل 
شـوند. EMS بـه گونـه ای طراحی شـده كـه می تواند برنامـه زمانبندی و 
پاسـخگویی بـار را بـرای هر وسـیله بـه تنهایی و بـه طور مسـتقل انجام 
دهـد و هماهنگـی بیـن عملكـرد كلیه وسـایل خانـه را نیـز مدیریت كند. 
ورودی هـای یك سیسـتم مدیریت انـرژی خانـه EMS، قیمت لحظه ای 
بـرق، سـطح رفـاه تعییـن شـده از طـرف مصـرف كننـده، الویـت بنـدی 
وسـایل، میـزان تـوان مصرفی فعلی خانه و حداكثر آسـتانه تـوان مصرفی 
اسـت. سـیگنال پاسـخگویی بار دریافتی توسط EMS شـامل اندازه توان 
مـورد نیـاز برای قطـع )كیلـووات( و مدت زمان آن )سـاعت( می باشـد. در 
ایـن حالـت EMS موظـف اسـت بـا توجـه به تنظیمـات قبلـی، وضعیت 
عملكرد وسـایل هوشـمند را به نحوی تعیین و هماهنگ نماید كه دیماند 
مشـخص شـده بـرای مـدت زمـان مشـخص قطـع شـود. وسـایل برقی 
كـه تـوان مصرفـی باالیـی دارنـد و بایـد كنتـرل شـوند شـامل كولرها و 
واحدهـای خنك كننده، ماشـین های لباس شـویی و خشـك كـن لباس، 
آب گرمكن هـای برقـی و خودروهـای الكتریكـی هسـتند. یـك مثـال از 

الویـت بنـدی بار و تنظیمـات آن در جدول )2( آورده شـده اسـت. 

تنظیمات صاحبخانهالویت باروسیله

دمای آب F 12۰-11۰°1آّب گرمكن

دمای اتاق F ۷۸-۷4°2واحد خنك كننده

3خشك كن لباس
 پایان كار تا نیمه شب

 حداكثر زمان خاموشی: 3۰ دقیقه
حداقل زمان روشنی: 3۰ دقیقه

 شارژ كامل تا ۸ صبح4خودرو الكتریكی
حداقل زمان شارژ 3۰ دقیقه

 جدول )2(

بارهـای مهـم و ضـروری بایـد تحت هـر شـرایطی و در هر حالـت تأمین 
شـوند، بنابرایـن الویـت بنـدی بارها و تعیین سـطح رفاه از سـوی مصرف 
كننـده دارای اهمیـت اسـت. همانطـور كـه مشـاهده می شـود بـرای این 
مصـرف كننـده خانگی، آب گرمكـن از باالتریـن درجه اهمیـت برخوردار 
اسـت و خـودرو الكتریكـی در پایین تریـن سـطح قـرار گرفتـه و تنظیمات 
مربـوط به هر وسـیله نیز مشـخص شـده اسـت. مثـًا بـرای آب گرمكن 
درجـه حـرارت آب بیـن 11۰ تـا 12۰ درجـه فارنهایت و بـرای كولر دمای 
 EMS اتـاق بیـن ۷4 تـا ۷۸ درجـه فارنهایت تعیین شـده اسـت. بنابراین
بر اسـاس ایـن تنظیمات تصمیم گیری كرده و با ارسـال سـیگنال كنترلی 

شـرایط كاری هریـك از وسـایل را بـه حالت جدید تغییر می دهد. سـپس، 
میـزان بـار قطـع شـده را بـه كنتور هوشـمند گـزارش می دهد. كنتـور نیز 
مجـدداً ایـن اطاعـات را به شـركت بـرق ارسـال می كند. به ایـن ترتیب 
میـزان صرفه جویـی در انـرژی محاسـبه شـده و از قبـض بـرق مصـرف 
كننـده كـم می شـود. بـه عـاوه در برنامه های تشـویقی، مصـرف كننده 
می توانـد بـا قطع مقدار مشـخصی از دیماند خود پـاداش دریافت كند. این 
مقادیـر بایـد از قبـل در قـراردادی دو طـرف بین مشـترک و شـركت برق 
مشـخص شـود. اگرچـه مشـاركت در ایـن برنامه هـا اختیـاری اسـت ولی 
پـس از اعـام آمادگـی، مصرف كننده مسـتلزم به اجـرای قـرارداد بوده و 

در غیـر ایـن صـورت جریمه خواهد شـد. 
در جـدول )3( تأثیـر انتقال یك میلیون وسـیله از سـاعات پیك مصرف به 
سـاعات غیرپیك كه در سـال 2۰۰9 در كشـور آمریكا مورد برررسـی قرار 
گرفتـه، آورده شـده اسـت. در این جـدول مزایای اقتصـادی و هزینه قابل 
صرفه جویـی بـا مشـاركت یك میلیون وسـیله هوشـمند از انـواع مختلف 

آن در برنامه هـای پاسـخ گویی بار مشـاهده می شـود. 

نوع وسیله
پیك بار شیفت یافته به ازای هر 

یك میلیون وسیله

معادل نیروگاه 
زغال سنگی 5۰۰ 

مگاوات

هزینه صرفه جویی شده 
سرمایه گذاری ساخت 
نیروگاه ذغال سنگی

4/2 بیلیون دالرMw 12۰۰2/4ماشین ظرفشویی

1/۷5 بیلیون دالرMw 5۰۰1یخچال

19/25 بیلیون دالرMw 55۰۰11خشك كن برقی
جدول )3(

جمع بندی
سیسـتم پاسـخ گویی بار توصیف شـده در اینجا مزایای قابل توجهی برای 
مصـرف كننـدگان، شـركت های بـرق و جامعـه در پـی خواهد داشـت. از 
دیـدگاه یـك مصرف كننـده خانگی، قیمت گـذاری بـه روش تعرفه زمان 
اسـتفاده، منجـر بـه كاهـش چشـمگیری در هزینـه قبض برق می شـود. 
بر اسـاس تحقیقـات صـورت گرفتـه در كشـور آمریـكا، اگر یـك مصرف 
كننـده در طـول سـال تنهـا در 5۰% از مـوارد، خشـك كن لبـاس خـود را 
در سـاعات غیرپیـك )قیمـت پایین برق( اسـتفاده كنـد، انتظار مـی رود تا 
بیـش از 2۰۰ دالر در هزینـه بـرق او صرفه جویی شـود. شـركت های برق 
نیـز می تواننـد بـا اسـتفاده از سیسـتم پاسـخ گویی بار در شـبكه هوشـمند 
كـه می توانـد میلیون هـا خانـه را بـه طـور همزمان بـه منظـور كاهش بار 
كنتـرل كنـد، از مزایای بسـیاری در بهره برداری بهینه و مطمئن از شـبكه 

برخوردار شـوند. 
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 بررسی ادراک و رضایت مندی ســاکنان مجتمع های مسکونی
 از کیفیت های فضایی با توجه به خصوصیات فردی و اجتماعی 

 )مطالعه موردی - شهر مشهد( 

mohammadnazari133@ yahoo. com | محمد نظری برون | دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده 
كه  نیست  مسأله ای  مسكونی  مجتمع های  و  مسكن  به  توجه  اهمیت 
به تازگی مورد توجه قرار گرفته باشد. اما امروزه به دلیل پیچیدگی های 
فرهنگی، اجتماعی و تغییرات سریع در این حوزه ها توجه خاص به مسكن با 
رویكردهای جدید و خصوصا نگاه و توجه به خصوصیات فردی و نیازهای 
اجتماعی افراد می تواند زوایای جدیدی را در نگاه ما به این حوزه پیش رو 
نهد. امروزه بسیاری از سازمان های دولتی و غیر دولتی برای كاركنان خود 
مجتمع های مسكونی احداث می كنند، ولی بنظر می رسد تنها هدف آن ها، 
ایجاد سرپناه و خوابگاه برای كاركنان است. همان طور كه در دوران صنعتی 
شدن در اروپا وضع به همین ترتیب بود، اما قصد و امید در این تحقیق بر 
آن است كه ابعاد و مولفه های دیگری كه گمان می رود در حوزه طراحی 
مجتمع های مسكونی تاثیرگذار هستند معرفی و شناسایی گردند. تا در آینده 
بیشتر به این ابعاد تاثیرگذار در حوزه طراحی مجتمع های مسكونی بها داده 

شود و اهمیت آن برای دست اندركاران در این حوزه آشكار شود. 
نتایج آزمون های آماری نشان می دهد كه بین میزان سواد و رضایت مندی 
ساكنان با حدود اعتماد 95 و 99 درصد ارتباط معنی داری وجود دارد اما 
سایر متغیرها با میزان رضایت ساكنان ارتباط معنی داری را نشان نمی دهند. 
همچنین بین متغیر سطح سواد و متغیرهایی همچون، بهره مندی از خدمات 

شهری، آرامش فكری و آسایش روانی، استفاده از بام توده های ساختمانی 
به عنوان فضاهای جمعی وتفریحی، افزایش روشنایی مصنوعی در شب، در 

سطح یك درصد ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. 
پیچیدگی های   – – خصوصیات فردی  کلید واژه ها: مجتمع مسكونی 

فرهنگی، اجتماعی 

۱- مقدمه
به نظر می رسد ارزیابی ساكنان از میزان مطلوبیت محیط های سكونتی در جهت 
سنجش میزان دستیابی به اهداف و موفقیت پروژه های مسكونی موثر است. 
همچنین شناسایی مولفه های موثر بر میزان رضایتمندی و نارضایتی ساكنان 
به خصوصیات فردی می تواند در درک وضعیت موجود كیفیت  با توجه 
سكونت، راهبردهای آتی جهت ارتقاء سطح كیفی مجتمع های مسكونی 
و جلوگیری از تكرار برخی اقدامات نامناسب موثر واقع گردد. این تحقیق با 
هدف سنجش میزان رضایتمندی ساكنان فعلی از واحدهای سكونتی شان 
انجام شده است. نتایج حاصله می تواند در بهبود عملكرد مجریان و مدیران 

در پیاده سازی الگوهای مناسب تر در مجتمع های مسكونی كمك نماید. 
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۲- اهمیت و ضرورت
و  است  افزایش  در حال  در جهان  بی سابقه ای  به طور  رشد شهرنشینی 
پیش بینی می شود كه ۶5 درصد از جمعیت جهان تا سال 2۰25 در شهر ها 
به  وتوجه  اهمیت  بنابرین   .)Zhou, Wang, 2011(باشند شده  مستقر 
مسكن و مجتمع های مسكونی ضرورتی بیش ازپیش میابد، با این حال 
مسأله ای نیست كه به تازگی مورد توجه قرار گرفته باشد. از اوایل قرن بیستم 
تمایل به اصاح بسیاری از مسایل در رابطه با زشتی شهرهای صنعتی و 
مشكات اجتماعی آن ها مطرح بود )سایمون بل، 1999: 3۷۰(. در كشور ما 
نیزآن چه در برنامه ریزی و طراحی مجموعه های مسكو نی كمتر مورد توجه 
قرار گرفته است، تعامات اجتماعی و نقش آن در ارزیابی مثبت شهروندان 
نسبت به وضعیت سكونت خویش بوده. پیامد نامطلوب این بی توجهی، 
شكل گیری توده حجیم بناهای سرد و بی روحی است كه فاقد شرایط الزم 
برای ایجاد ارتباطی پایدار با ساكنان خود بوده و ناگزیر زمینه ساز بیگانگی 
افراد با محیط زندگی خویش می شود)رفیعیان، صالحی، تقوایی، 13۸9(. 
همچنین وجود سطح باالی تراكم جمعیتی و ساختمانی در این مجتمع ها و 
نادیده گرفتن جایگاه اجتماعی افراد و نیازها متفاوت آن ها می تواند بستر و 
زمینه مساعد برای شكل گیری ناهنجاری های اجتماعی را فراهم ساخته و 
بر ادراک افراد از میزان امنیت و ایمنی محیط سكونت خود تأثیرگذار باشد. 
مجموعه این مسائل اتخاذ تصمیم ها و راهكارهای علمی و مؤثر برای تجدید 
ساختار محیط مصنوع به منظور كاهش آسیب پذیری آن را به ضرورتی 

انكار ناپذیر بدل می سازد. 

۳- طرح مساله
در رابطه با بحث مسكن و مجتمع های مسكونی پژوهش های متعددی 
متفاوت  گونه  دو  تطبیقی  بررسی  در  نمونه  عنوان  به  است،  شده  انجام 
مجتمع های مسكونی در شهر تهران دریافتند، تراكم پایین وگشودگی فضا 
در مجتمع های متعارف، عامل مهمی در تامین فضای سبز، آرامش باال و 
جریان هوای مناسب است. از طرفی توجه به راهكارهای تامین امنیت، 
توجه به ویژگی های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ساكنان آتی مجتمع های 
مسكونی در هنگام برنامه ریزی، از عوامل كلیدی در ایجاد مطلوبیت محیط 

مسكونی می باشد)عزیزی، ملك محمدنژاد، 13۸۶(. 
در مطالعات موردی در مجتمع های سكونتی منطقه نواب در تهران برگرفته از 
نظر سنجی ساكنان در مورد عوامل موثر بر ادراک رضایتمندی از محیط های 
سكونتی نشان می دهد كه بحث رضایتمندی از واحدهای مسكونی عاوه 
بر ویژگی ها و خصوصیات خود این واحدها به امكانات، خدمات عمومی و 
تجهیزات خارج از مجتمع مرتبط می باشد )رفیعیان، عسگری، عسگری زاده، 

 .)13۸۸
مسایل  به  می توان  ساكنان  رضایت مندی  بر  تأثیرگذار  عوامل  دیگر  از 
اجتماعی اشاره كرد. از دید صاحب نظران، پایداری مجتمع های مسكونی تا 
حد زیادی وابسته به هویت اجتماعی و هویت فضای مسكونی و هم سنخی 
ساكنان است. جامعه شناسان هویت اجتماعی افراد را مربوط به طبقه ی 
اجتماعی آن ها می دانند. طبقه ی اجتماعی را شغل و ثروت و تمكن مالی 
یا تحصیات مشخص نمی كند. بلكه طبقه ی اجتماعی هر فرد با محل 
سكونت او مشخص می شود و رابطه ی میان محل زندگی و طبقه اجتماعی 
و هویت اجتماعی اعضای جامعه رابطه ای به هم پیوسته و ناگسستنی است. 
كالبد مجتمع ها بیانگر هویت آن ها است، پس می توان نتیجه گرفت كه 
هویت و طبقه ی اجتماعی افراد و هویت اجتماعی مجتمع های مسكونی 
هر سه به كالبد معماری مجتمع های مسكونی وابسته است و از آن تأثیر 
می پذیرد )سجادی قائم مقامی، پوردیهیمی، ضرغامی، 13۸۸(. در معماری 
خانه های ایرانی نیز اتاق مهمان، نمادی از وضعیت اقتصادی خانوار است 
و با اموال قیمتی خانواده مبلمان شده است. بنابراین، به طوركلی بهترین 
تزیین را نسبت به سایر اتاق های خانه دارد. درنتیجه خانه، بازتابی از تاریخ 

 .)Akhtarkavan, Moradi ،2۰۰۸( و ساختار خانوادگی آن نسل است
هنسن نیز نظر مشابهی دارد و بیان می كند تركیب فضایی پان خانه ها 
می تواند بیانگر نگرش های فرهنگی باشد)لیندا گروت، دیویدوانگ، 2۰۰2: 
3۰5(. در مطالعاتی كه در باب همسایگی انجام شده آن را گاه یك ناحیه 
مجزای قابل شناسایی درون یك اجتماع، حافظ برخی كیفیات یا ویژگی ها 
كه آن را از نواحی دیگر متمایز می سازد تعریف كرده اند همسایگی ممكن 
 است برحسب گروه نژادی، بخش شغلی یا كاس اجتماعی-اقتصادی باشد
)Charles L. Choguill ،2۰۰۷(. كه این تعریف نیز بر اهمیت جایگاه 
اجتماعی افراد در ایجاد همسایگی ها اشاره دارد. در امتداد مباحث مطرح 
شده، پیشرفت همسایگی را می توان مقیاس مناسبی از سیستم شهری در 
نظر گرفت. این مقیاس، مطابق با آرزوی نوگرا با استفاده از ابزار برنامه ریزی 
و معماری، پی به اهداف اجتماعی می برند كه تمایل دارند عمدتا بر اساس 
پارامترهای اجتماعی باشند. اگر چه با مقررات خاص و عملی در طراحی نواحی 
مسكونی هماهنگ هستند، در عین حال به روندهای تدریجی و اصول زندگی 
خاصی مرتبط هستند )Kallus, Hubert L ،2000(. همچنین تایید شده 
است، كه شركت در فعالیت های مرتبط با واحد همسایگی و محیط محله ای 
سكونتی  رضایتمندی  وجود  با  همسایه ها  با  مكرر  ماقات های  انجام  و 
 .)Aragones and Amerigo, 1997( است.  داشته  رابطه معنی داری 

مفهوم رضایت مندی
مفهوم رضایتمندی بر دامنه گسترده ای از تمایات و مطالبات انسان اشاره 
دارد. وقتی آنچه را كه تمایل داریم بتوانیم انتخاب و كسب نماییم، رضایتمان 
حاصل می شود. هرچند كه ممكن است این رضایتمندی طیف مختلفی 
را پوشش دهد. برخی از محققان مراحل درک میزان رضایتمندی افراد را 
این گونه توصیف كرده اند كه یك شخص با توجه به مجموعه ای از نیازها 
و آرزوهایی كه دارد، شرایط فعلی سكونتی اش و محیط زندگی خود را 
ارزیابی می كند. تردیدی نیست كه نیازها و آرمان های یك فرد، مجموعه ای 
از ویژگی های فردی، همچون طبقه اجتماعی و معیارهای فرهنگی تأثیرگذار 

بر اوهستند )رفیعیان، عسگری، عسگری زاده، 13۸۸(. 
طبقه اجتماعی افراد را نباید تنها بر مبنای اشتغال ارزیابی كرد بلكه باید نقش 
عوامل فرهنگی مانند سبك زندگی را در نظر بگیریم )گیدنز، 429: 13۸۶(. 
از طرفی فرد استیل مقاصد معماری را، سر پناه و امنیت، تماس اجتماعی و 
سودمندی كاركردی می داند )جان لنگ، 13۸۶: 124( كه به نظر می رسد 
در مجتمع های مسكونی موجود كمتر به مسائل اجتماعی توجه شده است. 

۴- روش شناسی تحقیق
الف - نوع روش تحقیق 

پیش بینی  آن  برای  كه  اهدافی  و  موضوع  ماهیت،  به  بنا  پژوهش  این 
شده است از نوع توصیفی – تحلیلی و در زمره تحقیقات كاربردی است. 
از آنجایی كه در این پژوهش از ابزار پرسشنامه و مصاحبه برای گردآوری 
اطاعات مورد نیاز استفاده خواهد شد، بنابراین از زاویه دیگر این پژوهش 

یك تحقیق پیمایشی )میدانی( است. 
ب - روش گردآوری داده ها )میدانی اسنادی( 

اطاعات مورد نیاز برای انجام این تحقیق به 2 صورت جمع آوری شده است: 
الف( داده های اسنادی )كتابخانه ای(: كه با مراجعه به كتاب ها و مقاالت و 

آرشیو دستگاه های مرتبط جمع آوری خواهد شد. 
 ب( روش میدانی: كه با توجه به اهداف و سواالت اساسی تحقیق با استفاده 
از ابزار پرسشنامه، اقدام به جمع آوری اطاعات مورد نیاز خواهد گردید. 
روش اصلی این تحقیق از نوع میدانی بوده كه با طرح سواالتی بر اساس 
فرضیات تحقیق اقدام به تعیین حجم نمونه های آماری از طریق فرمول 
كوكران  به روش تصادفی سیستماتیك از نوع خوشه ایی 
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)خوشه ایی از آن جهت كه نمونه ها از میان شهروندان ساكن در سه مجتمع 
مورد مطالعه مورد پرسشگری قرار خواهند گرفت( تعدادی به عنوان نمونه 

مورد پرسشگری مستقیم قرار خواهند گرفت. 
ج - ابزار گردآوری اطالعات 

ابزار گردآوری اطاعات در این پژوهش پرسشنامه خواهد بود كه با طرح سواالت 
از پیش طراحی شده اقدام به تكمیل آن از میان نمونه های تحقیق شده است. 

د - روش تجزیه و تحلیل اطالعات: 
متغیر  نوع  از دو  آزمون فرضیات  به سواالت تحقیق و  پاسخ گویی  برای 

استفاده می شود. 
* متغیر وابسته1: 

- رضایت مندی از مجتمع های مسكونی
* متغیرهای مستقل2: 

- تاثیر عناصر معماری بر رضایت ساكنان 
 ) و....  خانوار  بعد  شغل،  سواد،  سن،  )جنسیت،  فردی  ویژگیهای  تاثیر   -

شهروندان 
- تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی )مانند مكان قبلی سكونت... ( 

پس از جمع آوری اطاعات میدانی كه با استفاده از ابزار پرسشنامه تكمیل 
خواهد شد، با استفاده از نرم افزارSPSS و آزمون های آماری كای اسكویر 
2(، ضریب همبستگی، رگرسیون و...... اقدام به تحلیل روابط بین متغیرهای 

x(
تحقیق خواهد شد. همچنین برای نمایش نتایج داده های تحلیلی و توصیفی 

از انواع نمودارها، دیاگرام ها، نقشه ها، منحنی ها و... نیز استفاده خواهد شد. 

۵-تحلیل داده ها 
1( براساس نتایج بدست آمده از استخراج پرسشنامه ها از مجموع 15۰ نمونه 
آماری، سطح رضایت مندی شهروندان از مجتمع های مسكونی در سطح 
شهر مشهد در حد متوسط تا زیاد ارزیابی شده است. در این راستا 3۸ درصد 
پاسخگویان به گزینه متوسط، 2۸درصد به گزینه زیاد، 24/۷ درصد به گزینه 
كم و ۶ درصد به گزینه خیلی كم و3/3درصد به گزینه خیلی زیاد پاسخ داده اند. 
2( براساس نتایج بدست آمده از استخراج پرسشنامه ها از مجموع 15۰ نمونه 
آماری، ۷4/۷ را مردان و25/3 را زنان تشكیل می دهند. همچنین سطح سواد 
افراد به این ترتیب بوده است: ۸/۷% زیر دیپلم، 2۰% دیپلم، 15/3% كاردانی، 

3۶% لیسانس، 14% كارشناس ارشد و ۶% دارای مدرک دكترا بوده اند. 
از مجموع 15۰  استخراج پرسشنامه ها  از  آمده  نتایج بدست  براساس   )3
نمونه آماری، بیشترین فراوانی بازه سنی را به ترتیب گروه سنی 21-3۰ 
سال )42/۷%( و 45-31 سال )33/3%( و كمترین فراوانی مربوط به گروه 
سنی 2۰-1۰سال )2%( وباالی۶۰ سال )۸%(می باشد. همچنین نتایج نشان 
می دهد3۷/3% از افراد كارمند، 21/3% دارای شغل آزاد، 1۰% دانشجو، %2 
محصل، ۷/3% بیكار، ۸/۷% خانه دار، 12% فرهنگی و 1/3% كارگر بوده اند. 
4( براساس نتایج بدست آمده، میزان بعد خانوار به ترتیب: مجرد %5/3، 2 
نفر 1۰%، 3 نفر 25%، 4 نفر 31/3%، 5 نفر 24/۷% و باالی 5 نفر 3/3% بوده 
است. و محل قبلی سكونت اكثر افراد خانه ویایی و آپارتمان در شهر مشهد 

)۶۷/3%( بوده است. 
5( براساس نتایج بدست آمده از استخراج پرسشنامه ها از مجموع 15۰ نمونه 
آماری، پرسش شوندگان سطح رضایت خود را از بهره مندی از خدمات شهری، 
كیفیت و كمیت واحد های مسكونی، آرامش فكری و آسایش روانی و امنیت 
اجتماعی در مجتمع های مسكونی موجود، متوسط و زیاد ارزیابی كرده اند. 
۶( به نظر می رسد یكی از مهم ترین عوامل در انتخاب مجتمع مسكونی به 
عنوان محل زندگی امنیت اجتماعی می باشد، زیرا ۸9/4% از افراد تاثیر این 

عامل را در انتخاب خود متوسط تا خیلی زیاد ارزیابی كرده اند. 
۷( براساس نتایج بدست آمده از استخراج پرسشنامه ها از مجموع 15۰ نمونه 
آماری، به نظر می رسد دو عامل حس همسایگی و همسانی شرایط اجتماعی 
و اقتصادی ساكنان در انتخاب مجتمع مسكونی به عنوان محل زندگی دارای 

اهمیت چندانی نمی باشند و از طرفی سطح رضایت از دو عامل فوق در این 
مجتمع ها پایین می باشد، زیرا به ترتیب ۷5/3% و ۷۶/۷% افراد تاثیر این 

عوامل را در انتخاب خود خیلی كم تا متوسط ارزیابی كرده اند. 
۸( اكثر پرسش شوندگان از میان راهكارهای پیشنهاد شده تاثیر اختصاص 
دادن فضای بازی به كودكان، افزایش مساحت تراس، افزایش نور گیری 
طبیعی فضاها و افزایش روشنایی مصنوعی در شب را دربهبود وضعیت 

مجتمع های مسكونی موجود، متوسط تا خیلی زیاد ارزیابی كرده اند. 
9( براساس نتایج بدست آمده از استخراج پرسشنامه ها از مجموع 15۰ نمونه 
آماری، اكثر پرسش شوندگان از میان راهكارهای پیشنهاد شده تاثیر افزایش 
متراژ فضای بازدر مجتمع و افزایش تعداد ورودی های مجتمع را دربهبود 

وضعیت مجتمع های مسكونی موجود، كم تا متوسط ارزیابی كرده اند. 
1۰( پرسش شوندگان از میان راهكارهای پیشنهاد شده تاثیر حذف رنگ های 
روشن را ۷4/۷% خیلی كم تا كم و حذف رنگهای تیره را ۶۸/۷% متوسط تا 

زیاد دربهبود وضعیت مجتمع های مسكونی موجود ارزیابی كرده اند. 

۶-یافته های تحقیق
1( فرضیه ای كه در این تحقیق، بر اساس مباحث نظری ارایه شد، وجود 
فردی  ویژگی های  و  اجتماعی  عوامل  بین  دار  معنی  و  مثبت  رابطه ی 
شهروندان با میزان رضایت آنان از مجتمع های مسكونی بوده است. بر اساس 
آنالیز انجام گرفته از طریق آزمون آماری ضریب همبستگی كه نتایج آن در 
جدول زیر آمده تنها بین متغیر سواد به عنوان یكی از ویژگی های فردی 
و میزان رضایت شهروندان رابطه معناداری مشاهده شده است. بنابراین 
افراد  بعد خانوار  و  نمی توان ویژگی هایی همچون جنسیت، سن و شغل 
مورد بررسی را به عنوان عواملی مؤثر در افزایش سطح رضایت مندی در 
نظرگرفت. همچنین بین متغیر سطح سواد و متغیرهایی همچون، بهره مندی 
از خدمات شهری، آرامش فكری و آسایش روانی، استفاده از بام توده های 
ساختمانی به عنوان فضاهای جمعی وتفریحی، افزایش روشنایی مصنوعی 
در شب، در سطح یك درصد ارتباط مثبت و معنی داری و با متغیرهای، توجه 
به محرمیت و تفكیك فضاها در واحد مسكونی و جهت گیری و جایگذاری 
ساختمان ها نسبت به هم معنا دار و معكوس وجود دارد. از انجا كه سواد یكی 
از مهم ترین عوامل در شكل گیری جایگاه اجتماعی افراد است، فرض دیگر 
مبنی بر اهمیت عوامل اجتماعی بر میزان رضایت مندی افراد از مجتمع های 
مسكونی تایید می شود. از طرفی با استناد به نتایج تحقیق یكی از مهم ترین 
عوامل در انتخاب مجتمع مسكونی به عنوان محل زندگی امنیت اجتماعی 
می باشد، زیرا ۸9/4% از افراد تاثیر این عامل را در انتخاب خود متوسط تا 
خیلی زیاد ارزیابی كرده اند. اما پرسش شوندگان عامل حس همسایگی را 
در ایجاد رضایت مندی بی اهمیت دانسته اند كه این نتیجه ای تامل برانگیز 

است و می تواند خود مورد بررسی قرار گیرد. 
 متغیر وابسته

متغیر های مستقل
میزان رضایت مندی شهروندان

rpسطح معنا داری بین متغیر ها
۰/۰41۰/۶1۶N. Sتاثیر نوع جنسیت افراد
۰/۰۸۸۰/2۸2N. S-تاثیر میزان سن افراد
2۸3۰/۰۰۰۰/۰1 /۰تاثیر سطح سواد افراد

۰/۰۸۶۰/293N. Sتاثیر شغل افراد
۰/۰۰۷۰/932N. S-تاثیربعد خانوار افراد

 جدول 1- آنالیز ضریب همبستگی بین متغییرهای تحقیق

و  مثبت  رابطه  وجود   * متغیرها  بین  آماری  دار  معنی  رابطه  وجود  عدم   N. S  
1درصد سطح  در  دار  معنی  و  مثبت  رابطه  وجود   ** درصد   5 سطح  در  دار  معنی 
2( فرضیه ی دیگری كه در این تحقیق، بر اساس مباحث نظری ارایه شد، 

1. independ
2. depend
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وجود رابطه ی مثبت و معنی دار بین تاثیر بهره مندی از خدمات شهر، 
روانی،  آسایش  و  فكری  آرامش  مسكونی،  واحد های  كمیت  و  كیفیت 
فضاها  مناسب  چیدمان  ساكنان،  اقتصادی  و  اجتماعی  شرایط  همسانی 
وارتباط مناسب باهم درواحد مسكونی، فضای سبز، استفاده از بام توده های 
رضایت مندی  میزان  و  وتفریحی  جمعی  فضاهای  عنوان  به  ساختمانی 
شهروندان بوده است. آنالیز انجام گرفته از طریق آزمون ضریب همبستگی 
وجود رابطه مثبت و معنی دار را به ترتیب با ضریب همبستگی به میزان 
و سطــــــــح   ،۰/۰3۰ ،۰/52۰ ،۰/4۸9 ،۰/433،۰/3۶۰،۰/351،۰/29۸
معنی داریp = ۰/۰۰۰ نیز این رابطه را تأیید كرده است. بنابراین با 99 درصد 
اطمینان می توان نتایج این تحقیق را كل جامعه آماری نسبت داد. همچنین 
ضریب همبستگی به میزان ۰/1۶9، ۰/19۸، ۰/2۰4، و ۰/19۰،۰/2۰4-، 
 ،p =۰/۰12 ،p=۰/۰15 ،p=۰/۰39 ۰/1۸۷- و سطح معنی داری به ترتیب 
p=۰/۰22 ،p=۰/۰2۰ وجود رابطه معنی دار بین تاثیر كاهش هزینه های 
خرید مسكن، حس همسایگی، توجه به محرمیت و تفكیك فضاها درواحد 
مسكونی، حذف رنگهای روشن، ایجاد روشنایی طبیعی در راه پله با میزان 
رضایتمندی ساكنین را نشان می دهد وبا 95 درصد اطمینان بین متغیرهای 
فوق رابطه معنی داری وجود داشته. اما بین میزان رضایتمندی شهروندان با 
سایر متغیرها كه آنالیز آن در جدول ذیل نشان داده شده، رابطه ایی مشاهده 

نشده است. 

 متغیر وابسته 
  )متغیر های مستقل(

میزان رضایت مندی شهروندان

rp
سطح 

معناداری بین 
متغیر ها

۰/۰39۰/۰5*۰/1۶9تاثیر كاهش هزینه های خرید مسكن
تاثیر بهره مندی از 

۰/۰۰۰۰/۰1**۰/433خدمات شهری

۰/۰۰۰۰/۰1**۰/4۸9تاثیر كیفیت و كمیت واحد های مسكونی
۰/۰15۰/۰5*۰/19۸تاثیر حس همسایگی

۰/۰۰۰/۰1**۰/52۰تاثیر آرامش فكری و آسایش روانی
تاثیر همسانی شرایط اجتماعی و 

۰/۰۰۰/۰1**۰/3۰۰اقتصادی ساكنان

۰/115۰/1۶۰N. Sتاثیر امنیت اجتماعی
تاثیرچیدمان مناسب فضاها وارتباط 

۰/۰۰۰/۰1**۰/34۰مناسب باهم درواحد مسكونی

۰/۰۰۰/۰1**۰/351تاثیرافزایش فضای سبز
تاثیر اختصاص دادن فضای بازی به 

۰/144۰/۰۷9N. Sكودكان

تاثیر استفاده از بام توده های ساختمانی 
۰/۰۰۰/۰1**۰/29۸به عنوان فضاهای جمعی وتفریحی

۰/۰2۶۰/۷5۰N. Sتاثیر افزایش متراژ فضای بازدر مجتمع
۰/۰۰1۰/۰1**۰/2۷2تاثیرافزایش فضای البی

تاثیر توجه بیشتر به محرمیت و تفكیك 
۰/۰12۰/۰5*۰/2۰4فضاها درواحد مسكونی

۰/1۰۸۰/1۸9N. S-تاثیر افزایش مساحت تراس
۰/119۰/14۸N. S-تاثیر افزایش نور گیری طبیعی فضاها

جهت  در  محرمیت  به  بیشتر  توجه  تاثیر 
۰/۰۶2۰/452N. S-گیری و جایگذاری ساختمان ها نسبت به هم

تاثیر افزایش فضاها و امكانات ورزشی 
۰/۰25۰/۷5۸N. Sو تفریحی

۰/۰۰۰۰/۰1**۰/319-تاثیر افزایش تعداد اتاق ها
۰/۰44۰/59۷N. S-تاثیر افزایش مساحت واحد مسكونی

تاثیر قرار دادن پاركینگ اختصاصی برای 
۰/15۶۰/۰5۶N. Sهر واحد

۰/۰2۰۰/۰5*۰/19۰-تاثیر حذف رنگهای روشن 
۰/۰5۶۰/5۰۰N. Sتاثیر حذف رنگهای تیر

۰/۰۶1۰/45۷N. S-تاثیر استفاده از رنگهای متنوع و شاد 
۰/۰51۰/535N. Sتاثیر افزایش تعداد ورودی های مجتمع 
۰/۰22۰/۰5*۰/1۸۷-تاثیر ایجاد روشنایی طبیعی در راه پله 

۰/143۰/۰۸۰N. Sتاثیر افزایش روشنایی مصنوعی در شب 
جدول 2-آنا لیز ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغییرهای تحقیق

N. S عدم وجود رابطه معنی دار آماری بین متغیرها * وجود رابطه مثبت و معنی دار در سطح 5 درصد 
** وجود رابطه مثبت و معنی دار در سطح 1 درصد

 
۷- نتیجه گیری و پیشنهادات

با تحلیل داده های آماری، و مباحث نظری مطرح شده و توجه به مطالعاتی 
كه پیش از این صورت گرفته، می توان نتایج و پیشنهادات زیر را مطرح كرد: 
1- پرسـش شـوندگان حـس همسـایگی را در ایـن مجتمع هـا مناسـب 
ارزیابـی نكـرده اند، بنابراین برای رفع این مشـكل باید تمهیداتی اندیشـید 
كـه بـه نظر می رسـد با توجه بـه ویژگی های معماری سـنتی و اسـتخراج 
راهكارهـای مناسـب از آن و توجـه بـه عوامـل اجتماعـی و روانـی در فاز 
مطالعاتـی پروژه هـا می تـوان تعامـات اجتماعـی را احیـا كـرد و بـه ایـن 

آمد.  فائـق  معضل 
2- بـه نظـر می رسـد در پروژه های مسـكونی، تنها به هزینه ها و مسـائل 
اجرایـی توجه می شـود و مسـائل اجتماعـی وروانی دور از نظـر مانده و این 
خود مسـأله ای اسـت كه منتقـدان معماری مدرن سـال ها پیـش دریافتند 
و در سـطح جهانـی بـه آن پرداختـه انـد كه امید اسـت در ایـران نیز توجه 

طراحان و مسـئولین حوزه مسـكن به این مسـأله معطوف شـود. 
3- پیشـنهاد می شـود بـا توجـه به تفاوت هـای فرهنگـی در نقاط مختلف 
كشـور و حتـی در مناطـق یـك كان شـهر همچـون مشـهد، پیـش از 
طراحـی نظـر مخاطبـان پروژه هـای مسـكونی پرسـیده شـود و مـردم از 
بیـن چنـد گزینه مناسـب كه توسـط طراحان ارایه شـده نظر خـود را ارایه 
دهنـد تـا باعـث رضایت منـدی بیشـتر سـاكنان و در نهایت پایـداری این 

شـود.  مجموعه ها 
4- بـا توجـه بـه داده های آماری آشـكار شـد كه سـواد به عنـوان یكی از 
مولفه های تشـكیل دهنده جایـگاه اجتماعی، فرهنگ و نیازهـای روحی و 
اجتماعـی هـر فـرد در میـزان رضایت منـدی او تاثیر گـذار اسـت، بنابراین 
اگـر مجتمع هـای مسـكونی برای قشـر خاصـی طراحی می شـوند باید به 

میـزان سـواد افراد توجه شـود. 
5- ایـن تحقیـق بـا توجه بـه محدودیت هـای موجـود تنها چنـد مولفه را 
ارزیابـی كـرده و میـزان سـواد را عاملی تعییـن كننده معرفـی می كند، جا 
دارد در پژوهش هـای آینـده چگونگـی تاثیـر ایـن عامـل به صـورت ویژه 
مـورد مطالعـه قرار گیـرد، از طرفی ایـن تحقیق به رضایت مندی سـاكنان 
مجتمع هـای مسـكونی در شـهر مشـهد پرداختـه اسـت، بنابراین تفكیك 
و مقایسـه ایـن مجتمع هـا بـا یكدیگـر می توانـد موضوعی مناسـب برای 

مطالعـات آتی قـرار گیرد. 
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دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسالمی
 )از نظریه تا كاربرد در دنیای معاصر(

۰۸ تا ۰9 آبان ماه 1392

برگزارکننده: دانشگاه هنر اسامی تبریز

ورود بـه دنیـای معاصـر با تمامـی آفرینش هـا و نوآوری هایی كه 
در عرصه هـای مختلـف اجتماعی و انسـانی داشـت چالش جدی 
و مهمـی بـرای معمـاری و شهرسـازی جوامع اسـامی به وجود 
آورد؛ بخشـی از ایـن چالش مربوط به عدم درک مناسـب جایگاه 
و قواعـد دنیـای معاصـر بـود ولـی بخـش زیـادی از آن بـه ارایه 
اظهـار نظرهـای متفاوت از سـوی مستشـرقین مربوط می شـود، 
ایـن اظهـار نظـر بـدون درک عمیق از اسـام و جوامع اسـامی 
صـورت گرفـت و باعـث گردید تصویر مناسـب از جهان اسـام 
و فرآورده هـای اسـامی ارایه نشـود و پژوهش هـای انجام یافته 

سـطحی و در مواردی صوری و شـكلی باشـند. 

اهداف همایش: 
• شناخت ارزش ها و مفاهیم معماری و شهرسازی اسامی

• نظریه آفرینی در معماری و شهرسازی اسامی
و  معمـاری  نظریه هـای  تحقـق  راهكارهـای  و  راهبردهـا   •

اسـامی شهرسـازی 

محورهای همایش: 
• جایگاه معماری و شهرسازی اسامی در جهان معاصر

• معماری و شهرسازی اسامی و روح زمان
• امكان تحقق پذیری معماری اسامی در دنیای معاصر

• واقع گرایی و آرمان گرایی در معماری و شهرسازی اسامی
• نقـد و تحلیـل نظریه پردازان، پژوهشـگران و معمـاران معاصر 

ملـی و بیـن المللی در زمینه معماری و شهرسـازی اسـامی
• نقد نظریه های معماری و شهرسازی اسامی

• روشهای نظریه آفرینی در معماری و شهرسازی اسامی
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مقاله | صرفه جویی

نتایج معاینه فنی موتورخانه های ادارات دولتی 
استان خراسان رضوی

سید ایمان پیش بین | رییس امور پژوهش و فناوری شرکت گاز خراسان رضوی، دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک 
سمیه کاراندیش مروستی | کارشناس مدیریت انرژی شرکت گاز خراسان رضوی،کارشناس ارشد شیمی

چکیده: 
 در كشور ما سهم مصرف انرژی در بخش ساختمان حدود 4۰ درصد از كل 
مصرف انرژی است و این روند در سال های گذشته همچنان روبه افزایش 
بوده است. از سوی دیگر بررسی ها نشان داده اند بیشترین سهم از مصرف 
نهایی انرژی در این بخش مربوط به فرآورده های نفتی و گاز طبیعی است، 
به طوری كه حدود 3۰ درصد از گاز طبیعی و حدود 25 درصد از فرآورده های 
نفتی كشور در بخش ساختمان به مصرف می رسد. از این رو بهینه سازی 

مصرف سوخت در این بخش بسیار ضروری و منطقی است. 
بدون شك اولین و مهم ترین گام در این راستا، مدیریت صحیح انرژی در 
موتورخانه هاست كه بی توجهی به این امر موجب اتاف كان انرژی در 
سطح ملی و افزایش گازهای آالینده و تخریب محیط زیست می شود. در 
این مقاله به ارایه نتایج معاینه فنی موتورخانه های ادارات استان خراسان 
رضوی پرداخته می شود. در این معاینه بیش از ۸4 سازمان مورد بررسی قرار 
گرفته است كه در مجموع این ساختمان ها 21۰ موتورخانه دارای 4۷9 دیگ 
و مشعل مورد بررسی قرار گرفته است. موارد اصلی بررسی در این معاینه 
شامل: پمپها، تابلو برق، سیستم كنترل هوشمند، دیگ و مشعل بوده است كه 

میزان خرابی هر یك بررسی و به صورت آماری ارایه می شود. 
واژه های كلیدی: انرژی، معاینه فنی، موتورخانه، دیگ، مشعل، تست گاز 

۱- مقدمه
در دنیای كنونی، مدیریت صحیح انرژی پیش از هر زمان دیگری اهمیت 
پیدا كرده است. توسعه پایداردر حوزه های مختلفی از جمله اقتصاد، محیط 
زیست و سامت، سیاست خارجی، صنعت و تكنولوژی و... مستقیما تحت 
تأثیر سیاست های كان و برنامه های اجرای هریك از نهادهای كشور در 
رابطه با مسأله انرژی می باشد. در كشور ما، بخش ساختمان ومسكن با 
داشتن سهم مصرف انرژی در این بخش نیز چندین برابر استانداردهای 
جهانی است. رشد فزاینده مصرف انرژی در این بخش )در حدود 1۰ درصد( 
واحتمال خروج ایران از اوپك تا ده سال آینده در صورت ادامه روند كنونی 
مصرف بی رویه انرژی در بخش های مختلف لزوم واهمیت بیش از پیش 

مصرف بهینه را نمایان می سازد. 
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احتراق سوخت های فسیلی همواره سبب تولید گازهای گلخانه ای مانند 
CO2 می شود. عاوه بر آن احتراق ناقص و كاركرد نامطلوب مشعل همواره 
با تخریب محیط زیست و افزایش گازهای محیط زیست نظیر مونوكسید 
 )NOx( و اكسیدهای ازت )CxHy( هیدروكربورهای نسوخته ،)CO( كربن
همراه است. مونوكسید كربن كه در نتیجه احتراق ناقص تولید می شود، 
جذب اكسیژن خون را در بدن انسان كم می كند و ممكن است به فعل و 

انفعاالت مغزی صدمه بزند. 
شركت گاز استان خراسان رضوی با هدف سامان دادن به مدیریت انرژی در 
موتورخانه ها طرحی را در سطح استان خراسان رضوی به اجرا گذاشت كه در 
آن با شناسایی مراكز پرمصرف، عملكرد حدود 5۰۰ دستگاه دیگ و مشعل 

ادارات دولتی تحت بررسی قرار گرفت. 
مقدار بهینه هوا برای نیل به باالترین راندمان احتراق عبارتست از میزان 
هوایی كه بوسیله آن افت ناشی از احتراق ناقص و افت دودكش به كمترین 
مقدار برسد. هنگامی كه اختاط به درستی انجام نمی گیرد، ضروری است 
جهت تكمیل واكنش احتراق مقداری هوای اضافی در نهایت باعث افزایش 
حجم گازهای خروجی از دودكش و جذب گرمای واكنش و در نتیجه كاهش 
راندمان سیستم می گردد. اضافه نمودن هوای اضافه در بیش از اندازه مورد 
نیاز موجب تشكیل CO، راندمان پایین تر، كاهش ایمنی و كاهش طول 

عمر سیستم می شود. 
یكی از مهم ترین بررسی های انجام گرفته در معاینه فنی موتورخانه ها آنالیز 
گاز مشعلها می باشد كه با كمك اطاعات خروجی از دستگاه آنالیزور گاز 
نحوه احتراق مشعلها مشخص می شود و با كمك آن می توان به تنظیم 
مشعل پرداخت تا بهترین احتراق را در مشعل داشته باشیم و عاوه بر 
كاهش آالینده های زیست محیطی به كاهش مصرف سوخت مشعل نیز 

كمك شود. 
 Testo 35۰ XL دســتگاه آنالیــزور گاز مــورد اســتفاده در این طــرح مــدل
ــراق ــری پارامترهــای دمــای گازهــای احت ــدازه گی ــی ان ــود كــه توانای  ب
O2، CO NOx، SOx، NO و CxHy را دارا می باشــد. همچنیــن 
ــان  ــراق و راندم ــص احت ــان خال ــزان CO2، راندم ــی محاســبه می توانای

ــراق را دارد.  ــص احت ناخال
جهت اندازه گیری با این دستگاه ابتدا روزنه ای در دودكش هر دیگ ایجاد، 
سپس پراب دستگاه در این روزنه وارد گردیده و اندازه گیری آغاز می شود. 
برای هر اندازه گیری نیاز به ثبت دمای گازهای حاصل از احتراق و پایداری 
شعله می باشد كه جهت رسیدن به این موارد نیاز به گذشت زمان 5 الی 1۰ 

دقیقه ای می باشد. 
تجهیزات  سایر  عملكرد  و  مشعلها  احتراق  نحوه  صحیح  آمار  داشتن  با 
موتورخانه ای می توان به نقاط ضعف هر موتورخانه پی برد و به رفع ایرادات 
آن اقدام نمود. جهت جمع آوری اطاعات كاملتر چك لیستهای برداشت 

اطاعات، توسط گروه های اجرایی طرح، تكمیل گردید. 

۲- روش انجام طرح
اولین گام در اجرای طرح، برگزاری جلساتی با مدیران شركت گاز استان 
خراسان رضوی جهت هماهنگی ورود گروه های برداشت اطاعات به ادارات 
مختلف بود كه در نتیجه با تهیه نامه هایی به كلیه سازمان های هدف و ارسال 
آن در ابتدا آمار اولیه موتورخانه های موجود تهیه و از بین آن ها با هماهنگی 
شركت گاز خراسان رضوی، به عنوان پشتیبان مالی، تعدادی از موتورخانه ها 
انتخاب شد، سپس گروه های برداشت اطاعات به كلیه موتورخانه های مورد 
نظر وارد شده و فرمهای مربوطه را تكمیل نمودند و آنالیزهای هر یك از 
دیگها و مشعلها صورت پذیرفت. سپس در نامه ای به هر یك از ارگانها، 
شرایط موجود آن ها گزارش شد و موارد ایراد برای هر تجهیز مشخص گردید 
تا ارگان مربوطه در زمان مشخصی اقدام به رفع عیب نماید. در این نامه 
پیشنهادات فنی و ایمنی مختلف مدنظر گرفته شده و به سازمان ذیربط ارسال 

گردید. در گام بعدی پس از طی زمان مقرر جهت رفع عیب های اعامی، 
گروه های برداشت اطاعات مجددا به سازمانها وارد شده و موارد ایراد را 
بررسی و فرمهای برداشت را تكمیل نموده اند. در این مرحله نیز جهت كلیه 
مشعلهای موتورخانه ها آنالیز گاز محصوالت احتراق صورت گرفت تا پس از 
تنظیم مشعل وضعیت احتراق مشخص شود. در نهایت شرایط پس از رفع 
ایراد در كلیه سازمانها طی نامه هایی به ارگان مربوطه و استانداری محترم 
اعام شد تا در صورت وجود ایراد پس از نامه اولیه اقدامات مجددی جهت 

رفع نهایی عیوب مشاهده گردید از سوی مسووالن ذیربط صورت پذیرد. 

۳- بحث
در این طرح كلیات و لوله كشی موتورخانه، پمپها، تابلو برق موتورخانه، دیگها، 
مشعل و سیستم سوخت رسانی آن، منبع آب گرم مصرفی و منبع انبساط 
دیگ، وضعیت سیستم كنترل هوشمند، وضعیت دودكش، مورد بررسی قرار 
گرفته است. در مجموع از بررسی كل موارد مورد مطالعه در موتورخانه ها 
زیر  نمودارهای  به صورت  در كل ساختمان ها  بخش  هر  ایرادات  میزان 
می باشد. كه با توجه به این نمودارهای می توان به بررسی كلی وضعیت هر 

بخش از موتورخانه های ادارات استان پرداخت. 

۳-۱- لوله کشی موتورخانه 
در حدود 21 درصد موتورخانه ها وضعیت عایق كاری مناسبی نداشتند كه 
باعت هدر رفت انرژی در این موتورخانه ها می شود. عامت گذاری لوله ها و 
آب بندی بودن شیرها و داشتن لوله هواگیر نمایانگر میزان اهمیت كاربران 
موتورخانه ها به بهره برداری صحیح از موتورخانه هاست كه وضعیت موجود 
قابل بهبود است و می توان به وسیله توصیه های و ایجاد انگیزه الزم بهبود 

شرایط عملكرد موتورخانه ها را به همراه داشته باشد. 

 

شكل1- میزان ایرادات لوله كشی موتورخانه ها
۳-۲- پمپ 

در اكثر موتورخانه های مورد بازدید ترموستات پمپ موجود نمی باشد كه 
با توجه به دایم كار شدن پمپ نصب این ترموستات می تواند در كاهش 

مصرف تاثیر بسزایی داشته باشد. 

 

 شكل2- میزان ایرادات وضعیت پمپها
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۳-۳- سیستم برق 
وضعیت سیستم برق موتورخانه های مورد بررسی از نظر ایمنی مطلوب نبوده 

و در حدود 1۰ درصد از لحاظ تابلو و روشنایی دارای ایراداتی بوده است. 

 

شكل3- میزان ایرادات وضعیت برق موتورخانه ها

۳-۴- مشعل
به طور معمول مشعل ها همراه و متناسب با دیگ انتخاب می شوند. با داشتن 
قدرت حرارتی دیگ و ارزش حرارتی سوخت مایع، می توان نوع مشعل و 
میزان مصرف سوخت را انتخاب كرد. اما چون مقداری حرارت سوخت از راه 
دودكش و تلفات دیگر به هدر می رود، در موقع محاسبه، راندمان مشعل را 

باید در نظر داشت. 
مشعل ها در تاسیسات دیگ نقش احتراق سوخت با هوای معین ورودی را 
برعهده دارند، كه انواع جدید و مدرن تر آن ها توانایی احتراق كامل سوخت را 
نیز دارا می باشند. اما با این وجود همچنان در دیگ ها به روش های مختلف 
نظیر كم كردن مقدار هوای اضافی، كم كردن مقدار انرژی مصرفی مورد نیاز 
برای كاركرد مشعل، بهبود ضریب هدایت سطوح انتقال حرارتی، كم كردن 
تلفات در حالت آماده باش و استفاده از اقتصادی ترین سوخت برای كاركرد 

دیگ می توان به صرفه جویی انرژی پرداخت. 
 در كنار این مسائل كم كردن نیاز سیستم به تمیز كردن و نگهداری، كم 
كردن میزان آلودگی تولیدی و جلوگیری از كاركرد ناصحیح اجزا، مسائلی 

است كه باید به آن توجه ویژه ای داشت. 
وضعیت تنظیم مشعل در اكثر موتورخانه ها مناسب نبوده است و با تنظیم 
دقیق نسبت سوخت به هوا و استفاده از مشعل های با كیفیت كاركرد بهتر 
می توان به راحتی مصرف انرژی را در ساختمان های مورد مطالعه كاهش داد. 

 

شكل4- میزان ایرادات وضعیت مشعلها

۳-۵- سیستم سوخت رسانی

موتورخانه های مورد بررسی سیستم دارای سیستم ایمنی مناسبی جهت 
سوخت رسانی داشته اند كه این موضوع نمایانگر آن است اگر آموزش الزم 
به بهره برداران جهت لزوم استفاده بهینه از موتورخانه جهت كاهش مصرف 
انرژی داده شود می توان انتظار داشت كه راندمان موتورخانه ها افزایش یابد. 

 
شكل5- میزان ایرادات سیستم سوخت رسانی مشعلها

۳-۶- دیگ
در موتورخانه دیگ وظیفه انتقال گرما به سیال ناقل گرما را بر عهده دارد. در 
بررسی دیگ ها از لحاظ انرژی، می توان آن ها را به عنوان مبدل های حرارتی 
در نظر گرفت كه خود دارای منبع حرارت است كه این منبع عموماً به صورت 
مشعل هایی با سوخت فسیلی و یا المنت های گرمایی الكتریكی می باشد. در 
واقع مشعل وظیفه احتراق و تولید آتش جهت گرم كردن یا بخار نمودن آب 
در دیگ را بر عهده دارد. نوع مشعل نیز با توجه به سوخت مصرفی آن معین 
می شود و این نوع تقسیم بندی مشعل ها را به سه نوع گازی، گازوییلی و 
مازوت سوز تقسیم می كند. بصورت كلی، یك راهبرد مشترک برای كاهش 
تلفات دیگ ها شامل كاهش دادن دمای دودكش، به حداقل رساندن سطوح 
هوای اضافه، باال بردن دمای آب تغذیه دیگ، باال بردن دمای هوای احتراق 
در مشعل است. كاهش دمای دودكش و افزایش دمای آب تغذیه در سطح 
دیگ و با انتخاب یك دیگ راندمان باالی مجهز به اكونومایزر )یك مبدل 
حرارتی كه گرما را از گازهای خروجی از دودكش به آب تغذیه دیگ منتقل 

می كند( محقق می شوند. 
در 2۰ درصد موارد، دیگ آب گرم در فصول گرم سال مورد استفاده قرار 
می گیرد كه باعث هدر رفت انرژی می شود. نزدیك به نیمی از موتورخانه های 
مورد بررسی دارای اتصال صحیح مشعل به دیگ نمی باشند كه این امر 

باعث افزایش مصرف انرژی در موتورخانه می شود. 

شكل۶- میزان ایرادات وضعیت دیگها 
۳-۷- منبع آب گرم

این منابع عموماً بر دو نوع می باشند: 
الف- منابع آبگرم مستقیم: 

 در این منابع، آبگرم در اثر احتراق سوخت در خود مخزن تهیه می شود. این 
آبگرمكن ها كه در ظرفیت های مختلف از 25 تا 25۰ گالن موجود می باشند. 

ب- آبگرمکن های غیر مستقیم: 
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در این نوع آبگرمكن كه در كلیه تاسیسات حرارت مركزی مورد استفاده قرار 
می گیرد، آبگرم مصرفی توسط آب داغ و یا بخار ایجاد شده در دیگ، در 

داخل یك مبدل حرارتی تهیه می گردد. 
عایق كاری منبع آب گرم یكی از ملزومات بهره برداری بهینه از موتورخانه 
است. اگرچه انجام عایقكاری مناسب و دقیق برای كلیه تجهیزات موجود 
در موتورخانه و همچنین لوله های انتقال دهنده سیال ناقل از دیگ ها به 
تجهیزات انتهایی، طرح هزینه بری می باشد اما با جلوگیری از اتاف انرژی، 
هزینه اولیه طرح در طی مدت نسبتاً طوالنی قابل برگشت می باشد. نرخ 
پایین برگشت پذیری این طرح موجب گردیده تا گاهی تنها در بدنه دیگ ها 
و لوله های انتقال دهنده سیال ناقل از دیگ ها به اجزاء انتهایی، عایقكاری 
دقیق و مناسب انجام گیرد و در رابطه با تجهیزات دیگر موجود در موتورخانه 
با مساحت جانبی و یا دمای كمتر، به عایقكاری سطحی و اولیه اكتفا نمود. 
در این حالت مسلماً نسبت به حالت قبل، اتاف انرژی از سیستم به محیط 
موتورخانه بیشتر خواهد بود كه می توان از این انرژی گرمایی موجود در محیط 
موتورخانه برای گرمایش هوای ورودی به مشعل ها جهت احتراق استفاده 
نمود. به ازای هر F °4۰ افزایش دما در هوای ورودی، راندمان دیگ ها%1 
افزایش می یابد كه با توجه به انرژی مصرفی بسیار زیاد در دیگ ها این میزان 
افزایش در راندمان بطور محسوسی از هزینه جاری كاركرد تاسیسات خواهد 
كاست. این نكته اجرای طرحی جهت استفاده از گرمای موجود در محیط 
موتورخانه را جهت پیش گرمایش هوای ورودی برای احتراق توجیه می كند. 
برای اجرای این طرح، اولین نكته جلوگیری از اتاف انرژی از طریق درب 
و پنجره ها به محیط خارج و نكته دوم عبور دادن هوای ورودی برای احتراق 
از طریق كانال هایی است كه از نقاط گرم موجود در موتورخانه عبور می كند. 

 

شكل۷- میزان ایرادات وضعیت منابع آب گرم

۳-۸- منبع انبساط 
در سیستم های گرمایی با آب، در اثر افزایش دما حجم آب افزایش یافته و 
بنابراین حجم افزایش یافته باید به محفظه ای هدایت شود و تا هنگامی كه 
سیستم خاموش و سرد می شود و كاهش حجم می یابد مجدداً به درون 
سیستم انتقال یابد به این محفظه ها، منبع انبساط گفته می شود. هر دیگ 
بایستی یك منبع انبساط مجزا داشته باشد كه مستقیماً به دیگ متصل شده 
باشد، زیرا اگر چند دیگ دارای یك منبع انبساط مشترک باشند در صورت 
تعمیر و یا خارج از سرویس بودن هر كدام از دیگها، ارتباط آن ها با منبع 
انبساط بایستی توسط شیر قطع گردد. و از طرفی طبق مقرارت و جهت 
ایمنی نبایستی بین منبع انبساط و دیگ هیچگونه شیری وجود داشته باشد. 
ضمناً استفاده از یك منبع انبساط )به ویژه منبع انبساط باز( مشترک باعث 
اتاف حرارتی )در مواقعی كه از برخی از دیگ ها استفاده نمی شود( می شود، 
همچنین منبع انبساط حجیم و سنگین شده كه ممكن است مشكات 
سازه ای و نصب و اجرا را به دنبال داشته باشد اگر در سیستم گرمایش 
دیگ ها را طوری انتخاب كرده ایم كه برای موارد مختلف از آن ها استفاده 

كنیم منبع انبساط آن ها نیز باید متناسب باشد. 
عایق كاری منبع انبساط عاوه بر كاهش مصرف انرژی یك الزام برای 

بهره برداری صحیحی از سیستم موتورخانه است لذا آموزش الزم جهت 
حساس سازی این موضوع می تواند بسیار مناسب باشد. 

 

شكل۸- میزان ایرادات وضعیت منابع انبساط
۳-9- دودکش

ایرادات موجود در دودكش از لحاظ ایمنی بسیار مهم است و حتما باید 
اطاع رسانی الزم انجام شود تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود. احتراق 
 CO2 مانند گلخانه ای  گازهای  تولید  فسیلی همواره سبب  سوخت های 
می شود. عاوه بر آن احتراق ناقص و كاركرد نامطلوب مشعل همواره با 
تخریب محیط زیست و افزایش گازهای محیط زیست نظیر مونوكسید 
 )NOx( و اكسیدهای ازت )CxHy( هیدروكربورهای نسوخته ،)CO( كربن
همراه است. مونوكسید كربن كه در نتیجه احتراق ناقص تولید می شود، 
جذب اكسیژن خون را در بدن انسان كم می كند و ممكن است به فعل 
و انفعاالت مغزی صدمه بزند. میزان مونوكسید كربن خروجی از دودكش 

مشعل های دمنده دار مطابق جدول زیر نباید بیش ازppm 1۰۰ باشد. 
مكش عبارت از اختاف فشار بین یك بخش از سیستم دیگ یا كوره نسبت 
به بخش دیگر به منظور انتقال هوا و محصوالت احتراق از میان دیگ و 
كوره جهت دستیابی به انتقال هوای مورد نیاز برای احتراق، اختاط هوا و 
سوخت در نسبت مناسب، انتقال محصوالت احتراق در سرعت مناسب و 

خارج نمودن محصوالت احتراق از دودكش است. 
بنابراین به منظور تامین این اهداف، مكش باید به درستی تحت كنترل قرار 
گیرد. به عاوه برای به حداقل رساندن “ تلفات حرارتی در زمان خاموش 
بودن سیستم” باید مكش متوقف شود. مكش طبیعی در اثر شناوری گازهای 
احتراق به وجود می آید. درجه حرارت باال موجب انبساط و سبك تر شدن 
گازها شده و با توجه به تاثیر بیشتر نیروی ثقل روی هوای سنگین تر، گازهای 
سبك به سمت باال حركت می كنند. شدت مكش طبیعی متناسب با ارتفاع 
و قطر دودكش، سرعت باد و مقاومت دیگ یا كوره در برابر جریان است. 
باید مكش دودكش برای هر ظرفیت  باال،  برای داشتن راندمان احتراق 
در  چگالش  موجب  ناكافی  مكش  باشد.  ثابتی  و  مناسب  میزان  حرارتی 
دودكش، ایجاد CO، دوده، گازهای نسوخته و به عبارتی افت حرارتی ناشی 

از احتراق ناقص خواهد شد. 
از طرف دیگر وجود مكش بیش از حد موجب اتاف حرارتی و خروج گرمای 
مفید تولید شده در سرعت نامناسب و بی رویه می شود. مكش بیش از حد 
همچنین موجب افزایش هوای اضافه، سرد شدن شعله، افت حرارتی ناشی 
از افزایش هوای اضافه، سرد شدن شعله، افت حرارتی ناشی از افزایش هوای 
اضافه، در مواردی ایجاد دوده، CO و كاهش سرعت انتقال حرارت به دیگ 
می شود. به عبارتی در صورت افزایش مكش، گازهای احتراق فرصت كافی 
جهت انتقال حرارت به دیگ را ندارند و زمان ماندگاری آن ها در داخل دیگ 
پایین است. كنترل مكش دودكش موجب پایدار بودن شرایط كاركرد دیگ، 
احتراق ایمن شعله و صرفه جویی قابل ماحظه در مصرف سوخت می شود. 
دمپرهای بارومتریك روی دودكش نصب می شوند و در صورت وجود مكش 
بیش از حد، هوای موتورخانه جهت متعادل كردن مكش وارد محصوالت 
احتراق می شود. این دمپرها نمی توانند از تلفات دودكش در زمان خاموش 
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بودن جلوگیری نمایند. در مواردی كه یك دمپر بارومتریك مورد استفاده 
قرار گرفته و هنوز مكش باالست دمپر بارومتریك دیگری اضافه می شود. در 
رابطه با اهمیت دودكش به طور كامل توضیح داده شد. در مراحل انجام این 
پروژه به بررسی دودكشهای موتورخانه ها نیز پرداخته شد. در این بررسی ابتدا 
قطر دودكش اندازه گیری شده و سپس به تناسب قطر دودكش با ظرفیت 
دیگها، وجود دمپر بارومتریك وجود كاهك H دقت شده است. رعایت این 
موارد عاوه بر اهمیت از دیدگاه انرژی از نقطه نظر ایمنی و زیست محیطی 

نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت. 

 شكل9- میزان ایرادات وضعیت دودكشهای موتورخانه

۳-۱0- سیستم کنترل هوشمند
راهكار  بهترین  از  موتورخانه یكی  در هر  وجود سیستم كنترل هوشمند 
كاهش مصرف انرژی است. عدم وجود این نوع سیستم در حدود 4۰ درصد 
موتورخانه ها لزوم معرفی یك سیستم هوشمند مناسب را برای ساختمان های 

اداری مورد نظر را ضروری می سازد. 

۴- دستاورد
به عنوان نمونه میزان صرفه جویی گاز)در صورت تنظیم نمودن مشعل( در 
سال 13۸9 در چند ساختمان منتخب بررسی شده است كه نتایج آن در 
ادامه قابل مشاهده می باشد. نكته قابل توجه در این ارقام این است كه این 
مبالغ صرفاً صرفه جویی در میزان مصرف گاز در مشعل می باشد و نتایج این 
صرفه جویی در میزان كاهش برق مصرفی مشعل و فن آن محاسبه نشده است. 
میزان صرفه جویی 

 ساالنه
 )میلیون ریال در سال(

میزان صرفه جویی 
در صورت تنظیم 

مشعل)%(

میزان مصرف 
متوسط گاز در سال 
13۸9)متر مكعب(

نام ساختمان

۸/۶ 9 954۷3 فرمانداری مشهد

9/5 ۶ 15۶۸95 توسعه شهرداری

14 2 11۶2353 پایانه مسافربری

2 3/5 5۸4۸۸ مدیریت شعب بانك صادرات

جدول 1 - میزان صرفه جویی در مصرف گاز در چند ساختمان نمونه )تنظیم مشعل(

شكل 1۰- میزان درصد صرفه جویی در مصرف گاز )در صورت تنظیم نمودن مشعل(

شكل11- میزان درصد صرفه جویی در مصرف گاز در صورت تنظیم نمودن مشعل در ساختمان های شهرداری

با توجه به میزان صرفه جویی راهكارها در صورت رفع موارد ذكر شده و با 
فرض قیمت 1۰۰۰ریال به ازای هر متر مكعب گاز، میزان صرفه جویی ریالی 

این پروژه برای استان در جدول زیر محاسبه شده است: 

میزان مبلغ قابل 
صرفه جویی )میلیارد ریال 

در سال(

میزان مصرف گاز بخش های اداری 
 استان

)میلیون متر مكعب در سال(

13/2 ۶۰
جدول2- برآورد اقتصادی

۵- نتیجه گیری
مجموع ساختمان های هدف این طرح 21۰ سازمان مختلف دارای 4۷9 
دیگ و مشعل می باشد كه از این مجموع تعداد 53 دستگاه دیگ در زمان 

برداشت اطاعات از مدار خارج بوده است. 
در اكثر ساختمان ها )9۷ % موارد( عدم وجود دمپر بارومتریك برای دودكش 
یكی از ایرادات رایج ساختمان ها می باشد همچنین عدم تنظیم صحیح دمای 
ترموستات در 95 % موارد از دیگر پارامترهای دارای ایراد عمده در ساختمان ها 
می باشد. متاسفانه در ۸3 % از مشعلهای تست شده احتراق به صورت ناقص 
صورت می گرفت كه این مورد بر افزایش مصرف انرژی تاثیر بسزایی دارد. 
با اجرای طرحهای این چنینی در هر سال می توان با كاهش مصرف انرژی 
و هزینه های آن، عاوه بر تامین هزینه های اجرای این گونه طرحها به 
سودهای آتی ناشی از كاهش مصرف انرژی در سطح ملی و مصرف كننده 

دست یافت. 

۶- منابع

1-تقوایی-مهدی، گزارش پروژه پژوهشی بررسی وضعیت موتورخانه های ادارات استان و انجام 
آزمون تست مشعل، امور پژوهش و فناوری شركت گار خراسان رضوی، 13۸9

2-ترازنامه انرژی سال 13۸5 دفتر برنامه ریزی كان برق و انرژی و وزارت نیرو
3-شبكه اطاع رسانی ساختمان ایران )www. shana. ir(، شناسه خبر: ۷4۷۰۶۷1۸۰، 13۸۷/۰4/31 
4-عباس پور، مجید. )13۷1(. مهندسی محیط زیست. چاپ اول، مركزانتشارات علمی دانشگاه آزاد اسامی 
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بررسی گستره ی کاربرد ژئوسنتتیک ها در پروژه های عمرانی
 و اثرسنجی استفاده از آن ها در راه سازی
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چکیده
آنچـه مسـلم اسـت مهندسـین روسـازی پیوسـته در حـال انجـام تحقیق 
جهـت یافتـن و اثبـات مفاهیـم جدیـد وابتـكاری موثـر، به منظـور بهبود 
عملكـرد روسـازی ها همـراه با بهینه سـازی هزینه هـا هسـتند. در مطالعه 
انجـام شـده بـا توجه به گسـترش روزافـزون اسـتفاده از تقویت كننده های 
مصنوعـی در بسـتر پروژه هـا، انواع ژئوسـنتتیك ها، به همراه منشـا تولید، 
تنـوع كاربردهـا و عمـده دالیـل اسـتفاده از ایـن مصالـح در پروژه هـای 
عمرانی بررسـی شـده و نتایج عملی اسـتفاده از این مصالح در راه سـازی و 

بهبـود شـرایط فیزیكـی و فنـی مـورد توجه و بررسـی قـرار می گیرد. 
كلمات كلیدی: ژئوسنتتیك، ژئوتكستایل، ژئوگرید، راهسازی

۱- مقدمه
بهبـود شـرایط مقاومتـی بسـتر در پروژه هـای عمرانی به عنـوان فرآیندی 
تاثیر پذیـر در بهره بـرداری مطلـوب، همـواره مـورد توجـه مهندسـین قرار 
گرفتـه اسـت. وجـود تنش هـای كششـی و فشـاری در خاک بسـتر در اثر 
اعمـال بـار، امـری بدیهـی اسـت كـه عدم كنتـرل منطقـی آن هـا باعث 
ایجـاد خرابی هـای تاثیرگـذار می گردد. آنچه مسـلم اسـت در ایـن فرآیند 

تنش هـای فشـاری ایجاد شـده، توسـط مقاومـت اجزای خاک مسـتهلك 
در  خـاک،  مقاومـت  عـدم  به دلیـل  تنش هـای كششـی  امـا  می گـردد 
دراز مـدت تاثیـرات نامطلـوب خـود بـر روسـازی را نمایـان می سـازد. لذا 
چاره  اندیشـی در ایـن خصـوص امـری ضـروری اسـت. از دیربـاز جهـت 
رفـع ایـن مشـكل راه كارهـای متفاوتی نظیـر اسـتفاده از درختـان، بوته ها 
و مصالح سـنگی جهـت تثبیـت زمین هـای باتاقـی و نظیـر آن هـا مـد 
نظـر قـرار گرفته اسـت. امـروزه جهت حل مشـكل فوق مسـلح سـاختن 
خـاک بسـتر بعنـوان گزینه ای كاربـردی مورد توجـه قرار گرفته اسـت. در 
ایـن روش ژئوسـنتتیك ها در خـاک بـه ایفـای نقش سـازه ای پیشـگیرانه 
جهـت مقابلـه با تنش هـای مخـرب می پردازنـد. از سـوی دیگـر افزایش 
مشـخصات فنـی و قابلیت هـای مقاومتـی اجـزا و مصالح نظیـر رویه های 
آسـفالتی بـا وجـود ایـن مصالـح ممكن می گـردد. ایـن مصالـح از خانواده 
منسـوجات بوده كه از الیاف تولید شـده از مشـتقات نفتی تهیه می شـوند. 
امـروزه مقاومـت ایـن مـواد در برابـر خوردگی و فرسـایش باعث اسـتفاده 
وسـیع از آن هـا در پروژه هـای گوناگـون عمرانی شـده و بر اسـاس تجارب 
عملـی حاصلـه، تاثیـرات مثبـت اسـتفاده از آن ها به اثبات رسـیده اسـت. 
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۲- تحقیقات پیشین
شـای هسـین یانگ در سـال 2۰۰۶ به بررسـی تاثیرات و مزایای اسـتفاده 
از ژئوتكسـتایل ها در راه هـای درجه2 برای تثبیت بسـتر ضعیـف پرداخت. 
در روش طراحـی القـدی و پركینـز بـه كمـك بررسـی هزینـه چرخـه 
عمـر)LCCA( در یـك چرخه ی تحلیل 5۰ سـاله در 25 راه  با حجم تردد 

پاییـن، انواع ژئوتكسـتایل ها با یكدیگر مقایسـه شـده اسـت]1[. 
در سـال 2۰۰9 باسـو و همـكاران، در یـك پژوهـش، تاثیـر اسـتفاده از 
ژئوتكسـتایل در راه هـای روسـتایی را مـورد آزمایش قـرار دادنـد و پس از 
تحلیـل نتایـج مشـخص گردیـد كـه در قسـمت هایی كـه از این مـاده در 
راه سـازی اسـتفاده شـده، پس از مدت زمان 1۸ ماه سـطح راه بدون پستی 
و بلنـدی یـا شیار-شـدگی باقـی مانـده، در حالـی كه در سـایر قسـمت ها 
شـیارهایی بـا عمـق 35-5 میلیمتر مشـاهده گردید. آزمایـش CBR )كه 
11 مـاه پـس از بارگـذاری و 1۸ مـاه پـس احـداث انجام پذیرفت( نشـان 
داد مخلـوط حـاوی ژئوتكسـتایل بـه میـزان ۷3-۶۷% مشـخصات خاک 
را نسـبت بـه قسـمت هایی كه كـه از ژئوتكسـتایل اسـتفاده نشـده بهبود 

اسـت]2[.  بخشیده 
در سـال 139۰ محمدرضـا زیدآبـادی انـواع كاربـرد ژئوتكسـتایل ها در 
بررسـی  را  راه سـازی(  ساختمان سـازی ،  )پی سـازی،  عمـران  مهندسـی 
مختلـف  عملكردهـای  امینـی  مرتضـی  دیگـر  تحقیقـی  در  نمـود]3[. 
ژئوسـنتتیك ها شـامل)زه كشـی، فیلتراسیون، تسلیح، جداسـازی، حفاظت 
گازهـا و مایعـات(را مـورد مطالعه قـرار داد و برای پروژه هایی كـه در آن ها 
از ژئوسـنتتیك اسـتفاده شـده اسـت كاهش هزینه ها به میـزان 15 درصد 

را نسـبت بـه سـایر پروژه هـا پیش بینـی نمـود]4[. 
محمـود عامـری در سـال 13۸9 بـا ارایـه یـك مـدل ریاضـی بـه تعیین 
ارزش سـازه ای ژئوتكسـتایل های مورد اسـتفاده در ایران پرداخـت. در این 
تحقیـق ارزش سـازه ای ژئوتكسـتایل ها برابـر 2/4۷ سـانتی متر ضخامـت 
آسـفالت گرم محاسـبه شـد و بر این اساس اسـتفاده از این محصوالت در 
پروژه های عمرانی مثمرثمر شـناخته شـد و همچنین اسـتفاده مناسـب از 
تك كـت در اجـرای الیه ژئوتكسـتایل در جلوگیـری از قیرزدگی و انعطاف 

پذیـری روسـازی تاثیر گذار بـود]5[. 
افزایـش ضریـب اطمینـان در مقابل لغزش و شـرایط نامسـاعد محیطی و 
ژئوتكنیكی و نیز افزایش خاصیت قفل و بسـت دانه های خاک به یكدیگر 
بـه همـراه افزایش مقاومت كششـی الیـه خاكریز، از جمله نتایجی اسـت 
كه مسـلح كردن خاكریز و بسـتر راه ها توسـط ژئوسـنتتیك ها در تحقیق 

انجام شـده در سـال 13۸4 توسـط سـولماز یاوری ارایه شـده است]۶[. 
در سـال 1391 ارزیابـی پتانسـیل شـیارافتادگی آسـفالت متخلخل تقویت 
شـده بـا ژئوتكسـتایل مـورد تحقیـق قـرار گرفت و سـعید حسـامی تأثیر 
ژئوتكسـتایل بر تغییر شـكل ماندگار نمونه آسـفالت متخلخل در دماهای 
مختلف و در شـرایط خشـك و اشـباع را مورد بررسـی قرار داد و مشـاهده 
نمـود كـه مخلـوط آسـفالتی متخلخل تقویت شـده با ژئوتكسـتایل تحت 
شـرایط مختلـف می تواند سـیكل بارگذاری بیشـتری را تحمـل نماید]۷[. 
احمـد خـدادادی در سـال 13۸4 بـه ارزیابـی اثـر ژئوسـنتتیك ها بـر عمر 
خسـتگی روسـازی های آسـفالتی پرداخـت و پـس از انجـام آزمایشـات 
مربوطـه، افزایـش 5۰ تا ۶۰ درصدی عمر خسـتگی رویه آسـفالتی مسـلح 

شـده بـا ژئوتكسـتایل و ژئوگریـد را بـه اثبات رسـاند]۸[. 

۳- انواع ژئوسنتتیک ها و کاربرد آن ها
ژئوسـنتیتیك ها یـا پارچه هـای مركـب مصنوعـی، مـوادی از مشـتقات 
نفـت می باشـند كـه عمـا از دهـه ی ۷۰ میـادی، در رفـع مشـكات 
پروژه هـای عمرانـی بـكار گرفته شـد]9[. كاربـرد فراوان ایـن محصوالت 
در شـاخه های مختلف علوم مهندسـی منجر به رشـد روز افـزون آن ها در 
سراسـر دنیـا و بـه تبـع آن در ایران گردیـد. امروزه با توجـه به خصوصیات 

تاثیـرات تعییـن كننـده آن هـا بـر مشـخصات  ویـژه ژئوسـنتتیك ها و 
سـازه ای، اسـتفاده و كاربـرد آن ها در مهندسـی عمـران نظیـر )پروژه های 
راه و فـرودگاه، راه آهـن، خاكریزهـا، دیوارهـای نگهبان، مخـازن، كانال ها، 
سـدها، كنترل فرسـایش، كنترل رسـوب، معادن، كشـاورزی( رو به فزونی 
اسـت]9[. در جـدول 1، انـواع ژئوسـنتتیك ها بـه همراه گسـتره كاربرد هر 

یـك نمایش داده شـده اسـت. 
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جدول 1 - انواع ژئوسنتتیك و تقسیم بندی بر اساس كاربرد در مهندسی عمران]9 و ۶[

   در نمودار شـكل 1، كاربرد ژئوسـنتتیك ها در هر یك از شـاخه ها تشـریح 
شـده اسـت. صرفـه اقتصـادی، سـرعت و سـهولت اجـرا، انعطاف پذیـری 
درطراحـی و اجـرا، طـول عمـر بیشـتر و نگهـداری كمتـر، همگونـی بـا 
محیط هـای طبیعـی و سـهولت كاربـرد فـراوان در سـازه های مختلـف، از 
دالیـل اصلی گسـترش اسـتفاده از ژئوسـنتتیك ها در پروژه هـای عمرانی 
اسـت. آنچـه در ایـن تحقیـق مورد بحـث قرار خواهـد گرفت كاربـرد این 

مصالـح در پروژه هـای راه سـازی اسـت. 

شكل 1- انواع كاربرد در راه سازی]9 و ۶[

)Geomembrane(۳-۱ – ژئوممبرین
مـاده تشـكیل دهنـده اصلـی ایـن محصـول پلـی اتیلـن اسـت كـه از 
خصوصیـت اصلـی آن می تـوان بـه مقاومـت در برابـر مـواد شـیمیایی و 
مخـرب وجلوگیـری از عبور مایعات و بخارآن ها، اشـاره نمـود، این موضوع 
باعـث شـده اسـت تـا از ایـن محصـول به عنـوان یـك عایق بـا كرنش 
مقاومتـی بـاال و هزینـه كـم و طـول عمـر زیـاد در مقابـل فرسـودگی در 

صنایـع گوناگون اسـتفاده شـود. 
 ،HDPE1 ورق پلیمـری از جنـس پلـی اتیلن سـنگین با نـام اختصـاری 
بـه عنـوان یـك ژئوممبریـن، غشـایی اسـت نفـوذ ناپذیـر كـه می توانـد 
بـرای عایـق كـردن انواع سـطوح بدون نیاز به زیرسـازی مناسـب باشـد. 
 UV مقاومـت بـاال در برابـر تغییـرات آب و هـوا و مواد شـیمیایی و اشـعه
از خصوصیـات قابـل ذكـر می باشـد. الگـون و اسـتخرهای ذخیـره آب و 
پسـماند و مـواد شـیمیایی، دریاچه هـای مصنوعـی، لندفیـل دفـن زباله و 
مـواد خطرنـاک، عایق ثانویه كف مخازن نفت، سـوخت و مواد شـیمیایی، 
عایق-سـازی بیـن سـاختمان ها از عمده تریـن مـوارد كاربـرد ژئوممبرین 

پلی اتیلـن اسـت ]4[. 
 ورق پلیمـری از جنـس پی وی سـی بـا نـام اختصـاری PVC به دلیـل 
1. High Desnsity Polyethlene
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بـدون خطـر  لبـه دار  و  غیرهمسـطح  روی سـطوح  بـر  زیـاد،  انعطـاف 
سوراخ شـدگی مورد اسـتفاده قرار می گیرد. تونل سـازی، سـازه های قوسـی 
شـكل، الگون و اسـتخرهای ذخیره آب و پسـماند و مواد شـیمیایی، عایق 
ثانویـه كف مخازن نفت، سـوخت و مواد شـیمیایی، پوشـش پشـت بام ها 
جهـت اجـرای فضای سـبز از عمده تریـن كاربردهای ژئوممبریـن پی وی 
سـی اسـت. عمده تریـن كابردهـای ژئوممبریـن در صنایـع )نفـت، گاز و 
صنایع شـیمیایی، آب و فاضاب، دفن زباله، كشـاورزی و شـیات، معدن( 
می باشـد ]4[. در شـكل 2، تصویری از ژئوممبرین نمایش داده شـده است. 

شكل 2- ژئوممبرین
۳-۲ – ژئونت

ژئونت هـا صفحه هایـی مشـبك)توری شـكل( هسـتند كه از دوسـری نخ 
كه لبه های یكدیگر را می پوشـانند، سـاخته شـده اند و در زاویه ای پیوسـته 
از یكدیگـر عبـور می كننـد تا منافذی متوالـی، منظم و با انـدازه ی متفاوت 
ایجـاد كننـد. ژئونت هـا در تركیب بـا ژئوتكسـتایل ها به عنـوان فیلتر و یا 
تركیـب بـا ژئوممبرین هـا بـه عنـوان حصـار قرار عمـل كرده كـه ممكن 
اسـت عملكرد زهكشـی داشـته باشـند. انتخاب ژئونـت می توانـد با توجه 
بـه انـدازه ذرات خاک صـورت پذیرد تا بدون جابجایـی ذرات خاک، امكان 
زهكشـی را بـه وجـود آورنـد. این محصول جهـت جلوگیری از فرسـایش 
شـیب ها و زهكشـی نیـز مناسـب اسـت. در شـكل 3، تصویـری از ژئونت 
نمایـش داده شـده اسـت. در شـكل 3، تصویـری از ژئونـت نمایـش داده 

شـده است. 

شكل 3- ژئونت
) Geocell( ۳-۳ – ژئوسل

ایـن مـواد اغلـب از یـك شـبكه ی سـه بعـدی از پلـی اسـترهای بافتـه 
نشـده بصـورت سـلول های مجـاور هم قالبـی تولید شـده و عمومـا برای 
جلوگیـری از فرسـایش و كنتـرل شـیب ها مـورد اسـتفاده قـرار می گیرند. 
در واقـع شـبكه النـه زنبـوری ژئوسـل ها بـا پر شـدن از خاک، شـن، بتن 
یـا مصالـح دیگـر اسـتحكام و سـختی كافـی جهت شـیب ها، ترانشـه ها 
و دیوارهـا در برابـر فرسـایش و ریـزش را ایجـاد می كنـد. در شـكل 4، 

تصویـری از ژئوسـل نمایـش داده شـده اسـت. 

شكل 4- ژئوسل

) Geocomposite( ۳-۴ - ژئوکامپوزیت
ماننـد  ژئوسـنتتیك  ورقه هـای مختلـف  از  تركیبـی  از  ژئوكامپوزیت هـا 
ژئوتكسـتایل- ژئونـت، ژئوتكسـتایل ژئوگرید، ژئوممبریـن- ژئونـت و یـا 
تركیـب هـر یـك از این سـه ماده با مـواد مرتبط دیگر سـاخته شـده و در 
بسـیاری از مـوارد به عنوان فیلتـر- زهكش در زهكشـی دیوارهای حائل، 
سـقف تونل هـا، زمین هـای ورزشـی و سـایر سیسـتم های زهكـش مورد 
اسـتفاده قـرار می گیرنـد. در شـكل 5، تصویـری از ژئوكامپوزیـت نمایش 

داده شـده است. 

پ

شكل 5- ژئوكامپوزیت

) Geogrid( ۳-۵ – ژئوگرید
ژئوگریـد شـبكه ای پلیمـری اسـت كـه از الیـاف پلی اسـتر، پلی اتیلـن، 
و  یك محـوره  كششـی  مقاومـت  بـا  شیشـه ای  الیـاف  و  پلی پروپیلـن 
دو محـوره، پوشـیده شـده با روكش پی وی سـی و با سـاختار تـوری مانند 
 biaxial( و دو جهتـی )uniaxial geogrid( در دو گـروه یـك جهتـی
geogrid( تولیـد می شـوند، ایـن محصـول بطور عمومـی از طریق ایجاد 
قفـل و بسـت بـا دانه هـای خاک، مقاومت كششـی و برشـی تـوده خاكی 
متراكـم شـده را بهبـود بخشـیده و آن را در مقابـل تنش هـای فشـاری، 
برشـی و كششـی، مقاوم می سـازند. كاربرد عمده این محصول در مسـلح 
سـازی دیـوار حائـل حاشـیه بزرگراه ها، مناطق شـیب دار، پل هـا و تحكیم 
بسـتر راه هـا، خطـوط راه آهـن و بانـد فرودگاه هـا اسـت كـه انتخـاب آن 
می بایسـت متناسـب بـا جنـس خـاک، مقـدار فشـار وارد شـده و شـرایط 

نصب، صـورت پذیـرد]9/15[. 
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۳-۵-۱- ژئوگرید و دیوار حائل
 از كاربردهـای اصلـی ژئوسـنتتیك  ها باالخـص ژئوگرید، در سـاخت دیوار 
حائـل بـا پایـداری قابل قبـول، هزینـه ی كم و سـرعت اجرای بـاال و نیز 
قابلیـت ایجـاد فضـای سـبز می تـوان اشـاره كـرد. در سـاخت دیوارهـای 
بلنـد و دارای اهمیـت بـاال، كـه نیاز بـه افزایـش مقاومت و باربری اسـت، 
از ژئوگریدهـا اسـتفاده می گـردد. بـرای انتخـاب نـوع ژئوگریـد اطاعاتی 
ماننـد ارتفـاع دیـوار، خصوصیات اصطكاكی خـاک، بارهای اعمال شـده و 
مقاومـت مورد نیـاز برای خاصیت نگهدارنده، می بایسـت مـورد توجه قرار 
گیـرد. پوشـش گیاهی اسـتفاده شـده به همـراه ژئوگرید از فرسـایش های 

ناشـی از بـاد و بـاران جلوگیـری می كند. 
 بدیهی اسـت فرسـایش صخره های سـنگی در شـیب ها، احتمـال ریزش 
قطعـات سـنگی، كـه در اثـر هوازدگی و آب شسـتگی سسـت شـده اند را 
تشـدید می كنـد. لـذا جهـت پیشـگیری از خطـرات احتمالـی، با اسـتقرار 
شـبكه های پلیمـری ژئوگریـد )گابیون های پلیمـری( كه در روی سـطوح 
لغزنـده و صخره های سـنگی تثبیت می گردنـد، می توان از بـروز حوادث و 
آسـیب دیدگی جلوگیری نمـود. در كاربردی دیگر از الیه هـای ژئوگرید، به 
عنوان یكی از بهترین گزینه ها درجلوگیری از فرسـایش سـواحل اسـتفاده 

می گـردد]3[. 

۳-۵-۲- ژئوگرید و تحکیم بستر خطوط راه آهن و باند فرودگاه ها
تعمیـر و نگهـداری زیرسـازی خطـوط راه آهن و بانـد فرودگاه هـا، یكی از 
متداولتریـن عملیـات در حال انجام در سیسـتم های مدیریـت و نگهداری 
راه آهـن و روسـازی فرودگاه هـا اسـت كه سـالیانه مخـارج عمـده ای را به 
خـود اختصـاص می دهـد. كاربرد ژئوگرید با مشـخصات اسـتاندارد، ضمن 
بـاال بـردن ظرفیـت باربری زیر اسـاس، احـداث سـریع و مطمئن خطوط 
راه آهـن و بانـد فرودگاه ها در زمین های سسـت و ضعیف را ممكن سـاخته 
و باعـث كاهـش خرابی هایـی نظیـر نشسـت نامتقـارن و نیـز هزینه های 
نگهـداری از ایـن مسـیرها می گـردد. شـاید بتـوان، بـاال رفتـن ظرفیـت 
باربـری قطارهـا، افزایش سـرعت، كاهـش هزینه ی نگهداری زیر اسـاس 
خطـوط راه آهـن، آسـایش و امنیـت بیشـتر مسـافران، افزایـش عمر مفید 
خطـوط راه آهـن را بـه عنوان مهمترین مزایای اسـتفاده از شـبكه ژئوگرید 

در پروژه هـای احـداث و نگهـداری خطـوط راه آهن دانسـت]1۰[. 

۳-۵-۴- ژئوگرید و زیرسازی جاده ها و معابر
یكـی از مهمتریـن عوامـل موثـر در طراحـی و سـاخت مسـیرهایی كه بر 
روی زمین هـای سسـت احـداث می شـوند، تقویـت و تثبیـت بسـتر راه 
می باشـد. آنچه مسـلم اسـت در صورت عدم تامین شـرایط مناسب جهت 
ایجـاد بسـتر مناسـب بـرای جـاده، تحـت تاثیـر تنش هـا و كرنش هـای 
مخـرب، روسـازی راه مـورد تهدیـد جـدی قـرار خواهـد گرفـت. یكـی از 
از  ایـن خرابی هـا، اسـتفاده  از  راهكارهـای موجـود جهـت پیش گیـری 
ژئوگریـد در حدفاصـل بسـتر و زیراسـاس بـه عنـوان یك الیـه ی میانی 
اسـت، تـا با داشـتن مقاومت شـبكه ای مناسـب در برابر تنش هـای وارده، 
باعـث توزیـع یكنواخـت بارهـای ترافیكـی بـر روی بسترشـده و از بـروز 
نشسـت های موضعی و نامتقارن جلوگیری نمایـد. در این روش اصطكاک 
بیـن الیـه ژئوگریـد و دانه هـای خاک باعـث ایجاد مقاومت كششـی و در 
نتیجـه افزایش مقاومت برشـی خاک می گـردد. از فواید دیگـر كاربرد این 
مصالـح می توان به كاهش ضخامت اسـاس سـنگی، كاهـش هزینه های 
نگهداری و افزایش عمر راه اشـاره نمود]9و۷و4[. در شـكل ۶، تصویری از 

ژئوگریـد نمایش داده شـده اسـت. 

شكل ۶- ژئوگرید
آسفالتی،  رویه  زیرالیه  در  ژئوگرید  از  استفاده  فواید  عمده ترین  از  یكی 
جلوگیری از ایجاد پدیده شیارشدگی آسفالت )Rutting( است كه در اثر 
وارد آمدن بار ترافیكی زیاد در اثر عبور وسایط نقلیه سنگین ایجاد می گردد. 
همچنین با به كاربردن شبكه  ژئوگرید، می توان از پدیده شایع و مخرب 
به   )Cracking Reflection( انعكاسی  ترک خوردگی  بنام  دیگری 
طوركامل ممانعت بعمل آورد. از دیگر امتیازات استفاده از ژئوگرید در زیرسازی 
راه ها، می توان به جلوگیری از نفوذ مصالح ریز دانه بستر به الیه های فوقانی 
روسازی و جلوگیری از كاهش یافتن خاصیت زه كشی در اثر پدیده موئینگی 

اشاره كرد ]9و۸ و۷[. 

) Geotextile( ۳-۶ – ژئوتکستایل
ژئوتكستایل ها یكی از بزرگترین محصوالت گروه منسوجات و دسته  مواد 
ژئو- مصنوع را تشكیل می دهند. طبق متداول ترین تعریف، ژئوتكستایل ، 
ساختاری است دو بعدی كه از الیاف مصنوعی مقاوم در برابر مواد شیمیایی، 
تولید شده اند. از ویژگی های بارز ژئو تكستایل ها، دارا بودن استحكام و دوام 
باالی  الیاف مصنوعی به همراه قابلیت نفوذ وانعطاف پذیری پارچه های بافته 
شده از الیاف طبیعی است. لیكن جهت جلوگیری از پدیده ی پوسیدگی، در 
تركیب آن ها بجای استفاده از الیاف طبیعی، از الیاف تركیبی با پایه پلیمری 
استفاده می شود. طبق تعریف استاندارد ASTM D4439 ژئوتكستایل، 

ژئوسنتتیكی است قابل نفوذ، كه به صورت پارچه تهیه می شود
از متداولترین انواع این پارچه ها می توان پلی پروپلین، پلی استر، پلی اتیلن و 
نایلون را نام برد. رده بندی این مواد بر حسب فرآیند تولید ونحوه ی اتصال 
الیاف آن ها صورت می پذیرد. مصالح خام تشكیل دهنده الیاف پلیمری در اثر 
افزایش دما و توسط چسب های شیمیایی بصورت مكانیكی به هم متصل 

می شوند]9و۶و3[. 
این مواد، معمواًل به شكل پارچه ی بافته شده یا بافته نشده، از رشته ها و 
فیبرهای پلی پروپیلن یا پلی استر تولید می شوند. ژئوتكستایل های بافته شده 
می توانند همانند پارچه، از بافته شدن دو سری الیاف موازی عمود بر هم، 
از درهم رفتن حلقه های نخ ساخته شوند. در ژئوتكستایل های بافته نشده 
الیاف به صورت اتفاقی در كنار یكدیگر قرار گرفته و به كمك مواد شیمیایی، 
حرارت و یا بصورت مكانیكی با یكدیگر یكپارچه می شوند.. در شكل ۷، 

تصویری از ژئوتكستایل نمایش داده شده است. 

شكل ۷- ژئوتكستایل
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 درنمـودار شـكل ۸ فرآیند تولیـد و نحوه رده بندی ژئوتكسـتایل ها نمایش 
داده شـده است. 

شكل ۸: فرآیند تولید و نحوه ی رده بندی ژئوتكستایل ها]9 و3[. 
از عمده تریـن عملكردهای ژئوتكسـتایل و ژئوگریـد در پروژه های عمرانی 
می توان به جداسـازی، مسلح سـازی، فیلتراسـیون، زه كشـی و عایق بندی 
در برابـر رطوبـت اشـاره نمود كـه در این میان، تاثیـرات كاربـرد این مواد، 
قابـل توجـه اسـت. در شـكل 9، كاربـرد ژئوتكسـتایل ها و ژئوگریدهـا در 

روسـازی تشریح شـده است. 

شكل 9: انواع كاربردهای ژئوتكستایل و ژئوگرید در راه سازی]14و 13و ۸ و۷[. 

دیگـر كاربـرد ژئوتكسـتایل در روسـازی بتنـی اسـت كـه برای نخسـتین 
مرتبـه، توسـط مهندسـین آلمانـی و سـپس آمریكایـی مـورد اسـتفاده و 
گسـترش قـرار گرفت. عمـده كاربرد این مواد در روسـازی بتنی، یكنواخت 
سـازی تنش های بین الیه ای، جلوگیری از نشسـت بسـتر و حـركات دال 
بتنـی اسـت. در ایـن روسـازی پـس از اجرای بسـتر و یـا رفـع نواقص در 
روسـازی قدیمـی و اتمـام تعمیر و لكه گیـری، اقدام به گسـتراندن الیه ی 
ژئوتكسـتایل از طریق نصب آن با اسـتفاده از گیره های تعبیه شـده نموده 
و الیـه بتنـی بعدی بـا رعایـت همپوشـانی های الزم، اجرا می گـردد]1۸[. 
در شـكل 1۰ چنـد نمونـه از كاربردهای ژئوسـنتتیك ها نمایش داده شـده 

است. 

شكل 1۰: انواع كاربرد ژئوسنتتیك]1۶,15[. )الف: استفاده در زیرسازی راه آهن، ب: استفاده در 
زه كشی، ج: استفاده در زیرسازی راه، د: استفاده در روسازی راه(

نتیجه گیری
آنچـه در ایـن مقالـه بررسـی شـد، خاصـه ای از كاربردهـای متنـوع 
ژئوتكسـتایل در مهندسـی عمران اسـت. امروزه اسـتفاده از ژئوسنتتیك ها 
به دلیـل داشـتن مشـخصات ویـژه نظیر سـهولت اجـرا وخصوصیـات بارز 
مكانیكـی و هیدرولیكـی بعنـوان یـك گزینـه قابـل توجه در مقابل سـایر 
راه حل هـای متـداول كاربـردی، مطرح می شـود. نكته قابل توجـه این كه 
بـا توجه به رونـد رو به افزایش كاربرد ژئوسـنتتیك ها درمهندسـی عمران 
و پروژه هـای جـاده ای، ضـرورت تدویـن آئین نامه هـا و مشـخصات فنی و 
اسـتانداردهای یكپارچـه كشـوری، جهـت بهبود شـرایط سـاخت و بهینه 
سـازی هزینه هـای اجـرا و نگهـداری، امـری ضـروری بـه نظر می رسـد. 
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حماسه اقتصادی در ساختمان با روحیه جهادی محقق می شود
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: در صنعت 
ساختمان با انجام كاري جهادی و با اعتقاد به اجرای درست قوانین می توان 
عاوه بر افزایش تولید ناخالص ملی حماسه سیاسی و اقتصادی را تا پایان 

سال تحقق بخشید. 
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور، مهندس 
محمدرضا اخوان در گفت وگو با فارس با اشاره به شعار سال اظهار كرد: 
انتخاب حماسه سیاسی به معنای حضور تمام اقشار مردم در انتخابات پیش 
 روي ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا بوده كه حضور در این 

حماسه سیاسی وظیفه ای ملی است. 
اخوان خاطرنشان كرد: در چند سال گذشته نامگذاری سال ها با موضوعات 
رشد و توسعه ملی و اقتصادی انجام شده تا با تاش مسووالن بتوان در این 

حوزه به استقال و خودكفایی دست پیدا كرد. 
وی یادآور شد: مدیران اجرایی در صنعت ساختمان باید با توجه به شعار سال 
با تولید مسكن، اشتغال دانش آموختگان و گردش نقدینگی تاثیرگذار باشند. 
وي با بیان اینكه باالترین گردش نقدینگی پس از نفت در صنعت ساختمان 
است، تصریح كرد: در صنعت ساختمان با انجام یك كار جهادی و تیمی و 
با اعتقاد به اجرای درست قوانین می توان عاوه بر افزایش تولید ناخالص 
ملی؛با مدیریت توانمند و مشاركت مردمی حماسه سیاسی و اقتصادی را تا 

پایان امسال تحقق بخشید. 
اجتماعی،  اقتصادی،  تمام موضوعات  اظهار كرد: در شورای شهر  اخوان 

فرهنگی و سیاسی مطرح می شود. 
وی افزود: یكی از مهم ترین موضوعاتی كه در شورای شهر بررسی می شود 
ساخت و سازهای شهری است بنابراین بهتر است تا افرادی در آن ورود پیدا 

كنند كه آشنایی كافی با این مقوله داشته باشند. 

در بازدید فرمانده انتظامي استان از این سازمان عنوان شد: 
اعالم آمادگي پلیس براي همکاري با سازمان نظام مهندسي

“پلیس آماده اسـت با همكاري سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان استان 
طـرح كارشناسـي را در بحث نظـارت، اجرا و امنیت در سـاختمان تدوین و 
بـه صـورت الگویي به وزارت كشـور و وزارت راه و شهرسـازي ارایه دهد. ”
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان كشـور، 
سـردار سـرتیپ دوم پاسـدار بهمن امیري مقدم با حضور در سـازمان نظام 
مهندسـي سـاختمان خراسـان رضوي ضمـن بیان ایـن مطلب افـزود: در 
نیروي انتظامي بیش از هفتاد نشـریه علمي و تخصصي منتشـر مي شـود 

كـه جنبه ارزشـي دارد. 
وي تصریح كرد: حتي كشـورهاي همسـایه خواهـان دریافت آموزش هاي 
فنون پلیسي و دروس علمي و تخصصي از پلیس ایران هستند، كه این خدمات 
الگویـي براي دیگر كشـورهاي همسـایه جمهوري اسـامي ایران اسـت. 
سـردار امیـري مقـدم با بیـان اینكه نگاه جامعه درگذشـته بـه نقش پلیس 
به عنـوان برخـورد بـا مجرمـان و بحران هـاي اجتماعـي بـود افـزود: ایـن 
نگاه هـا در حـال حاضـر تغییـر كرده و هـم اكنون پلیس را حافـظ امنیت و 
برقـرار كننـده نظـم و آسـایش عمومـي جامعه مي داننـد، زیرا كـه یكي از 
وظایـف مهـم پلیس پیشـگیري از جـرم و رفع معضات اجتماعـي، ایجاد 
فضاهـاي امـن، اجراي قوانیـن، اعمال قانون با متخلفـان و برخورد اصولي 

با مجرمان اسـت. 
وي افزود: متأسفانه تدابیر الزم براي ایجاد فضاهاي امنیتي در ساخت و سازها 
و فرهنگ سـازي آپارتمان نشـیني توأم با آسـایش عمومي اتخاذ نمي شـود. 
وي پیشـنهاد كـرد: قبـل از سـكونت در واحدهـاي مسـكوني، پلیـس و 
سـازمان نظـام مهندسـي دوره هـاي آموزشـي را بـراي مباحـث امنیتـي و 
سـامت فرهنـگ آپارتمان نشـین هاو سـازندگان پروژه هـا برگـزار و آنـان 
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را از چگونگـي برقـراري نظم و امنیت در مجتمع هاي مسـكوني آگاه كند. 
 سـردار امیـري مقـدم افـزود: فرماندهـي پلیـس آماده اسـت بـا همكاري 
سـازمان نظـام مهندسـي سـاختمان اسـتان طـرح كارشناسـي در بحـث 
نظـارت، اجـرا و امنیـت در سـاختمان را تدویـن و بـه صـورت الگویـي به 

وزارت كشـور و وزارت راه و شهرسـازي ارایـه دهـد. 
وي همچنیـن نظـارت بر اجراي پروژه هاي سـاختماني را جدي دانسـت و 
تأكید كرد: براي مقاوم سـازي و ایجاد فضاهاي امن و راحت، مهندسـان با 
كسـي تعارف نكنند و ما آماده ایم در حوزه اجتماعي براي امنیت سـاختمان 
نظـرات علمـي و كارشناسـي ارایـه دهیـم تـا فضـاي جـرم كاهـش یابد. 
فرمانـده انتظامـي اسـتان به سـازندگان مسـكن توصیه كرد: در سـاخت و 
سـازها حتمـاً از نگهبان اسـتفاده كنید و افراد ناشـناخته و غیـر ایراني را در 

اجرا بـكار نگیرید. 
در این جلسـه همچنین رئیس سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان اسـتان 
خراسـان رضوی از اقتدار پلیس در ایجاد امنیت و آسـایش در جامعه تقدیر 
كـرد و خواسـتار بكارگیري تجربیـات پلیس با محوریت ارتقـاي امنیت در 

ساخت و سـازها شد. 
مهندس محمدرضا اخوان عبدالهیان افزود: سـازمان نظام مهندسـي آماده 
اسـت با دریافت پیشـنهادها و نظرهاي كارشناسـان پلیس، به بحث ایمني 

و امنیت در سـاخت و سـازها توجه ویژه اي نماید. 
وي اظهـار داشـت: بـا تشـكیل كارگـروه مشـترک نظـام مهندسـي و 
فرماندهـي انتظامـي مي تـوان طرح هـاي جامـع پلیـس را با بررسـي هاي 
الزم در قوانیـن و مقـررات ملـي سـاختمان لحاظ نمود و بصـورت طرح به 

تهـران پیشـنهاد دهیم. 
مهنـدس محمدرضـا اسـماعیلي نایـب رئیـس سـازمان نظـام مهندسـي 
سـاختمان اسـتان هم گفت: یكي از معضات شـهري نبود مدیریت واحد 

شـهري است. 
وي پیشـنهاد كـرد بـا همـكاري مشـترک سـازمان نظـام مهندسـي و 
فرماندهـي پلیـس اسـتان كمیتـه حفاظت و ایمني سـاختمان ها تشـكیل 

و طرح هـاي جدیـدي بـراي امنیـت سـاختمان ارایـه شـود. 
مهندس حسـن پورحسـیني عضو دیگر سـازمان نظام مهندسي ساختمان 
خراسـان رضوي نیزدرخواسـت كرد مهندسـاني كه مشـمول خدمت نظام 
وظیفـه مي شـوند پـس از دوره آمـوزش از آنـان به عنوان سـرباز مهندس 
بصورت امریه در نظام مهندسـي و وزارت راه و شهرسـازي اسـتفاده شـود. 
شـایان ذكراسـت در حـال حاضـر سـازمان نظـام مهندسـي سـاختمان 
خراسـان رضـوي بیش از2۰ هزار مهندس در هفت رشـته مهندسـي و در 

2۰ شهرسـتان دفتـر نمایندگـي دارد. 

ضرورت ارتباط شوراها با نظام مهندسی 
رئیـس نظام مهندسـی سـاختمان كشـور گفـت: شـوراها با مسـایل فنی، 
مهندسـی، معمـاری و شهرسـازی بسـیار ارتبـاط دارنـد و بایـد رابطـه 

تنگاتنگـی بـا نظام مهندسـی داشـته باشـند. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان كشـور، 
مهندس سـید مهدی هاشـمی در جلسه سـازمان نظام مهندسی ساختمان 
گلسـتان گفـت: نظـام مهندسـی اسـتان ها منعی بـرای معرفی فهرسـت 
نامزدهـای مـورد حمایـت خـود در انتخابـات شـوراها ندارنـد و می تواننـد 

فهرسـت معرفـی كنند. 
وی اظهـار داشـت: خـوب اسـت كه بتـوان از تجربه هـاي شـوراها و نظام 
مهندسـی در كنـار هـم اسـتفاده كـرد و ایـن حمایـت و همـكاری بـرای 

حضـور متخصصان الزم اسـت. 
وی افزود: در این راسـتا نظام مهندسـی نقش محوری دارد و چون نهادی 
عمومـی در بخـش تخصصـی و حرفـه ای اسـت هیچ منعی بـرای معرفی 
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فهرسـت نامزدهای مورد حمایت خـود ندارد. 
مهندس هاشـمی بـا اشـاره بـه میزبانـی گلسـتان در همایـش مدیریـت 
بحـران در صنعـت سـاختمان و شـریان های حیاتـی گفـت: هرچـه جلوتر 
می رویـم اهمیـت موضـوع مدیریـت بحـران و جایـگاه آن بـرای مدیران 

روشن ترمی شـود. 
وي بیـان داشـت: از آنجایـی  كـه در صنعـت سـاختمان هم با جـان و هم 
بـا مـال مردم سـروكار داریم و كشـور مـا هم بـر روی كمربند زلزلـه قرار 
دارد بایـد حضورمـان را بـه عنـوان نظـام مهندسـی پر رنگ تـر كنیـم و 
بایـد نیروهـای بخـش مدیریـت بحـران را بیشـتر تجهیـز و در عین حال 

مهندسـان را در حـوزه مدیریـت بحران بیشـتر توجیـه كنیم. 
وی افزود: مهندسـان نقش محوری و اصلی در موضوع صنعت سـاختمان 
بـازی می كننـد و بایـد همـه آن ها نسـبت بـه حـوادث و بایـا و مدیریت 
بحـران توجیـه باشـند، چـه در موضـوع پیشـگیری و چـه مقابلـه و چـه 

بازسازی. 
مهندس هاشـمی گفـت: در موضـوع بازسـازی و نوسـازی و ایمن سـازی 
مهندسـان می توانند نقش موثری داشـته باشـند، باید آموزش های الزم را 
ببیننـد و همینگونـه در بحث مقاوم سـازی كه می توان بـا صرف هزینه ای 

كمتر ارزش افزوده بیشـتری بدسـت آورد. 

رعایت اصول فنی و مهندسی در ساخت و سازها نیازمند فرهنگ سازی 
است

رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان كشـور رعایت اصـول فنی و 
مهندسـی در سـاخت و سازها را نیازمند فرهنگ سـازی دانست و از تاش 
ایـن سـازمان برای ارتقای سـطح فرهنگـی جامعه و مهندسـان خبر داد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان كشـور، 
مهنـدس مهدی هاشـمی در دیـدار بـا آیـت اهلل العظمـی سـبحانی اظهـار 
كرد: سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان بـا عضویت 25۰ هـزار مهندس، 

بزرگ تریـن تشـكل تخصصـی در كشـور اسـت. 
وی بـا بیـان اینكه گـردش قابل توجهی از اقتصاد كشـور در این سـازمان 
انجـام می شـود تصریح كـرد: بیش از یك سـوم اقتصاد كشـور در صنعت 
سـاختمان هزینـه می شـود و اشـتغالزایی و تولیـدات زیـادی در این بخش 

می خورد.  رقـم 
مهندس هاشـمی مسـكن را یكـی از نیازهای ضـروری خانواده ها دانسـت 
و تاكیـد كـرد: یكـی از نمادهـای فرهنـگ، اقتصـاد، رفـاه و آسـایش هـر 
كشـوری بحث سـاختمان و معماری و شهرسـازی اسـت كه سازمان نظام 
مهندسـی سـاختمان ایـن امـور را از نظر قوانیـن و مقرراتی كه وجـود دارد 

می كند.  مدیریـت 
وی گفت: قانون نظام مهندسـی سـاختمان حدود 1۸ سـال پیش تصویب 
شـد ولـی توفیقـات زیـادی برای اجـرای آن حاصل نشـده اسـت. هر چند 
كـه زمـان بازنگـری ایـن قانـون رسـیده اسـت اما شـاید بتـوان گفت كه 
حدود ۸۰ درصد این قانون پس از گذشـت 1۸ سـال اجرایی شـده اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه تصویـب سـند چشـم انـداز سـازمان نظـام مهندسـی 
سـاختمان تصریـح كـرد: برنامـه سـاالنه ایـن سـازمان بر اسـاس سـند 

می شـود.  تنظیـم  چشـم انداز 
مهندس هاشـمی مشـكل اصلی در بخش ساخت و سـاز را مسأله فرهنگی 
دانسـت و اظهـار كـرد: در بخش های طراحی، اجرا، نظـارت و بهره برداری 

مشـكل فرهنگی موج می زند. 
وی افزود: وقتی بهره بردار و صاحب كار، اصل را بر هزینه و قیمت بگذارد، 

از كیفیت ساختمان زده می شود. 
بساز  در  را  مشكل  این  كشور،  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
و بفروش ها و بلندمرتبه سازی بیشتر دانست و تاكید كرد: متوسط عمر 
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ساختمان ها در كشور ما حدود 3۰ سال است، در صورتی كه این میزان در 
كشورهای پیشرفته از نظر صنعت ساختمان، باالی 1۰۰ سال است. 

مهندس هاشمی به پیامدهای بلندمرتبه سازی اشاره كرد و گفت: برخی ها 
اصرار دارند كه ساختمان ها را در ارتفاع بسازند كه این موضوع موجب می شود 
مسایل فرهنگی و رفاه و آسایش خانواده های ساكن در ساختمان های مجاور 

تحت الشعاع قرار گیرد. 
وی تصریح كرد: ما از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم خواستیم 
كه دبیرخانه ای راه اندازی كند تا مجموعه فعالیت هایی كه می تواند با استفاده 
از اصول و مبانی اسامی و اخاقی به ارتقای سطح فرهنگی جامعه و 
مهندسان كمك كند جمع آوری شود كه بخشی از آن ها به صورت پیش 
نویس درآید و به قانون تبدیل شود و بخشی دیگر كه انجام آن از عهده 
سازمان نظام مهندسی ساختمان بر می آید اجرایی شود تا در نهایت به ارتقای 

سطح فرهنگی جامعه و مهندسان منجر شود. 

حقوق شهروندان در ساخت و سازها رعایت شود
آیت اهلل العظمي محمدعلي علوی گرگانی ضمن اشاره به اهمیت فعالیت 
نظام مهندسی ساختمان در شهرسازي و معماري، بر لزوم رعایت حقوق 

شهروندان در ساخت و سازها و شهرسازي تاكید كرد. 
به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور، آیت اهلل 
العظمي محمدعلي علوی گرگانی در دیدار رئیس و اعضاي شوراي مركزي 
و روساي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها اظهار كرد: تعهد به یك 
مذهب به معنای آن است كه باید دستورات آن مذهب را از بزرگ آن آیین 
و مذهب گرفت و هر چه این ارتباط بیشتر باشد، نه تنها نظام مهندسی بلكه 

نظم دینی و اجتماعی نیز صورت مطلوبی به خود می گیرد. 
این مرجع تقلید خطاب به مسووالن نظام مهندسي گفت: تاكید می شود در 
خدمت بزرگان دینی باشید و بیانات آن ها را در جامعه پیاده كنید تا به وسیله 

آن ها جامعه ارشاد و اصاح شود. 
آیت اهلل العظمي علوي گرگاني در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
معنای  كه  حال  عین  در  آیات  این  گفت:  عمران  آل  سوره  از  آیاتي  به 
آن هستند.  بشر مصداق  ابناي  تمام  و  است  نوعي هشدار  دارد،  عمیقی 
استاد برجسته حوزه علمیه قم با بیان اینكه اگر فرد دنبال واقعیت باشد با یك 
آیه نیز تغییر می كند افزود: در آیات قرآن مطرح شده است كه انسان با عمل 
خود، خوب و بد را در مقابل دیدگانش خواهد دید و آرزو می كند كاش بین خود 
و كار بد فاصله زیادی بود و خداوند مهربان و رئوف افراد را آگاهی می دهد 
كه چون ما را دوست دارد، باخبر می كند تا ما حواس خود را جمع كنیم. 
آیت اهلل العظمي علوی گرگانی اظهار كرد: صاحبان مشاغلی كه با مردم 
ارتباط مستقیم دارند، باید بیش از پیش مراقب باشند. برخی مشاغل هستند 
كه فرد فقط به عنوان یك واسطه است، اما در برخی امور و مشاغل دیگر 
ممكن است جرح و تعدیل پیش بیاید و باید مراقب بود تا حق مردم رعایت 

شود كه آه و ناله به جا و مناسب، گریبان فرد مسوول را نگیرد. 
استاد خارج فقه حوزه علمیه قم بیان كرد: مسأله نظام مهندسی سلسله 
مسایلي است كه برای حفظ زیبایی شهر، هماهنگ كردن ساختمان های 
شهری را مورد نظر دارد و در این زمینه حقوق افراد باید رعایت شود تا هم 
خدا و هم خلق او، از فرد و یا افراد مسوول راضی باشند، چرا كه رضایت 

خداوند در رضایت خلق است. 
در ابتداي این دیدار، مهندس مهدي هاشمی رئیس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان كشور به ارایه گزارشي از فعالیت هاي این سازمان پرداخت و اظهار 
كرد: نظام مهندسی ساختمان بزرگ ترین سازمان مردم نهاد تخصصي در 

كشور است كه با دارابودن 25۰ هزار عضو، خدمات بسیاری ارایه می كند. 
وی تصریح كرد: رویه شروع جلسات این شورا، در سه سال گذشته حضور 
در محضر علما و مراجع تقلید بوده است تا ضمن كسب رهنمود از ایشان، 
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فعالیت های انجام شده خود را ارایه دهیم. 
مهندس هاشمی گفت: این سازمان با تعداد اعضای گفته شده، فعالیت های 
اقتصادی و گردش مالی در صنعت ساختمان را در كشور دنبال می كند 
برای  مهندسان  امور  رسیدگی  و  حمایت  هدایت،  برنامه ریزی،  نیازمند  و 

خدمت رسانی بیشتر است. 
شهرسازی،  و  معماری  بحث  در  زیادی  موفق  كارهای  كرد:  اضافه  وي 
خدمات رسانی در زمینه صادرات، خدمات فنی و مهندسی در دو سه سال 
گذشته انجام شده است و این شورا چشم اندازی را برای فعالیت هاي آینده 

ترسیم كرده است. 
به گفته مهندس هاشمي، حركت های جدیدی در راستای اجرای قانون و 

خدمات مناسب به مردم ارایه می شود. 

سازمان نظام مهندسی ساختمان مهندس  محور است
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور از شیراز، 
مهندس علی فرج زاده ها نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان 
نظام  ساختمان  ذیصاح  مجریان  سراسری  همایش  نخستین  در  كشور 
مهندسی كشور اظهار داشت: برای صدور شناسنامه فنی و ملكی ساختمان 
توسط سازمان استان ها پر كردن دفترچه اطاعات ساختمان با تایید ناظران 

مربوطه از وظایف اصلی مجریان ذیصاح می باشد. 
وی با اشاره به اینكه این سازمان مهندس  محور است و سازمان  محور 
مهندسی  باشد خدمات  مهندس  محور  سازمان  این  اگر  افزود:  نمی باشد 
می بایست با كیفیت بسیار باال و مطلوب توسط اعضای سازمان ارایه شود. 
وي خاطرنشان كرد: مهمترین وظیفه مجریان و سازندگان مسكن رعایت 
و اجرای مقررات ملی ساختمان با هدف ارتقای ساخت و ساز با استفاده از 
مصالح استاندارد وفق ماده 34 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و 

تبصره یك آن می باشد. 
فرج زاده ها بیان داشت: اگر طرح شناسنامه فنی و ملكی به طور كامل اجرا 
شود، شاهد نگهداری مناسب ساختمان ها خواهیم بود و این موضوع باعث 

دستیابی به ساختمان هاي پایدار خواهد شد. 
در ادامه هوشنگ عشایری مدیركل راه و شهرسازی فارس نیز گفت: مسكن 
در اقتصاد خانواده 33 درصد تاثیرگذار است و در این راستا ساخت و ساز باید 
با فناوري روز دنیا ساخته و هیچ ساختمانی بدون حضور مجری ذیصاح 

احداث نشود. 

زندگي۱0 میلیون ایرانی در بافت های فرسوده و نابسامان شهری 
وزیـر راه و شهرسـازی در اجـاس شـورای حـكام هبیتـات گفـت: بـرای 
نوسـازی بافت های فرسـوده و نابسـامان شـهری، بیش از ۷2هـزار هكتار 
از ایـن نـوع بافت هـا شناسـایی و تحـت حمایت هـای برنامه ریـزی شـده 
دولـت قـرار گرفته كه در مجموع جمعیتـی در حدود 1۰میلیـون نفر را زیر 

پوشـش قـرار می دهد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان كشـور 
علـی نیكـزاد كه در بیسـت و چهارمین اجاس شـورای حـكام هبیتات در 
نایروبـی كنیا سـخنرانی می كرد، با اشـاره به نوسـازی بافت های فرسـوده 
و نابسـامان شـهری اعام كرد: تاكنون، 55 هزار هكتار آن به مرحله اجرا 
رسـیده و بالـغ بـر ۶۰۰ هـزار واحد مسـكونی در آن ها احداث شـده اسـت. 
وزیـر راه و شهرسـازی گفت: در سـال های اخیر در كشـورهای خاور میانه 
شـاهد افزایـش چشـمگیر جمعیـت جوان هسـتیم چنـدان كـه ۶5 درصد 
جمعیت در این كشـورها كمتر از3۰ سـال سـن دارند. این جمعیت نیازمند 

تامیـن اشـتغال، مسـكن، زندگی بهتـر و با هویتی معنوی اسـت. 
*کاهش نسبت خانوار بر واحد مسکونی

وی تاكیـد كـرد: در جمهـوری اسـامی ایران برای رفع مشـكل مسـكن 
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و بهبـود وضعیـت جوانـان و خانواده هـای فاقد مسـكن و زنان سرپرسـت 
خانـوار برنامه هـای مختلفی در ۸ سـال گذشـته به مرحله اجـرا درآمده كه 
مهمتریـن آن هـا با عنـوان طرح »مسـكن مهر« بـا هدف خانـه دار كردن 
افـراد فاقـد مسـكن بـه ویـژه جوانـان و زنـان بـا تامیـن زمین رایـگان و 
تسـهیات كـم بهـره از طرف دولـت بالغ بر پنـج میلیون واحد مسـكونی 

شـهری و روسـتایی نوسـازی و بازسازی شـده است. 
*شناسایی ۷۲ هزار هکتار بافت فرسوده

وزیر راه و شهرسـازی یادآور شـد: عاوه بر این، برای نوسـازی بافت های 
فرسـوده و نابسـامان شـهری، بیش از ۷2 هـزار هكتار از ایـن نوع بافت ها 
شناسـایی و تحـت حمایت هـای برنامه ریـزی شـده دولت قـرار گرفته كه 
در مجمـوع جمعیتی در حـدود 1۰ میلیون نفر را زیر پوشـش قرار می دهد. 
تاكنـون، 55 هـزار هكتـار آن بـه مرحلـه اجرا رسـیده و بالغ بـر ۶۰۰ هزار 

واحد مسـكونی در آن ها احداث شـده اسـت. 
نیكزاد با اشاره به اینكه جمهوری اسامی ایران، كشوری سانحه خیز است، 
بادوام از كل موجودی مسكن كشور،  افزایش سهم مسكن  توضیح داد: 
بافت های  در  موجود  واحدهای  بهسازی  و  روستایی  مسكن  مقاوم سازی 
فرسوده شهری مورد تأكید برنامه های مسكن و شهرسازی كشور بوده است. 
عاوه بر این، واحدهای خسارت دیده در سوانحی چون سیل و زلزله توسط 

وزارت راه وشهرسازی به صورتی مقام بازسازی می شوند. 
وی بیان كرد: از سـال 2۰۰3 تا 2۰۰5، بنیاد مسـكن نزدیك به 2۰۰ هزار 
واحد مسـكونی را كه در سـوانحی چون سـیل، زمین لرزه و بهمن تخریب 

شـده اند با مشـاركت مردم بازسـازی كرده است. 
وزیـر راه و شهرسـازی بیـان داشـت: بـه عنوان آخریـن نمونـه از این نوع 
اقدامـات، در سـال گذشـته و در تاریـخ12 اوت 2۰12 دو زمین لرزه شـدید 
بـا بزرگـي۶.4 و ۶.3 در مقیـاس ریشـتر پـی در پی در شـمال غـرب ایران 
بـه وقوع پیوسـت كه در آن حدود 1۸5۰۰ واحد مسـكونی روسـتایی و 2۰ 

هـزار واحد مسـكونی شـهری آسـیب كلی یا جزیـی دید. 
وی اعـام كـرد: منطقه آسـیب دیده بیـش از 5۰۰۰ كیلومتر مربع وسـعت 
داشـت و 3۰۶ روسـتا و سـه شـهر را در بـر می گرفـت. پـس از مرحلـه 
اولیـه امـداد و نجـات دولـت تصمیـم گرفـت تا قبـل از فرارسـیدن فصل 
سـرما نسـبت به بازسـازی منازل تخریب شـده اقـدام كند و در پـی آن در 
فاصلـه كمتـر از سـه ماه تا شـروع فصل زمسـتان، در روسـتاها بازسـازی 
تمـام واحدهای مسـكونی كه آسـیب كلی دیـده بودند، بـه صورتی مقاوم 
دربرابـر زمین لـزره و بـا مسـاحت ۶۰ مترمربع و با قابلیت توسـعه به همراه 
یـك واحـد پیش سـاخته 12 مترمربعی كانكـس مجزا و محـل قرارگیری 

دام 1۸ تـا 24 مترمربـع پایـان یافت. 
*چالش ها برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره

نیكـزاد تاكیـد كـرد: كوشـش های مـا بـرای دسـتیابی بـه اهداف توسـعه 
هـزاره بـا چالش هـای مهمـی روبرو اسـت كـه مهم تریـن و قدیمی ترین 
آن آوارگـی و بی سـرپناهی مـردم مظلـوم فلسـطین و ادامه سیاسـت های 
در  صهیونیسـتی  رژیـم  غیرقانونـی  شهرک سـازی های  و  اشـغالگرانه 
سـرزمین های اشـغالی اسـت كه متاسـفانه با حمایت ایاالت متحد آمریكا 

هـر روز نیـز توسـعه بیشـتری می یابد. 
وي اظهـار داشـت: خشـونت های قومـی در بعضـی كشـورها و توسـعه 
تروریسـم وكمـك كشـورهای حامی تروریسـم بـه گروه های تروریسـتی 
بـرای ایجـاد آشـوب و خونریـزی در كشـورهای ضعیـف كـه بـا تهدید و 
ارعاب مردم را از خانه و كاشـانه خود آواره سـاخته و روز به روز بر جمعیت 
بـی سـرپناه جهان اضافه می نمایـد نكته نگران كننده بعدی اسـت و همه 
 UN-Habitat ایـن عوامل مسـوولیت برنامه اسـكان بشـر ملـل متحـد
و مـا اعضـا را بـرای یافتـن راه حل هـای بشردوسـتانه و كمـك بـه تامین 

سـرپناه خانوارهـا و خـارج كـردن مـردم از آوارگـی را دوچنـدان می كند. 
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بررسی بودجه وزارت راه و شهرسازی در مجلس
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان كشـور به 
نقـل از مهر، مركز پژوهشـهای مجلـس الیحه بودجه سـال جاری بخش 
راه و شهرسـازی و مدیریت شـهر را مورد بررسـی قـرار داد. دفتر مطالعات 
زیربنایـی ایـن مركـز اعام كـرد: التـزام در متبلور كردن تكالیـف و احكام 
درج شـده در قوانین باالدسـتی و توسـعه ای در راسـتای تنظیم و تصویب 
بودجه هـاي سـنواتی و اتخـاذ رویكردهـای اجرایی منطبق بـا آن قوانین از 
جملـه ضرورت هـا و انتظاراتـی اسـت كه زمینه دسـتیابی و تحقـق اهداف 

پیش بینـی شـده را فراهـم می كند. 
بررسـی احـكام بخـش راه و شهرسـازی و حـوزه مدیریـت شـهری در 
الیحـه بودجـه سـال 92 نشـان می دهد كـه رویكردهـا، برنامه هـا و منابع 
اعتبـاری لحـاظ شـده در ایـن بخـش، انعـكاس كامـل و ارتباط شـفاف و 
مرتبـط بـا احكام موضوعه در قوانین باالدسـتی را ندارد، انسـجام نداشـتن 
برنامه هـا و سـاختارهای ایـن بخـش در الیحـه، بدعـت گـذاری در نحوه 
تخصیـص مطالبـات از خزانـه داری كل، نقـض احـكام منـدرج در قوانین 
دایـم از جملـه قانـون نحوه رسـیدگی به تخلفـات رانندگی، توجـه نكردن 
بـه رعایت 5۰ درصد سـهم سـاخت مسـكن مهـر در بافت هاي فرسـوده، 
تقویـت و نظـارت عملكـردی نظـام درآمـدی و مالـی شـهرداری ها، رفـع 
مشـكل تامین مسـكن اقشـار نیازمنـد مسـكن، افزایش اعتبـارات بخش 
حمل و نقل عمومی درون شـهری و برون شـهری، تقویت منابع سـازمان 
شـهرداری ها و دهیاری هـا، یارانـه حمـل و نقـل عمومـی، تامین مسـكن 
روسـتاییان، محرومـان، خانواده هـاي شـهدا و جانبازانـی كـه با به دسـت 
آوردن شـرایط الزم از داشـتن مسـكن محـروم مانـده اند، تامین مسـكن 
جوانـان نیازمنـد، پرهیـز از لحـاظ كـردن مكـرر یـك برنامـه بـا اعتبارات 
متفـاوت و... از جملـه مـواردی اند كـه باید در تصویب الیحـه بودجه مورد 
بازنگـری و اصـاح قـرار گیرند همچنین به نـكات زیر نیز می توان اشـاره 
كـرد: ضـرورت افزایـش و تقویـت اعتبارات، عملكـرد، نظـارت و مدیریت 

وزارت راه و شهرسـازی و سـازمان شـهرداری ها و دهیاری هـا. 
ضرورت تقویت منابع اعتباری روستاها و مسکن روستایی

برخـی از برنامه هـاي وزارت راه و شهرسـازی در دو مرحلـه و بـا اعتبـارات 
متفاوتی تكرار شده اند كه اصاح و انتقال اعتبارات غیرضروري و تكراری 
بـه برنامه هـاي اصلی و كلیـدی وزارت راه و شهرسـازی توصیه می شـود. 
اصالح روش گزینشی در درج ساختارهای وابسته و برنامه هاي متعدد 

در الیحه بودجه
منابـع اختصـاص یافته به ردیف هـاي متفرقه وظایفـی را هدف قـرار داده 
اسـت كـه جزیـی از تكالیف قانونی این بخش و دولت محسـوب می شـود 
امـا متاسـفانه اعتبار ردیف هاي یادشـده بـا هیچگونه برنامه یـا معیار قابل 
اتكایـی هزینـه نمی شـود بـه عبـارت دیگر ایـن گونـه اعتبارهـا در اختیار 
دولت قرار دارد و بر اسـاس نگرش ها و سـایق خاص هزینه می شـوند. از 
اینـرو ضروری اسـت این اعتبـارات با ضوابط و ذیل برنامه هاي مشـخص 

و قابـل اتكایـی، اصاح و هزینه شـود. 
برخـی از رویكردهـا و برنامه هـاي مطرح در سـالهاي قبـل، از جمله مقاوم 
سـازی سـاختمان ها، باتوجـه به اهمیـت و اسـتمرار موضوعیـت آن، مورد 
توجـه الزم قـرار نگرفتـه و در برخـی مـوارد از برنامه هاي مطرح شـده در 

ایـن الیحه نسـبت به سـالهاي قبـل، قابل رصد نیسـت. 
ضرورت توجه به ساماندهی نواحی خاص در الیحه

پیشـنهاد می شـود تمامـی افزایـش بودجه هـاي برنامه هاي راهبـری امور 
بخش مسـكن و شهرسـازی حذف و منابـع آن به برنامه هاي پیشـنهادی 

باال اضافه شـوند. 
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سهم صنعتی سازی در مسکن مهر به بیش از ۳0 درصد رسید
 وزیـر راه و شهرسـازی گفـت: بـا توجه ویـژه ای كه در طرح مسـكن مهر 
به صنعتی سـازی شـده اسـت، میزان اسـتفاده از فناوری های نوین در كل 
واحدهـای درحـال سـاخت مسـكن مهـر بـه بیـش از 3۰ درصـد افزایش 

یافته اسـت. 
به گزارش روابط عمومی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان كشـور، علی 
نیكـزاد در پیـام خـود بـه چهارمیـن كنفرانـس بین المللـی بتن و توسـعه، 
گفـت: تحقیـق و توسـعه سیسـتم های صنعتی سـازی و فن آوری هـای 
مربـوط بـه آن ها از جمله مباحث مربوط به سبك سـازی، انـرژی و انطباق 
با مباحث مقررات ملی سـاختمان از اولویت ها و سیاسـت های آینده اسـت 
كـه در ایـن میـان بتـن و سیسـتم هایی كه بتن یكـی از اجزای آن اسـت، 

مطرح اسـت. 
بـه گفتـه وزیـر راه و شهرسـازی بـا حمایـت دولـت و سـایر وزارتخانه هـا 
و نهادهـا از توسـعه ایـن فن آوری هـا، صنایـع و انبوه سـازانی كـه از ایـن 

فن آوری هـا بهـره می برنـد، حمایـت می كنـد. 
وی در ایـن پیـام آورده اسـت: سـاخت و توسـعه بـر پایـه اصـول و قوانین 
سـر لوحه كار اسـت و مسـلماً دسـتیابی به كیفیت اسـتاندارد از یك سـو 
نیازمنـد زیربنـای علمی و تحقیقاتی اسـت و از سـوی دیگر ما را به سـوي 
بهینـه مصرف كـردن انـرژی و منابع و به حداقل رسـاندن تبعات زیسـت 

محیطـی رهنمـون می كند. 
بـه گفتـه نیكـزاد بـا توجـه بـه آغـاز اجرای طـرح مسـكن مهـر همزمان 
تـاش مضاعفی برای حمایت از صنعتی سـازی مسـكن صـورت گرفته و 
طی چند سـال گذشـته وزارت راه و شهرسازی با همكاری مركز تحقیقات 
راه، مسـكن و شهرسـازی فعالیـت گسـترده ای را در زمینـه فن آوری هـای 

نوین سـاختمان و سیسـتم های سـاختمانی انجام داده اسـت. 
طبـق آنچه وزیر راه وشهرسـازی اعام كرده بیـش از 12۰ فن آوری نوین 
از سـوی مركـز تحقیقـات راه، مسـكن و شهرسـازی تایید شـده كه حدود 
۸۰ درصـد از آن هـا بـا انـواع بتن یـا مات مرتبط اسـت و در بیـش از ۶۰ 

درصـد آن بتـن نقـش اصلی را ایفـا می كند. 
وی در بخـش دیگـری از پیـام خـود عنـوان كـرده كـه در زمینـه صنعت 
سـاختمان طبـق سیاسـت های كلـی ابـاغ شـده از سـوی مقـام معظـم 
رهبـری بـه عنـوان مبنای تهیـه و تدویـن برنامـه پنجم توسـعه، برطرف 
كـردن نیازهـا و دغدغه هـای مسـكن بـرای تمـام اقشـار جامعه بـه ویژه 
جوانـان از اولویت هـای ایـن برنامـه بوده كه توسـط دولت در ایـن دو دوره 

در قالـب طـرح مسـكن مهـر مـورد توجه قـرار گرفته اسـت. 
بـه گفتـه نیكزاد در عرصه تولید و سـازندگی اسـتفاده روز افـزون از بتن به 
عنـوان ماده ای بسـیار پرمصـرف در سـاختمان ها، راه ها ، اسـكله ها، بنادر و 
انـواع ابنیـه همگـی بیانگـر نقش بتن در توسـعه كشـور و اهمیـت آن نزد 

متخصصان اسـت. 
وزیـر راه و شهرسـازی تاكیـد كرد: برای توسـعه بیشـتر صنعتی سـازی در 
بخش مسـكن الزم است مركز تحقیقات راه، مسـكن و شهرسازی ارتباط 
نزدیكی با صنایع مرتبط داشـته باشـد و در توسـعه و معرفی انواع فناوری 

نوین مرتبط با صنعت راه و سـاختمان بیشـتر تاش شـود. 

سرانه مصرف بتن ایران؛ سه برابر متوسط جهانی
 سرپرسـت مركـز تحقیقـات راه و شهرسـازی بـا اشـاره بـه اینكه سـرانه 
مصـرف بتـن حداقـل 3 برابر بیشـتر از متوسـط جهانی اسـت گفـت: این 
موضـوع ناشـی از اسـتفاده ناصحیـح و دور ریز سـیمان وتولیـد غیرعلمی 
ایـن محصول اسـت و بنابراین الزم اسـت كه توجه جدی برای اسـتاندارد 

سـازی رونـد تولیـد، توزیـع و مصرف ایـن محصول صـورت گیرد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان كشـور 
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محمـود فاطمـی عقدا با اعـام این مطلب در جمع خبرنـگاران گفت: بتن 
از مهمترین مصالح سـاختمانی اسـت كه از معیارهای سـنجش شـاخص 
توسـعه یافتگی كشورهاسـت و اگرچه نقش بسـیار مهمی در اسـتحكام و 
مقاومـت سـاختمان دارد امـا باتوجـه بـه اینكـه مـاده اصلی آن از سـیمان 
تشـكیل شـده اسـت ضررهاي زیسـت محیطی زیـادی دارد و درواقع این 

محصـول جـزو صنایع ناسـازگار با محیط زیسـت اسـت. 
وی خاطرنشـان كـرد: چنانچـه بتـن آماده را به عنوان شـاخص اسـتاندارد 
مبنـا قـرار دهیم بایـد، درحال حاضـر ۸۰ درصد بتن هـای آماده اسـتاندارد 
و 2۰ درصـد باقیمانـده نیـز به علت قدیمـی بودن و مشـكل در خط تولید 
غیراسـتاندارد اسـت درهمیـن حال در خصـوص اسـتانداردهای حمل بتن 
نیـز دچار معضل هسـتیم. حـال آن كه چالش هاي پیـش روی این صنعت 
تـا حد زیادی رفع شـده اسـت و بـه دنبال آن هسـتیم كه اسـتاندارد تولید 

بتن بـه نقطه ایده آل برسـد. 
عقدا افزود: سـرانه مصرف سـیمان در سـال 5۷ حـدود 22۰ كیلوگرم بوده 
امـا امـروز ایـن عـدد بـه ۶۰۰ كیلوگرم رسـیده اسـت كـه نشـان می دهد 
سـرانه تولیـد بتن در ایران حداقل 3 برابر بیشـتر از متوسـط جهانی اسـت 
كـه بـاال بـودن آن به اسـتفاده ناصحیـح و دور ریز زیـاد آن بـاز می گردد. 
معـاون وزیربـا بیان اینكـه از مهترین چالش های صنعت بتن، سـاخت بتن 
بـه روش هـای غیرمكانیـزه و دسـتی اسـت گفت: بـرای رفع این مشـكل 
راه انـدازی واحدهـای تولیـد كننـده مات خشـك و آمـاده در دسـتور كار 
قـرار گرفتـه اسـت به گونـه اي كه هـم اكنـون 1۸ واحد تولیـد كننده كه 
دارای شناسـنامه انـد در درایـن زمینـه درحال فعالیت هسـتند این درحالی 
اسـت كـه با توجه بـه برگـزاری همایش هـای علمی متعـدد دربـاره بتن، 
خوشـبختانه مركز تحقیقات به دسـتاورد هاي بسـیار خوبی دست پیدا كرد 
بـه گونـه اي كـه موفق به تولیـد نوعی بتن كـه مقاومتش هـزار كیلو گرم 
درهـر سـانتی متر مربـع ونیز دوام آن باالی 2۰۰ سـال اسـت شـده ایم. 

ایـن مقـام مسـوول همچنین با اشـاره بـه برگـزاری چهارمیـن كنفرانس 
بتـن و توسـعه گفـت: در ایـن كنفرانـس مباحثـی نظیر تحلیـل و طراحی 
سـازه های بتنی، سـاخت و اجرا، ارزیابی و بهسـازی سـازه های بتن مسلح، 
دوام بتـن، ارزیابـی، نگهـداری و تقویـت، بتن هـای ویژه، كنتـرل كیفیت، 
بتـن و محیط زیسـت، بتـن و معماری، بتن و اقتصاد و مات های خشـك 

آمـاده مطـرح و مورد بررسـی قـرار می گیرد. 
وي تاكید كرد: امسـال همانند سـال های دیگر از اسـتادان و ارایه دهندگان 
مقـاالت از كشـور های دیگر دعوت شـد كـه برخی از این كشـور ها در این 
كنفرانـس حضـور ندارنـد كه از جملـه می توانند بـه كانادا، آمریـكا و مصر 

كرد.  اشاره 
بـه گفتـه این مسـوول بـه منظوراستانداردسـازی بتن مبحث مسـتقلی در 
مقـررات ملـی سـاختمان و آیین نامه بتن تدوین شـده كه توسـط معاونت 

نظـارت راهبردی ریاسـت جمهوری اباغ شـده اسـت. 
وی بـا بیـان اینكه ایران 2۰ سـال اسـت عضو مجمع عمومی فدراسـیون 
جهانی بتن اسـت، ادامه داد: سـعی شـده اسـت میان مبحث مقررات ملی 

سـاختمان و آیین نامه بتن ایران همخوانی و قابل اسـتفاده باشـد. 
وی بـا بیـان این كـه بتـن آثـار مثبـت و منفـی در ساخت وسـاز در محیط 
زیسـت دارد، گفـت: نمی توان از سـاخت  بدون بتن اسـتفاده كرد بلكه باید 
در راسـتاي توسـعه و پیشرفت این صنعت و كاهش معایب آن تاش كرد. 
تسـنیمی دربـاره  وضعیـت عمـر مفیـد بتـن و اسـتاندارد های موجـود در 
بتن هـای آمـاده، گفـت: مقـررات ملـی سـاختمان و آیین نامـه بتـن ایران 
توسـط ریاسـت جمهـوری تهیـه و ابـاغ و این موضوع بیان شـده اسـت. 
وی همچنیـن دربـاره عمر مفید بتن در كشـور سـاخت وسـازهای كشـور 
گفـت: مراحلـی از جملـه سـاخت، تركیـب و اسـتفاده از بتن در سـاختمان 
بسـیار اهمیـت دارد كـه می توانـد عمـر مفید یـك سـاختمان را كاهش یا 
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افزایـش دهـد امـا به طور میانگین عمر مفید بتن باید 1۰۰ سـال باشـد كه 
اسـكلت بندی و دیگر مصالح نیز در سـاخت و عمر سـاختمان موثر اسـت. 

کمبود مدیریت در ساخت و سازها
رئیس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان مازندران گفت: مدیریت واحدی 

در سـاخت و سـازهای مازندران وجود ندارد. 
مصطفـی خـاوری نـژاد دربـاره رونـد فعالیـت سـازمان نظـام مهندسـی 
سـاختمان مازنـدران اظهار داشـت: بخـش زیادی از سـرمایه ملی كشـور 
در سـاخت و سـاز هزینـه می شـود و این بخش وسـیع بـرای بهره برداری 
مناسـب نیاز بـه رعایت اصول و قواعد مهندسـی خـاص دارد. وی تصریح 
كـرد: 1۸ سـال از فعالیت سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان در مازندران 
می گـذرد كـه در طـی ایـن سـال ها 1۸ هـزار و ۶۰۰ نفـر بـه عضویـت 

سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان مازنـدران در آمدند. 
ایـن مسـوول در ادامـه بـا اعام اینكـه در حال حاضر در هفت رشـته فنی 
سـاختمان مهندسـان جذب سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان مازندران 
می شـوند، خاطرنشـان كرد: این مهندسان در رشـته های عمران، مكانیك، 
برق و نقشـه برداری شهرسـازی و ترافیك مشـغول فعالیت هستند. رئیس 
سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان مازنـدران در ادامـه تعداد مهندسـان 
دارای پروانـه كار را حـدود ۷ هـزار نفـر اعـام كـرد و گفـت: ۶4 درصـد 
اعضـای مهندسـی سـاختمان مازندارن فاقـد پروانه حقوقی كار هسـتند. 

خاوری نـژاد در ادامـه مهم تریـن موضـوع در سـازمان نظـام مهندسـی 
سـاختمان را كنتـرل خدمـات مهندسـی در سـاخت و سـاز عنـوان كـرد و 
گفـت: سـاالنه 5 میلیـون مترمربع پروانه سـاخت و سـاز طراحـی، نظارت 
و اجـرا می شـود كـه عمـده این سـاخت و سـازها در شـهر و روسـتا انجام 
می شـود. وی بـه برگـزاری 2۰۰ دوره ارتقـاي و همایـش برای مهندسـان 
سـاختمان اسـتان مازنـدران اشـاره كـرد و یـادآور شـد: 1۷ هـزار مهندس 

عضـو ایـن سـازمان در دوره هـای بازآمـوزی شـركت كردند. 
ایـن مسـوول در ادامـه بـا انتقـاد از نبـود سـاماندهی مناسـب در ارایـه 
خدمات مهندسـی در بحث سـاختمان بیان داشـت: بر اسـاس دستورالعمل 
سـاماندهی خدمات مهندسـی در كل اسـتان به سـازمان نظام مهندسـی 
سـاختمان مازندران واگذار شـد كه از 5 میلیون مترمربع سـاخت و سـاز 3 
میلیـون متـر مربـع در اختیار مـا و حدود 2 میلیـون مترمربع دیگر توسـط 

سـازمان فنـی روسـتایی و دهیاری هـا پروانـه صادر می شـود. 
خاوری نـژاد تاكیـد كرد: فعالیت سـازمان فنی روسـتایی و دهیاری ها قانونی 
اسـت كـه بـا قانونـی شـمردن حضـور ایـن ارگان ها در سـاخت و سـازی 
نمی شـود مدیریت واحدی در سـاخت و سـاز تعریف كرد. این مسـوول در 
ادامه به حضور غیرقانونی پیمانكاران غیربومی در ساخت و سازهای استان 
مازنـدران اشـاره كـرد و یادآور شـد: با دخالت پیمانكاران غیربومی اشـتغال 
بیـش از 2 میلیـون مترمربـع سـاخت و سـاز از مهندسـان بومـی مازندران 
سـلب شـد. وی ادامه داد: دغدغه حضور پیمانكاران غیربومـی در مازندران 
را از طریـق شـورای انتظامـی پیگیـری كردیـم كـه منجر بـه محرومیت 
دوسـاله پیمانـكاران از فعالیت هـای حرفه ای در سـطح كشـور شـدند ولی 
این اقدام خسـارت بیكاری مهندسـان بومـی مازندران را جبـران نمی كند. 
رئیس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان دربـاره نحوه حضور ایـن ارگان 
در سـاخت و سـاز مسـكن مهـر گفـت: ایجاد مسـكن مهر به لحـاظ ملی 
بـودن طـرح بـا شـتاب بسـیار زیـادی در سـال ۸۶ و ۸۷ آغـاز شـد و بـه 
خاطـر دولتـی بودن این پروژه نظام مهندسـی سـاختمان در طراحی و اجرا 
نقشـی نداشـت. وی ادامه داد: اجرای مسـكن مهر به لحاظ قانونی توسـط 
ارگان هـای دولتـی دچـار مشـكل اسـت، ولی این پـروژه به خاطر شـتابی 

كـه سـاخت و سـاز وجـود داشـت در اختیار بخـش دولتی قـرار گرفت. 
خاوری نـژاد در ادامـه یادآور شـد: در شـروع فعالیت مسـكن مهر سـازمان 
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نظام مهندسـی سـاختمان دخالت نداشـت ولـی پس از آرامش نسـبی كه 
در مسـكن مهـر ایجاد شـد در پروژه هـای خود مالكی با حضور مهندسـان 

اسـتان مازندران انجام شـد. 

اعطای جایزه تعالی مهندسی ایران
مـدال زریـن و تندیس جشـنواره تعالی مهندسـی ایران در سـال جاری به 

مهندسـان جوان اسـتان بوشهر رسید. 
مدیرعامـل شـركت آبـداران آبكوشـان دشـتی و شـركت تعاونـی فنـی و 
مهندسـی كشـاورزی گـروه ۸24 در همایـش »روز ملی مهنـدس« موفق 
بـه كسـب مـدال زریـن و تندیس همایـش تعالی مهندسـی ایران شـدند. 
در ایـن همایش كه با حضور جمعی از شـخصیت های برجسـته كشـوری 
و مهندسـان منتخـب ایـران در سـالن همایش هـای صـدا و سـیما برگزار 

شـد، بیش از 1۰۰ تن از مهندسـان كشـور تقدیر شـدند. 
همایـش تعالی مهندسـی ایران در سـال 91 با سـخنرانی مهنـدس باهنر، 

نایـب رئیس مجلس شـورای اسـامی آغاز شـد. 
ایـران، مهندس هاشـمی،  بازرگانـی  اتـاق  رئیـس  نهاوندیـان،  مهنـدس 
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی و مهنـدس بنكـداری، معـاون شـركت 
آب و فاضـاب كشـور در ایـن همایـش نقش مهندسـان كشـور و بخش 

خصوصـی در توسـعه و تعالـی كشـور را مهـم ارزیابـی كردنـد. 
مهندس مجید شـریعت زاده و مهندس احمد صفری دو مهندس بوشهری 
در ایـن همایـش »جایـزه تعالـی مهندسـی كشـور« را دریافـت كردنـد. 

قانون نظام مهندسی صوری انجام می شود
رئیـس شـورای شـهر مشـهد گفـت: قانـون مجریـان ذیصـاح در نظـام 

مهندسـی صـوری انجـام می شـود. 
عباس شیرمحمدی، در جلسه شورای شهر اظهار كرد:  مجریان ذیصاح 
باعث شده اند تا سازمان نظام مهندسی موفق عمل كند اما این قانون اكنون 

به شكل صوری انجام می شود. 
وی عنوان كرد: اكنون بین كسانی كه امضا می كنند و ساختمانی نمی سازند 
و كسانی كه می سازند اما اثر و امضایی ندارند فاصله وجود دارد و این معضل 
باید حل شود. وی ادامه داد: ما در دوره شورای سوم این مجریان ذیصاح 
را تا مدتی متوقف كردیم و آن ها بعد از مدتی كار خود را شروع كردند و این 

موضوع هنوز الینحل مانده است. 
شورای شهر وارد عمل می شود

وی بیان كرد: در حال حاضر بحث مجریان ذیصاح به شكل صوری انجام 
می شود و این یك نقص است. وی تصریح كرد: در سطح كشور 4 استان 
بیشتر قانون مجریان ذیصاح را اجرا نمی كنند و باید اكنون كه خراسان 

رضوی در این مقوله پیشتاز است الگویی برای سایر استانها باشد. 
وی با بیان مطلب فوق ادامه داد: اگر قرار است وضعیت به این شكل ادامه 
ادامه  در  وارد عمل می شوند. وی  و شهرداری  باشد شورای شهر  داشته 
توضیح داد: چند سالی است كه برای كوتاه كردن دست افراد غیرمتخصص 
از صنعت ساخت و ساز قانون جدیدی به نام مجری ذیصاح مورد اجرا قرار 

می گیرد كه این امر به معنای حضور كامل و تمام وقت فرد مجری است. 
وی ادامه داد: حضور مجری وقتی معنی دارد كه خود كامًاً مراحل اجرایی 
كار را در دست داشته باشد و مالك ساختمان بر حسب نوع قرارداد تنها 

وظیفه تامین مالی و مصالح و نیروی كاری را داشته باشد. 

صنعت ساختمان در حال افول است
رئیس شورای اسامی شهر تهران عدم كاربرد تكنولوژی ساخت و ساز را 
مهم ترین عامل نرسیدن به پیشرفت در صنعت ساخت و ساز كشور عنوان كرد. 
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 مهدی چمران در همایش گرامیداشت بسیج مهندسین و یادواره شهدای 
مهندس استان قزوین اظهار داشت: حضور رهبری عالم یكی از ثمرات 

ارزشمند انقاب اسامی بود. 
وی با بیان اینكه انقاب شكوهمند اسامی كشورمان بدون شك پس از 
پیروزی انقاب، استقال سیاسی و فكری خود را به دست گرفت، عنوان 
كرد: رشد سیاسی و داشتن آزادی بیان نیز یكی دیگر از ثمرات انقاب 

شكوهمند اسامی كشورمان بود. 
چمران با بیان اینكه امروز كشور ما از رتبه و جایگاه سیاسی باالیی در دنیا 
برخوردار است، افزود: انقاب برای ملت ایران یك دستاورد بزرگ بود كه 

بدون شك توانست ایران را به جهانیان معرفی كند. 
رئیس شورای اسامی شهر تهران ابراز داشت: در حال حاضر كشورهای غربی 
و استكبار و صهیونیست جهانی تمام تاش خود را به كار گرفته اند تا با استفاده 
از فشارهای همه جانبه به ویژه فشارهای فرهنگی، كشور را تحت الشعاع 
بتوانند از همین راه به نیت های پلید خود دست پیدا كنند.  قرار دهند و 
چمران با بیان اینكه جایگاه كشورمان در حال حاضر نسبت به زمان قبل از 
انقاب فراتر رفته است، عنوان كرد: جایگاهی را كه كشورمان در حال حاضر 
از نظر رتبه های مختلف در جهان پیدا كرده است قبل از انقاب اصا باور 
نداشتیم و در واقع نمی دانستیم كه می توانیم در جهان امروز برای خود حرفی 

برای گفتن داشته باشیم. 
روزافزون  رشد  و  پزشكی  مباحث  نانوتكنولوژی،  هسته ای،  انرژی  وی 
مقاله های علمی را از دیگر اركان موفقیت كشورمان عنوان كرد و گفت: در 
حال حاضر ما در بیشتر این مباحث جزو 1۰ كشور برتر دنیا هستیم و این 
امر بدون شك با تاش و همت باالی جوانان كشورمان فراهم شده است. 

*در صنعت ساختمان پیشرفت های خوبی حاصل نشده است
رئیـس شـورای شـهر تهـران بـا بیـان اینكـه در ایـن سـال ها در صنعـت 
سـاختمان پیشـرفت های خوبی در كشـور حاصل نشده اسـت، عنوان كرد: 
از نظـر مقاوم سـازی و پایـداری موفـق عمـل نكرده ایـم و آن طـور كـه 
شایسـته بـوده سـاختمان ها در مقابـل بایای طبیعـی از اسـتحكام باال و 

كافـی برخـوردار نبوده اسـت. 
وی عـدم تكنولـوژی سـاخت و سـاز را از مهم تریـن عوامـل نرسـیدن به 
پیشـرفت در صنعت سـاخت و سـاز عنوان كرد و گفت: در كشـور سـرعت 
سـاخت و سـازها پایین اسـت و ما نظاره گر این نیز هسـتیم كه متأسـفانه 
در ایـن زمـان هم سـاختمان ها از اصـول اولیه به دور هسـتند و همین امر 

زمینه سـاز مشـكات دیگری می شـود. 
چمـران بـا بیـان اینكـه بایـد بـا تـاش مهندسـان كشـورتاش شـود تا 
سـاختمان ها منطبق با آخرین اسـتانداردهای روز دنیا سـاخته شـود، اظهار 
داشـت: بایـد در این راه گام های بیشـتری برداشـته شـود تـا در نتیجه آن 

شـاهد مقاوم سـازی سـاختمان ها و عمـر بیشـتر آن ها باشـیم. 
رئیـس شـورای اسـامی شـهر تهـران عنـوان كـرد: گرچـه در مبحـث 
مهندسـی مكانیـك وضعیت خوبی در كشـور وجود دارد امـا از این ظرفیت 
در بازار كار به خوبی اسـتفاده نشـده اسـت و نتوانسـته ایم در بازار مصرف 

بـه جایگاه خـوب و باالیی دسـت پیـدا كنیم. 
* بخش عمده فعالیت های کشور مدیون فعالیت های مهندسی است

وی بـا اشـاره بـه اینكـه بـدون شـك پیشـرفت های بخـش عمـده ای از 
فعالیت های كشـور را مدیون علم باالی مهندسـان هسـتیم، عنـوان كرد: 
تشـكل های مهندسـی در طـول ایـن سـال ها توانسـته اند رشـد خوبـی را 
داشـته باشـند و تاش آنان موجب شـده اسـت تـا در خیلـی از زمینه ها به 

پیشـرفت های باالیی دسـت پیـدا كنیم. 
چمـران اسـتفاده از ظرفیـت مهندسـان ایرانـی را مهـم دانسـت و تصریح 
كـرد: گرچـه در قابلیت هـای مهندسـان كشـورمان شـكی وجود نـدارد اما 
باید تاش شـود تا برای پیشـرفت مناسـب سـرعت عمل خود را شـتاب 
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دهیـم و بسـیجی وار بتـوان سـخت ترین قله هـای جهـان را فتـح كرد. 
وی بـا اشـاره بـه اینكـه باید احسـاس پیشـرفت در تمـام آحـاد جامعه به 
ویـژه مهندسـان بیشـتر شـود، افـزود: مهندسـان مـا در بیشـتر زمینه هـا 
توانسـته اند ایـن رشـد را داشـته باشـند و بدون شـك بـا داشـتن اعتقادی 
راسـخ تر می تواننـد عقـب ماندگی هایـی را كـه در برخـی از بخش ها به جا 

مانـده اسـت بـا تـاش و همت بـاالی خـود جبـران كنند. 
رئیس شـورای مركزی بسـیج مهندسـین كشور اذعان داشـت: همان طور 
كـه جنگ برای ما اسـارت و شـهادت را بـه ارمغان آورد باید برای رسـیدن 
بـه جایـگاه واالی قله هـای برتر دنیـا در زمینه های مختلـف حركتی جهاد 
گونـه داشـت كـه البته با ایمـان و اعتقاد بـه خداوند متعال ایـن امر در بین 
جوانـان و مهندسـان بسـیجی كشـورمان وجـود دارد و آنـان می تواننـد بر 

فراز ایـن قله ها قـرار بگیرند. 

اجراي مسکن مهر با استاندارد باالی ۸۵ درصد 
رئیـس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان كشـور از ارجـاع 23۰۰ پرونده 

تخلـف مهندسـان ناظـر به شـورای انتظامی خبـر داد. 
 سـید مهدی هاشـمی در خصـوص پرونده هـاي مهندسـان متخلـف در 
شـورای انتظامـی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان گفت: حـدود 23۰۰ 
مـورد پرونـده تخلـف از مهندسـان ناظـر از سراسـر كشـور بـه شـورای 

انتظامـی ارجـاع داده شـد. 
وی افـزود: ایـن نكته به این معنی نیسـت كه همه ایـن پرونده ها متخلف 
شـناخته می شـوند بلكـه برخـی از پرونده ها تخلفـی ندارند امـا در مقطعی 
حـدود 3۰ نفـر متخلف شـناخته شـده اند كه یـا پرونده آن ها باطل شـد و 

یـا اینكـه برخورد انتظامی بـا آن ها صورت گرفته اسـت. 
رئیس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان كشـور با اشـاره به اینكه تمامی 
پروژه هـاي مسـكن مهـر زیر نظـارت سـازمان نظام مهندسـی قـرار دارد، 
اظهـار داشـت: برخـی از پروژه هاي مسـكن مهر مربوط به قبـل از نظارت 
سـازمان بـوده اسـت كـه در حال توافـق برای تحـت نظارت قـرار گرفتن 

هستیم.  آن ها 
هاشـمی بـا بیان اینكه مسـكن مهر با اسـتاندارد بـاالی ۸5 درصد اجرایی 
شـده اسـت بیـان كرد: ما درخواسـت داشـتیم كه جهت گیـری پروژه هاي 
مسـكن مهر به سـمت بافت هاي فرسـوده هدایت شـود تا ضمن نوسازی 

ایـن بافت هـا هزینه هـاي تامین زیرسـاخت ها هم كاهـش پیدا كند. 
وی بـا بیـان اینكه هدف گذاری عمر سـاختمان ها 5۰ سـال اسـت، گفت: 
بسـیاری از سـاختمان ها در داخـل شـهرهاي كشـور، اسـتاندارد سـاخته 
نمی شـوند و یـا نظـارت درسـتی بـر آن ها انجـام نمی گیـرد بنابرایـن اگر 
بـه طـور كامل اسـتاندارد داخلی اجرا شـود باید سـاختمان ها در ایـران 5۰ 

سـال عمر كنند. 
وی با اشـاره به سـاختمان هاي مسـكن مهر افزود: در مسـكن مهر سـعی 
شـده سـاختمان ها با حداقل هزینه و حداكثر اسـتاندارد سـاخته شـوند اما 
اسـتاندارد هـم درجـه بنـدی دارد و در ماههـای گذشـته افزایـش قیمـت 

موجـب كاهش درجه اسـتاندارد در مسـكن مهر شـده اسـت. 
رئیس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان كشـور تصریح كرد: مـا همواره 
از وزارت راه و شهرسـازی درخواسـت كرده ایـم تـا حداكثـر اسـتاندارد در 
سـاختمان هاي مسـكن مهر رعایت شـود ضمـن آنكه كمتـر از 15 درصد 

مسـكن مهـر كـه تحت نظـارت ما نبـوده با مشـكل مواجه اسـت. 
هاشـمی بـا اشـاره بـه اینكه عمر سـاختمان در كشـور ما به طور متوسـط 
3۰ سـال اسـت، گفت: برخی از سـازندگان به بهانه افزایش هزینه كیفیت 
را باال نمی برند در صورتی كه برای رسـیدن عمر سـاختمان به 5۰ سـال 
حداكثـر 2۰ درصـد افزایش هزینه ها را داریم اما برای نوسـازی سـاختمان 

باید 12۰ درصد هزینه شـود. 
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وی با اشاره به اینكه پس از 1۸ سال امسال سند چشم انداز نظام مهندسی 
رونمایی می شـود، گفت: بر اسـاس این سـند راهبردهای اساسـی سـازمان 
در 22 سـال آینده مشخص شـده است و تمامی سازمان هاي زیر مجموعه 
نظـام مهندسـی برنامه هـاي خـود را بـر ایـن اسـاس تصویـب می كننـد. 
هاشـمی با بیـان اینكه سـاماندهی كردن سـاختارهای نظام مهندسـی در 
سـطح كشـور انجـام گرفتـه اسـت، گفـت: برنامه هایـی را بـرای افزایش 
سـطح آموزشـی مهندسـان و توسـعه فعالیت هـاي آن هـا در تعامـل بـا 

دسـتگاه های اجرایـی داریـم. 
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی كشـور تصریـح كـرد: در آینـده نزدیك 
تمامـی پروژه هـاي ملی دولتـی در چارچوب قوانین مصـوب تحت نظارت 
سـازمان در می آیـد و این طور نخواهـد بود كه ناظر، پیمانـكار و بهره بردار 

فقط یك دسـتگاه باشـد. 
هاشـمی اظهـار داشـت: توقـع سـازمان نظـام مهندسـی ایـن اسـت كـه 
مهندسـان بـه اصـول و مبانـی مهندسـی توجـه ویـژه داشـته باشـند و 
شـرایطی را فراهـم كنند كه سـاختمان ها نمادهای مشـخصی بـرای ارایه 

یـك فرهنـگ و رفـاه در سـطح جامعـه باشـند. 
وی بـا اشـاره بـه بازرسـی مضاعـف از گودبرداری های داخل شـهر تهران 
گفـت: ایـن بازرسـی مضاعف به صـورت موقتی راه اندازی شـده اسـت و 
تاكنـون 5۰ مـورد گودبـرداری غیر اصولی متوقف شـده و تنهـا یك مورد 
از ایـن گودبرداری هـا بـدون رعایت مسـایل فنی دوباره شـروع به كار كرد 

كـه موجـب ریزش سـاختمان شـد اما تلفات جانـی به دنبال نداشـت. 

همکاری نظام مهندسی و نظام پزشکی
سـازمان های نظام مهندسـی سـاختمان و نظـام پزشـكی تفاهم همكاری 

منعقـد كردند. 
مهدی هاشـمی رئیس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان در این مراسـم 
گفـت: اهـداف خاصـی در ایـن تفاهم نامـه دنبـال می شـود كه بخشـی از 
موضوعات به مسـایل مشـترک همچون رسـیدگی به مشـكات مناطق 
محروم چه از نظر مهندسـی و چه پزشـكی اسـت. وی اظهار كرد: از جمله 
خدماتـی كـه میان این دو سـازمان صـورت می گیرد، می توان به مسـایلی 
همچون حوادث و بایای طبیعی، مدیریت بحران و موضوعات مشـتركی 
از این دسـت اشـاره كـرد كه می تواند بـراي كمك به مـردم فعالیت كنند. 
هاشـمی با اشـاره به موضوعات علمی، آموزشـی، تورهای مـورد نیاز برای 
پزشـكان و مهندسان گفت:  اقداماتی در راسـتاي اصاحات قانونی و جلب 
حمایت های دسـتگاه های اجرایی انجام شـده اسـت. رئیس سـازمان نظام 
مهندسـی سـاختمان افـزود: انعقـاد ایـن تفاهم نامـه تنهـا در همیـن مورد 
خاصـه نمی شـود بلكـه امیدواریـم فعالیت هایی را بـا دیگر سـازمان ها و 

نهادها شـاهد باشیم. 
وی اظهـار كـرد: از جمله مسـایل واگـذاری تصدی گری هـا و اجرای اصل 
44 اسـت كـه بـر ایـن اسـاس نظام هـای صنفـی و تخصصـی می توانـد 
بسـتری باشـد كه ایـن خدمات و تصدی گری هـا از دولت به سـازمان های 

مـردم نهاد منتقل شـود. 
هاشـمی ادامـه داد: فعالیت این سـازمان ها و بخش خصوصـی به گونه ای 
اسـت كـه طیف عمومـی متخصصـان و مـردم از ایـن اقدامـات بهره مند 
می شـوند. امیدواریم گسـترش ایـن خدمات و تفاهم نامه ها بتواند مشـمول 

حال مهندسـان و پزشـكان شود. 

طرح سـاماندهی مسـکن پایدار مشـهد ۴۵0 هزار نفر را زیر پوشـش 
قـرار می دهد. 

معاون اسـتاندار خراسـان رضوی گفت: اجرای طرح سـاماندهی مسكن 
پایدار در سـكونتگاه هاي حاشـیه شـهر مشـهد 45۰ هـزار نفـر را زیر نظر 
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پوشـش قـرار می دهد. 
 محمد حسـن واحدی در جلسـه سـتاد توانمندسـازی سـکونتگاه های 
غیررسـمی خراسـان رضوی اظهار کرد: طرح سـاماندهی مسكن پایدار 
در سـكونتگاه های حاشـیه شـهر مشـهد برای اجرا در اراضـی ظهیرالدوله 

یك، دو و سـه واقع در شـمال شـرق مشـهد پیشـنهاد شـده است. 
معاون اسـتاندار خراسـان رضوی خاطرنشـان كرد: این طرح بـا 1۶۰ هكتار 
مسـاحت، 11 هزار واحد مسـكونی را در برگرفته، 15 محله و بیش از 45۰ 

هزار نفر را زیرپوشـش قـرار می دهد. 
وی تصریح كرد: در این جلسـه، با تصویب اعضا مقرر شـد طرح یاد شـده 
بـا طـرح جامع و تفصیلی شـهر مشـهد مطابقت داده شـده، شـرح وظایف 
دسـتگاه های ذی ربـط به طور دقیق مشـخص و در نهایت عملیاتی شـود. 
واحـدی همچنیـن از آماده شـدن پیش نویس سـند اجرایی توانمندسـازی 
ایـن جلسـه،  سـكونتگاه های غیررسـمی اسـتان خبـر داد و گفـت: در 
سـكونتگاه های  موضـوع  در  مختلـف  دسـتگاه های  مسـوولیت های 

غیررسـمی نیـز مشـخص شـد. 
معـاون هماهنگـی امـور عمرانی اسـتانداری خراسـان رضوی تصریح كرد: 
در ایـن جلسـه همچنیـن پروژه هـای پیشـنهادی بـرای شهرسـتان های 

مشـهد، سـبزوار و تربت حیدریـه بـه دسـتگاه های متولـی ارایه شـد. 

وضعیت پروژه های مسکن مهر  خراسان رضوی بررسی شد
بـا حضـور فرمانـداران سـبزوار، گناباد و تایباد در جلسـه شـورای مسـكن 
ایـن  مهـر  مسـكن  پروژه هـای  فیزیكـی  پیشـرفت  وضعیـت  اسـتان، 

شـد.  بررسـی  شهرسـتان ها 
 محمد حسـن واحدی در جلسـه شورای مسکن اسـتان خراسان رضوی 
اعـام كـرد: ادارات كل تعـاون، بنیاد مسـكن و راه و شهرسـازی اسـتان و 
تعاونی هـای مسـكن مهر باید بر اسـاس مصوبه شـورای مسـكن اسـتان، 

سـهم آورده هـر متقاضـی را مشـخص و اعام كنند. 
وي با اشـاره به دسـتور وزیر   راه و شهرسـازی مبنی بر اسـتفاده پروژه های 
مسـكن مهر با بیش از ۸۰ درصد پیشـرفت فیزیكی از سـقف تسـهیات 
25۰ میلیـون ریالـی، از تعاونی هـای مسـكن مهـر خواسـت تـا بـراي 
بهره منـدی از ایـن امتیـاز، روند اجرای پروژه های خود را سـرعت بخشـند. 
جانشـین رئیـس شـورای مسـكن خراسـان رضوی در ادامـه، از برگـزاری 
جلسـه مشترک اسـتاندار خراسـان رضوی و وزیر راه و شهرسازی با هدف 
بررسـی وضعیـت پروژه هـای مسـكن مهـر اسـتان و احصاء مشـكات و 

تسـریع در رونـد اتمـام پروژه هـا در آینـده نزدیك خبـر داد. 
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه تاكیـد اسـتاندار خراسـان رضوی مبنـی بـر 
رفـع موانـع اجرایـی و تسـریع در اجـرای پروژه های مسـكن مهر اسـتان، 
خاطرنشـان كـرد: بر اسـاس برنامـه زمان بنـدی تعـدادی از ایـن واحدهـا 

همزمـان بـا نـوروز 92 بـه مـردم تحویل شـد. 
واحـدی بـا بیـان اینكـه بر اسـاس مصوبه شـورای مسـكن اسـتان، بانك 
مسـكن بایـد تمـام هزینه هـای نصـب انشـعابات پروژه های مسـكن مهر 
اسـتان را بـه دسـتگاه های خدمات رسـان پرداخت كند، اعـام كرد: تیمی 
از كارشناسـان و مسـووالن ذی ربط اسـتانداری وشركت های خدمات رسان 
نیـز هـم اكنـون به صـورت مسـتقیم، مشـخص و روزانه وظیفـه پیگیری 
امـور در راسـتاي احصـاء و رفـع مشـكات زیـر بنایی ایـن پروژه هـا را بر 

عهـده دارند. 
معـاون هماهنگـی و امور عمرانی اسـتانداری خراسـان رضوی با اشـاره به 
تعییـن تكلیـف تعاونی هـاي كم كار، گفـت: تعدادی از پیمانكاران مسـكن 
مهـر نیـز بـه دلیل عمـل نكردن بـه تعهدات خـود، از پـروژه واگذار شـده 

خلـع ید شـده اند. 
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استاندار خراسان رضوي مطرح کرد: 
بازسازی عتبات موضوعي مردمی است

“مردم حضور و مشاركت در بازسازی عتبات را فیض بزرگی می دانند و برای 
هر گل و خشت آن از اشك دیده خود، آب روان می سازد. ”

* مردم والیتمدار و عطر خوش رایحه عتبات
استاندار خراسان رضوي و رئیس شورای سیاست گذاری ستاد بازسازی 
با  گو  و  گفت  در  مطلب  این  بیان  با  عتبات عالیات خراسان رضوی 
نشریه”شمیم تراب”مي گوید: مردم شریف خراسان رضوی نیز مانند زنان 
و مردم آزاده اسامی رابطه عمیقی با خاندان عصمت وطهارت)ع( دارند 
و از لحظه درک واقعیات معنوی و دینی با سرزمین عراق و به ویژه دشت 
نینوا آشنا هستند. شیعیان نام امام حسین )ع( را طنین خوش آهنگی می دانند 
كه زنگار از دل آن ها می زداید و قلب هاي ماالمال از عشقشان را به سوی 
طراوت الهی رهنمون می سازد. وي اضافه مي كند: عتبات عالیات در ذهن 
مردم عزیز و والیتمدار خراسان رضوی نیز به مثابه عطر خوش رایحه ای 
است كه هر لحظه دوست دارند آن را با مشام خود آشنا سازند و از فیض 
دلبستگی به آن لذت ببرند. روشن است رابطه تنگاتنگی بین اعتقادات شیعه 
و فرزندان رسول خدا )ص( و حضرت زهرا )س( وجود دارد و اگر موضوعی 
به این تربت پاک و سرزمین نظر كرده مرتبط باشد، آنان درمسیر آن از جان 

و مال خویش دریغ نخواهند كرد. 
* ضرورت اطالع رساني براي حضور مردم 

استاندار خراسان رضوي یادآور مي شود: در این راستا قطعا مردم حضور و 
مشاركت در بازسازی عتبات را فیض بزرگی می دانند و برای هر گل و خشت 
آن از اشك دیده خود، آب روان می سازد، پس باید با روش هاي مناسب 
اطاع رسانی و انتقال پیام، موضوع را با انبوه مخاطبان عاشق در میان 

گذاشت و روحیه و شتاب آن ها را در این عرصه دید. 
پرسش كه چه  این  به  پاسخ  در  فروزان مهر«  مهندس »محمد حسین 
پیشنهاد  عالیات  عتبات  ستاد  فعالیت هاي  گسترش  برای  را  راهكارهایی 
می كنید، مي گوید: ستاد عتبات عالیات به عنوان یك مجموعه و جایگاه 
اداری نباید تعریف شود. در مباحثی مثل بازسازی مدارس، بازسازی صنایع و 
حتی بازسازی مناطق زلزله زده كه عاطفه انسان ها را درگیر می كند، فرآیندی 
مملو از چالش هاي مختلف در قامت اقدامات اداری بروز می كند كه این 

فرآیند خود عامل كندی و كاهش روند كارهاست. 
*شان باالي ستاد بازسازي عتبات

وي ادامه مي دهد: ستاد عتبات باید شأن واالیی برای خود قایل باشد، شأن 
نوكری بارگاه ملكوتی امامان در عراق كه هر یك چراغی در هدایت بشریت 

است و تك تك آنان محبوب قلوب شیعیان زخم خورده هستند. 
رئیس شورای سیاست گذاری ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی 
مواردی را برای هرچه بیشتر مردمی كردن فعالیت هاي ستاد عتبات پیشنهاد 
و تأكید مي كند: اگر بحث بازسازی عتبات عالیات مردمی نباشد، ظلم به 
مردم است، این حق آنان است كه مراد و امام خود را یاری كنند، مردمی 
نبودن ستاد یعنی محروم كردن شیعه ایرانی از ورود به موضوعی كه متعلق 
به اوست و از او دریغ شده است. بازسازی عتبات یك موضوع مردمی است 
كه باید در سطح مراكز حوزوی، دانشگاهی، اصناف، تشكل هاي مردمی تبلیغ 
شود و یا برای نهادینه كردن آن درسی در كتاب هاي مقاطع مختلف با عنوان 
عتبات عالیات گنجانیده شود كه در آن هم مظلومیت امامان شیعه )علیهم 

السام( وهم ضرورت بازسازی حرمین را تبیین كنند. 
*بهترین فرصت براي مردم ایران

استاندار خراسان اضافه مي كند: به نظر می رسد فرصت موجود برای ملت 
ایران كه در بهترین شرایط امنیتی قرار دارد، اتصال به سرزمین عراق از كوفه 
تا كربا و از آن جا تا نجف و كاظمین و سامرا بستر تداوم فرهنگ شیعه و 
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ادامه نهضت عاشورایی در كشور باشد. وی مي افزاید: این بضاعت ما است، 
كه به پایان می رسد، شیعه در طول تاریخ یا در حسرت عتبات عالیات بوده و 
یا زائر این سرزمین مقدس، یا در حرم امام را بوییده و یا در غربت او را جست 
و جو كرده است. درسال هاي اخیر كه عنایت حضرت حق شامل مردم شده 
است كه از طریق سقوط رژیم سفاک بعث و صدام، راه كربا باز شود، باید 
فرصت را قدر دانست و برای معرفی عزتمند حرم آن امامان همام به این 

فرصت منصه ظهور رساند. 
تأثیر مثبت مهندسی استان در بازسازی عتبات 

معاون هماهنگی امور عمران استانداری خراسان رضوی نیز به تأثیر مفید 
حضور فنی و تخصصی نظام مهندسی خراسان رضوی در پروژه هاي در حال 
انجام در اعتاب مقدسه اشاره كرده و مي گوید: حضور بیش از 45۰۰پیمانكار 
با همراهی نزدیك به 3۰۰ مشاور و همكاری 15 انجمن صنفی تخصصی 
تأثیر بسیار مثبتی در پیشرفت پروژه هاي اعتاب مقدسه ائمه معصومین )ع( 

داشته است. 
مهندس محمد حسین واحدی مي گوید: بهره مندی از توان فنی مهندسی 
و عمرانی و سایر ظرفیت هاي شهرستان هاي خراسان رضوی از برنامه هایی 
با  و  رضوی  خراسان  عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد  پیگیری  با  كه  است 
همراهی و همكاری و كمك فرمانداران اباغ و به مرحله اجرا رسیده است. 

*به همراهي اهل بیت )ع( یقین داریم
بایـد یقیـن داشـته باشـیم كـه اهل بیـت )ع( در همـه مراحل و امـور ما را 

می كنند.  همراهـی 
معاون اسـتاندار خراسـان رضوی همچنین در جلسـه جداگانه ای با حضور 
مسـووالن ستادهای شهرسـتانی بازسـازی عتبات عالیات خراسان رضوی 
با اشـاره به مجموعه فعالیت هاي انجام شـده در بازسـازی اعتاب مقدسـه 
اهـل بیـت عصمـت و طهـارت )ع( بـا تأكیـد بـر ایـن موضـوع كـه نباید 
حركت سـتاد صرفـاً یك حركت دولتی باشـد مي گوید: حركت سـتادهای 
بازسـازی عتبـات عالیـات در شهرسـتان ها و بخش هـای مختلـف نبایـد 
صرفـاً یك حركت دولتی باشـدوبحث مشـاركت مردمی باید با اسـتفاده از 

ظرفیت هـاي موجـود بیـش از پیش پیگیری شـود. 
وی بـا اشـاره در بحـث جـذب كمك های مردمی در سـتادهای بازسـازی 
عتبـات عالیـات وجود سـتاد فرعی و شهرسـتانی در شـهرها و بخش هاي 
مختلـف و سـهولت دسترسـی به سـتاد را تأكید و بر جوابگـو نبودن جذب 

مشـاركت هاي مردمـی بـا روش های سـنتی تأكیـد مي كند. 
وی خطـاب بـه مسـووالن سـتادهای بازسـازی عتبـات عالیات خراسـان 
رضـوی مي گویـد: باید به كاری كه در سـتادهای بازسـازی عتبات عالیات 
انجـام می شـود ایمـان داشـته و در همـه امـور و مراحل این یقیـن همراه 

باشـد كـه اهل بیـت )ع( مـا را همراهـی می كنند. 

تشـکیل کمیته فنی و منابع انسـانی در سـتاد بازسـازی عتبات عالیات 
خراسـان رضوی

معـاون هماهنگـی امور عمرانی اسـتاندار خراسـان رضوی از تشـکیل 
کمیته فنی و منابع انسانی ستاد استانی بازسازی عتبات عالیات خبر داد. 
محمدحسـن واحـدی در جلسـه سـتاد اسـتانی بازسـازی عتبـات عالیات، 
اظهـار داشـت: با تشـكیل كمیتـه فنی و منابع انسـانی در سـتاد اسـتانی، 
فعالیت های بازسـازی عتبات عالیات از سـوی خراسـان رضوی با انسـجام 

و شـتاب بیشـتری دنبال می شـود. 
وی افـزود: رئیـس نظام مهندسـی اسـتان، رئیس سـتاد بازسـازی عتبات 
عالیـات، مسـووالن انجمن هـای شـركت های سـاختمانی، انبوه سـازان، 
مهندسـان مشـاور، معمـاران تجربـی و مهندسـان خیـر، نماینـده معاونت 
فنـی سـتاد كشـوری، صـدا و سـیما، دفترنمایندگی ولـی فقیه در اسـتان، 
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مدیرعامل شـركت مشـاور قدس و مدیـران كل حوزه عمرانی اسـتانداری 
در ایـن كمیتـه عضویـت دارند. 

واحـدی تصریـح كـرد: در ایـن جلسـه، مقـرر شـد دبیـر كمیتـه اقدامـات 
اجرایی مرتبط با وظایف مشـخص شـده را برای كمیته مسـوولیت گذاری 
كنـد و مشـاوران و پیمانكارانـی كه خواهـان همكاری با كمیته هسـتند را 

شناسـایی و بـا آن ها جلسـاتی برگـزار كند. 
وی ادامه داد: در این جلسـه، همچنین مقرر شـد از ظرفیت شـهرداری ها، 
دهیاری  هـا، مهندسـان، مشـاوران و پیمانـكاران بـرای جـذب نـذورات 
بهره بـرداری شـود، همچنین یك بانـك اطاعاتی نیز از كارشناسـانی كه 
می تواننـد در بازسـازی عتبـات عالیـات همـكاری كننـد، ایجاد می شـود. 

واحـدی یـادآور شـد: سـتاد اسـتانی بازسـازی عتبـات عالیـات هم اكنـون 
پروژه هایـی در نجـف اشـرف، كربای معلی، سـامرا و كاظمین در دسـت 

دارد.  اجرا 

مشهد پایلوت اجرای سیاست های نظام در معماری اسالمی ایرانی شد
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد با اشاره به تبیین سیاست های 
نظام در زمینه معماری وشهرسازی توسط رهبر انقاب از انتخاب مشهد به 

عنوان مركز آزمایشی اجرای این سیاست ها خبر داد. 
مهندس محمد هادی جاوید در همایش نكوداشت روز معمار در دانشگاه 
خیام مشهد با بیان این مطلب افزود: هرچند این موضوع كار را برای ما 
دشوارخواهد كرد اما به عنوان یك شهر زیارتی با كمك معماران الگوی 
معماری اسامی ایرانی را اجرایی خواهیم كرد. وی گفت: بر اساس تفاهم 
نامه امضا شده بین انجمن معماران انقاب اسامی و شهرداری امسال 
جلساتی تشكیل و مقدمات امضای قرارداد برای عملیاتی كردن معماری 
ایرانی اسامی در مشهد فراهم شده است. جاویدتصریح كرد: به زودی 

قرارداد امضا می شود و فعالیت اجرایی آغاز خواهد شد. 
*مصوبه اجرانشده ساماندهی سیما و منظر شهری

منظر  و  سیما  "ساماندهی  مصوبه  به  اشاره  با  همچنین  جاوید  مهندس 
شهری" شورای عالی شهرسازی و معماری كشورگفت: از سال ۸۷ كه 
این مصوبه اباغ شده متاسفانه اقدام مناسبی صورت نگرفته است اما در 
شهرداری مشهد آیین نامه "نماهای شهری" تدوین شده و به تصویب 
شورای اسامی شهر رسیده است تا معماری متناسب شهری را داشته باشیم. 
»جاوید« راه اندازی دبیرخانه" كمیته نما و منظر" در سازمان نظام مهندسی 
را از دیگر اقدامات انجام شده اعام وتصریح كرد: از سال گذشته با همكاری 
سازمان نظام مهندسی استان دبیرخانه كمیته نما و منظر راه اندازی شده تا 
برای تحقق فرمایش های رهبری در زمینه معماری اسامی ایرانی گام های 
اولیه برداشته شود. جاوید همچنین به جایگاه و اهمیت معماری اشاره كرد و 
گفت: معماری می تواند تاریخ را به تصویر بكشد و ما را با گذشته آشنا كند و 
هنوز هیچ هنری نمی تواند مانند معماری تمدن گذشته را به خوبی منتقل كند. 

معماری درخور شان انقالب ارایه نکرده ایم
وی با اشاره به آثارمعماری شهرهای مختلف ایران اظهار داشت: هنوز آثار 
معماری از گذشته وجود دارد كه هر زمان در این مكان ها حضور پیدا می كنیم 
حس ایرانی بودن را در این بنا ها می بینیم اما چه اتفاقی افتاده است كه با وجود 
این معماری غنی، ما به عنوان شاگردان انقاب با گذشت 35 سال از پیروزی 
انقاب اسامی نتوانسته ایم معماری در خور شان انقاب ارایه كنیم. جاوید 
عمر 35 ساله انقاب اسامی را فرصتی از دست رفته برای ارایه معماری 
اسامی ایرانی قلمداد كرد وگفت: با وجود این كه در عرصه های دیگر هنر 
مانند موسیقی، ادبیات، شعر انقاب و سینمای دفاع مقدس دارای آثار ایرانی 
اسامی هستیم ولی هنوز در زمینه معماری این ضعف وجود دارد. وی اظهار 
داشت: الگوبرداری از معماری غرب مسیری را در كشور ایجاد كرد كه فكر 
و ذهن خاق ایرانی شكوفا نشود و تصویری مجسم از انقاب اسامی در 
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معماری تحقق نیابد. جاوید یادآور شد: اگر چه بسیاری از فرصت ها از دست 
رفته است اما برای این كه به اصالت معماری اسامی ایرانی برگردیم هنوز 
هم دیر نیست چون امكانات گذشته و اكنون قابل مقایسه نیست وبا كمك 

فناوری های موجود می توان طرح ها را به اجرا نزدیك كرد. 
* همایش معماری حاشیه هایی موسیقیایی داشت، استاد عثمان محمدپرست 
پیشكسوت موسیقی مقامی خراسان میهمان ویژه این همایش بود كه قبل از 
دوتار نوازی 2۰ دقیقه ای پشت تریبون رفت وبا دانشجویان معماری خوش 

وبش كرد. 
* دكتر حائری استاد و پژوهشگر معماری نیز وقتی پشت تریبون رفت با 
تمجید از دوتارنوازی استاد مهمان پرست استاد موسیقی خراسانی، در حالی 
كه با دو تاری كه در دست داشت، »گاه های« موسیقی ایرانی را می نواخت با 
مرور تاریخ موسیقی و معماری ایران ارتباط معماری و موسیقی را تشریح كرد. 

کیفیت ۷0 درصد  پروژه های عمرانی خراسـان  رضوی  مطلوب است
مدیـرکل دفتـر فنـی اسـتانداری خراسـان رضوی گفـت: ۷۰ درصد از 
پروژه هـای عمرانـی خراسـان رضوی در سـطح كیفیت مطلوب قـرار دارند 

و ایـن رونـد هـر سـاله رو به افزایش اسـت. 
 محسـن كوهـی اظهار كرد: نظـارت بر نحوه عملكرد پیمانـكاران، ناظران 
و انبوه سـازان و همچنیـن رعایـت اسـتانداردهای الزم در اجـرا و سـاخت 
پروژه هـای عمرانـی، از طریـق اسـتقرار ناظـر عالی یـا نظـارت دوره ای بر 

عهـده دفتر فنی اسـتانداری اسـت. 
وی ادامـه داد: از یك هـزار و 919 پـروژه عمرانی با تخصیـص اعتبار 4۷۰ 
میلیـارد تومـان در خراسـان رضوی در ایـن دوره از بازدیدهای نظارت عالیه 
بـر پروژه هـای عمرانـی در بازه زمانـی 1۰ روز بازدید می شـود كـه در این 
میان 4۷1 پروژه متعلق به سـازمان راه و شهرسـازی خراسـان رضوی است 

كـه بـا اعتبار 51 میلیـارد تومان صورت گرفته اسـت. 
مدیـركل دفتـر فنـی اسـتانداری خراسـان رضوی عنـوان كـرد: در دوره 
گذشـته نظـارت عالیه بـر پروژه های عمرانی حـدود ۶3 درصـد از پروژه ها 
كیفیـت خـوب و مناسـبی را داشـتند، 2۸درصد در سـطح متوسـط و حدود 
1.3 درصـد كیفیـت ضعیـف و ۷ درصـد از پروژه هـا كیفیت عالی داشـتند 
كـه امیدواریـم در ایـن دوره از نظـارت ایـن درصـد افزایش داشـته باشـد. 
وی در ادامـه افـزود: بـا نظارت هـای پی درپـی بـر پروژه هـای عمرانـی 
خراسـان رضوی خوشـبختانه درصـد پروژه هـای ضعیـف هـر روز رو بـه 
كاهـش دارد و پروژه هایـی بـا سـطح كیفیت عالـی در حال افزایش اسـت 
در دوره گذشـته در مجمـوع حـدود ۷۰ درصـد از پروژه هـای عمرانـی در 

سـطح خـوب ارزیابی شـدند. 
كوهـی خاطـر نشـان كـرد: هماهنگـی ناظـران بـا فرمانداری هـا بسـیار 
اهمیـت دارد و بایـد بـه درسـتی انجـام شـود تا مشـكلی در رونـد نظارت 
بـر پروژه هـای عمرانـی به وجود نیایـد همچنین ناظران بایـد با نمایندگان 
خـود در شهرسـتان های بـه طور مسـتمر در ارتبـاط باشـند و گزارش ها را 

بـه صـورت كامل تهیـه كنند. 
وي ادامـه داد: تاكنـون 4 هـزار و 355 پـروژه با اعتبـار ۶۶۶ میلیارد تومان 
در مرحلـه موافقت نامه ای به امضا رسـیده و مبادله شـده اسـت كـه از این 
تعـداد حـدود ۸۰ درصـد از پروژه هـا بـا توجه بـه اعتبار تخصیصـی بازدید 

شـده است. 
وی بـا اشـاره به درصد پروژه های عمرانی در شهرسـتان ها، اظهـار كرد: از 
یك هـزار و 919 پـروژه در شهرسـتان ها، 3۸ پروژه در باخـرز، 42 پروژه در 
بجسـتان، ۶4 پروژه در بردسـكن، 53 پـروژه در تایباد،  یكصـد و 1۸ پروژه 
تربت جـام، 9۶ پـروژه در تربـت حیدریه، 3۸ پـروژه در جغتـای و 3۸ پروژه 

در جوین انجام شـده اسـت. 
كوهـی ادامـه داد: همچنیـن ۸2 پـروژه در چنـاران، یكصد و 34 پـروژه در 
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سـبزوار، ۷5 پـروژه در درگـز،  پـروژه در رشـتخوار، ۷1 پـروژه در سـرخس، 
 پـروژه در طرقبه شـاندیز، ۶۶ پـروژه در فریمـان، 3۷ پـروژه در فیـروزه، ۷۶ 
پـروژه در قوچـان، 53 پـروژه در كاشـمر، ۶5 پـروژه در گنابـاد،  پـروژه در 

نیشـابور و 252پـروژه در مشـهد انجام شـده اسـت. 
وي خاطـر نشـان كـرد: بازدیـد پروژه هـا ابتـدا از شهرسـتان ها شـروع 
می شـود و مشـهد در پایـان نظارت می شـود در پایان ایـن دوره از بازدیدها 
از 3 فرمانداری برتر و 3 دسـتگاه اجرایی كه كیفیت برتر و سـرعت اجرای 

پروژه هـا را بـه بهترین شـكل ممكـن انجـام داده اند تقدیر می شـود. 

رتبه برتر جشـنواره ملي انتشـارات روابط عمومي هاي کشور نصیب 
روابط عمومي سـازمان شد

روابـط عمومـي سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان خراسـان رضـوي در 
هشـتمین جشـنواره ملي انتشـارات روابـط عمومي ها كه از سـوي انجمن 
متخصصـان روابـط عمومـي ایـران در مركز همایش سـازمان اسـناد ملي 
كتابخانـه مركـزي جمهـوري اسـامي ایـران برگـزار شـد، لـوح سـپاس 
برترین هـاي ویـژه جشـنواره را در بخش گـزارش رتبـه اول و عكس رتبه 

دوم در سـطح اسـتانی را كسـب نمود.
بـه گـزارش خبرنگار »خبرنامـه« در این جشـنواره 15۰ روابـط عمومي از 
وزارتخانه هـا، سـازمان هاي دولتـي و غیـر دولتـي و بانكهـا شـركت كرده 
بودنـد و بـا ارائـه بیـش از 1۸۰۰ اثر در قالب نشـریه، مقاله، خبـر، گزارش، 
مصاحبه، سـرمقاله، عكس، وب سـایت، پوستر، بروشـور، ویژه نامه و كتاب 

به رقابـت پرداختند.
هیئت داوران و متخصصان روابط عمومي كشـور پس از بررسـي و مطالعه 
آثـار ارسـالي 5۷ اثـر را برگزیدند، كـه در این میان روابط عمومي سـازمان 
نظام مهندسـي سـاختمان خراسـان رضوي رتبـه اول گـزارش و رتبه دوم 

عكـس را در میـان 15۰ روابط عمومي شـركت كننده كسـب كرد.
در متـن لـوح تقدیـر خطـاب بـه روابـط عمومي سـازمان نظام مهندسـي 
باشـكوه  آمـده اسـت: »برگـزاري  سـاختمان اسـتان خراسـان رضـوي 
هشـتمین جشـنواره انتشـارات روابـط عمومـي بـه پـاس ارج نهـادن بـه 
مسـاعي بـي وقفه روابـط عمومي هاي كشـور در عرصـه فرهنگ مكتوب 
اقـدام ارزشـمندي اسـت كه توسـط متخصصـان روابـط عمومي ایـران با 
مشـاركت واحدهاي روابط عمومي سراسـر كشـور برپا شـده اسـت، از این 
رو بـا توجـه به احراز رتبه اول گزارش و رتبه دوم عكس در سـطح اسـتانی 
توسـط آن روابـط عمومـي مراتب تشـكر و قدرداني خود را از حسـن انجام 

مسـئولیت در قبـال اهـداف برگـزاري این جشـنواره اعام مـي دارد«.

بزرگترین پل  قوسی غیرکابلی جهان در تهران
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، طراحی و اجرای بزرگترین پل قوسی 
غیركابلی جهان به دهانه آزاد 9۶ متر در پروژه پل های اتصال بزرگراه شهید 
باكری با آزادراه تهران كرج را یك اقدام پیچیده  فنی و مهندسی عنوان كرد. 
مازیار حسینی اعام كرد: احداث دهانه های 9۶ متری درحالی انجام  می شود 
كه بزرگترین دهانه های احداث شده در كشور با استفاده از روش پل های 

صندوقه ای پیش تنیده از ۷۰ متر تجاوز نمی كند. 
عاوه بر این پل های ارتباطی شمال بزرگراه شهید باكری با باند جنوب 
آزادراه تهران كرج، شامل یك تغییر جهت 9۰ درجه ای است و این قوس 

زیاد بر دشواری های احداث این سازه های ترافیكی افزوده است. 
وی همچنین با اشاره به معماری كم نظیر پل های ارتباطی بزرگراه شهید 
به صورت  پل   4 این  مجموعه  شد:  یادآور  كرج،  تهران  آزادراه  با  باكری 
مسیرهای ارتباطی متقارن در سه سطح ارتفاعی قرارمی گیرند و به  این ترتیب 
درحالی كه پل شمال به شرق این تقاطع در باالترین تراز ارتفاعی یعنی 22 
متر احداث می شود، پل های شرق به شمال و شمال به غرب در ارتفاع 11 
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متری قراردارند. 
پل غرب به شمال نیز در ارتفاع متوسطی نسبت به سایر پل ها احداث می شود 
و در واقع در طبقه دوم این مجموعه قرار می گیرد. پل غرب به شمال و 
شمال به شرق تقاطع بزرگراه شهید باكری كه بدون پایه میانی از روی عرض 
آزادراه تهران كرج عبور می كنند، تنها بخش  های باقی مانده از عملیات احداث 

هفتمین تقاطع غیرهمسطح بزرگراه ۷/۶ كیلومتری شهید باكری است. 
براساس آخرین گزارش ها، علمیات آرماتوربندی بخش میانی پل غرب به 
شمال به اتمام رسیده و تاكنون بیش از 5مرحله از 15 مرحله موردنیاز برای 

تكمیل عملیات بتن ریزی عرشه با موفقیت انجام شده است. 

پیش بینی زلزله با کمک روسیه و ایتالیا
معاون پژوهشـی پژوهشـگاه بین المللی زلزله شناسـی كشـور از همكاری 
این پژوهشـگاه در پیش بینی زلزله با كشـورهای روسـیه و ایتالیـا خبر داد. 
مهـدی زارع گفت: پژوهشـگاه بین المللی زلزله شناسـی ایـران با مراكزي 
كـه فعالیـت اسـتاندارد و بیـن المللـی در مـورد چگونگی رونـد پیش بینی 
زلزلـه دارنـد، همكاری مطالعاتـی دارد. وی پیش بینی زلزلـه را امری علمی 
و تحقیقاتـی دانسـت و اظهار داشـت: پیش بینـی زلزله باید بـه طور كامل 

بـه صورت علمی و پژوهشـی انجام شـود. 
زارع خاطرنشـان كـرد: پیش بینی زلزله از مسـایلی اسـت كه بـرای جامعه 
و رسـانه ها جذابیت كاذب دارد اما پژوهشـگران و دانشـمندان فعال در این 
زمینـه نبایـد با این گونه حاشـیه ها درگیر شـوند. وی از همكاری چندجانبه 
پژوهشـگاه بین المللی زلزله شناسـی ایران با دانشـگاه زوریخ در سـوئیس 
خبـر داد و اضافـه كـرد: این دانشـگاه در حـال انجام پـروژه ای بین المللی 
اسـت كـه موسسـه زلزله شناسـی ایران یـك مرحلـه از این طـرح را اجرا 

كـرده و بـرای اجرای مرحلـه دوم خود را آمـاده می كند. 
وی با بیان اینكه ایران با بیشـتر كشـورهای همسایه در توسعه شبكه لرزه 
نـگاری و امكانـات آن همـكاری دارد، افـزود: ارتباط علمی با كشـورهایی 
نظیر تركیه و پاكسـتان در این مورد بیشـتر اسـت و با عراق به دلیل نبود 
ایـن امكانـات همـكاری نداریم. معاون پژوهشـی پژوهشـگاه بیـن المللی 
زلزله شناسـی كشـور گفت: این پژوهشگاه به پیشـنهاد یونسكو و زیر نظر 

وزارت علـوم، تحقیقـات و فناوری در ایـران فعالیت می كند. 

پیوست تهران به شبکه جهانی جامعه ایمن
كانشـهر تهران بزرگترین كانشـهری است كه به شـبكه جهانی جامعه 
ایمـن می پیونـدد كـه ایـن موضوع با همكاری و مشـاركت بین بخشـی و 

حضور خود شـهروندان محقق شـده است. 
 محمد هـادی مـوذن، مشـاور عالـی شـهردار تهـران و رئیـس شـورای 
سیاسـتگذاری جامعه ایمن گفت: پیوسـت تهران به شـبكه جهانی جامعه 
ایمـن یـك پدیده بسـیار بزرگ اسـت كه مراسـم الحاق این كانشـهر در 

روز 13 اسـفند مـاه برگزار شـد. 
وی بـا بیـان اینكـه با الحـاق مناطـق ۶، ۷، ۸، 9، 11، 12، 1۷ و 19 تمامی 
مناطق شـهر تهران به شـبكه جهانی جامعه ایمن پیوسـته اند اظهار كرد: 
منطقه 22 نخسـتین منطقه ای بود كه در تهران به این شـبكه پیوسـت و 
هـم اكنـون تمامی مناطق به شـبكه جهانی جامعه ایمن ملحق شـده اند. 
مـوذن با اشـاره به اینكـه موضوع ایمنی و سـامت یكی از شـاخصه هاي 
جامعـه توسـعه یافتـه اسـت تصریـح كـرد: در برخـی از كشـورها حتـی 

وزارتخانـه ای بـرای تامیـن ایمنی ایجاد شـده اسـت. 
مشـاور عالـی شـهردار تهران ادامـه داد: هم اكنون در بسـیاری از شـهرها 
بناهایی سـاخته می شـوند كه حتی در هنگام سـاخت هم ضوابط ایمنی را 
رعایـت نمی كنند كه خوشـبختانه با طرح هایی كه سـازمان آتش نشـانی 
تهران آورده این موضوع نسبت به گذشته وضعیت بهتری پیدا كرده است. 
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مـوذن بـا تاكید بـر اینكه تامیـن ایمنی باید بـه مطالبه شـهروندان تبدیل 
شـود گفـت: پیوسـت تهران به شـبكه جهانی جامعـه ایمن آغاز راه اسـت 
چـرا كـه هر سـال این موضوع پایـش و ارزیابی می شـود و بایـد با جدیت 

به ایـن موضوع توجـه كرد. 
وی بـا بیـان اینكـه شـهرداری یـك نهـاد اجتماعی اسـت و نـه تنها یك 
نهـاد خدماتی اظهار كرد: ایجاد سـاختار مشـاركتی مبتنی بر همكاری هاي 
بیـن بخشـی، تدویـن و اجـرای برنامه هاي مسـتمر برای همـه گروه هاي 
سـنی و جنسـی، تدویـن و اجـرای برنامه هایی كـه هدف آن هـا گروه هاي 
آسـیب پذیـر اسـت و... از جملـه شـاخص هاي ۷ گانه جامعه ایمن اسـت. 

مـوذن اضافـه كرد: ایمنی مدرسـه، كـودک، ترافیـك، ورزش، محیط كار، 
بیمارسـتان، سـالمندان و اماكـن عمومـی پارمتر هـاي اصلـی جامعه ایمن 
اسـت كـه شـهر تهـران به دلیـل بومـی سـازی ایـن پارامتر هـا دو پارامتر 
ایمنـی مسـاجد و اماكـن عمومـی و منـازل و اماكـن مسـكونی را نیـز در 

دسـتور كار خـود قرار داده اسـت. 
مشـاور عالی شـهردار تهران از تشـكیل انجمن جامعه ایمن در تهران خبر 
داد و گفـت: امیدواریـم با تشـكیل این انجمن نه تنها در سـطح ملی بلكه 

در سـطح منطقه خاورمیانـه نیز فعال بوده و ایـده ارایه دهیم. 

تخلف میلیاردی آهن و مصالح فروشان
معاون بازرسـی و رسـیدگی به تخلفات سـازمان حمایت مصرف كنندگان 
و تولیدكننـدگان از تخلـف 1۰3 میلیارد ریالی فروشـندگان آهن آالت، ۸۶ 
میلیـارد ریالـی فروشـندگان آجـر و 5۸ میلیارد ریالی فروشـندگان سـیمان 

داد.  خبر 
مجتبی فراهانی گفت: درهشـت ماه نخسـت سـال گذشـته بیـش از 132 
هـزار مـورد بازرسـی از وضعیت قیمتـی و توزیـع انواع مصالح سـاختمانی 
انجـام شـده اسـت. وی توضیـح داد: از مجمـوع بازرسـی هاي انجام شـده 
درحـوزه تولیـد، عرضـه و توزیـع مصالح سـاختمانی، در مجمـوع 5 هزار و 
۸32 پرونـده تخلـف به ارزش بیـش از 344 میلیـارد و 9۰5 میلیون و ۷94 
هـزار و 1۰۶ ریـال تشـكیل و بـرای رسـیدگی بـه مراجع ذیصاح ارسـال 

شـده است. 
فراهانی در ادامه در مورد بازرسـی در بخش سـیمان اظهار كرد: از شـروع 
طـرح تاكنـون، 3۸ هـزار و 32۸ مورد بازرسـی صورت پذیرفته و بر اسـاس 
آن، یـك هـزار و ۷9۰ مـورد پرونـده تخلفاتـی بـرای واحدهـای صنفی و 
محتكـران كاال بـا ارزش حـدود 5۸ میلیـارد ریـال تنظیم و بـه ادارات كل 

تعزیرات حكومتی اسـتان ها ارسـال شـده اسـت. 
معاون بازرسـی ورسـیدگی به تخلفات سـازمان حمایت ازمصرف كنندگان 
وتولیدكننـدگان دربـاره بازرسـی هاي انجـام شـده درحوزه آهـن آالت نیز 
گفـت: از مجمـوع 2۷ هـزار و ۷۰9مورد بازرسـی در این بخش، در مجموع 
یـك هـزار و ۸ مـورد پرونده تخلـف به ارزش بیـش از 1۰3 میلیـارد ریال 

تشـكیل و جهت رسـیدگی به مراجع ذیصاح ارسـال شـده اسـت. 
فراهانـی با اشـاره به انجام 13 هـزار و ۷۸9 بازدیـد از مراكز تولید و عرضه 
آجـر طـی این بـازه زمانی افـزود: در مدت مذكـور، در این بخـش بیش از 
2۶1 مـورد تخلـف شناسـایی و برای متخلفـان پرونده هایی بـه ارزش ۸۶ 

میلیارد و 2۶3 هزار ریال تشـكیل شـده اسـت. 
وی تصریـح كـرد: در ایـن مـدت زمانی، از مجمـوع 13 هـزار و 519 مورد 
بازرسـی صورت گرفته در حوزه شـن و ماسـه، 49۸ پرونده تخلف تشكیل 
و جهـت صـدور رای بـه تعزیرات حكومتی ارجاع شـده كـه مجموع ارزش 

پرونده هـاي متشـكله بیش از 1۶ میلیارد ریال برآورد شـده اسـت. 
فراهانـی اظهـار داشـت: از شـروع طـرح تـا پایـان آذرمـاه سـال گذشـته، 
بازرسـان سـازمان هاي صنعت، معدن و تجارت سراسـر كشـور 39 هزار و 
1۷ مـورد بازرسـی دیگـر هـم در بخش هـاي مرتبط با مصالح سـاختمانی 
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انجـام داده انـد كـه براسـاس آن پرونـده 2 هـزار و 2۷5 واحـد متخلـف با 
ارزش ۸۰ میلیـارد و 3۷ میلیـون ریـال تنظیـم و به مراجـع ذیصاح جهت 

رسـیدگی ارسال شـده است. 
این مقام مسـوول در پایان افـزود: جلوگیری از تضییع حقوق مصرف كننده 
از اهـداف ایـن طرح بـوده و با هر گونه احتكار، خـودداری از عرضه مصالح 

سـاختمانی و اخال در تولید و توزیع برخورد می  شـود. 

ساختمان هاي کشور نیازمند بیمه اجباری
كمیسـیون اقتصادی مجلس شـورای اسامی در جلسـه خود الیحه بیمه 

همگانـی حوادث برای سـاختمان ها را بررسـی كرد. 
محمـد علیپـور نماینـده مـردم ماكـو و سـخنگوی كمیسـیون اقتصـادی 
مجلـس، گفـت: الیحـه بیمـه همگانی سـاختمان ها كـه كلیـات آن قبا 

مـورد بحـث قـرار گرفته بـود، مجددا بررسـی شـد. 
علیپـور ادامـه داد: متاسـفانه در بررسـی های كمیتـه و آنچـه كـه دولـت 
خواهان آن بوده اسـت، یكسـری اختافات وجـود دارد به همین دلیل این 
جلسـه بـه نتیجه مشـخصی نرسـید و قرار شـد الیحـه به كمیتـه مربوطه 
بازگـردد تـا دوباره مورد بررسـی قرار گیرد و تلفیقی از نظـر دولت و نظرات 

كمیتـه در ایـن الیحه اعمال شـود. 
سـخنگوی كمیسـیون اقتصادی مجلـس اظهار كـرد: اینكه سـاختمان ها 
نیازمنـد بیمـه اجبـاری و همگانـی حـوادث هسـتند، بـه حادثه خیـز بودن 
كشـور مـا برمی گـردد. بـه هرحال دولـت و بودجـه عمومی تـوان پرداخت 
خسـارات حـوادث متعـدد را نـدارد و بـه همیـن دلیـل باید بیمـه ای وجود 
داشـته باشـد كـه از محـل اعتبـارات آن بتـوان هزینه هـا را جبـران كرد. 

نماینـده ماكـو در مـورد رونـد اجرایی بیمـه اجبـاری سـاختمان ها در برابر 
حـوادث گفـت: قرار اسـت بیمه اجبـاری در یـك دوره 1۰ سـاله از مالكان 
سـاختمان ها دریافـت شـود و پـس از آن سـاختمان ها در برابـر حـوادث از 

خدمـات بیمه برخوردار باشـند. 

مزایای گرفتن مالیات از خانه های خالی
رئیـس اتحادیه كشـوری مشـاوران امـاک با تاكیـد بر گرفتـن مالیات از 
خانه هـای خالی گفـت: هرجا ابزارهـای مالیاتی به كار گرفته شـود، از هرج 

و مـرج مالی جلوگیری خواهد شـد. 
مصطفـی قلی خسـروی دربـاره تصمیم گیـری بـرای گرفتـن مالیـات از 
خانه هـای خالـی گفـت: پیش تـر گرفتـن مالیـات از خانه های خالـی مقرر 
شـده بـود اما بـه مرحله اجرا نرسـید و اكنون بهتر اسـت این اقـدام صورت 
گیـرد. وی بـا مقایسـه ایـن موضـوع در دیگر كشـورها گفت: در خـارج از 
كشـور اجـازه خالی نگه داشـتن خانه داده نمی شـود در صورتیكه در كشـور 
مـا برخـی از خانه هـا بـا هـدف افزایـش ارزش افـزوده چنـد سـالی خالی 

نگه داشـته می شـوند. 
قلی خسـروی تاكیـد كـرد: در صـورت اجـرای ایـن طـرح باید تسـهیات 
مالیـات و ابـزار مالیاتی در خانه های خالی اجرا شـود چراكه قبا گفته شـد 
اگـر هـر خانـه دارای كـد اقتصادی باشـد، خرید و فـروش یا رهـن آن نیز 
بـدون مشـكل خواهـد بود. طبـق اعام وزیر راه و شهرسـازی و بر اسـاس 
آمـار یـك میلیـون و 3۶3 هـزار واحد خالی در كشـور وجـود دارد كه 3۷2 
هزار واحد آن در شـهر تهران اسـت و باید از این واحدها مالیات اخذ شـود. 
بـه گفتـه نیكـزاد بـرای وضـع مالیـات از واحدهـای خالـی با كمیسـیون 
عمـران مجلـس شـورای اسـامی صحبـت شـده و آن هـا نیـز بـا ایـن 
امـر موافـق هسـتند كه بایـد ایـن موضـوع در كمیسـیون های تخصصی 
همچـون بودجـه مـورد پیگیری قـرار گیرد. وزیـر راه و شهرسـازی با بیان 
این كـه در همـه جـای دنیا بحـث خانه و زمیـن با مالیات تنظیم می شـود، 
تاكیـد كرده اسـت: نمی شـود خانه ای را سـاخت و اسـتفاده نكـرد؛ با وضع 
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پـاره ای از مقـررات می تـوان خانه هـای خالی را كنتـرل كرد و آن هـا را در 
جریان اسـتفاده گذاشـت. 

طبق تاكید نیكزاد حتی نمی شـود زمین را خرید و بدون اسـتفاده گذاشـت 
پـس بایـد آن را سـاخت یـا مالیـات آن را پرداخـت كـرد؛ بـه ایـن ترتیب 
می تـوان زمیـن و مسـكن را از بورس بـازی خـارج و بـه عنـوان كاالی 

مصرفـی مطـرح كرد. 

ساخت سازه کاغذی سکونتگاه موقت
پنـج تـن از دانشـجویان رشـته معمـاری مركـز علمـی كاربـردی جهـاد 
دانشـگاهی البرز موفق به سـاخت سـازه كاغـذی سـكونتگاه موقت برای 

اسـتفاده زلزله زگان شـدند. 
معـاون مركـز علمـی كاربـردی جهاد دانشـگاهی البـرز با اعـام این خبر 
گفت: این سـازه با اسـتفاده از كاغذهای بازیافتی سـاخته می شـود و دارای 

اسـتحكام باال بـرای اسـتفاده در مكان های زلزله زده اسـت. 
مریـم واقـع طلـب افـزود: دانشـجویان مبتكـر و طـراح سـازه كاغـذی 
سـكونت گاه موقت، امسـال در نمایشگاه راه و شهرسـازی و صنایع وابسته 
كشـور كـه در تهـران برگزار شـد، حایز رتبـه اول در ایده های نو شـده و از 

طـرف وزیـر راه و شهرسـازی تقدیر شـدند. 
واقـع طلـب خاطرنشـان كـرد: همچنیـن ایـن ابتـكار نویـن دانشـجویان 
معماری مركز علمی كاربردی جهاددانشـگاهی البرز در جشـنواره »علم تا 

عمـل« ارایـه و موفـق به كسـب رتبه دوم شـد. 
وي در پایـان گفـت: محمـد جـواد رسـتمی، علـی رضـا موسـوی، بهـرام 
شـعبانی، افسـانه صادقـی و عسـل زرینـی، پنـج دانشـجویی هسـتند كه 
در قالـب انجمـن »مهـرآزان« در خصـوص صنایـع مرتبط با شهرسـازی 

فعالیـت می كننـد. 

پریز برق هوشمند هم ساخته شد
2 مبتكـر جـوان بنابـی موفـق بـه طراحی و سـاخت یـك نوع پریـز برق 
هوشـمند شـدند. بهمن شـاه بابایـی و ناصـر اسـماعیل زاده، مزایـای این 
طـرح را افزایـش امنیـت سـامانه هاي مصـرف و صرفه جویـی در مصرف 

بـرق عنـوان كردند. 
بـه گفتـه مبتكران باتوجه بـه اینكه پـس از خاموش كردن وسـایل برقی، 
اگـر دوشـاخه آن ها بـه پریزهای معمولی وصل باشـد بازهـم برق مصرف 
می كنـد، بـا اسـتفاده از ایـن نوع پریـز، ورودی بـرق هر نوع وسـایل برقی 

بـه طـور كامل قطع می شـود. 
ایـن مبتكـران بنابـی، طـرح خـود را طـی چهار مـاه و بـا 5۰۰ هـزار ریال 
هزینـه سـاختند. این ابتكار كه مشـابه خارجـی ندارد به شـماره ۷2254 در 

اداره كل ثبـت مالكیت هـاي صنعتی كشـور به ثبت رسـیده اسـت. 

فناوری تبدیل نخاله به نمای ساختمان
نخبـه علمی اسـتان اردبیـل از اجرای طـرح تبدیل نخاله هاي سـاختمانی 
بـه نمـای تزیینی سـاختمان خبـر داد و گفـت: اقدامـات اولیه بـرای تولید 

انبـوه آن در اسـتان پیگیری می شـود. 
قـادر علیپور در حاشـیه نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهشـی اردبیل تصریح 
كـرد: در ایـن طرح نخاله هاي سـاختمانی و دور ریز شـده بازیافت، تفكیك 
و پـودر می شـود و بـا اسـتفاده از چهار نوع چسـب بـه ماده خمیـری اولیه 

بـراي اسـتفاده در نمای سـاختمان ها تبدیل می شـود. 
وی مهمتریـن ویژگـی ایـن طـرح را هارمونی رنگـی آن برشـمرد و افزود: 
رنـگ ایـن خمیـر مطابق بـا رنگ طبیعـی نخاله هاي سـاختمانی اسـت و 
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از مواد شـیمایی اسـتفاده نشـده و به همین دلیل هارمونی رنگی مناسـبی 
دارد. ایـن مبتكـر بـا بیـان اینكـه ایـن نمـا تاكنـون در چهار سـاختمان با 
موفقیت اسـتفاده شـده اسـت، تاكید كرد: ضـد آب بودن، ضـد خش بودن 
و مقاومـت ویـژه در مقابل تغییرات ناگهانی دمـا از جمله ویژگی های دیگر 

این نما اسـت. 
علیپـور متذكـر شـد: بـه دلیل نـوع مصالـح اسـتفاده شـده در ایـن نما در 
مقایسـه بـا سـایر نماهای سـنگی ۷۰ درصـد صرفه جویـی در هزینه برای 
مصـرف كننـده رخ می دهـد. وی اضافـه كـرد: ایده هـاي پژوهشـی برای 
رسـیدن بـه مرحله تولیـد انبوه نیازمند حمایت دسـتگاه های اجرایی اسـت 
و ایـن در حالـی اسـت كه به غیـر از مركز رشـد و بنیاد نخبگان اسـتان از 

هیـچ دسـتگاهی تماسـی بـرای حمایت از ایـن طرح نداشـته ایم. 
نخبـه عملـی و مختـرع اسـتان اضافه كرد: طبق قول مسـاعد شـهرداری 
اردبیـل و رایزنی هـاي پـی در پـی بـا این مجموعه قرار اسـت سـاختمانی 
بـرای دایـر كـردن چرخـه تولید ایـن محصـول در سـه راهی نیـر اردبیل 
دایـر شـود. در عیـن حـال وی بـا بیـان اینكـه نمی تـوان اطمینـان كامل 
از زمـان اجـرای ایـن كمـك بـرآورد كرد، افـزود: تـا زمانی كه شـهرداری 
حمایـت خـود را قطعـی نكند نمی تـوان زمـان تولید انبوه ایـن محصول را 

كرد.  پیش بینـی 
مبتكـر اردبیلـی تصریـح كـرد: بـه غیـر از این طرح پژوهشـی 12 سـبك 
اختـراع نیـز دارم كـه چهـار مـورد از آن بـه ثبـت رسـیده اسـت. تكیه گاه 
توالـت ایرانـی بـا هـدف رفـع ایرادهـاي توالت هـای ایرانـی و فرنگـی و 
تلفیـق ایـن دو، ویتریـن آویز ضـد زلزله و مقـاوم در مقابل زلزله تا سـقف 
1۰ ریشـتر، بازیافـت نخالـه چوبـی و بازیافـت نخاله گچ با هدف اسـتفاده 
در دكوراسـیون داخلـی منـازل از جملـه طرح هـای ثبت شـده عضـو بنیاد 

نخبگان اسـتان اردبیل اسـت. 

ساخت شیرآالت فوق هوشمند در کشور
فن آوری سـنجش اسـتاندارد آب، فــن آوری تولید و ذخیره آب در منازل، 
كـدورت سـنج، ضـد یخ زدگـی، تزریق ازن هنگام شسـت وشـوی میوه و 
سـبزیجات و كنترل لمسـی، دستی و چشـمی از قابلیت هاي این شیرآالت 

است. 
مبتكر شـهركردی شـیرآالت فوق هوشـمند ساختمانی سـاخت. فن آوری 
سـنجش اسـتاندارد آب، فــن آوری تولیـد و ذخیره آب در منـازل، كدورت 
سـنج، ضد یـخ زدگـی، تزریـق ازن هنگام شستشـوی میوه و سـبزیجات 
و كنترل لمسـی، دسـتی و چشـمی از قابلیت هاي این شـیرآالت اسـت. 

رئیــس دانــشگاه شـهركرد گفـت: سـعید سـهرابی ایـن شـیرآالت را با 
همـكاری مركـز رشـد و فنـاوری دانشـگاه شـهركرد اختـراع كـرد. 

دكتـر اسـدی افـزود: تنظیـم درجـه آب بـه درخواسـت مصـرف كننـده 
مهمتریـن ویژگـی ایـن اختـراع نسـبت بـه نمونه هاي مشـابه اسـت. وی 
افـزود: بـرای سـاخت ایـن دسـتگاه 35 میلیون تومان هزینه شـده اسـت. 
ایـن دسـتگاه در سـازمان مالكیت هـاي صنعتی ایـران به شـماره ۶2۷3۷ 

ثبت شـده اسـت. 

سامانه کنترل هوشمند موتورخانه بومی شد
سـامانه كنترل هوشـمند موتورخانه در مركز رشد دانشـگاه كاشان طراحی 

و ساخته شد. 
منعـم زاده معـاون پژوهشـی دانشـگاه كاشـان گفـت: بلـور كاشـانی این 
دسـتگاه هوشـمند را در مـدت 9 مـاه بـا 3۰ میلیـون ریال هزینـه طراحی 
و تولیـد كـرده اسـت. مدیرعامـل شـركت هوپاد گسـتر صنعت كاشـان و 
سـازنده دسـتگاه هم گفت: دسـتگاه كنترل هوشـمند موتورخانه مجهز به 

حسـگرهای دمـا، رطوبت و گاز اسـت. 
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 بلـور كاشـانی افزود: این دسـتگاه مجهـز به دو پنل اسـت كه یك بخش 
آن داخـل موتورخانـه و بخش دیگر در اتاق مدیریت نصب می شـود و فرد 
می توانـد از طریـق انتقال پیـام و اینترنت تنظیمات دسـتگاه را انجام دهد. 
مخترع دسـتگاه گفت: این سـامانه قادر اسـت به صورت هوشـمند دمای 
سـاختمان را بـا دمـای محیـط تطبیق دهـد. وی گفـت: دسـتگاه طراحی 
شـده با كنتـرل خروجی هـاي گاز، دما و رطوبـت از بـروز حادثه جلوگیری 

 . می كند
پژوهشـگر مركز رشـد دانشـگاه كاشـان قیمت این دسـتگاه را یك سـوم 
مشـابه خارجـی آن اعـام كـرد و افـزود: مشـابه خارجـی این دسـتگاه را 
شـركت زیمنـس آلمان سـاخته اسـت با ایـن تفـاوت كه تك نفره اسـت 
و بـرای تنظیـم دمـا، گاز و رطوبـت نیاز به كاربـر دارد. بلوركاشـانی گفت: 
این دسـتگاه هوشـمند بـا شـماره ۷5۶35 آذر در اداره كل ثبت شـركت ها 

ومالكیـت صنعتـی به ثبت رسـید. 

آغاز صدور شناسنامه انرژی ساختمان
مدیرعامل شـركت بهینه سـازی مصرف سوخت با تشـریح جزییات صدور 
شناسـنامه انـرژی و رتبه بندی سـاختمان ها، اعـام كرد: طـرح رتبه بندی 
انرژی سـاختمان ها از سـال 91 آغاز می شـود و شناسـنامه مصرف انرژی 

آن ها در سـند مالكیت درج خواهد شـد. 
عبـاس كاظمـی درباره جزییات صدور شناسـنامه انرژی در سـاختمان های 
مسـكونی، تجـاری و دولتی، گفـت: در حال حاضر بخش سـاختمان  یكی 
از بزرگتریـن مصرف كنندگان انرژی شـامل آب، برق و گاز طبیعی اسـت. 
مدیرعامـل شـركت بهینـه سـازی مصـرف سـوخت بـا اعـام اینكـه به 
منظـور مدیریـت مصـرف سـوخت و انـرژی در سـاختمان ها طـرح صدور 
شناسـنامه و رتبه بنـدی سـاختمان ها از نظر مصـرف انرژی در دسـتور كار 
قـرار گرفتـه اسـت، تصریـح كـرد: بـر این اسـاس در حـال حاضـر تمامی 
مطالعـات فنـی و هماهنگـی دسـتگاه های مرتبط بـرای اجـرای این طرح 

ملی انجام شـده اسـت. 
ایـن مقـام مسـوول بـا یـادآوری اینكـه در شـرایط فعلـی شـدت مصرف 
انرژی در سـاختمان های ایرانی در مقایسـه با كشـورهای سردسیر اروپایی 
حدود 2۰ برابر اسـت، اظهار داشـت: هم اكنون در یك سـاختمان در یكی 
از كشـورهای شـمال اروپا به طور متوسـط به ازای هر متر مربع حدود 3۰ 
كیلـووات سـاعت انـرژی مصرف می شـود. وی بـا بیان اینكه اما متوسـط 
مصـرف انـرژی در سـاختمان های ایرانی بـا وجود هوای بـه مراتب گرم تر 
از اروپـا حـدود 5۰۰ كیلـووات سـاعت بـه ازای هـر متـر مربع اسـت، بیان 
كـرد: از ایـن رو به هیـچ وجه مصرف سـوخت و انرژی در سـاختمان های 

ایرانـی در شـرایط مطلوب و بهینه ای قـرار ندارد. 
كاظمـی بـا اشـاره به اجـرای فـاز اول طرح صـدور شناسـنامه و رتبه بندی 
سـاختمان ها از حیـث مصرف انرژی در سـال 1391، تبیین كـرد: با اجرای 
ایـن طرح تمامی سـاختمان ها از نظر مصرف سـوخت و انرژی طبقه بندی 
و رتبه بندی خواهند شـد. مدیرعامل شـركت بهینه سـازی مصرف سوخت 
بـا تاكیـد بر اینكـه مرحلـه اول این طرح بـا اولویت سـاختمان های دولتی 
از سـال آینـده اجرایی می شـود، تبیین كـرد: در مرحله دوم هـم رتبه بندی 
و صـدور شناسـنامه برای سـاختمان های خانگـی و تجاری در دسـتور كار 

قـرار می گیرد. 
ایـن مقام مسـوول با یادآوری اینكـه با اجرای این طرح حتی شناسـنامه و 
رتبه مصرف انرژی سـاختمان ها در سـند مالكیت این واحدهـا درج خواهد 
شـد، گفت: بـا اجرای این طرح تمامی سـاختمان ها از نظـر مصرف انرژی 
بیـن رتبـه A تـا G طبقه بنـدی و رتبه بنـدی خواهنـد شـد. وی با اشـاره 
بـه ایـن موضـوع كـه سـاختمان دارای رتبـه A بایـد در هر متـر مربع آن 
حـدود 9۰ كیلـووات سـاعت انرژی مصرف شـود، تاكید كـرد: همچنین در 
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رتبـه G بایـد بـه ازای هـر مترمربع حـدود 2۰۰ كیلـووات سـاعت انرژی 
مـورد اسـتفاده قـرار بگیرد. كاظمـی در پایان خاطرنشـان كرد: در شـرایط 
فعلـی هیـچ یك از سـاختمان های ایرانـی در قالب این رتبه بنـدی به دلیل 

مصـرف باالی انـرژی قرار نمـی گیرند. 

ساخت بلندترین برج جهان در کویت 
برج بزرگ مبارک در كویت كه قرار اسـت در پایتخت این كشـور سـاخته 
شـود 1۰۰1 متر ارتفاع خواهد داشـت و شـركت “ایریك كموهن” مسـتقر 

در لنـدن، نظارت بر طراحـی آن را برعهده دارد. 
كویـت قصـد دارد بلندتریـن بـرج جهـان را در ایـن كشـور بسـازد. قبل از 
این عربسـتان سـعودی، پاكسـتان، چین و جمهوری آذربایجـان هم گفته 
بودنـد قصد دارند دسـت به چنیـن اقدامی بزنند. در حـال حاضر، بلندترین 
بـرج جهـان بـه نام خلیفـه با 1۶3 طبقـه قابل اسـتفاده و ۸2۸ متـر ارتفاع 

در دبی وجـود دارد. 
بـرج بـزرگ “مبـارک” در كویـت كـه قـرار اسـت در پایتخت این كشـور 
سـاخته شـود 1۰۰1 متر ارتفاع خواهد داشـت و شـركت “ایریك كموهن” 

مسـتقر در لنـدن، نظارت بـر طراحی آن را برعهـده دارد. 
سـاخت ایـن برج متشـكل از سـه بـرج متصل بـه یكدیگر بیـش از هفت 
میلیـارد دالر هزینـه خواهـد داشـت. هنـوز زمـان پایان سـاخت ایـن برج 
اعام نشـده اسـت. این برج بخشـی از پروژه سـاخت شـهر الحریر كویت 

اسـت كـه در كل ۸۶ میلیـارد دالر هزینه خواهد داشـت. 
قبـل از ایـن شـركت “المملكـه” متعلـق بـه شـاهزاده سـعودی “ولید بن 
طـال” گفتـه بـود فعالیت ها بـرای سـاخت بلندترین برج جهان در شـهر 
ریـاض بـه طـول 1۰۰۰ متـر را آغـاز كرده اسـت. این بـرج در صورتی كه 
در سـال 2۰1۷ تكمیـل شـود قصـد دارد با عبور از برج خلیفـه دبی، عنوان 

بلندتریـن بـرج جهـان را از آن خود كند. 
همزمان شـركت چینـی “برود” اعام كرد همچنـان منتظر موافقت دولت 
پكن برای سـاخت آسـمانخراش 22 طبقه ای در منطقه شانگچاسـت. این 

بـرج، 1۰ متر بلندتـر از برج خلیفه دبـی خواهد بود. 
پاكسـتان امـا هنـوز نام برج بلنـدی كه قصـد دارد با برج دبـی رقابت كند 
را اعـام نكـرده اسـت. یـك شـركت اماراتـی به همـراه فعـال اقتصادی 
پاكسـتانی بـه نـام “مالـك ریـاض” گفته انـد این بـرج در جزیـره ای واقع 
در فاصلـه چهـار كیلومتری سـاحل بندر كراچی پاكسـتان سـاخته خواهد 
شـد. سـاخت ایـن برج بخشـی از برنامه بـزرگ سـرمایه گذاری بـه ارزش 

45 میلیارد دالر اسـت. 

ابداع نسل جدید پناهگاه های اضطراری 
طراحان آرژانتینی، پناهگاه واكنشی اضطراری موسوم به Modularflex را 

در پاسخ به نقطه ضعف های نمونه های دیگر طراحی كرده اند. 
ماتیـاس كاریـزو یكـی از طراحـان، مدعـی اسـت كه وسـیله جدیـد قادر 
اسـت تـا هفـت واحـد را در فضایی به انـدازه یك كانتینر انتقـال دهد. این 
سیسـتم تمامـی راه را تـا مقصـد نهایـی بـه صورت مسـطح مـی رود؛ این 
بدیـن  معناسـت كه واحدهـا می توانند در یك جراثقال چنـگك دار و بدون 

نیاز بـه جرثقیل چیده شـود. 
بـه گفتـه مبتكـران ایـن وسـیله، سـه نفـره می توانـد Modularflex را 
در 3۰ دقیقـه بسـته بندی كنـد. دیوارهـای لـوالدار این سـازه شـامل یك 
مكانیـزم سـاده قفل شـدنی هسـتند. تاشـدن به معنای سسـت بـودن این 

سـازه نیست. 
ایـن پناهـگاه از پنل های عایق سـاخته شـده و بنابراین بـرای دماهای بین 
21- تـا 49 درجـه سـانتگراد به طور مناسـب عمل می كند. انتظـار می رود 
بهـای هـر واحـد ۸۰ فـوت مربعـی این سیسـتم هفـت هـزار و 5۰۰ دالر 
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امریكا باشـد. 
آسمان خراشی که نفس می کشد!

گـروه خدمـات مالـی PNC آمریـكا با سـاخت آسـمانخراش جدیـد خود 
امیـدوار اسـت بتوانـد از الزامـات اسـتاندارد پاتیـن LEED فراتـر رفته و 

محیـط كاری داخلـی كامـًا سـالمی را ترویـج كند. 
مسـاحت زمیـن »بـرج PNC پـازا« كـه در مركـز شـهر پیتسـبورگ در 
كنـار آسـمان خراش PNC Plaza واقـع شـده، حـدود ۷4 هـزار متر مربع 
بـوده و بودجـه سـاخت آن حـدود 24۰ میلیون دالر اسـت. این طراحی كه 
بـه گفتـه سـازندگان آن در شـركت معمـاری Gensler، از طراحی هـای 
قدیمـی محیط هاي بسـته دارای تهویه هوا دور اسـت، می تواند سـبزترین 

آسـمانخراش جهـان باشـد كه قابلیت تنفـس دارد. 
پاكسـازی محل و سـاخت و ساز این آسـمانخراش در بهار 2۰12 آغاز شده 
و تكمیـل آن برای تابسـتان 2۰15 برنامه ریزی شـده اسـت. این برج پس 
از پایـان، مقـر بعـدی PNC خواهـد بـود كـه از بلندترین دیوارهای سـبز 
در آمریـكا برخـوردار اسـت. كاركنـان در این بـرج 33 طبقه ای شیشـه ای 
می تواننـد از نـور روز و هـوای تـازه بهـره ببرند كـه در آسـمانخراش های 
آمریكایـی یـك تجربـه تـازه محسـوب می شـود. ایـن در حالیسـت كـه 
سـازمان ها در سـاختمان های اروپایی بیشـتر در نزدیكی پنجره ها سـاخته 
می شـود كـه به كاركنـان اجـازه می دهد مدت بیشـتری را در نـور طبیعی 

بگذرانند.  روز 
طراحی برج PNC هم نشـان داده بود كه آب وهوای پیتسـبورگ می تواند 
میـزان بیشـتری از نـور طبیعـی روز را بـرای فضـای طبقـات و همچنین 
تنظیمـات بهتـر دمایـی را بـرای مدت بیشـتری از سـال بدون اسـتفاده از 
سیسـتم های قدیمـی و انرژی بـر گرمایـش، تهویـه و تهویه مطبـوع ارایـه 
كنـد. سـازندگان امیدوارند كه ایـن امر بتواند با اسـتفاده از نماهای خارجی 
دو جداره شـامل دو قاب شیشـه ای بدسـت بیاید كه با یك حفره محصور 
بـا قابلیـت ورود هوای بیـرون به داخل از هم جدا شـده اند. این نما شـامل 
درهـا و پنجره هایـی اسـت كه در شـرایط مطلوب بـه ورود هـوای تازه به 

درون سـاختمان پرداختـه و بـه آن اجـازه تنفس می دهد. 
یـك محفظـه خورشـیدی نیـز یكـی دیگـر از اجزای این سیسـتم اسـت 
كـه هـوا را بجـای بیـرون فرسـتادن ماننـد سـایر سـاختمان های بلنـد، از 
پنجره هـای بـاز بـه داخل كشـیده و در طبقـات می چرخـد. در نهایت این 
هـوا كـه گرم شـده، از محور سـقف خـارج می شـود. امید مـی رود كه این 
بـرج بـه عنـوان یـك توسـعه پایـدار بتوانـد اسـتفاده از رودهـای اطـراف 
پیتسـبورگ را كـه در حـال حاضـر بـه دلیـل بهره بـرداری بیـش از حـد، 
فاضاب هـای سـطحی و ضایعـات تصفیه خانه هـا تحت خطر قـرار دارند، 
كاهـش دهـد. این سـاختمان از وسـایل كم جریـان و سیسـتم جمع آوری 
آب بـاران بـرای آبیاری بام های سـبز اسـتفاده كرده و این سـازه همچنین 
در صـورت امكان به تصفیه آب های سـیاه و خاكسـتری خواهـد پرداخت. 
تیـم طراح این آسـمانخراش همچنین قصد دارند از سـلول های سـوخت، 
صفحـات خورشـیدی، سیسـتم های زمین گرمایـی و دیگـر منابـع نیروی 
جایگزین برای كاهش انتشـار گاز های گلخانه ای این سـازه اسـتفاده كنند. 
ایـن طراحـی بـا تمركـز بـر تجربـه كارمنـدی بر اسـاس یـك پژوهـش 
دانشـگاه كارنگـی ملـون اجرا شـده كه نشـان دهنده تعـداد مرخصی های 
اسـتعاجی كمتر و حضور بیشـتر كاركنان در سـاختمان هایی اسـت كه از 
فناوری هـای مشـابه ایـن بـرج برخـوردار بوده انـد. ایـن موضوع بـه معنی 
درک جدیـد صاحبـان مشـاغل از ایـن اسـت كـه كارمندان شـاد و خاق 
بـرای خط پاییـن كاری بویژه در شـرایط اقتصادی كنونی ضروری اسـت. 
در داخل این برج از یك صفحه كفی كوچكتر اسـتفاده شـده كه دو سـطح 
طبقـات را بـرای افزایـش همكاری كارمندان و توقف سـفر های ناشـناس 
بـا آسانسـور میـان طبقـات به هـم مرتبط می كنـد. این طراحی بـه همراه 
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نمای دارای تنفس می تواند بطور چشـمگیری مصرف برق و خنك سـازی 
را كاهـش دهـد. در بـاالی ایـن برج نیـز قرار اسـت یك باغچه آسـمانی 
پنج طبقـه قـرار گیـرد كه شـبیه بـه فضـای بیرونـی طراحی خواهد شـد. 

ساخت هتلی عظیم در قلب بیابان!
معمـاران چینـی قصـد دارنـد با اسـتفاده از سـازه های پیش سـاخته و مواد 
طبیعـی موجـود در بیابـان، مجموعـه هتـل عظیمـی را در منطقـه بیابانی 

خـارج از پایتخـت احـداث كنند. 
طرح هـاي مختلفـی بـرای حـل معضـل انفجـار جمعیـت و آلودگـی هوا 
در برخـی از كانشـهرهای چیـن در دسـت اجراسـت كـه پـروژه احـداث 
شـهرهای جدیـد در بیابـان شـیانگ شـوان )Xiangshawan ( نیز یكی 
از ایـن برنامه هـا محسـوب می شـود. گـروه معمـاری PLaT نیز طرحی 
بـا نـام هتـل نیلوفرآبـی (Lotus Jotel( را در دسـت اجـرا دارد كه شـامل 
احداث مجموعه ای به وسـعت 3۰ هزار مترمربـع در منطقه بیابانی در ۸۰۰ 

كیلومتری شـهر پكن اسـت. 
ایـن مجموعـه بدون اسـتفاده از آب یا بتـن و تنها با اسـتفاده از منابع مواد 
موجود در منطقه ساخته خواهد شد؛ پایه هاي فوالی پیش ساخته كه درون 
شـن هاي بیابان نصب خواهند شـد، نیاز به زیرسـازی و نصب فونداسـیون 
را بـر طـرف می كننـد. گـچ سـاخته شـده از شـن و ماسـه بیابـان، نمـای 
سـاختمان را پوشـش داده و تركیب زیبایی با محیط اطراف ایجاد می كنند؛ 
همچنیـن اسـتفاده از مـواد پیش سـاخته و انتقال آسـان به محـل احداث 
هتـل باعث كاهش چشـمگیر هزینه هاي سـاخت این مجموعه می شـود. 
آرایـه ای از پنل هـاي چنـد وجهـی بـر روی سـقف نصـب می شـوند كـه 
تداعـی كننده شـكل گل نیلوفرآبی بـوده و باعث حفاظت از سـاختمان در 

برابـر توفـان شـن و گرمـای طاقت فرسـای بیابان می شـود. 
ایـن هتـل بخشـی از پروژه عظیمـی با عنوان نقطـه صفر در قلـب بیابان 
محسـوب می شـود كـه بـا هـدف طراحـی شـهرهای بیابانـی بـا امـكان 
تأمیـن آب بوسـیله ذخیره سـازی آب بـاران یا از طریق تصفیـه دوباره آب 
خاكسـتری انجـام می شـود. بر اسـاس برنامه ریـزی صـورت گرفتـه هتل 

نیلوفرآبـی )Lotus Jotel( مـاه مـارس 2۰13 افتتـاح خواهد شـد. 

تصویر طرح خانه های تاشدنی 
دو معمـار بریتانیایـی اقـدام به طراحی خانه های تاشـو به شـیوه اوریگامی 
كـرده انـد كه می تواند به هشـت شـكل مختلـف تغییر شـكل داده تا خود 

را بـا شـرایط فصلـی، آب و هوایی و حتی نجومـی تطبیق دهند. 
همـواره خانه هایـی كه برای آب و هوای سـرد سـاخته می شـوند بگونه اي 
طراحـی شـده كـه بسـیار گـرم می ماننـد، خانه هـاي آب و هـوای گـرم با 
معمـاری سـاخته شـده كه امـكان وزیدن بـاد در آن وجود داشـته باشـد و 
سـاكنان آن خنك شـوند. اگرچه تاكنون تركیب این دو معماری بایكدیگر 

دشـوار بوده است. 
امـا طـرح ایـن دو معمـار بریتانیایی نـه تنها تركیـب این دو نـوع معماری 
اسـت بلكـه آن هـا ایـن خانـه اوریگامی را بـه نوعی سـاخته اند كـه برای 

دنبـال كـردن مسـیر خورشـید تغییر جهـت می دهد. 
اوریگامـی یـا “هنر كاغذ و تا” یكی از كاردسـتی های محبوب ژاپنی اسـت 
كـه امروزه در سراسـر جهان طرفداران زیـادی دارد. هدف این هنر آفریدن 
طرح هـای جالـب از كاغـذ با كمك تاهای هندسـی اسـت. معنـای لغوی 
ایـن واژه در زبـان ژاپنـی “تا كردن كاغذ” اسـت و تمـام مدل های كاغذ و 
تـا را در بـر دارد، حتـی آن هایی كه ژاپنی نیسـتند. اوریگامی فقـط از تعداد 
كمـی از تاهـای گوناگـون اسـتفاده می كند، ولـی همین تاهـا می توانند به 
روش هـای گوناگونـی تركیـب شـوند تـا طرح هـای متفاوتی ایجـاد كنند. 
ایـن مدل های گرافیكـی رایانه ای نشـان دهنده مفهـوم باورنكردنی تغییر 
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شـكل یك خانه به هشـت شـكل مختلف براسـاس آب و هوا اسـت
بـرای مثـال در طـرح تابسـتانه، اتـاق خـواب بـه سـمت شـرق اسـت و 
می تـوان طلـوع خورشـید را هنـگام بیـدار شـدن در آن مشـاهده كـرد و 
پـس از آن ایـن اتـاق می توانـد گـردش داشـته باشـد تـا كاربـر بـه طـور 
دایمـی از نور خورشـید اسـتفاده كند. این خانـه همچنین انرژی خـود را از 
صفحـات خورشـیدی تأمین می كند. طـرح انقابی این خانه براسـاس كار 
یك ریاضیدان قرن بیسـتمی اسـت كـه چگونگی تبدیل شـدن این مربع 
تشـكیل شـده از چهار تكه به یك مثلث متسـاوی االضاع را كشف كرد. 
تبدیـل مربـع بـه مثلث متسـاوی االضـاع یـا معمای هاربردشـر انعطاف 
پذیـری ایـن خانـه بـه انطبـاق آن از تابسـتان بـه زمسـتان و از روز بـه 
شـب كمـك می كنـد و ایـن امر بـا حركـت داخلی خانه میسـر می شـود. 
دیوارهـای خارجی ضخیم و سـنگین به دیوارهای داخلی تبدیل می شـوند 
و ایـن امـكان را فراهـم می كنند كـه دیوارهای داخلی شیشـه ای به نمای 
خارجـی تبدیل شـوند، دراین خانـه درها به پنجره و پنجره هـا به در تبدیل 
می شـوند. طـرح اولیه این خانـه دارای دو اتاق خواب، یك نشـیمن بزرگ، 
یك سـرویس بهداشـتی اسـت اما می توان آن را برحسـب شـرایط زندگی 

مختلـف تغییر داد. 
ایـن خانه انقابی براسـاس كشـف یك ریاضیدان قرن بیسـتمی سـاخته 
شـده اسـت، شـیوه ای كـه می تواند یـك مربع را بـه یك مثلث متسـاوی 

االضـاع تبدیل كند. 
دیوارهـای خارجـی ضخیـم این خانه بـه دیوارهای داخلی تبدیل می شـود 
و ایـن موضـوع ایـن امـكان را فراهـم می كنـد كـه دیوارهـای داخلـی 
شیشـه ای بـه نمـای خارجی تبدیل شـوند، در ایـن خانه درها بـه پنجره ها 

و پنجره هـا بـه درهـا تبدیل می شـوند. 
ایـن خانـه ایـده معمـار بریتانیایـی بـوده اسـت، دیویـد گرونبـرگ و دنیل 
ولفسـون كه شـركت D*Haus را تأسـیس كرده اند این طراحی ابتكاری 
را ارایـه كـرده انـد. خانـه تغییر شـكل دهنـده به عنـوان بخشـی از پروژه 
فـارغ التحصیلـی گرونبرگ مطرح شـد و مورد پذیرش قـرار گرفت. هنری 
دودنـی ریاضیدان بریتانیایی در سـال 19۰3 راهـی برای تبدیل یك مثلث 
متسـاوی االضـاع بـه چهـار تكه پیدا كـرد كه ایـن چهار تكـه می توانند 
یـك مربـع را تشـكیل دهنـد، معمایـی كـه وی آن را معمای هاربردشـر 
نامگـذاری كـرد. ایـن سـاختمان می توانـد بـرای دنبـال كـردن مسـیر 

خورشـید تغییر شـكل دهد. 

رونمایی از طرح شهر عمودی 
یـك كمپانـی هلنـدی به تازگـی از طرح “شـهر عمـودی” خـود رونمایی 

كرده اسـت. 
“شـهر عمـودی” توصیف جدیـدی برای آسمانخراشـی فوق بلند نیسـت؛ 
بلكـه ایـن آسـمانخراش ها مسـكن را بـا خرده فروشـی، دفاتـر اداری و 

بسـیاری واحدهـای دیگـر تركیـب می كنند. 
در ایـن میـان، آسـمانخراش Peruri ۸۸ كـه قـرار اسـت توسـط كمپانی 
معمـاری هلنـدی MVRDV طراحـی شـود، دارای خطوط دامنـه افقی، 
پیـچ خـورده و عمـودی اسـت. این بـرج بیـش از 4۰۰ متـر ارتفـاع دارد و 

بنابرایـن بـه طیـف فوق بلندها پیوسـته اسـت. 
افـزون بـر محل كار، خرده فروشـی و مسـكن، ایـن سـاختمان دارای یك 
هتل لوكس، رسـتوران، مسـجد، سـالن عروسـی و آمفی تئاتـر خواهد بود. 
گفتـه می شـود این شـهر عمودی، فقط مختـص فوق ثروتمندان نیسـت؛ 
زیـرا بنـا بر اعـام كمپانی سـازنده، این برج تنوعـی از انواع منازل شـامل 

اتـاق زیرشـیروانی، منازل شـهری و تـراس خواهد بود. 
گفتـه می شـود این تنـوع در فهرسـت قیمت های فـروش نهایـی واحدها 
منعكـس خواهد شـد. همچنیـن این احتمـال وجـود دارد كـه باغچه های 



رویـدادهـا

9۶

پشـت بامی موجـود در هـر سـطح افقـی سـاختمان مزبور كیفیـت زندگی 
سـاكنان و كارمنـدان آن را ارتقـا دهند. 

بسـیاری از باغچه ها نیمه خصوصی بوده و فقط در دسـترس افراد سـاكن 
و یـا كارمنـدان برج قـرار خواهد گرفت. به ادعای Winy Maas، شـریك 
در طراحـی ایـن بـرج، Peruri ۸۸ در واقـع، جاكارتـای عمـودی اسـت و 
نمایانگـر یـك مینی سـیتی سـبز، اجتماعی، تركیبـی و جدیـد خواهد بود. 

خانه ای که هنگام باران ساز می زند 
گروهـی از هنرمنـدان نمـای سـاختمانی را بـا مقـداری وسـیله مختصر از 
جملـه لولـه و قیف طـوری طراحـی كرده اند كه وقتـی باران می بـارد، آب 
از روی پشـت بام وارد لوله ها شـده و صدای دلنشـینی به گوش می رسـد. 
سـاختمانی كـه زمـان باریـدن باران صـدای موسـیقی از آن بلند می شـود 
یكـی از جاذبه هـای توریسـتی شـده اسـت؛ خانـم آنت پل مجسـمه سـاز 
و طراحـان كریسـتف روسـنر و آنـدره، كه همـه در خانه موسـیقی زندگی 

می كننـد، ایـن خانـه جالـب را در آلمـان طراحـی كرده اند. 
ایـن هنرمندان نمای سـاختمان را با مقداری وسـیله مختصـر از جمله لوله 
و قیـف بگونـه اي طراحـی كرده انـد كـه وقتی بـاران می بـارد، آب از روی 

پشـت بـام وارد ایـن لوله ها می شـود و صدای دلنشـینی بلند می شـود. 

ایده جالب یک معمار ایرانی 
»مازیـار بهـروز« معمـار ایرانی مقیـم آمریكا ایـده جالبی برای اسـتفاده از 
كانتینرهای مستعمل براي ساخت خانه و دفاتر كاری لوكس ارایه كرده است. 
خانه هـاي كانتینـری یك سـازه سـاده و قابل حمل هسـتند كـه با كمك 
كانتینرهای دسـت دوم طراحی و سـاخته شـده و باعث كاهش چشـمگیر 
ایرانـی مقیـم  هزینه هـای سـاخت می شـوند. »مازیـار بهـروز« معمـار 
نیویـورک و طـراح خانه كانتینری، نمونه اولیه ای از این سـازه را با اسـتفاده 

از چهـار كانتینـر طراحی كرده اسـت. 
هـر كـدام از كانتینرهـا پیـش از انتقال به محـل مورد نظر، بر اسـاس طرح 
از پیـش تعییـن شـده در كارخانه آماده سـازی شـده و بخش هـای پنجره، 
بـرق در بخش هـای مختلـف  دیوارهـای جداكننـده و سیم كشـی های 
كانتینـر نصـب می شـوند. كانتینرهای آماده پـس از انتقال به سـایت مورد 

نظـر، در پایه هـای طراحـی شـده قـرار می گیرند. 
در نمونه اولیه این سـازه از چهار كانتینر اسـتفاده شـده است كه دو كانتینر 
در بخـش پاییـن یـك محل شـیب دار به عنـوان طبقـه اول و دو كانتینر 
بعـدی نیـز بـه عنـوان طبقـه دوم روی آن هـا قـرار می گیـرد و دو طبقه از 
طریـق راه پلـه بـه یكدیگر متصل می شـوند. قـرار گرفتن طبقـه پایین در 
بخـش شـیب دار باعـث تأمین گرمـای بیشـتر و صرفه جویـی در مصرف 
انـرژی می شـود. تأمیـن نـور نیـز از طریـق پنجره هـاي بلنـدی كـه بـر 
روی كانتینرهـای طبقـه دوم تعبیه شـده اند، میسـر می شـود و بخش های 

مختلـف خانـه از طریـق دیوارهـای جداكنننـده از هم مجزا می شـوند. 
در ایـن حالت سـازه ای به ارتفـاع 2.۷ متر و با مسـاحت ۸9 متر مربع آماده 
شده و خانه یا دفتر كار ظرف مدت هفت روز آماده تحویل می شود. هزینه 
طراحـی و سـاخت خانه هـاي كانتینـری 99 هزار دالر اعام شـده اسـت. 

طرح جدید استادیوم المپیک توکیو 
طرح جدید استادیوم جدید المپیك توكیو عاوه بر طراحی منحصر به فرد، 
از انطباق كامل با مناظر اطراف و سیستم خطوط جاده ای پایتخت این كشور 

برخوردار است. 
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معماران برجسته ای از سراسر جهان در رقابت طراحی استادیوم ملی ژاپن 
شركت كردند كه در نهایت طرح ارایه شده توسط »زاها حدید« بعنوان 
طرح برتر انتخاب و معرفی شد. این ورزشگاه كه ظاهری شبیه كاه ایمنی 
دوچرخه سواران دارد، مجهز به سقف شیشه ای برای تأمین نور در طول روز 
و جمع آوری آب در هنگام بارندگی است كه دومین نمونه پس از استادیوم 

Cowboys  در آرلینگتون ایالت تگزاس محسوب می شود. 
استادیوم ملی جدید ژاپن گنجایش ۸۰ هزار نفر را داشته و می تواند شانس این 
كشور برای كسب میزبانی مسابقات المپیك تابستانی 2۰2۰ را افزایش دهد. 
از دالیل اصلی انتخاب این طرح، هماهنگی كامل طراحی با مناظر اطراف 
محل احداث ورزشگاه و انطباق با سیستم جاده ای توكیو عنوان شده است. 
ورزشگاه جدید در محل استادیوم فعلی المپیك توكیو كه متعلق به سال 
19۶4 میادی است، احداث می شود. بودجه پیش بینی شده برای احداث 
استادیوم المپیك توكیو 1.۶ میلیارد دالر پیش بینی شده است كه تا سال 

2۰19 میادی به بهره برداری خواهد رسید. 

برج ایفل چگونه ساخته شد 
برج ایفل با 325 متر ارتفاع به عنوان نماد فرانسه شناخته می شود و یكی از 

پربازدیدترین و شناخته شده ترین بناهای جهان به شمار می آید. 
»برج ایفل«، برجی آهنی در میدان »شان دو مارس« و در كنار رود »سن « در 
شهر پاریس است. این برج كه امروزه به عنوان نماد فرانسه شناخته می شود، 
پربازدیدترین بنای جهان و یكی از شناخته شده ترین بناها در جهان است. 
ساخت برج ایفل در سال 1۸۸۷ آغاز شد و در 31 مارس 1۸۸9 به پایان 
رسید. در آغاز، برج ایفل برای نمایشگاه جهانی و به مناسبت صدمین سالگرد 
انقاب فرانسه ساخته شد، ولی پس از ساخت، این بنا مورد قبول همگان 
واقع نشد و 3۰۰ نفر كه در بین آن ها می توان از امیل زوال، گی دو موپاسان، 
شارل گارنیه و هم چنین الكساندر دوما، نویسنده معروف فرانسوی نام برد، به 

ساخت آن به شدت اعتراض كردند. 
نام برج ایفل از نام سازنده اش »گوستاو ایفل« گرفته شده است. برج ایفل 
41 سال، یعنی تا زمان بهره برداری از برج »كرایسلر« در نیویورک در سال 
193۰ به عنوان بلندترین برج جهان شناخته می شد. بلندی برج ایفل با در 
نظر گرفتن آنتن تلویزیونی 24 متری بر فراز آن 325 متر و وزن تقریبی آن 
۷2۰۰ تن است. 1۶۶5 پله شمار را به باالترین نقطه برج می رساندكه البته 
پله های طبقه دوم به باالترین نقطه برج به روی بازدیدكنندگان بسته است. 
ساختار این سازه به شكلی است كه باز و بدون طبقه های میانی )به جز دو 
سطح( می باشد. یك سمت آن رودخانه سن و سمت دیگر البته كمی دورتر 
بنای گنبددار و زرینی دیده می شود كه عمارت »اینولید« نام دارد و مقبره 

ناپلئون آنجاست. 

طراحی سازه عظیم کتابخانه کوه کتاب 
طراحان معماری و شهرسـازی هلند، سـازه هرمی شـكل »كوه كتاب« را 

بـا نمای شیشـه و چوب طراحـی كرده اند. 
كتابخانـه،  شـامل  )Boekenberg( مجموعـه ای  »بوكنبـرگ«  پـروژه 
مجموعه مسكونی 42 واحدی و پاركینگ است و كار احداث این مجموعه 
از سـال 2۰۰3 میـادی بـا بودجـه 4۰ میلیـون دالری آغـاز شـده اسـت. 
نخسـتین فـاز ایـن مجموعه، سـازه هرمی شـكل كتابخانه »كـوه كتاب« 
)Book Mountain) اسـت كـه توسـط گـروه معمـاری و شهرسـازی 

MVRDV هلنـد طراحی و سـاخته شـده اسـت. 
سـازه كتابخانـه »كـوه كتـاب« در پنج طبقه بـه ارتفاع 2۶ متـر در منطقه 
Spijkenisse در نزدیكـی شـهر روتردام احداث شـده اسـت. در سـاخت 
دیواره هـای بیرونـی مركـزی از بتن، فـوالد و آجر و در نمای داخلی سـازه 
از تركیـب چـوب و شیشـه اسـتفاده شـده اسـت كـه می تواند نـور طبیعی 



رویـدادهـا

9۸

مـورد نیـاز در طـول روز را فراهم كند. 
عـاوه بـر امكان اسـتفاده از نور طبیعی، حس آرامشـی شـبیه هـوای آزاد 
بـرای مراجعه كننـدگان فراهم می شـود و هـر میز بطور اختصاصـی دارای 

یـك چراغ مطالعـه برای تنظیـم نور دلخواه اسـت. 
مـــواد تغییـــر فـــاز، سیســـتم خنك كننـــده مبتنی بـــر مـــدار آب 
خاكســـتری )greywater circuit) و كولـــر خشـــك بـــرای تنظیـــم 

درجـــه حـــرارت محیـــط در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت. 
در سـمت چـپ بخـش ورودی كتابخانـه، پله هـای عریضی قـرار دارد كه 
دسترسـی به طبقـه اول و مركز آمـوزش كودكان را فراهـم می كند؛ طبقه 
دوم بخش اداری و طبقه سـوم بعنوان سـالن مطالعه انتخاب شـده اند و در 
طبقـه چهـارم یك كافی شـاپ و محل اسـتراحت بـا نمای بسـیار دیدنی 
بـه شـهر را تشـكیل می دهد؛ با این حال دسترسـی به هر طبقـه از طریق 

آسانسـور نیز امكان پذیر اسـت. 
سـازه كتابخانـه »كـوه كتـاب« نامـزد دریافـت جایـزه ملی طراحی سـازه 

چوبـی 2۰12 هلند اسـت. 

جایگزین روشنایی خیابانها اختراع شد
طـراح هلنـدی نوارهـای نورانی برای نصـب در جاده ها به جای اسـتفاده از 

روشـنایی طراحی كرده است. 
یـك طـراح هلندی طرحـی را برای نصب خطـوط نورانـی در جاده ها ارایه 
كـرده اسـت كـه دیگـر نیازی بـه نصـب روشـنایی نباشـد. در ایـن طرح 
بـرای خـط كشـی خیابانهـا و جاده هـا به جـای اسـتفاده از رنـگ معمولی 
از نوارهـای مخصوصـی اسـتفاده می شـود كه در شـب از خود نور سـاطع 
می كننـد و می درخشـند. ایـن طـراح هلنـدی معتقـد اسـت با نصـب این 
نوارهـا دیگـر نیـازی به نصب روشـنایی در طـول جاده هاي خارج از شـهر 
نیسـت و در مصـرف بـرق صرفه جویی می شـود. ایـن نوارها با جـذب نور 
روز تـا ده سـاعت روشـنایی در طول شـب ایجـاد می كند. این طـرح برنده 
یكـی از جوایـز برتـر خاقیـت در هلند شـده اسـت. نوارهایی كـه در این 
طـرح اسـتفاده می شـود پوششـی از رنـگ دارند كـه خاصیت جـذب نور و 

بازتـاب آن را در تاریكـی دارند. 

فناوری در خدمت تخریب آسمانخراش ها
بدون  آسمانخراش ها  تخریب  برای  ابداعی  شیوه ای  ژاپنی  شركت  یك 

استفاده از مواد منفجره ارایه كرده است. 
در قلب توكیو آسمانخراشی به نام »هتل گراند پرنس آكازاكا« در حال 
پایین آمدن است، اما هیچ گونه اثری از انفجار یا توپ های مخرب مشاهده 
نمی شود. تمامی آنچه می توان دید این است كه سقف همزمان با نشست 
كردن ساختمان دارای پوشش آلومینیومی به آرامی در حال پایین آمدن است. 
این تخریب توسط شركت »تایسایی« با شیوه  ای كه خود روش پاک تر 
دوستدار محیط در پایین آوردن ساختمان های مرتفع می نامد، انجام می گیرد. 
فناوری به كار برده شده برای محو ساختمان »سیستم بازتولید اكولوژیكی 
تایسایی« نامیده می شود كه فرآیند تخریب را از باال به پایین صورت می دهد 

و هتل را طبقه به طبقه پایین می آورد. 
بدین سان هتل مرتفع 14۰ متری در حال از دست دادن 3۰ متر فوقانی 
خود است و تا ماه مه كامًاً ناپدید خواهد شد. سطوح آن در درون حصاری 
هنگام  به  كه  حالی  در  می شوند  تخریب  كرده،  احاطه  را  ساختمان  كه 
می آورند،  پایین  را  اولیه  سقف  عظیمی،  جك های  طبقات،  آرام  حذف 
ساختمان  از  ناشی  غبار  ذرات  حجم  تخریب،  منطقه  احاطه كننده  ناحیه 
می دهد.  كاهش  معمول  شیوه های  سایر  با  مقایسه  در  مولفه 1۰۰  با  را 
پیش از این كه تخریب آغاز شود، عناصر غیرساختاری ساختمان توسط دست 
حذف می شوند؛ سپس كارگران هنگام نشست قطعات، تیرها و كف پوش 
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بتنی را توسط یك سیستم جرثقیل تولیدكننده الكتریسیته پایین می آورند. 
سنگین  ماشین آالت  از  خاصی  همچنین  و  ساختمانی  مواد  بازیافت  با 
مصرف كننده سوخت های فسیلی، این روش از نشر گاز دی اكسیدكربن تا 

۸5 درصد جلوگیری می كند. 
در ژاپن ۷9۷ ساختمان باالی 1۰۰ متر وجود دارند و حدود 15۰ عدد از آن ها 
تا یك دهه آینده بین 3۰ تا 4۰ سال قدمت خواهند داشت. تخریب این 
ساختمان ها با شیوه های معمول مناسب نیست و شركت های مختلف ژاپنی 

در حال معرفی روش های نوین برای صورت دادن این امر هستند. 

بهبود کیفیت نور المپ هاي ال ای دی
محققان دانشگاه جورجیا راه حلی برای بهبود كیفیت نور LEDهای كنونی 

كه دارای نور سفید سرد هستند ارایه كردند. 
این پژوهشگران با ساخت ماده ساطع كننده نور جدید یا فسفری مدعی اند 
چیزی ساخته اند كه می تواند نخستین LEDجهان باشد كه نور گرم سفید از 
یك تك منبع ساطع كننده نور، تولید می كند. روش هاي كنونی تاش دارند 
تا با تركیب انواع مختلف مواد ساطع كننده نور با مساله نور سرد این المپ ها 
مقابله كنند. اما در واقع استفاده از گستره ای از مواد برای دست یابی به نسبت 

تركیبی مناسب، كار بسیار دشوار و گرانی است. 
در نتیجه، حاصل همیشه ایده آل نیست چرا كه هر ماده در این تركیب، واكنش 
متفاوتی به تغییرات دمایی دارد و ثبات رنگ تحت تاثیر قرار می گیرد. اكنون 
محققان دانشگاه جورجیا توانسته اند با تركیب مقادیر بسیار اندكی از اكسید 
اروپیم با اكسید آلومینیوم، اكسید باریوم و پودر گرافیت بر این مشكل غلبه كنند. 
آن ها این مواد را در كوره در دمای هزار و 45۰ درجه سانتی گراد حرارت 
دادند. این مواد تبخیر شدند، نیروی خاء كوره آن ها را به سوی الیه ای هل 
داد كه این مواد به صورت یك ماده زرد فسفری درخشانی بر روی آن رسوب 
كرد. زمانی كه این تركیب درخشان در یك حباب قرار داده شد و نوری را از 
یك تراشه LEDآبی دریافت كرد، نور سفید و گرمی از خود منتشر ساخت. 
به گفته “ژنگ وی پان” استاد فیزیك و مجری این تحقیقات، این یافته 
از  حاضر  حال  در  دهد.  ارتقا  را  بسته  مكان های  در  نور  كیفیت  می تواند 
المپ هاي LEDعمدتا در نورهای چشمك زدن و المپ هاي خودروها 
استفاده می شود اما نور سفید و سرد آن ها به ویژه در محیط های بسته مانند 

منازل چنگی به دل نمی زند. 
ــن  ــكات ای ــع و مش ــل موان ــرای ح ــاش ب ــون در ت ــان اكن محقق
المپ هــاي جدیــد از جملــه اثربخشــی كــم آن هــا هســتند. نتایــج ایــن 
ــر  ــریه Light: Science and Applications منتش ــات درنش تحقیق

شــده اســت. 

ابداع شیر آبی که دست را خشک می کند!
یك شركت سازنده خشك كن های دست انگلیسی در ابداع جدید خود شیر 
آبی تولید كرده كه عاوه بر ارایه آب همچنین می تواند دستها را پس از 

شست وشو خشك كند. 
در حال حاضر سیستم های شست وشوی دست در بسیاری از رستورانها وجود 
داشته كه از یك خشك كن در كنار شیر آب برخوردارند، اما اختراع جدید 
شركت »دایسون« هر دو كار را از طریق یك مكانیزم جالب و مدرن انجام 

داده كه برای هر دستشویی بطور جداگانه قابل استفاده است. 
این سیستم آب را از زیر یك شیر سرازیر می كنند. پس از پایان شست وشو، 
یك حسگر دیگر دستان فرد را كه به شكل باز در زیر دو مجرا قرار گرفته، 
شناسایی می كند. دستها سپس با هوای گرم منتشر شده از نازل های هوا در 
پایه هر مجرا خشك می شوند. با این فناوری، فرد می تواند یكجا دستان خود 

را شسته و خشك كند. 
ساخت بلندترین برج جهان در سواحل خزر
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بر اساس این گزارش برج آذربایجان هزار و 5۰ متر ارتفاع خواهد داشت و این در 
حالی است كه در طرح ابتدایی 5۶۰ متر ارتفاع برای آن در نظر گرفته شده بود. 
یك شركت ساختمانی در جمهوری آذربایجان قصد دارد در پروژه ای ضمن 
ایجاد چند جزیره مصنوعی در دریای خزر بلندترین برج جهان را نیز در سواحل 
خزر بنا كند. این برج 2۷ درصد بلندتر از برج خلیفه دبی خواهد بود. برج خلیفه 
دبی با ۸2۸ متر ارتفاع هم اكنون بلندترین برج جهان است. بر اساس این 
گزارش برج آذربایجان هزار و 5۰ متر ارتفاع خواهد داشت و این در حالی 
است كه در طرح ابتدایی 5۶۰ متر ارتفاع برای آن در نظر گرفته شده بود. 
این پروژه شامل 41 جزیره مصنوعی به وسعت 25 كیلومتر خواهد بود كه 
در جنوب شهر باكو، پایتخت آذربایجان، ساخته می شود. این پروژه همچنان 
شامل مركز خرید، چند هتل و واحدهای مسكونی نیز خواهد بود. نام این 
پروژه “جزایر خزر” است و ساخت آن از اواخر سال 2۰13 آغاز می شود. ساخت 
این پروژه بزرگ درحالی در دستور كار آذربایجان قرار گرفته كه چندی پیش 
انتشار خبری مشابهی در مورد ساخت جزیره مصنوعی در سواحل دریای 
خزر در كشور تركمنستان اعتراض دوستداران محیط زیست را به دنبال 
داشت. نكته جالب توجه درباره این پروژه آنكه نام آن نیز جزیره خزر است. 
بر اساس این گزارش، ساخت جزیره مصنوعی توسط تركمنستان در دریای 
خزر كارشناسان محیط زیست را نگران كرده است. به عقیده آن ها ساخت 
این جزیره ها می تواند صدمات جبران ناپذیری به اكوسیستم دریایی این 
منطقه وارد كند. بر هم خوردن رسوبات چندهزار ساله بستر دریا و فاضاب 

این جزیره فقط بخشی از این نگرانی ها است. 
جزیره مصنوعی خزر بخشی از طرح گردشگری 5 میلیارد دالری “آوازه” در 
تركمنستان است. این كشور قصد دارد با این طرح جهانگردان را به سواحل 
خود جذب كند. فعاالن زیست محیطی می گویند كه ساخت این جزیره دریا 

را آلوده خواهد كرد. 

ساخت ساختمان ۱0 طبقه در ۴۸ ساعت!
یك شركت كارآفرین هندی با استفاده از قطعات پیش ساخته، سه جرتقیل 
به همراه تیمی متشكل از 2۰۰ كارگر توانسته است با موفقیت یك ساختمان 

1۰ طبقه را در 4۸ ساعت بسازد. 
به گفته شركت Synergy Thrislington،  سازنده این سازه مكعب، این 
دستاورد به احتمال زیاد نخواهد توانست جایزه ای را در رقابت های طراحی 
از آن خود كند اما نشان داده كه چنین سرعتی در فرآیندهای ساخت وساز 

كامًا ممكن است. 
این ساختمان بجای آجر از صفحات فوم پلی یورتان ساخته شده كه عایق 
حرارتی است. عاوه بر فوم؛ 2۰۰ تن فوالد نیز در این سازه بكار رفته است. 
این سازه سریع پس از ساخت از یك پنجم انرژی ساختمان های معمولی 
استفاده می كند. برای تسریع در ساخت این ساختمان، مصالح الزم از حدود 
دو ماه قبل آماده و ذخیره شده بود. به گفته سازندگان، فرآیند پیش ساخته 

باعث كاهش ضایعات و آلودگی محیطی در محل ساخت می شود. 
ایده این پروژه، تمركز توجهات بر فناوری ساخت بهتر با انرژی كارآمد بوده 
كه سازندگان و صاحبان خانه ها را قادر به درآمدزایی طی چند روز بجای چند 
ماه خواهد كرد. همچنین شركت Synergy Thrislington در مورد ایمنی 
این ساختمان اطمینان داده و اعام كرده كه این سازه با مقاومت در برابر 

باالترین كد زلزله ساخته شده است. 

طرح خالقانه مترو »ریاض« 
طـرح خاقانه » زاها حدید« معمار عراقی- انگلیسـی برای ایسـتگاه مترو 
مركزی شـهر ریاض از سـوی مسـئوالن شـهری به عنوان طرح برگزیده 

انتخاب شـده است.
 بـه گـزارش دریچـه خبـر، بـا دو برابر شـدن جمعیت پایتخت عربسـتان، 
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این شـهر پنـج میلیون نفـری به سیسـتم های حمل و نقل پیشـرفته تری 
از جملـه توسـعه خطوط مترو نیـاز دارد.

بر اسـاس پیش بینی صورت گرفته، مترو شـهر ریاض شـامل شـش خط 
متـرو اسـت كه دسترسـی به مناطـق مختلـف از جمله منطقـه اقتصادی 

ملـك عبـداهلل )KAFD( و فرودگاه را تسـهیل می كند.
 ایسـتگاه مترو شـهر ریاض كه طرح آن توسـط » زاها حدید« ارایه شـده، 
یـك سـازه سـه بعـدی موج دار اسـت كـه حركـت و پویایـی شـهر را به 
تصویـر مـی كشـد و عـاوه بر سـهولت دسترسـی بـه منطقـه اقتصادی 
KAFD، یـك فضای دیدنی برای سـاكنان این شـهر پنـج میلیون نفری 

می كند. فراهـم 
ایـن ایسـتگاه در منطقـه ای به وسـعت 2۰ هزار متر مربع سـاخته شـده و 
كلیـد ارتباطی خط یك، پایانه و ایسـتگاه نهایی خط چهار برای مسـافران 

مترو و خط شـش محسـوب می شـود.
بر اسـاس اعام مسـؤوالن شـهری، ایسـتگاه مترو مركزی شـهر ریاض 
تا چهار سـال آینده )سـال 2۰1۷ میادی( تكمیل شـده و بـه بهره برداری 
خواهد رسـید كه به روان سـازی ترافیك منطقه كمك شایانی خواهد كرد.

طراحی استادیومی با بزرگ ترین سقف شفاف جهان
تیـم فوتبـال مینسـوتا وایكینگـز امریـكا، طرح نهایـی برای سـاخت یك 
اسـتادیوم جدید را كه دارای بزرگ ترین سـقف شـفاف جهان اسـت، اعام 

كرد.
بـه گزارش سـرویس فنـاوری خبرگـزاری دانشـجویان ایران )ایسـنا(، این 

اسـتادیوم قرار اسـت در مركز شـهر مینیاپولیس سـاخته شـود.
مهندسـان در نظـر دارنـد به منظور افزایـش مقاومت این سـقف در مقابل 
آب و هـوای سـیبری مانند مینسـونتا، از نوعـی پلیمـر بـه جـای شیشـه 

اسـتفاده كنند.
ایـن سـقف امكان مشـاهده آسـمان و نوعی حـس آزادی را به هـوادارن و 

بازیكنـان می دهد.
در دسـامبر سـال 2۰1۰ سـقف اسـتادیوم متـرودوم در مینیاپولیـس بر اثر 

بارش سـنگین بـرف، سـقوط كرد.
طرح های اسـتادیوم چندمنظـوره جدید كه جایگزین این اسـتادیوم خواهد 
شـد، بخشـی از برنامه یك دهه ای توسـعه دوباره مركز شـهر مینیاپولیس 

گزارش شـده است.
این اسـتادیوم ظرفیت ۶5 هزار نفر را داشـته و بودجه 9۷5 میلیون دالری 

برای سـاخت آن در نظر گرفته شـده است.
هـدف از ارائـه چنیـن طراحـی، انعـكاس تاریـخ، جغرافیـا، آب و هـوا و 

همچنیـن میـراث فن سـاالرانه و معمـاری مینیاپولیـس اسـت.
فضـای داخلـی ایـن ورزشـگاه آن را بـه چندمنظوره تریـن سـاختمان در 

امریـكا بـا پیشـرفته ترین فنـاوری عصـر دیجیتالـی تبدیـل می كنـد.
بزرگ تریـن سـقف شـفاف جهان بـاز نمی شـود و بـرای تحمل بـرف، به 

صورت شـیب دار طراحی شـده اسـت.
این سـقف نیمـه جنوبی اسـتادیوم را می پوشـاند و از اتیلـن تترافلورواتیلن 
به جای شیشـه سـاخته می شـود. این پلیمر شـفاف نور بیشـتری را منتشر 
می كنـد و عایـق بهتـری نسـبت به شیشـه اسـت. ایـن پلیمر قادر اسـت 
4۰۰ برابـر وزنـش را تحمـل كنـد و طول عمر آن 5۰ سـال گزارش شـده 

اسـت. همچنیـن می تـوان آن را بـا لحیـم كاری تعمیر كرد.
بـا ایـن حـال، ایـن مـاده پخش كننده صدا اسـت و سـقف بایـد از چندین 

الیه پرباد سـاخته شـود.
ایـن پلیمر پیشـتر برای سـاخت اسـتادیوم ها و گنبدهای »پـروژه ادن« در 

كورنـوال بریتانیـا نیز به كار رفته اسـت.
تركیـب دیوارهـای عمل پذیـر بـا سـقفی شـفاف و پنجره هـای عظیم در 
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سراسـر اسـتادیوم جدید فرصـت الزم برای تجربه هـر دوی جهان داخل و 
بیـرون به بهتریـن نحو را بـرای فوتبال دوسـتان فراهـم می كند.

بـه عـاوه، ایـن اسـتادیوم قرار اسـت بـه جای شباهت داشـتن به كشـتی 
فضایـی فرود آمـده، بـا مكان هـای مجـاور خـود در آمیزد.

گفتـه می شـود اولیـن مسـابقه فوتبـال اسـتادیوم در سـال 2۰1۶ برگـزار 
خواهد شـد.

آسمانخراشی که بر آب تکیه خواهد زد
طـرح مفهومی »آسـمان خراش تكیه كننـده« جایزه امسـال رقابت طراحی 

DawnTown را از آن خـود كرد.
به گزارش سـرویس علمـی خبرگزاری دانشـجویان ایران )ایسـنا(، در این 

رقابـت مفهوم Miami Lift توسـط Studio Dror طراحی شـده بود.
ایـن آسـمانخراش بـه منظـور اهـداف فرهنگـی طراحـی شـده و از طبقه 
فوقانـی آن می تـوان نمایـی از اقیانـوس و شـهر میامـی را مشـاهده كرد.

همچنیـن طراحی نوین Lemonade Square توسـط Remed، در این 
رقابـت جایگاه دوم را به خـود اختصاص داد.

ایـن طـرح نیـز برای سـاحل میامـی ارائه شـده و یـك پلت فـرم زردرنگ 
مرتفع اسـت.

مســاحت ایــن ســاختمان مفهومــی پنــج هــزار و 4۰۰ متــر مربــع و دارای 
اســتخری عظیــم در بخــش فوقانــی آن و همچنیــن یــك تفرجــگاه در 
قســمت پاییــن اســت. اگــر ارتفــاع تنهــا معیــار داوران ایــن مســابقه بــود،
 Torre De Las Américas حائـز رتبـه اول می شـد. امـا آلفـردو آندیـا 
و موریسـیو گونزالـز طراحان این سـازه مقام سـوم رقابت طراحـی را از آن 

خـود كردند.
ایـن بـرج كه "توفان فضایی"، "سـیاب عمـودی" و "موزه پیـاده روی" 

لقـب گرفتـه، دارای پلت فرم هـای بـا زاویه های متنوع اسـت.
طـرح Great Spirit Woods در ایـن رقابت هـا، عنـوان افتخـاری را 
از آن خـود كـرد. طـرح Great Spirit Woods در واقـع، یـك سیسـتم 
غول پیكـر پراكنـش آب اسـت كه قطرات كوچك را از سـتون های بسـیار 
خـود بـرای خلق یـك مه خنك كننده همـراه بـا آب نما، به بیرون افشـانه 

می كنـد.

رویـدادهـا
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انتخابات شـورای اسـامی شـهر و اهمیت نقش منتخبان در تصمیم گیری و تصمیم سـازی اداره هر شـهر، از جمله مفاهیم و مصادیق بارزي اسـت كه 
بـر لـزوم حضور و مشـاركت گروههـاي مختلف مردم بویژه متخصصـان و فرهیختگان جامعه در این عرصـه تصریح مي كند.

سـازمان نظـام مهندسـي سـاختمان نیـز با لحـاظ نمودن همین وظیفـه خطیر و با تاكید بر سـپردن امور شـهر به دسـت متخصصان شـهري بخصوص 
مهندسـان ضمـن دعـوت از تمامي جامعه مهندسـي اسـتان براي انتخـاب نخبگان این مجموعـه، بر لزوم حمایـت از اعضای خویش تاكید نموده اسـت.
بـه همیـن دلیـل و از آنجا كه آشـنایي با مهندسـان داوطلب حضور در كرسـي هاي شـوراي شـهر مي توانـد امكان راهیابـي متخصصان این حـوزه را به 
ایـن مهـم تسـهیل سـازد از تمامـی نامزدهاي این دوره دعوت شـد تا مختصری از سـوابق فعالیتهاي خـود را به این سـازمان ارایه دهنـد. در عین حال از 
بیـن نامزد هـاي متخصـص در مشـهد تنهـا 4۷ نفـر تصویر و سـوابق مورد درخواسـت را ارایـه كرده اند كه به شـرح ذیل و بر اسـاس حـروف الفبا تقدیم 
حضورتـان مـي كنیـم ضمـن آنكه اسـامي سـایر افراد با مشـخصات كامـل و قابل تطبیق بـا بایگاني اعضاي سـازمان در دسـترس قـرار نگرفت و علي 
رغـم تـاش سـازمان مبنـي بـر درج مشـخصات تمامي همـكاران كاندیدا، به لحـاظ فقدان اطاعـات كامل ارائه شـده به سـازمان، تنها به لیسـت ارائه 
شـده در ذیل اكتفا مي گردد. در خصوص كاندیداهای شـورای اسـامی سـایر شـهرهای اسـتان نیز، متاسـفانه تا زمان تنظیم این فهرسـت اسـامی تایید 

صاحیت شـده از سـوی مراجع ذیصاح به دسـتمان نرسـیده و بنابر این از درج و انتشـار آن معذوریم. 

لیست تعدادي از کاندیداهاي شوراي اسالمي شهر مشهد که عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان 
خراسان رضوی مي باشند )براساس حروف الفبا (

نام و نام خانوادگي: ابوالقاسم ابراهیمي نژاد
رشته: عمران

حوزه انتخاباتي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مهدي امیني زاده 
رشته: عمران

حوزه انتخاباتي: مشهد

نام و نام خانوادگي: امیر هوشنگ انصاري 
رشته: عمران 

حوزه انتخاباتي: مشهد

نام و نام خانوادگي: علي ایل بکي گلسـتاني
رشته: معماري

حوزه انتخاباتي: مشهد

نام و نام خانوادگي: حسین آذري 
رشته: عمران 

حوزه انتخاباتي: مشهد

نام و نام خانوادگي: علیرضا احمدي نیت 
رشته: نقشه برداري 

حوزه انتخاباتي: مشهد

خالصه اي از سوابق: 
داراي مـدرک مهندسـي عمـران و فـوق لیسـانس مدیریـت پـروژه و سـاخت | داراي پروانه اشـتغال بـه كار پایه دو 
مهندسـي | عضـو انجمن كارشناسـان رسـمي سـاختمان خراسـان رضـوي | عضو انجمـن مدیران پروژه خراسـان 

رضـوي | عضـو انجمـن صنفي تخصصي مهندسـان عمـران خراسـان رضوي |
عضو انجمن شركت هاي ساختماني و تاسیساتي خراسان رضوي

خالصه اي از سوابق: 
كارشناس عمران، كارشناس ارشد عمران راه و ترابري | طراحي راه و ایمن سازي و ترافیك، شركت مشاور زیگورات سازه 
خوزستان ۸۷تا ۸9 | امور عمراني شركت عمراني ارشد بنیان توس و شركت سرمایه گذاري هوگل | طراحي راه و ایمن سازي 
و ترافیك شركت مشاور سیوان شرق و همچنین در شهرداري مشهد | تدریس در دانشگاه مشهد و شهرستان ها حدود 2۰ 
درس تخصصي | ارائه ۷ مقاله و پژوهش علمي در زمینه ایمن سازي جاده اي و ترافیك، كنفرانس هاي داخلي و بین المللي

خالصه اي از سوابق: فوق لیسانس عمران سازه
كاندیداي مورد تایید انتخابات مجلس شوراي اسامي در دوره نهم

مدرس دانشگاه - كارشناس رسمي دادگستري
كارشناس امور ارزیابي اماک و مشاركت در ساخت بانك ملت، بانك مسكن، بانك شهر و موسسه مالي و اعتباري فردوسي 

كارشناس و ارزیاب خسارت بیمه مركزي جمهوري اسامي ایران

خالصه اي از سوابق: 
مسوول اجرایي شركت هتل سازان سینور )به مدت یك سال(

سرپرست كارگاه شركت كاواک ایستا )به مدت یك سال( 
دو سال كارشناس عمران- ناظر )معاونت عمران شهرداري طرقبه(

خالصه اي از سوابق: 
معاون اداري و مالي سازمان زمین شهري خراسان بزرگ به مدت دو سال | مسوول امور مهندسین ناظر شهرداري مشهد به 
مدت شش سال | دبیر كمیسیون تسهیات و توافق شهرداري مشهد به مدت دو سال | معاون فني و شهرسازي شهرداري 
منطقه 3 مشهد به مدت چهار سال | مدیرعامل مهندسین مشاور بریس طرح با تخصص شهرسازي به مدت نه سال | 

كارشناس واحد مطالعات كمیته آب جهاد سازندگي خراسان بزرگ به مدت پنج سال

خالصه اي از سوابق: 
كارشناس رسمي دادگستري در رشته راه و ساختمان، نقشه برداري نظارت ساختمان | سابقه عضویت در هیئت مدیره 
كانون كارشناسان رسمي دادگستري | سابقه عضویت در گروه تخصصي نقشه برداري سازمان نظام مهندسي ساختمان 
خراسان رضوي | سابقه تدریس در كاسهاي ارتقاء پایه نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي | سابقه تدریس در 
كاسهاي ضمن خدمت كانون كارشناسان رسمي دادگستري | سابقه تدریس در كاسهاي ضمن خدمت سازمان 

ثبت اسناد و اماک كشور

نام و نام خانوادگي: محمدرضا بزنگاني 
رشته: مکانیک

حوزه انتخاباتي: مشهد

خالصه اي از سوابق: لیسانس مهندسي مكانیك حرارت و سیاالت | ناظر مقیم پروژه مجتمع فرهنگي تفریحي وكیل آباد و 
مجتمع فرهنگي تفریحي كوهسنگي)مهندسین مشاور بافت شهر( | ناظر مقیم ساختمان و سایت مركزي پایانه اصلي ترمینال 
مسافربري مشهد)مهندسین مشاور تهران بركلي( | تكنسین اجرایي پروژه مجتمع تجاري پروما- میدان جانبازمشهد )شركت 
تاسیساتي آبنور طوس( | ناظر مقیم پروژه یك هزار واحدي پردیس انتهاي بلوار وكیل آباد مشهد )مهندسین مشاور پردیس 

شرق( | تكنسین اجرایي ساختمان مركزي شركت گاز- بلوار خیام )شركت ساختماني پي راه(
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نام و نام خانوادگي: 
محمدرضا چراغچي باشي آستانه 

رشته: عمران 
حوزه انتخاباتي: مشهد

نام و نام خانوادگي: دانیال چاوشي
رشته: معماري

حوزه انتخاباتي: مشهد

نام و نام خانوادگي: غالمعلي ثنائي
رشته: معماري

حوزه انتخاباتي: مشهد

نام و نام خانوادگي: الهام حسیني محراب 
رشته: عمران

حوزه انتخاباتي: مشهد

نام و نام خانوادگي: بهروز حصیریان 
رشته: عمران

حوزه انتخاباتي: مشهد

نام و نام خانوادگي: محمد جواد حمید 
رشته: معماري

حوزه انتخاباتي: مشهد

خالصه اي از سوابق: 
عضـو حقیقـي انجمـن شـركت هاي سـاختماني و تاسیسـاتي اسـتان خراسـان رضـوي | پیمانكار شـخص حقیقي 
سـازمان برنامه و بودجه با2۰ سـال سـابقه اجراي پروژه هاي عمراني، استاني،شـهري و روسـتایي | عضو سـازمان 
بسـیج مهندسـین اسـتان، عضـو انجمن مهندسـي ارزش ایـران | عضـو انجمن فـارغ التحصیان دانشـگاه علم و 

صنعـت ایران | عضو مشـاوران دوره سـوم شـوراي اسـامي شـهر مشـهد | عضـو انجمن هیدرولیـك ایران 

خالصـه اي از سـوابق: مهنـدس معمـار و داراي پروانـه اشـتغال بـه كار نظـارت | نظـارت در پروژه هـاي عمرانـي 
و شهرسـازي شـهر مقـدس مشـهد در مهندسـي مشـاور طـوس آب از سـال 13۸۰ تـا 1392 بـه مدت 12 سـال | 
استـاد دانشـگاه در رشـته طراحـي شـهري و شهرسـازي، طراحي نمـا و دكوراسـیون داخلي با نرم افـزار تخصصي 
معماري3DMAX | ناظر پروژه هاي عمراني شـهرداري مركز از طرف مهندسـي مشاور طوس آب در شهر | مترجم 
نـرم افـزار تخصصي معماري 3DMAX به بیان معماري جهت اسـتفاده دانشـجویان و مهندسـین معمار و عمران

خالصـه اي از سـوابق: مـدرس هنرسـتان ها و مدارس عالي شـهر مشـهد تـا سـال 1355 | معاون انسـتیتو تكنولوژي 
مشـهد تا 135۷ | رئیس انسـتیتو تكنولوژي معماري مشـهد تا سـال 1359 | اشـتغال در گروه نوسازي و تجهیز مدارس 
خراسـان | اشـتغال به تدریس در آموزش و پرورش تا 13۷3 | تاسـیس شـركت آثار طوس )پیمانكاري و انبوه سـازي( 
در سال13۷1 | دبیــر انجمـن انبـوه سـازان خراسـان رضـوی | عضــو شـورای مسكـن استـان خراسـان رضـوی | 
عضــو هیات مدیره كانون سـرا سـری انبوه سـازان كشـور | مدیـر اجرایی پروژه خیابـان جدیداالحـداث صاحب الزمان

خالصه اي از سـوابق: حائز رتبه اول در مقاطع تحصیلي كارشناسـي رشـته عمران و كارشـناس ارشـد عمران سازه، 
نخبه علمي كشـور | كارشـناس ارشـد سـازه شـركت مهندسین مشـاور كاوش پي مشهد | كارشـناس سازه شركت 
آب منطقه اي خراسـان رضوي | عضو شـوراي صنفي دانشـگاه صنفي و عضو بسـیج دانشـجویي این دانشـگاه | 
عضو بسـیج مهندسـین مشـهد، عضو انجمن مهندسـي ارزش ایران | مدرس دانشـگاه پیام نور فریمان. ارائه دهها 

مقالـه علمي و پژوهشـي در كنفرانس هاي ملـي و بین المللي

خالصه اي از سوابق: 
كارشـناس عمـران | عضـو هیئت مؤسـس انجمن صنفي بتن آماده خراسـان رضـوي | دو دوره بـازرس علي البدل 
در انجمـن صنفـي بتـن آمـاده خراسـان رضـوي | عضویت انجمـن صنفي بتـن آماده خراسـان رضوي | سـهامدار 
و عضـو هیئـت مدیـره شـركت فرآورده هـاي بتنـي بعثـت | از سـال 13۸5بـه سـمت مدیـر تولیـد و فني شـركت 

فرآورده هـاي بتنـي بعثت 

خالصه اي از سوابق: 
مدیرعامـل شـهرک صنعتـي كاویان | عضو هیئت مدیره شـهرک صنعتي مشـهد | مشـاور خانه صنعـت و معدن و 
معـدن و تجـارت خراسـان رضوي | عضو خانه مطبوعات خراسـان و فعالیت مطبوعاتي حدود 15سـال | سرپرسـت 

روزنامـه دنیاي اقتصاد 

نام و نام خانوادگي: ابراهیم پریساي 
رشته: عمران

حوزه انتخاباتي: مشهد

نام و نام خانوادگي: حسن پور حسیني 
رشته: عمران 

حوزه انتخاباتي: مشهد

نام و نام خانوادگي: قاسم پورعلي 
رشته: مکانیک

حوزه انتخاباتي: مشهد

خالصه اي از سوابق: 
فارغ التحصیل رشته راه و ساختمان )مهندس عمران( از دانشگاه آدامسون مانیل در سال 1359 | رئیس اداره طرح و بررسي هاي 
شهري و عمراني | مدیر اداره نظارت و كنترل پروژه هاي عمراني شهرداري | معاونت فني و عمراني منطقه - شهردار مناطق 3و 
1۰ و 4و ۶ به مدت حدود بیست سال طي همین سال ها عضو كمیسیون ماده صد| عضو كمیسیون توافق و تسهیات، عضو 

كمیته انضباط پرسنلي شهرداري | رئیس هیئت مدیره كانون بازنشستگان شهرداري 

خالصه اي از سوابق: كارشناسی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد 13۷1 )22سال سابقه ( و كارشناسی ارشد عمران 
سازه فردوسی مشهد مقطع پایان نامه | دو دوره عضو اصلی هیات مدیره و نایب رئیس )اصلی سازمان ( سازمان از ۸5 تاكنون 
ادامه دارد | دو دوره رئیس و نائب رئیس گروه تخصصی عمران از ۸2 ادامه دارد و مدیریت فنی و خدمات فنی بیش از 3۸ ماه 
| مدرس دوره های آموزشی مهندسین و سرویس سردبیری ماهنامه طاق و چند طرح پژوهشی و تحقیقاتی ساختمانهای بلند و 
آجری | مدیر پروژه و محاسب و ناظر و مجری بیش از 1۰۰ پروژه عمران و خصوصی و صنعتی ازسال ۷1 در شمال شرق كشور 
| عضو مجمع مشاوران كمیسیون عمران شورای شهر برای چند دوره متوالی | كارشناس رسمی دادگستری و نظام مهندسی

خالصه اي از سوابق: 
كارداني تاسیسات - كارشناس مكانیك سیاالت | داراي پروانه اشتغال به كار پایه 3 طراحي و نظارت در سازمان نظام مهندسي 
ساختمان خراسان رضوي | عضویت در سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي | مدرس سازمان آموزش فني و 
حرفه اي كشور | عضو جامعه مهندسین خیر استان خراسان رضوي | مسوول گروه هاي آموزشي پژوهشي رشته تأ سیسات 

اداره كل فني و حرفه اي استان خراسان رضوي

نام و نام خانوادگي: کریم خاکي 
رشته: عمران

حوزه انتخاباتي: مشهد

خالصه اي از سوابق: 
مجـري سـاختمان ۷ واحـدي در سـال 1391 | تأسـیس شـركت طراحـان سـپهر در سـال 139۰ | عضـو تیم ملي 
جمهوري اسـامي ایران در رشـته ي كشـتي | معاونت بسیج داننشـجویي در زمان تحصیل در دانشگاه | مدیرعامل 

شـركت طراحان سـپهر | قهرماني ۷ سـاله در رشـته كشتي آزاد در اسـتان خراسان 
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نام و نام خانوادگي: غالمرضا زعیمي 
رشته: عمران

حوزه انتخاباتي: مشهد

خالصه اي از سوابق: 
عضو شـوراي اسـامي شـهر مشـهد دوره سـوم و رئیس كمیسـیون حمل و نقل | مدیرعامل شـركت دوام گسـتر 
طـوس | عضـو هیئـت مدیـره جهاد نصر | مدیرعامل سـازمان پایانه هاي مسـافربري شـهرداري | معـاون عمران و 

صنایع روسـتایي جهاد سـازندگي خراسـان | مدیر آبخیزداري جهاد سـازندگي خراسـان

نام و نام خانوادگي: سیده الهه ذوقي حسیني
رشته: معماري

حوزه انتخاباتي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مهدي ذاکرالحسیني 
رشته: عمران 

حوزه انتخاباتي: مشهد

نام و نام خانوادگي: محمد رضا دیمه کار
رشته: عمران 

حوزه انتخاباتي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مهدي راستین 
رشته: معماري

حوزه انتخاباتي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مهدي رحماني 
رشته: عمران 

حوزه انتخاباتي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سید حمید رضوي
رشته: برق

حوزه انتخاباتي: مشهد

خالصه اي از سوابق: 
كارشـناس ارشـد معماري | عضو هیأت علمي دانشـگاه آزاد اسـامي | عضو شوراي پژوهشـي دانشگاه آزاد اسامي 
| معاون آموزشـي آموزشـكده سـما، مدیر گروه معماري آموزشـكده سـما | نویسـنده كتاب معماري بقایاي ایراني | 

داراي پروانه اشـتغال به كار پایه 2 مهندسـي

خالصه اي از سوابق: 
فـوق لیسـانس عمـران - سـازه هاي هیدرولیكـي | معـاون وزیر مسـكن و شهرسـازي، مدیرعامـل و رئیس هیئت 
مدیـره شـركت عمـران شـهرهاي جدیـد | معـاون وزیـر مسـكن و شهرسـازي مدیرعامـل و رئیس هیئـت مدیره 
سـازمان ملـي زمیـن و مسـكن | معـاون هماهنگـي امور عمرانـي اسـتانداري قم | مدیـركل بنیاد مسـكن انقاب 

اسـامي خراسـان | رئیـس هیئـت مدیره سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان اسـتان قم

خالصه اي از سوابق: 
 لیسـانس عمران، فوق لیسـانس برنامه ریزي شـهري | مدیرگروه و مدرس دانشـگاه فرهنگیان به مدت 15 سـال | 
مدیرگروه و مدرس دانشـگاه فني و حرفه اي به مدت 15 سـال | عضو پایه یك سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان 
خراسـان رضـوي | مدیـر دفتـر نظـارت سـازمان نظـام مهندسـي در شـهرک مهرگان | عضو بسـیج مهندسـین و 

كاندیداي دوره قبل شـوراي شـهر مشهد 

خالصه اي از سوابق: 
مدیرعامل شـركت عرش سـازان پارت به مدت 3 سـال)زمینه فعالیت ابنیه( | مدیرعامل شـركت خانه سـفید)زمینه 
فعالییـت ابنیـه( | رئیـس هیئـت مدیره شـركت خشـت سـازان توس بـه مـدت 2 سـال)مدیر حقوقـي( | طراحي و 
زیباسـازي اورژانـس مركـزي بیمارسـتان امام رضا)ع( | طراحي و محاسـبه سـاختمان CRM بیمارسـتان امام رضا 

)ع( | طراحـي و سـاخت فضـاي غرفه دائمي نمایشـگاه بین المللي مشـهد 

خالصه اي از سوابق: 
مـدرس دانشـگاه از سـال ۸۶ تـا كنـون | عضـو جامعـه بین المللي مهندسـین حمـل و نقل | عضو مركـز تحقیات 
فني و اقتصادي دانشـگاه فردوسـي مشـهد | عضو سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان از ۸۶ تا كنون | مدیر شركت 

مهندسـین مشـاور ریپر از ۸۷ تا كنون 

خالصـه اي از سـوابق: مهنـدس برق- قدرت، دانشـجوی كارشناسـی ارشـد فیزیك هسـته ای | افتخـار مدیریت 
پروژه هـای برزگ در شـهرهای كربای معلي و نجف اشـرف | سـابقه بیش از 1۰ سـال فعالیـت اجرائی و مدیریتی 
پروژه هـای ملـی مرتبـط در سـطح كشـور | عضـو انجمن مهندسـین خیـر و انجمن صنفی مهندسـان برق اسـتان 
خراسـان رضـوی | سـابقه كاندیداتـوری در انتخابـات هیـأت مدیره و گروه های تخصصی سـازمان نظام مهندسـی 
سـاختمان خراسـان رضوی | طراح، ناظر، مشـاور و صاحب نظر در زمینه های سـاختمانی، امور شـهری و اجتماعی

نام و نام خانوادگي: رضا خویشاوندي 
رشته: مکانیک

حوزه انتخاباتي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سجاد داغستاني 
رشته: معماري

حوزه انتخاباتي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مجتبي دالور 
رشته: برق

حوزه انتخاباتي: مشهد

خالصه اي از سوابق: 
لیسـانس مهندسـي تاسیسـات مكانیكـي | سـابقه فعالیت در دفتـر مركز آمـار ایران: اسـتانداري خراسـان رضوي | 
سـابقه فعالیت در سـازمان صنایع و معادن خراسـان | مدیرعامل شركت مهندسـي و تاسیساتي ساختماني آب فشان 
زمرد مشـهد | عضو سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان و كاردانهاي فني سـاختمان استان خراسـان رضوي | عضو 

سـازمان هاي بسـیج سازندگي و بسـیج مهندسین اسـتان خراسان رضوي 

خالصه اي از سـوابق: فعالیت بعنوان مدیریت دفتر فني مهندسـین مشـاور پیرازبوم | فعالیت بعنوان نماینده مشـاور 
در شـهرداري منطقـه ثامـن | مدیریـت دفتر فني مهندسـین مشـاور بافت شـهر به مدت 2 سـال | فعالیـت بعنوان 
طـراح و مشـاور در پروژه هـاي خاصـي چـون هتل قصر و هتل گلشـن )تامیـن اجتماعي نیروهاي مسـلح( | فعالیت 
بـه عنـوان طـراح و مشـاوره مطالعاتي مدرسـه علمیه حاج آقا موسـوي نـژاد | مشـاوره و نظارت در سـاخت چندین 

پروژه مسـكوني- تجاري و... 

خالصه اي از سـوابق: مشـاور عالي رئیس كمیسـیون اجتماعي مجلس شـوراي اسـامي و نماینده مردم شـیروان 
جناب دكتر عبدالرضا عزیزي | كاندیداي انتخابات سـومین دوره شـوراي اسـامي شـهر مقدس مشـهد | دو مرحله 
حضـور داوطلبانـه در خـط مقدم جبهه هاي نبرد حق علیه باطل | تاسـیس حسـینیه و هیئت جوانـان ابوالفضلي )ع( 
رباط شـیروان | انجام وظیفه در سـمت هاي سرپرسـت- معاونت و مدیریت در وزارت آموزش و پرورش | همكاري 

بـا اصنـاف، اتحادیه ها، صنایع، و واحدهاي تولیدي در سـطح كشـور
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نام و نام خانوادگي: مهران علیپور
رشته: مکانیک

حوزه انتخاباتي: مشهد

خالصه اي از سوابق: 
عضو سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان خراسـان رضوي 3 سـال | مدیر اجرائي پروژه هاي آب و فاضاب مشـهد 
مقدس 4سـال | تدریس در دانشـگاه هاي مشـهد 2 سـال | عضو فعال انجمن مهندسـین مكانیك خراسـان رضوي 

| عضویت فعال در بسـیج ادارات 

نام و نام خانوادگي: سید علي ضیایي 
رشته: عمران

حوزه انتخاباتي: مشهد

نام و نام خانوادگي: ماشاا... صمدي
رشته: برق

حوزه انتخاباتي: مشهد

نام و نام خانوادگي: محمد حسن شاهید 
رشته: برق

حوزه انتخاباتي: مشهد

نام و نام خانوادگي: 
نعمت ا... ظریف بهاء نژاد موسوي 

رشته: عمران
حوزه انتخاباتي: مشهد

نام و نام خانوادگي: 
ناصر ظریف مقدم باصفت

رشته: عمران
حوزه انتخاباتي: مشهد

نام و نام خانوادگي: حسن عبدا... پور
رشته: عمران 

حوزه انتخاباتي: مشهد

خالصه اي از سوابق: 
عضو هیئت علمي گروه عمران دانشـگاه فردوسـي مشـهد از سـال 13۸۸ تا كنون | فارغ التحصیل فوق لیسـانس 
مهندسـي عمران-گرایـش راه و شهرسـازي | عضـو كمیتـه برنامـه ریـزي و تطبیق درسـي گروه عمران دانشـگاه 
فردوسـي مشـهد | ارائـه و چـاپ 1۸ مقالـه در كنفرانس هـا و مجـات علمي معتبـر تخصصي مهندسـي عمران | 
ثبـت 3 اختـراع در اداره ثبـت اختراع و مالكیت اسـناد در جمهوري اسـامي ایران | عضو بنیـاد علمي نخبگان ایران

خالصه اي از سـوابق: دارنده مدرک كارشناسـي در رشـته مهندسـي برق از دانشـگاه آدامسـون كشـور فیلیپین و 
كارشـناس ارشـد در رشـته مدیریت از دانشـگاه مدیریت دولتی | آغاز خدمت در جهاد سـازندگي خراسـان و مجري 
طـرح و مدیـر عامـل شـركت قند دزفول وابسـته بـه وزارت صنایـع | خدمـت در وزارت دفاع و پشـتیباني نیروهاي 
مسـلح | خدمت در وزارت نفت شـركت هاي پتروشـیمي بندر امام )ره( و پتروشیمي خراسـان | از سال 13۷3 تاكنون 
شـركت هواپیمایي آسـمان پایگاه مشـهد | عضویت در انجمن اسـامی دانشـجویان فیلیپین قبل از انقاب و عضو 

انجمن اسـامی فارغ التحصیـان فیلیپین تاكنون 

خالصه اي از سوابق: لیسانس مهندسي برق
خدمت در صنعت برق كشور بمدت 35 سال 

مشاور و مجري پروژه هاي بزرگ عمراني و بیمارستاني در شهر مشهد و استان خراسان رضوي بمدت 1۰ سال
عضویت در سازمان نظام مهندسي از سال 13۷۷

كاندیداي نمایندگي مجلس هشتم از حوزه انتخابیه مشهد و كات 

خالصه اي از سوابق: 
كارشـناس عمران - گذراندن دوره مدیریت و اجراء از موسسـه آموزش عالي آسـیا | عضو شـوراي انجمن اسـامي 
دانشـكده مهندسـي 135۸تا13۶5 | بازنشسته سـپاه پاسداران انقاب اسـامي | 33 ماه افتخار حضور در جبهه هاي 
نبرد حق علیه باطل در غرب و جنوب كشـور | مسـوول روابط عمومي و جانشـین فرمانده سـپاه سـقز سـال1359 

تا13۶2 | مدیر عامل شـركت تعاوني مسـكن شـهید عامل سپاه سـال1359تا 13۷5

خالصـه اي از سـوابق: دوازده سـال سـابقه فعالیـت حرفـه اي و ارائـه خدمـات مدیریتـي مشـاوره اي و طراحـي 
پروژه هـاي عمرانـي در مشـهد مقدس و كشـور | عضو كمیسـیون فني و كنترل مضاعف سـازمان نظام مهندسـي 
| مولف بیش از بیسـت مقاله علمي و سـابقه تدریس در دانشـگاه صنعتي شـاهرود، دانشـگاه آزاد اسـامي مشـهد، 
دانشـكده فنـي شـهید منتظري مشـهد و تعـدادي از موسسـات خصوصي | اسـتاد راهنما و مشـاور پایـان نامه هاي 

ارشـد و دكتراي دانشـگاه هاي صنعتي شـاهرود و فردوسـي و دانشـگاه آزاد اسـامي 

خالصه اي از سوابق: 
كارشـناس رسـمي دادگسـتري | پایه یك محاسـبه و نظارت و عضو سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان خراسـان 
رضوي | مدیر مسـوول دفتر فني مهندسـي 414 و مدیریت پیشـخوان شهرداري مشـهد)414( | عضو هیئت مدیره 
تعاوني مسـكن كاركنان بهزیسـتي | كارشـناس ارشـد و كارمند اداره كل بهزیسـتي خراسـان رضوي | عضو هیئت 

مدیره شـركت بلور سـازه پرداز

نام و نام خانوادگي: محمد جواد زهراعیان
رشته: مکانیک 

حوزه انتخاباتي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سید محمد سجادي عطار
رشته: عمران

حوزه انتخاباتي: مشهد

نام و نام خانوادگي: ابوالفضل سویزي
رشته: عمران

حوزه انتخاباتي: مشهد

خالصه اي از سوابق: 
لیسـانس مهندسـي مكانیك - دانشـجوي فوق لیسـانس مهندسـي مكانیك- گرایـش تبدیل انـرژي | عضو نظام 
مهندسـي سـاختمان خراسـان رضوي | عضو انجمن اسـامي مهندسـین | عضو هیئت موتلفه اسامي | عضو غیر 
فعال در تاسـیس بسـیج دانشـگاه علوم تحقیقات | فعالیت در زیباسـازي شـهر و همكاري با پیمانكاران شـهرداري 

شهر مشـهد مقدس

خالصـه اي از سـوابق: فوق لیسـانس مهندسـي عمران )سـازه( از دانشـگاه صنعتي شـاهرود، لیسـانس عمـران از 
دانشـگاه علم و صنعت ایران، اسـتاد دانشـگاه فني و حرفه اي)دانشـكده شـهید منتظري مشـهد( | مدیر آزمایشـگاه 
 | )ICI(كنتـرل كیفیـت پـروژه خط 2 قطار شـهري مشـهد | عضو هیئت مدیـره انجمن بتن ایران شـعبه خراسـان
معـاون تضمیـن و كنتـرل كیفیـت كارخانه بتـن پروژه بندر پتروشـیمي پارس عسـلویه | عضو دفتر مهندسـي 2۷۷ 

)پایه 3 نظارت و محاسـبه( | عضو بسـیج اسـاتید و بسـیج مهندسین

خالصه اي از سوابق: 
كارشناس مهندسي عمران

اجراي پروژه هاي مسكوني به متراژ ۷5۰۰ متر مربع
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نام و نام خانوادگي: 
سید ناصر علیزاده جواهري 

رشته: عمران
حوزه انتخاباتي: مشهد

نام و نام خانوادگي: محمود فغفور مغربي 
رشته: عمران

حوزه انتخاباتي: مشهد

نام و نام خانوادگي: احسان قاسمیان 
رشته: معماري

حوزه انتخاباتي: مشهد

خالصه اي از سوابق: 
مدیـر پـروژه 4۷2 واحدي مسـكن 3۰ مهر گلبهار | مدیر پروژه 1۶2 واحدي تعاوني مسـكن پیام اسـكان مهر)الدن 
۷( | مدیرعامـل شـركت كیـان پردیس شـرق | مدیرعامل شـركت ایمـاژ بناي پیشـتاز | داراي پروانه اشـتغال بكار 

نظام مهندسـي پایه یك محاسـبه و نظـارت عمران

خالصـه اي از سـوابق: كارشناسـی عمـران از دانشـگاه علـم و صنعـت ایران 13۶۶، كارشناسـی ارشـد و دكتـری از عمران در سـازه های 
هیدرولیكـی از دانشـگاه هیروشـیما ژاپن 13۷4 | اسـتاد تمام دانشـگاه فردوسـی مشـهد بـا بیـش از 3۰ مقاله علمی پژوهشـی، 15۰ مقاله 
كنفرانسـی و بیش از 1۰ طرح پژوهشـی كاربردی در رابطه با رفع مشـكات سـازمانهای مختلف در سـطح استان و كشـور | عضو سازمان 
نظام مهندسـی اسـتان خراسـان و تشـكلهای تخصصی مربوطه، مدیریت گروه عمران در دو دوره، معاونت دانشـكده مهندسـی، مسـوول 
مهندسـی پردیس بین الملل دانشـگاه فردوسـی مشـهد | حضور در جبهه های حق علیه باطل، عضویت در جهاد دانشـگاهی دانشگاه علم و 
صنعت، عضویت در دفتر فنی جهاد سـازندگی تهران | عضویت در انجمن اسـامی دانشـجویان خارج از كشـور، عضو بسـیج اسـاتید كشور 

خالصه اي از سوابق: 
مدیرعامـل و عضـو هیئـت مدیـره تعاونـي نظـام مهندسـي سـاختمان خراسـان رضـوي | نماینـده اسـتان و عضو 
كمیسـیون رفاه و ورزش سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان كشـور | رئیس كمیته ورزش سـازمان نظام مهندسـي 
سـاختمان خراسـان رضـوي | عضـو انجمن فنـي كنترل كیفیت صنایـع ایران | نائب قهرمان دسـته فوق سـنگین 

در مسـابقات وزنه برداري كشـور | عضو بسـیج مهندسـین خراسـان رضوي

نام و نام خانوادگي: مجید لگزیان
رشته: برق

حوزه انتخاباتي: مشهد

نام و نام خانوادگي: عبدالزهرا کشمیري 
رشته: برق

حوزه انتخاباتي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مهرداد قربان زاده 
رشته: معماري

حوزه انتخاباتي: مشهد

نام و نام خانوادگي: شراره معدنیان 
رشته: معماري 

حوزه انتخاباتي: مشهد

نام و نام خانوادگي: محمود هراتي 
رشته: شهرسازي

حوزه انتخاباتي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مجید یزداني 
رشته: معماري

حوزه انتخاباتي: مشهد

خالصه اي از سـوابق: عضو هیئت مدیره انجمن سیسـتمهاي هوشـمند ایران | مشـاور برق و نیرورسـاني شـركت 
شـهركهاي صنعتي اسـتان خراسـان رضوي | مشـاور برق و انرژي شهرداري مشهد )سـازمان پاركها و فضاي سبز( 
| نماینده تام االختیار سـازمان پاركها و فضاي سـبز در زیبا سـازي و محیط شـهري شـهرداري مشـهد | كارشـناس 
نظارت عالیه و عضو كمیسـیون انرژي و گروه تخصي برق سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان خراسـان رضوي | 

مـدرس دانشـگاه، مدیـر عامل و رئیس هیئت مدیره شـركت فناوري انرژي آریا گسـتر شـرق

خالصه اي از سوابق: كارشناس ارشد مدیریت گرایش سیستم و بهره وري در سال 13۷2 | مشاور استاندار خراسان 
و مدیر كل سیاسي انتظامي استانداري | مدیركل موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي خراسان | رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل مهندسین مشاور در امور مشاوره، سرمایه گذاري و مطالعات امكان سنجي گرایش تخصصي ساختمان، 
مسكن و شهرسازي | عضو پایه یك سازمان نظام مهندسي ساختمان و اولین رئیس گروه تخصصي مربوطه | عضویت 

در انجمن مشاوران مدیریت ایران، مهندسین صنایع، كارشناسان و خبرگان صنعتي و كانون مشاوران اعتباري

خالصـه اي از سـوابق: مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شـركت مهندسـي فضاهاي معماري و ابنیـه پارتیان )داراي 
گریـد پیمانكاري سـاجات( | عضو سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان خراسـان رضـوي | عضوكانون كارشناسـان 
رسـمي دادگسـتري خراسـان رضـوي | طـرح بهسـازي و توانبخشـي محورهـاي فرهنگي- تاریخي شـهر مشـهد 
| تدریـس در واحـد علـوم تحقیقـات دانشـگاه آزاد اسـامي خراسـان رضوي )ارشـد معماري( دانشـگاه آزاد مشـهد 

)كارشناسـي معمـاري( خیـام و مؤسسـات دیگـر | همـكاري در تالیف طرح هاي پژوهشـي شـهرداري ها

خالصه اي از سوابق: 
مشـاور معاونت شهرسـازي و معماري شـهرداري تهران | مشـاور ریاسـت سـازمان نظام مهندسـي ساختمان كشور 
| عضویـت كمیتـه بازنگـري مبحث 4 مقررات ملي سـاختمان كشـور | عضو كمیته تخصصي سـازمان زیباسـازي 
شـهرداري تهـران | عضـو هیئت مدیره سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان اسـتان خراسـان رضـوي دوره پنجم | 

شـهردار منطقه شـش مشهد

خالصه اي از سـوابق: فوق لیسـانس شهرسـازی از دانشـگاه تهران 13۷1 | بازنشسـته جهاد كشـاورزی 1359 - 
13۸9 | عضـو هیـات علمـی و رئیس بخش تحقیقات روسـتایی مركز تحقیقات كشـاورزی خراسـان رضوی 13۷۶ 
13۸5 | مدرس گروه معماری دانشـكده هنر و معماری دانشـگاه آزاد مشـهد 13۷۸ ادامه دارد | عضو هیات رئیسـه 
گروه شهرسـازی نظام مهندسـی سـاختمان خراسـان رضوی 13۷4 - 13۸۸ | دارنده عنوان مقاله برتر در سـمینار 

نقد عملكرد شـهرداری مشـهد از منظـر مهندس 13۸1 

خالصـه اي از سـوابق: كارشـناس ارشـد معمـاري - مدرس دانشـگاه معماري و شهرسـازي دانشـگاه فردوسـي | 
عضـو هیئـت علمـي دانشـگاه خـاوران | مـدرس دانشـگاه آزاد )واحـد علـوم تحقیقات خراسـان رضـوي( | مدرس 
مركـز آمـوزش عالـي علمـي كاربردي شـهرداري هاي خراسـان رضوي - مـدرس دانشـگاه تابران | عضو سـازمان 
نظام مهندسـي خراسـان رضوي، عضو سـازمان بسـیج اسـاتید كشـور | داراي تألیفات و مقاالت در زمینه معماري و 

شهرسـازي)4 عنـوان كتاب و 1۶ عنـوان مقاله(

نام و نام خانوادگي: جالل یزدي نژاد 
رشته: عمران 

حوزه انتخاباتي: مشهد

خالصه اي از سوابق: 
داراي مدرک كارشناسـي ارشـد مهندسـي عمران )سـازه هیدرولیكي( از دانشـگاه فردوسـي مشـهد | مدرس رسمي 
دانشـگاه فني حرفه اي )دانشـكده فني شـهید منتظري مشـهد( | عضو كمیته تخصصي كشـوري عمران دانشـگاه 
فنـي و حرفـه اي | عضـو شـوراي مركزي جامعه قاریان قرآن مشـهد | سـوپروایزر، مدیر پروژه و كارشـناس ارشـد 

پروژه هاي آبرسـاني اسـتان خراسـان رضوي
































