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نشـریه طـاق از دریافـت نظـرات همـکاران صاحـب نظـر در زمینه هـای 
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

به بهانه برگزاری شانزدهمین اجالس هیات عمومی 
نظام مهندسی ساختمان  در جزیره کیش

بــرای فرزندان مــان محکــم و اســتوار بســازیم

همکار محترم؛ خواهشـمند اسـت تغییر آدرس خود را به 
پذیرش سـازمان با شـماره تماس7015302 اطـالع دهید.
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برتر هجدهمین جشنواره سراسـری  | گــود یا گــور، مقاله 
مطبوعــــات و خبرگـــــزاری های کشـــور )1390(|

| نشــــریه برتــــر در دومین جشنواره سراسری انتخاب 
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معرفی کتاب

18 سـال از تصویب قانون نظام مهندسـی و كنترل سـاختمان كشـور در 
مجلـس شـورای اسـامی می گـذرد؛ 18 سـالی كـه در طـی آن، نظامات 
مهندسـی از توانمندی های بسـیاردرحوزه ساخت وسـاز و عمران و آبادانی 
برخـوردار گشـتند واینك با تكیه برآن ضمـن آن كه می توانند، بـا اقتداری 
بیش از گذشـته به همكاری خویش با وزارت راه و شهرسـازی ادامه دهند، 
بـار مهـم و سـنگینی را از روی شـانه های ایـن وزارتخانه بردارنـد. آن ها با 
پشـتوانه همین تجربه ارزشـمند اسـت كه قادرند دولت را به ویژه در حوزه 
ساخت وسـاز یـاری دهنـد. تشـكیل دفاتـر حقوقـی با هـدف بروز رسـانی 
قوانیـن و آییـن نامه هـا بگونـه ای كه بتـوان با بهـره منـدی از قابلیت ها و 
توانمندی هـای هراسـتان ایـن آیین نامه هـا و قوانین را عملیاتـی و اجرایی 
سـاخت و از قـّوه به فعـل تبدیل نمود می تواند این مهم را تحقق بخشـد.
ازسویی دیگروزارت راه وشـهرســازی نیز برای آن كه بتــواند ازپتانســیل 
موجــود بــهره مندگردد الزم است، خود ضمن ایجاد راهكارهایی در این 
خصـوص با كمك سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان و واحدهای تنظیم 
قانـون و آییـن نامـه فعالتـر، سـریعتر و بـدون تحمیـل هزینه مالـی برای 

دولـت در این مسـیر گام بردارد. 
در ایـن میـان صـرف نظر از اینكه وزارت راه و شهرسـازی تدابیر مناسـبی 
را به منظـور بازنگـری قانون نظام مهندسـی در دسـت اقـدام دارد. در عین 
حـال بهتـر آن اسـت بـرای تحقـق بهینـه ایـن مقصـود و بـا توجـه بـه 
آن كـه نظام های مهندسـی سـاختمان در اسـتانها بـه تجربـه و توانمندی 
شایسـته ای رسـیده اند، قبـل از تنظیم الیحـه ای در این خصـوص و ارایه 
آن بـه مجلـس شـورای اسـامی، این مهم از سـوی نظام های مهندسـی 

مورد بررسـی قـرار گیرد. 
شـورای مركـزی سـازمان نظام مهندسـی می تواند با تشـكیل هسـته ای 
توانمند از مهندسـانی كه پیشـتر نقش قابل ماحظه ای را در تنظیم قانون 
نظـام مهندسـی در سـالهای 73 - 74 ایفـا نمـوده و بـر عهـده داشـته اند 
بـه همـراه حقوقدانـان متخصـص در امـور فنـی در این سـازمان، نسـبت 
بـه اصـاح آییـن نامـه، اصـاح قانـون و بـروز كـردن آن بـرای ارایـه در 
صحـن مجلـس شـورای اسـامی اقـدام كنـد؛ این مهـم باعث می شـود 
همـگان نیـز بـر ایـن واقعیت اذعـان كنند سـازمان نظـام مهندسـی قادر 
اسـت همچون گذشـته با تكیـه بر متخصصان و نخبـگان متعهد خویش، 

همچنـان محكـم و اسـتوار روی پای خود بایسـتد.

| سرمقاله | محمد رضا رئیسی، مدیر مسوول
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شوراهای شهر از جمله نهادهای خدمتگذار بی واسطه به مردم اند كه با توجه به ریشه و خاستگاه اجتماعی خویش نمونه ای بارز از تجلی مردم ساالری دینی 
به شمار می روند. 

توفیق این نهاد برجسته را باید در عزم جدی مردم و مشاركت آنان در صحنه و نیز حمایت های هوشمندانه و راهبردهای رهبر فرزانه انقاب دانست. به دلیل 
اهمیت نقش شوراهای اسامی شهرها بخشی از نقطه نظرات رهبر معظم انقاب در این خصوص را انتخاب كرده ایم كه تقدیم حضورتان می كنیم: 

* اعضای  شوراها باید با هوشیاری  و دقت ، وظایف  و مسوولیت های  قانونی  خود را به  طور كامل  به  انجام  برسانند، تا این  تجربه  نو به  دالیلی  همچون  سرگرم  
شدن  به  مسایل  غیر الزم ، برخورد سیاسی  با موضوعات  و یا اختافات  داخلی  شوراها، به  شكست  كشیده  نشود؛ زیرا اگر تجربه  شوراها با ناكامی مواجه  شود، 

جامعه  و كشور، ضرر بسیار بزرگی  متحمل  خواهد شد. 
 بیانات مقام معظم رهبری / 27 تیرماه 1379 در دیدار با اعضای  شورای  اسالمی شهر تهران

* در فهرست خدماتی كه شوراها به آن می پردازند باید حفظ هویت و اصالت شهرها و روستاها، و پایبندی به معماری اسامی و ایرانی، و رعایت زیبایی و 
استحكام بناها، و ترویج فرهنگ نظم و قانون، و گسترش نمادهای دین و اخاق، و آسان سازی خدمت رسانی و عدالت و فراگیری در خدمات شهری و 
توسعه فضای سبز و اهتمام به سامت محیط زیست، و توجه به نیازهای جانبازان و مصدومان جسمی، و نگاه عدالت گستر به محله ها و اشخاص محروم، و 

توجه ویژه به بانوان و نیز به جوانان، برجسته شود و همواره در مد نظر قرار گیرد. 
پیام مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز به کار دور سوم شوراها

* شوراهای شهر در فعالیت های خود به مختصات “شهر اسامی” توجه كرده و خدمات شهری را در جهت تأمین این مقصود به كار گیرند و به خصوص به 
معماری و شهرسازی متناسب با حیات طیبه اسامی به طوركامل توجه كنند. 

پیام به شوراهای اسالمی شهر و روستا / هشتم اردیبهشت78

* درشهراسامی ، عدالت در تقسیم خدمات شهری، تأمین آرامش روحی و امنیت معنوی، ظهورواعتای مظاهراسامی وانقابی، عمران وآبادی وزیبایی، حفظ 
طبیعت وصفای طبیعت، همه باهم بایدموردتوجه قرارگیرد. 

پیام به شوراهای اسالمی شهر و روستا / هشتم اردیبهشت1378

* درزمینه شهراسامی، دو سه نكته اساسی وجود دارد كه اصا شما وقتی می خواهید برنامه ریزی كنید، باالی آن بنویسید”شهراسامی”نه شهرخوب به 
معنای رایج امروز دنیا. دردنیا، دراروپا، آمریكا و آفریقا، شهرهای زیبا و خوب وجوددارد، بعضی از نكات آن شهرها هم ارزشمند است. هركس رفته ودیده باشد، 
می داند كه چیزهای خوبی درآن جاهست، اما اصا شما الگوی خود را فان شهر زیبای معروف دنیا قرار ندهید. شهراسامی مورد نظرتان باشد. آدم های با 
فكر و با معرفت وصاحب نظر در زمینه های تاریخی واجتماعی واسامی، بنشینند و شهراسامی  را تعریف كنند كه شهراسامی چیست؟ اگرهم احتیاج به بیرون 

دارید، ازبیرون بخواهیدكه كسانی بنشینند و برای شما شهراسامی راتعریف كنند و كار را به سمت پیش بردن شهراسامی، شروع كنید. 
بیانات در دیدار شهرداران مناطق مختلف تهران پنجم شهریور1375

شوراهای شهر از منظر مقام معظم رهبری
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اعضای  شوراها باید با هوشیاری  و دقت ، وظایف  و مسوولیت های  قانــونی  خود را به  طور کامل  به  
انــجام  برسانند، تا این  تجربه  نو به  دالیلی  همچون  سرگرم  شــدن  به  مسایل  غیر الزم ، برخورد 
ســیاسی  با موضوعات  و یا اختالفات  داخلی  شوراها، به  شکست  کشیده  نشود؛ زیرا اگر تجربه  شوراها 

با ناکامی مواجه  شود، جامعه  و کشور، ضرر بسیار بزرگی  متحمل  خواهد شد. 
مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای

اینك که فصلی زرین ازحماسه پرشور سیاسی با سرودن شاه بیت این دوره از انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا گشوده شده و نخبگان و 
متخصصان این خطه به پاس اعتماد مردم رخصت خدمت یافته و بار دیگر مجال هم اندیشی و تعامل برای تقویت بنیان های سترگ مردم ساالری 
دینی فراهم آمده است بر خود الزم می دانیم ضمن درود بی شایبه و ابراز تواضع صادقانه به پیشگاه غیرت واالی مردم در خلق این حماسه عظیم؛ به 
منتخبان و متخصصان سختكوش، تبریك و تهنیت گفته و از درگاه معمار بزرگ هستی برای این بزرگواران آرزوی توفیق در انجام امور محوله کنیم. 
بی گمـان حضـور نخبـگان توانمندی همچون: مهنـدس مهدی ذاکرالحسـینی، مهندس محمدرضا دیمـه کار، دکتر براتعلـی خاکپور، مهندس 
محمود هراتی و مهندس شراره معدنیان از مشهد، مهندس مظاهر اقبالی از نیشابور، مهندس محمدصادق مجتهدی، مهندس سید سعید علمدار 
و مهنـدس حمیـد نیروئـی از تربـت حیدریه، مهندس محمد خباززاده و مهندس سیدحسـین حسـینی یزدی از کاشـمر، مهندس علیرضا طیبی 
نوقابی از گناباد، مهندس محمد امینی فر از سـرخس، مهندس محمدحسـن راحلی از درگز، مهندس سـعید خوشـبین و مهندس احسـان احسانی 
از خواف، مهندس مهدی فوجی، مهندس جالل تعصبی و مهندس اسـداهلل نور نهنگ ازسـبزوار و عزم جدی اینان درسـرایش دگرباره سـرود 
همدلی ملت از سـوی جامعه مهندسـی در کنار مضجع نورانی امام هشـتم )ع ( یكبار دیگر بارقه امید برای فردایی بهتر را در دل های پرشـور 

شـهروندان این خطه آسمانی روشـن خواهد ساخت. 
سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی بار دیگر ضمن تبریک به برگزیدگان امید آن دارد با تکیه این مجموعه 
بر کرسی خدمت به مردم در شورای شهر مشهد و دیگر شهرهای استان، بیش از هر زمان دیگر امکان عمل 
به منویات رهبر معظم انقالب در خصوص “عمل به وظایف قانونی شوراها”، ” خدمت به مردم با روحیه بسیجی 
و ارتباط دایمی با آن ها”، ”گزینش و نظارت بر شهرداران و دهیاران”، “توجه به مختصات شهر اسالمی”، “توجه 
به حفظ هویت تاریخی و اسالمی شهر”، ”خالص کردن نیت برای خدمت به مردم”، “فرهنگ سازی در مسایل 
مربوط به شهر”، ”تفاهم و همدلی “، “مبارزه با فساد، رشوه خواری و تجملگرایی درشهرداری ها “، “تسهیل و 

تسریع کا رمردم “ و “ استفاده از روش های علمی دراداره شهر” فراهم آید. 

| تبریک | 
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| شادباش | 
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مـرد فقیری بود که همسـرش کـره می سـاخت و او آن را به یكی از 
بقالی هـای شـهر می فروخـت، آن زن کره ها را به صـورت دایره های 
یـك کیلویـی مـی سـاخت. مـرد آن را بـه یكـی از بقالی هـای شـهر 

میفروخـت و در مقابـل مایحتاج خانـه را می خرید. 
روزی مـرد بقـال بـه اندازه کره ها شـك کرد و تصمیـم گرفت آن ها 
را وزن کنـد. هنگامـی کـه آن هـا را وزن کـرد، اندازه هر کـره 9۰۰ 
گـرم بـود. او از مرد فقیر عصبانی شـد و روز بعد به مرد فقیر گفت: 
دیگـر از تـو کـره نمـی خرم، تـو کره را بـه عنوان یك کیلـو به من 

مـی فروختی در حالی کـه وزن آن 9۰۰ گرم اسـت.
مـرد فقیر ناراحت شـد و سـرش را پایین انداخـت و گفت:ما وزنه ای 
نداریم و یك کیلو شـكر از شـما خریدیم و آن یك کیلو شـكر را به 

عنـوان وزنه قرار مـی دادیم .

یقین داشته باش که:به اندازه خودت برای تو اندازه می گیریم! ...

| تلنگر |

مرد فقیـــر
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بیلچه و سـطل هاي كوچك، قلعه هاي شـني و سـاختمان هاي دسـت ساز 
كودكانـه آمیخته با ماسـه هاي كنار سـاحل. هـراس از موج هـاي بي قرار و 
گام هاي پرشـتاب عابران كه نكند هسـتي و نیسـتي شـان را تخریب كند، 
همه و همه جزیي جدا نشـدني از نوسـتالوژي هاي دیروز و حس مشـترك 

با كودكان امروز ماسـت.
نقطـه اتصـال نگاه گذشـته به حال، صرف نظـر از ظرافـت كودكانه اي كه 
در حفظ بناهاي سـاخته شـده نهفته اسـت، تاكید بر اسـتمرار این نگاه به 
آینـده اسـت ؛ ضـرورت مقاوم سـازي و كیفیت بخشـي به سـازه هایي كه 
قـرار اسـت ایمنـي، رفـاه و آسـایش نسـل هاي آتـي و بویـژه كودكان مان 
را تضمیـن كننـد. بخشـي از رسـالت كـودكان دیـروز و ادامـه راه گذشـته 
آنهاسـت و بـر همیـن اسـاس اسـت كـه می گوییـم مهندسـي عبـور از 
مـرز دیوارهـاي گلیـن، سـقف هاي پوسـیده و خمیـده و نیـل بـه بناهاي 
مسـتحكمي اسـت كـه پویایـي و دوام را نه در سـازه هاي مدرن و شـیك 

كـه در اسـتحكام آن می دانـد.
تاریـخ اسـام و تمـدن اسـامي و بویـژه سـیره پیشـوایان دینـي مـا نیز 
مشـحون از تعابیـر و مفاهیمـي اسـت كـه در آن بـر ایـن مهـم تاكیـد 
گردیده اسـت. سـعد مقبـری در این بـاره می گویـد: چـون پیامبـر گرامـی 
اسـام كاری را آغـاز می كـرد، آن را بـه انجام می رسـاند و چنیـن نبود كه 

بخشـی از آن را انجـام دهـد و بخشـی دیگـر را واگـذارد.1
داسـتان تدفین سـعد بـن معاذ، نمونـه ای از محكم كاری پیامبـر اكرم)ص( 
اسـت. از امـام صـادق)ع( روایت اسـت كـه چون نـزد پیامبر آمدنـد و خبر 
دادنـد كـه سـعد بـن معاذ درگذشـته اسـت، رسـول خـدا )ص( برخاسـت. 
سـپس حضرت دسـتور داد سـعد را بشـویند. چون سـعد را شستند و حنوط 
كردنـد و كفـن پوشـاندند، در تابـوت نهادند. پـس از حفر قبر، رسـول خدا 
)ص( داخـل قبـر شـد و لحـد را چیـد و آن را با ِگل محكم كرد و پیوسـته 
می فرمـود: سـنگ بدهیـد، گل بدهیـد! و به وسـیله آن، میان خشـت ها را 
محكـم می كـرد. چـون از محكـم سـاختن لحـد فارغ شـد و بـر آن خاك 
َُّه َسـُیبلَی َو َیِصـُل إلَیه  ریخـت و قبـر آماده شـد، فرمـود: َو إِنّـي أَلعلَـُم أَن

الَبـَاُء َولَِكـنَّ اهللَ ُیِحـبُّ َعبـداً إَذا َعِمَل َعَمـًا أحَكَمُه. 2
بـه درسـتی كـه مـن می دانـم این قبـر بـه زودی فرسـوده می شـود و با 
به سـوی آن سـرازیر می شـود، ولی خدا دوسـت می دارد وقتی بنده ای، 

کاری را انجـام می دهـد، آن را محكم و اسـتوار کند.
و در حدیثـی دیگـر از امـام صـادق)ع( آمده اسـت كه چـون ابراهیم، فرزند 
رسـول خـدا)ص( از دنیـا رفـت، پیامبـر پس از دفـن او دریافت كـه در قبر 
وی شـكافی هسـت. با دسـت خود آن را پر كرد و محكم سـاخت. آن گاه 
فرمـود: »إذا َعِمـَل أََحُدُكـم َعمـًا َفلُیتِقن؛ وقتی یكی از شـما كاری انجام 

می دهـد، پس آن را محكم و اسـتوار سـازد«.3 
قـدر مسـلم آنكـه امـروزه فرصـت نضـج و تحقـق آرمانـي كه هـر از گاه 
برشـكل گیـري آن صحـه می نهیـم و بـر لـزوم شـكل گیـري آن تاكیـد 
می ورزیـم بیـش از هـر زمان دیگر فراهم آمده و اینك فرصت آن اسـت تا 
بـا بهره مندي از ظرفیت هاي قانوني موجود، وجود سـرمایه هاي ارزشـمند 
انسـاني و تشـكل هاي حرفه اي و تخصصي بویژه سـازمان نظام مهندسي 
سـاختمان كـه تاكنـون از هیچ گونـه تمهیـدي بـراي كیفیـت بخشـي به 
ساخت وسـاز كشـور دریـغ نورزیـده، امـكان بهره منـدي نسـل هاي آتـي 
را از بناهـاي امـن خـود فراهـم سـازیم بناهایـي كـه دیگر بـا كوچكترین 
نشـانه طبیعـي بـر خـود نلـرزد، بناهایـي كـه مهم تریـن و ارزشـمند ترین 
نشـان آن اعتماد به اندیشـه، و باور به همت مهندسـان سختكوشـي است 
كـه روزي در دل تاریـخ سـازه هاي ایمـن را از خـود بـه یـادگار نهادنـد. 
مهندسـاني که اگر بناهاي مسـتحكمي را نیز بتوان در گوشـه و کنار 
این کشـور یافت به برکت اندیشـه هاي خالق و همت واالي آنهاست.

| یادداشت | محمد تقی خسروی

برای فرزندان مان 
محکم و استوار بسازیم

پیوند نوستالوژی های دیروز و رسالت امروز

* پي نوشت
1- الطبقات الكبری، ص 379
2- االمالی صدوق، ص 314

3 -كافی، ج3، ص 263
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| گزارش | محمد تقی خسروی

واکاوی چهارده قطعنامه اجالس های گذشته 
هیأت عمومی نظام مهندسی ساختمان 

چه کنیم به چرخه تکرار 
گرفتار نشویم

اجـاس، همایش، نشسـت، كنگـره و مفاهیم مشـابه دیگـری از این نوع 
دربرگیرنـده كاركردهای متفاوتی از اجمـاع گروه های مختلف برای نیل به 
اهدافی مشـخص اسـت. مقصود و غایـت برنامه ریزان این اجتمـاع را گاه 
می تـوان در هم اندیشـی تازه تریـن یافته های علمی و پژوهشـی آن حوزه، 
گاه در سیاسـت های تبلیغـی برنامـه ریـزان و سیاسـت گذاران و حتـی گاه 
در صـرف اعتبـارات تخصیـص یافته، آن هـم بدون اهـداف از پیش تعیین 
شـده دانسـت. بدیهـی اسـت در اجتماعـی كه نخبـگان و متخصصـان با 
درك و ماحظـه ضـرورت توسـعه آن حوزه، به تبادل اطاعات و بررسـی 
پیشـرفت های علمی بیـن  فاصلـه  از  بـرای كاسـتن  یافته هـا  تازه تریـن 
كشـورهای توسـعه یافته و در حال توسـعه می پردازند، مقصـود نه پیگیری 
سیاسـت های تبلیغی اسـت و نه هزینه اعتبارات باتكلیف سـازمانی؛ بلكه 
همانگونـه كه اشـاره شـد هدف اصلی تبییـن آخرین یافته های پژوهشـی 
و تكمیـل چرخـه علمی با اسـتفاده از نظـرات متخصصان آن حوزه اسـت. 
ره یافـت و شـالوده نشسـت های اینچنینی را می تـوان در بیانیه های پایانی 
كـه توسـط دسـت انـدركاران تهیـه، تنظیـم و سـرانجام قرائـت می گردد 

كرد.  جسـت و جو 
بیانیـه پایانـی هر نشسـت را می توان سـند متقنی از نتایج آن دانسـت؛ 
سـندی کـه بیـش از همه بیانگـر درک شـرکت کننـدگان از چرایی 

برپایی اینگونه نشست هاسـت. 
مقصود از برپایی اجاس سـالیانه هیأت عمومی سـازمان نظام مهندسـی 
سـاختمان نیز جسـتاری در نیازهـا و مطالبات صنفی از یكسـوی و تاش 
بـرای ارتقای سـطح دانش مهندسـی با تاكید بر هم اندیشـی متخصصان 
ایـن حـوزه اسـت. به ویـژه كـه ایـن مهـم بـا ماحظـه وظایـف و درك 
اختیـارات هیـأت عمومی نیز قابـل اثبات اسـت؛ تحقق مـواردی همچون: 
مشـی های  خـط  تصویـب  اسـتان،  سـازمان های  امـور  در  هماهنگـی 
فعالیت هـا،  از  اطـاع  مركـزی، حصـول  شـورای  عمومی پیشـنهادهای 
وضعیـت مشـكات سـازمان های اسـتان و ارایـه راه حـل بـه آن هـا، 
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برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشـی های این قانون با جلب مشـاركت سـازمان اسـتان ها و هماهنگی وزارت راه و شهرسـازی، 
بررسـی مسـایل مشـترك سـازمان های اسـتان و سـازمان نظام مهندسـی و تعیین خط مشـی های كوتاه مدت و درازمدت و اباغ آن ها و ... بیش از همه 
نیـاز بـه تعامـل و اجمـاع متخصصـان این حـوزه را اجتناب ناپذیر می سـازد. پیداسـت بیانیه های تنظیم شـده هر یـك از این نشسـت ها در خصوص این 
مـوارد نیـز بایـد به گونـه ای تدویـن و ارایـه گـردد كه ضمـن اذعان به فراسـت برنامه ریـزان و سیاسـتگذاران؛ بـر كارایی آن نیز مهـر تایید زنـد؛ به بیان 
دیگـر همـواره یكـی از اساسـی ترین دغدغه هـای مسـووالن این سـازمان معطـوف یافتن راهـكاری بـرای عملیاتی كـردن قطعنامه هـای اجاس های 
برگـزار شـده بـوده اسـت امـا نگاهی به پیشـینه ایـن مهم موید آن اسـت كه در برخی مـوارد حاصـل آن همه بحث و مناقشـه، پس از اتمـام اجاس به 

بوته فراموشـی سـپرده می شـود. 
بررسـی مفـاد چهـارده* بیانیه اجاس های برگزار شـده بیانگر آن اسـت كه متاسـفانه برخـی از بندهای تصریح شـده در چرخه تكرار گرفتـار آمده و حتی 
گاه تنظیـم كننـدگان ایـن بیانیه هـا پـا را فراتـر از گرته برداری و كپی محض بیانیه های پیشـین نیز نمی گذارند. پرسـش اساسـی اینجاسـت كه چنانچه 
قـرار اسـت بنابـر سـنتی معمـول برخـی از مفاد بیانیه ها عیناً در سـال پس از آن نیـز تكرار گردد و هیچگونه تاشـی نیز برای پیگیری مفاد تصریح شـده 

انجـام نپذیـرد توجیه منطقی اینگونه نشسـت ها در چیسـت و ضمانت اجرایی مفاد تصریح شـده بر عهده كیسـت؟
جـدول ذیـل بـا همیـن دیـدگاه نگاهی دارد به مفـاد بیانیه های قرائت شـده در طـی پانزده دوره اجاس سـالیانه هیأت عمومی سـازمان نظام مهندسـی 
سـاختمان كـه تقدیـم حضورتـان مـی گـردد. اما پیـش از آن تاكید بـر این نكته نیز حایز اهمیت اسـت كه قصـد ما از پرداختـن به آنچه ارایه شـد نادیده 
انگاشـتن و به زیر سـوال بردن تاش های بی شـایبه برگزاركنندگان سـخت كوش اجاس های گذشـته نیسـت، بلكه مقصود از آن بیان راهكار متقنی 
اسـت كـه بتـوان بـا تاكید بـر آن از فرصت هـا و ظرفیت های پیـش روی به نحو جدی تری اسـتفاده نمـود. و یادمان نـرود اگر خودمـان، خودمان را 

نقـد نكنیم، دیگران مـا را آن گونه که دوسـت دارند نقد می کنند. 
*نخستین اجاس هیأت عمومی نظام مهندسی ساختمان فاقد قطعنامه پایانی بوده است. 

تكرارشده دراجاس هایموضوع بند قطعنامه پایانی

لزوم تعامل متقابل بین سازمان و نهاد های مرتبط هم چون شهرداری، شورای شهر و... 1
)اجاس 3-بند2(
)اجاس4-بند3(
)اجاس7-بند9(

اصاح و بازنگری شرح خدمات اباغی وزارت مسكن و شهرسازی در رشته های هفتگانه و اقدام در تصویب و اباغ 2
شرح خدمات و تعرفه های حق الزحمه متناسب و متوازن در هر رشته

)اجاس 3-بند3(
)اجاس4-بند4(
)اجاس7-بند6(

)اجاس11-بند12( 
)اجاس12-بند11(
)اجاس14-بند8(
)اجاس15-بند23(

)اجاس 3-بند4(اصاح ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان3
)اجاس4-بند3(

)اجاس 3-بند5(تعیین دقیق حدود مسوولیت مهندسان ناظر ساختمان های شهری متناسب با امكانات، اختیارات و وضعیت واقعی آن ها4
)اجاس4-بند6(

تقویت شوراهای انتظامی كشور و استان ها و حمایت از آن ها در راستای پاالیش هر چه جدی تر محیط مهندسی و 5
ایجاد یك نظام خود انضباط مستحكم برای ترویج اخاق مهندسی و مسوولیت پذیری مدنی مهندسان

)اجاس 3-بند6(
)اجاس4-بند8(

پیگیری مستمر اقداماتی كه در راستای الزام كارفرمایان به استفاده از مجریان صاحب صاحیت تا كنون انجام شده تا 6
تحقق كامل آن

)اجاس 3-بند7(
)اجاس4-بند9(

ایجاد تفاهم كامل و همكاری نزدیك بین مهندسان رشته های مختلف در عین خودداری از مداخله صاحبان 7
تخصصی های 7 گانه در قلمرو تخصصی یكدیگر

)اجاس 3-بند8(
)اجاس4-بند10(

برگزاری مسابقات طرح های معماری مهندسی و تدوین و انتشار نقشه ها و مدارك فنی كارهای برجسته ای كه در هر 8
استان انجام گرفته و معرفی نوآوری ها برای استفاده همه مهندسان

)اجاس 3-بند15(
)اجاس4-بند13(

)اجاس 3-بند16(تهیه و ترویج شناسنامه فنی برای تمامی ساختمان ها9
)اجاس4-بند14(

حمایت قانونی از مهندسان در حوادث ناشی از كار و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مهندسان در قوه قضاییه و 10
همچنین آموزش قانون و آیین نامه اجرایی به اعضای سازمان ها برای وقوف بیشتر آن ها به مسوولیت های خود

)اجاس 3-بند20(
)اجاس4-بند15(

پیگیری تشكیل محاكم اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزایی كه با طرفیت مهندسان مطرح می شود و 11
انتخاب قاضی تحكیم برای این محاكم

)اجاس 3-بند21(
اجاس4-بند16(
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تاش برای حضور فعال تمامی حرفه مهندسی در جریان توسعه ملی از مقیاس خرد تا كان و از مرحله برنامه ریزی تا 12
پایان اجرا و نگهداری پروژه عمرانی

)اجاس3-بند22(
)اجاس 4-بند17(

پیگیری اصاح قانون نظام مهندسی و آیین نامه اجرایی آن با لحاظ نمودن نظرها و خواسته های استان ها و گروه های 13
تخصصی رشته های مختلف

)اجاس 3-بند23(
)اجاس4-بند18(

14
تقویت همكاری بین سازمان های نظام مهندسی استان با معاونت عمرانی استانداری ها و شوراهای اسامی شهر از 
طریق تشكیل كمیته های مشترك، متشكل از نمایندگان نهادهای فوق برای تقویت تخصصی شوراهای اسامی و 

بررسی كارشناسانه طرح ها و لوایحی كه كمیسیون شوراها به كمیته مشترك فوق الذكر پیشنهاد می نماید.

)اجاس 3-بند25(
)اجاس4-بند19(

پیگیری مؤكد دریافت سهم معین سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها و شورای مركزی از درآمدهای ماده 15
39 همه ساله در بودجه های عمومی كشور تصویب می شود.

)اجاس 3-بند28(
)اجاس4-بند20(

16

ضمن تشكر و قدردانی از وزارت مسكن و شهرسازی كه نقش ارزنده ای در تقویت سازمان های نظام مهندسی ایفا كرده 
است، امید به آن است كه این وزارت خانه، تاش خود را در توسعه سازمان نظام مهندسی ساختمان و حركت آن به سوی 

استقال و خود كفایی در اجرای سیاست های تمركز زدایی به كار گیرد و راهكارهای مناسبی را تدوین و
 اجرا كنند.

)اجاس6-بند2(
)اجاس7-بند5(

17
از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها درخواست دارند كه در امر آموزش و ترویج مهندسین اهتمام بیشتری ورزند 
و مردم را از قابلیت های مهندسان و تأثیر استفاده از خدمات آنان در توسعه ساخت وساز كشور با همكاری رسانه های 

گروهی آگاه كنند.

 
)اجاس6-بند3(
)اجاس7-بند7(

ضمن قدردانی از وزارت مسكن و شهرسازی در اجرای ماده 121 آیین نامه اجرایی قانون، اعطای تسهیات الزم، 18
كمك های مالی برای تأسیس دفاتر نمایندگی سازمان در شهرهای مختلف استان و شورای مركزی را خواستاریم

)اجاس6-بند5(
)اجاس7-بند11(

شركت كنندگان در اجاس با تأكید فراوان بر اهمیت آموزش خواستار جایگزینی آموزش های كوتاه مدت به جای 19
آزمون ها برای ارتقای پروانه اشتغال بكار مهندسی شدند

)اجاس5-بند18(
)اجاس6-بند7(
)اجاس7-بند12(
)اجاس8-بند26(

20
شركت كنندگان در اجاس از وزارت محترم مسكن و شهرسازی و وزارت محترم كشور درخواست می نمایند نسبت به 
لغو تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ها كه با مواد قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان جایگزین شده است اقدام 

نمایند

)اجاس6-بند11(
)اجاس7-بند14(
)اجاس8-بند23(

سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها مساعی خود را در راستای جلب همكاری شهرداری ها و استانداری ها در 21
اجرای شیوه نامه آیین نامه اجرایی ماده 33 بكار بندند و آن را شتاب بیشتری بخشند

)اجاس7-بند4(
)اجاس8-بند3(
)اجاس13-بند8(

22

از آنجا كه بازار فعالیت های حرفه ای مهندسان در وضعیت فعلی به گونه ای است كه مهندسان موفق به استیفای حقوق 
قانونی خود نمی شوند و از سوی دیگر گاهی موجبات رضایت مصرف كنندگان نیز فراهم نمی شود، هیأت عمومی از 

شورای مركزی می خواهد كه فرایندها و نرخ  داد و ستدهای خدمات مهندسی را در سطح كشور مورد بازنگری قرار داده، 
شرایط استقرار بازار منصفانه خدمات حرفه ای مهندسی ساختمان را فراهم آورد و مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری كند

)اجاس5-بند7(
)اجاس9-بند13(
 )اجاس8-بند24(
)اجاس13-بند7(

23
ارتقای كیفیت نشریه شمس و سایت سازمان و فراهم نمودن زمینه های فعالیت امور بین الملل شورای مركزی و فعالیت 
منسجم روابط عمومی سازمان ها و ارتقای فرهنگ عمومی مدنظر قرار گرفته و شورای مركزی اقدامات الزم را در این 

مورد معمول دارد.

 )اجاس9-بند23(
)اجاس8-بند13(
)اجاس14-بند29(

24
نشریه شمس به عنوان نشریه سراسری تقویت شده و سازمان های استانی برای این نشریه مطالب فنی و اخبار مفید 
ارسال كنند و نشریات استانی نیز همچنان در زمینه اطاع رسانی به اعضا و ارتقای دانش فنی و تخصصی آن ها به 

فعالیت ادامه دهند.

)اجاس6-بند6(
)اجاس9-بند24(
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25
شركت كنندگان از پیشنهاد كمیته تخصصی نقشه برداری و شهرسازی در زمینه به كارگیری بیشتر تخصص نقشه برداری 
و شهرسازی و خدمات مهندسان این دو رشته در ساختمان و شهرسازی حمایت كرده و خواستار اجرای اباغیه شرح 

خدمات رشته های مذكور در ساختمان سازی و تفكیك اراضی شهری و روستایی شدند

)اجاس10-بند24(
)اجاس11-بند18(
)اجاس13-بند26(

برقراری تناسب تعداد اعضای هیأت مدیره سازمان های استانی و شورای مركزی با تعداد اعضای سازمان در رشته های 26
هفتگانه و مسوولیت های متناظر هر رشته مورد بررسی و اقدام گیرد

)اجاس11-بند13(
)اجاس12-بند3(

 )اجاس14-بند28(

27
شركت كنندگان در این اجاس، تاكید مجدد بر بازگرداندن تعداد اعضاي هیات مدیره سازمان استان ها به تعداد قبل از 
تغییرات در آئین نامه اجرایي انتخابات هیات مدیره و ایجاد تناسب بین اعضاي هیات مدیره در هر رشته به نسبت تعداد 
اعضاي آن در سازمان استان داشته و از وزارت محترم راه و شهرسازي درخواست دارند، از صدور هرگونه بخشنامه و 

اباغیه و اعمال نظر فردي بدون هماهنگي با شوراي مركزي خودداري نماید.

 

)اجاس13-بند3(
)اجاس12-بند20(
 )اجاس14-بند7(
)اجاس15-بند10(

28

در حال حاضر تناسب منطقی بین تعداد اعضای رشته های هفتگانه وجود ندارد شركت كنندگان در اجاس خواستار 
بررسی موضوع توسط دولت و به ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مؤسسات آموزش عالی بوده تا این عدم 
تناسب را در رشته های مختلف مرتفع و برای رشته های اساسی دیگر ساختمان )بجای فقط رشته عمران ( نسبت به 

پذیرش دانشجو اقدام كنند

)اجاس12-بند8( 
)اجاس14-بند17(
)اجاس15-بند8(

29
هیأت عمومی، از وزارت راه و شهرسازی خواستار اقـدام بموقع نسبت به تـدوین و تصویب مقررات مـلی ساختمان در 
مباحث نقشه برداری، شهرسازی و ترافیك می باشند كه پیش نویس آن نیز از طریق شورای محترم مركزی، به وزارت 

متبوع ارسال شده است

)اجاس14-بند14(
)اجاس15-بند13(

هیأت عمومی از شورای مركزی می خواهد تا برای اجرایی شدن دستورالعمل مربوط به سیما و منظر شهری، اقدامات 30
الزم را به عمل آورد

)اجاس14-بند33(
 )اجاس15-بند33(

31

وابستگی غیر متعارف سازمان های نظام مهندسی به دولت را مفید و مثبت تلقی نكرده و آن را به مثابه یكی از موانع 
جدی در راه » خود سامانی « مهندسان می دانند و از وزارت مسكن و شهرسازی می خواهند قانون نظام مهندسی و 
كنترل ساختمان و آیین نامه های اجرایی آن را با نظر سازمان های نظام مهندسی استان ها به نحوی اصاح كنند كه 

وابستگی سازمان ها به دولت تا حد امكان منقطع و اقدامات مربوط گام به گام صورت پذیرد

 )اجاس11-بند4(
)اجاس12-بند2( 
)اجاس13-بند2(

 

شركت كنندگان در این اجاس، ضمن توجه به رعایت اخاق و رفتار مهندسی، خواستار ارایه راهكارهای مناسب و 32
اجرایی در خصوص چگونگی دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضاء می باشند

)اجاس2-بند18(
)اجاس6-بند4(
)اجاس7-بند8(
)اجاس10-بند3(
)اجاس12-بند15(
)اجاس15-بند4(

33

این نهاد به عنوان مجمع متخصصان فنی كشور مورد مشورت دولت و دستگاههای اجرایی مسوول خدمات فنی 
و توسعه پایدار قرار گیرد و در زمینه فعالیت های عمرانی كشور و مقررات حرفه ای و شغلی مهندسان، بدون لحاظ 

نمودن نظرات این سازمان تصمیمی گرفته نشود و همانگونه كه قانونگذار خواسته است تنسیق امور مهندسان به خود 
مهندسان و سازمان آن ها واگذار شود

)اجاس11-بند1و2(
)اجاس12-بند1(

34
هیأت عمومی از دولت، قوه قضاییه و مجلس شورای اسامی بصورت جدی خواستار اجرای ضوابط شهرسازی و 

مقررات ملی ساختمان به وسیله شهرداری ها بوده واز سازمان های نظارتی )مانند سازمان محترم بازرسی كل كشور( 
درخواست دارند نسبت به اعمال دقیقتروظائف نظارتی خود دراین زمینه اهتمام بیشتری معمول فرمایند. 

)اجاس11-بند10(
)اجاس12-بند6(

35
ضمن تعامل الزم با وزارت مسكن و شهرسازی و وزارت كار و امور اجتماعی در خصوص آموزش كارگران و اشخاص 
دارای مهارت فنی و تعیین صاحیت آنان اقدام گردد تا بخش » اجرای ساختمان « از مشكات ناشی از كمبود نیروی 

كار كارآمد رها شود

)اجاس10-بند10(
)اجاس12-بند14(

اعضای هیأت عمومی اجاس از شورای مركزی درخواست دارند نسبت به اجرایی نمودن اهداف كان چشم انداز نظام 36
مهندسی ساختمان اقدام كنند

)اجاس13-بند4(
)اجاس14-بند31(
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نگاهی به کارنامه پنج دوره فعالیت شورای مرکزی 

اولویت های پیش روی 
شورای مرکزی ششم 

چیست؟

| گزارش | جواد صبوحی

اشاره 
آخریـن بـرگ از دفتـر شـوراي مركـزي پنجـم نیـز تـا چنـد روز دیگـر 
ورق خواهـد خـورد. فصـل دیگـري كـه بایـد با تدبیـري بیش از گذشـته 
گشـوده شـود،این دفتـر صفحـات سـپید و ناتمامـي دارد كه الزم اسـت با 
اولویت هـاي پیـش روي سـازمان نظام مهندسـي تكمیـل گردد.صفحاتي 
كـه مولفـان آن می تواننـد بـا تشـریح جایـگاه فعلـي این مجموعه بسـتر 

ارتقـاي آن را نیـز فراهم سـازند.
صفحـات خالـي و ناتمـام ایـن دفتـر را بهانه اي بـراي گفت و گـو با تني 
چند از اعضاي هیات مدیره سـازمان نظام مهندسـي خراسـان رضوي كه 
كاندیداي ششـمین دوره هیات مدیره شـوراي مركزي هسـتند قرار دادیم 
تـا ضمن آشـنایي با اینـان، فرصتي را بـراي ارایه نقطه نظرها، پیشـنهادها 
و نقـد آنچه گذشـته اسـت پیش روي منتخبـان این دوره فراهم سـازیم: 

مهندس محمدرضا رئیسی
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عضو فعلي هیات مدیره و مشاور عالي سازمان نظام مهندسي ساختمان 
خراسان رضوي، فوق لیسانس راه و ساختمان خود را 38 سال پیش از 
دانشكده فني دانشگاه تبریز دریافت كرد. وي مدیریت ده ها پروژه فرهنگي، 
مسكوني، بیمارستاني و عمراني، همچون پل 1000 متري فرات بر روي 
تقدیر  دریافت  به  است.ایشان  بوده  دار  راعهده  سوریه  در  فرات  رودخانه 
نامه های متعدد از وزرا و از ریاست جمهوري بعنوان مدیر كارآمد مفتخر 
شده است.ریاست چهارمین دوره سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان 
رضوي را نیز باید به فهرست مسوولیتهاي مهندس رئیسي افزود.ایشان هم 
اكنون عضو شوراي مركزي دوره پنجم و رئیس كمیسیون تخصصي عمران 

و عضو كمیته حقوقي شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان می باشد.

تغییر الگوهاي ساخت در گرو تغییر فرهنگ عمومي
مهندس رئیسی كه سابقه 38 ساله ساخت وساز و خدمت به عمران كشور را 
پشت سر می گذارد نگاهي ویژه به مقوله توسعه پایدار دارد.وي می گوید:توسعه 
پایدار را توسعه اي می دانند كه در آن، توسعه یك بخش، عامل عقب افتادن 
بخش دیگري نشود و در عین حال حركت موزون، متعادل و منطقي نیز 
اتفاق افتد؛ در توسعه پایدار همانگونه كه نمی توان آلودگي زیست محیطي را 
افزایش داد نمی توان ساختماني را تولید كرد كه 30 سال پس از آن ناگزیر 

به تخریبش شویم. 
در كشور ما تحقق چنین توسعه اي در گرو اجرایي شدن و عملي شدن سند 
چشم انداز است و هرگونه توسعه كه منطبق بر برنامه ریزي استراتژي سند 
چشم انداز 20 ساله كشورمان نباشد قطعا پایدار نخواهد بود آنهم در شرایطي 

كه بیش از نیمي از سرمایه و بودجه كشور صرف ساخت وساز می شود. 
تغییر  به  را منوط  الگوهای ساخت وساز در كشور  تغییر  رئیسی  مهندس 
فرهنگ عمومی جامعه می داند؛ تغییری كه نه تنها توسط سازمان نظام 
مهندسی ساختمان، بلكه با مشاركت نهادهای دولتی و به ویژه وزارت راه و 

شهرسازي وشهرداری در رعایت مقررات ملي میسر می شود. 

همچنان عرضه مصالح غیر استاندارد
وی یكي از برنامه هاي خود را در صورت حضور در شورای مركزی پیگیری 
راهكاری برای ارایه ساخت وساز به مهندسان ذكر می كند و می گوید:ما در 
دوره های پیشین توانسته ایم بحث طراحی و نظارت را به افراد صاحب 
افراد صاحب  به  در سپردن وظیفه ساخت  هنوز  ولی  بسپاریم  صاحیت 
صاحیت توفیق زیادي نداشته ایم حال آن كه بخش اخیر می تواند باعث 

افزایش عمر ساختمان شود.
تاكید بر تولید و توزیع مصالح استاندارد و صنعتی نمودن ساخت وساز یكی 
اولویتهای مهندس رئیسی است.وی می گوید: متاسفانه علیرغم  از  دیگر 
آن كه در تبصره های ذیل ماده 34 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان، 
وزارتخانه های راه و شهرسازی، كشور و صنایع مكلف به كنترل تهیه و 
توزیع مصالح استاندارد شده اند ولی هنوز مصالح غیر استاندارد بویژه در 
بخش تاسیسات كه با عمر ساختمان رابطه مستقیم دارند عرضه می شود.

حال چگونه است كه می خواهیم تمامی این بار را بر دوش سازنده ذی صاح 
و یا ناظر بگذاریم؟ 

رنج از شهرسازي و معماري مناسب
نظام  سازمان  قانونی  مواد  از  كدامیك  كه  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
قوانین  سایر  از  مظلومتر  را  اسامی  شورای  مجلس  مصوب  مهندسی 
می داند می گوید:شروع بیشتر مشكات ما در شهرها از نبود شهرسازی و 
معماري مناسب است.در ماده 2 قانون نظام مهندسی و بندهای دهگانه 
آن به موضوع شهرسازی و معماري و رشد آگاهی های عمومی توجه ویژه 
ای شده است.اما اینكه چقدر توانسته ایم موضوع را بخوبی در كشور پیاده 
كنیم باید در خصوص آن اندیشید. طرح تفصیلي20 سال قبل نمی تواند 
پاسخگوی نیازمردم امروز شهر باشد. به همین دلیل است كه مشكات 
زیادی درخصوص زندگی شهری برایمان ایجاد شده است لذا توجه ویژه به 
شهر سازی و مسایل ترافیكی بایستي یكی از الویت های مهم و دغدغه هاي 

اساسي شورا ي مركزي باشد.
وي همچنین می گوید:جامعه مهندسي و بویژه مهندس عمران بعنوان قافله 
ساالر و هدایت كننده می بایست پیشتاز اجرایي نمودن مقررات ملي در كشور 
باشند.مهندسان نمی توانند اجازه دهند مصالح غیر استاندارد در ساختمان 
استفاده شود و یا اجازه دهند نیروي غیر ماهر وارد عرصه ساخت وساز گردد. 
كه در صورت توجه شایسته به قانون و مقررات ملي، آن وقت سرمایه ها به 
ثروت ملی تبدیل شده، انتظار عمر صد ساله از ساختمان هایمان آرزوي دست 

یافتني است و جامعه طعم شیرین خدمات مهندسی را خواهد چشید.

مهندس محمد رضا اسماعیلی 
كارشناس رشته معماري – داراي مدركMBA و دانشجوي كارشناس 

جامعه مهندسي و بویژه مهندس عمران بعنوان قافله ساالر و 
هدایت کننده مي بایست پیشتاز اجرایي نمودن مقررات ملي 

در کشور باشند
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ارشد دانشگاه امام رضا)ع( و داراي مدرك متعدد حضور در همایش هاي 
داخلي و بین المللي با موضوع معماري و شهرسازي بویژه در بحث" انرژي 
و معماري پایدار "است.اسماعیلي طي 32 سال گذشته فعالیتهاي اجرایي 
متعددي داشته است كه از آن جمله می توان به این موارد اشاره كرد:مدیر 
عاملي شركت ثامن، تجربه 5 سال فعالیت در شركت مشاور، سه دوره عضویت 
هیئت مدیره و هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي، 
یكي از نواب اول و دوم، ریاست سازمان در هر سه دوره، عضویت شوراي 
مركزي سازمان نظام مهندسي طي دوره متوالي چهارم و پنجم و دبیر اول 
شوراي مركزي دوره چهارم، ریاست كمیته معماري تخصصي دوره چهارم و 
دبیر دوره پنجم در شوراي مركزي، ریاست كمیسیون انرژي محیط زیست 
دوره چهارم و پنجم شوراي مركزي، عضویت هیئت علمي رشته معماري در 
ماده 27، عضویت در كمیسیون ورزشي دوره چهارم و پنجم شوراي مركزي، 
عضویت در كمیته نظارت بر عملكرد استان ها در شوراي مركزي، عضویت 
در كمیسیون و هیئت تحریریه نشریه شمس در دوره چهارم شوراي مركزي، 
ریاست كمیته معماري تخصصي در دوره هاي چهارم و پنجم و عضویت در 
دوره ششم سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي، عضویت كمیته اجرایي 
ماده 27 در دوره چهارم و پنجم شوراي مركزي، عضویت در كمیسیون ماده 
27 در دوره چهارم و پنجم شوراي مركزي، ریاست كمیته ورزشي در دوره 
پنجم و عضو در دوره ششم سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي، ریاست 
كمیسیون انرژي و محیط زیست در دوره چهارم و پنجم و ششم سازمان 
نظام مهندسي خراسان رضوي و ریاست كمیسیون مقررات ملي ساختمان 

در دوره ششم سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي.
از مسوولیت هاي وي در وزارت راه و شهرسازي می توان به عضویت شوراي 
تدوین مقررات ملي ساختمان، عضویت و مسوولیت كمیته تخصصي در 
دفتر مقررات ملي ساختمان، عضویت كمیته مبحث پانزدهم مقررات ملي 
ساختمان، عضویت ومسوولیت مبحث در دست تدوین بیست ودوم ) با 
عنوان بهره برداري و نگهداري ساختمان( نماینده شوراي مركزي در مقررات 

ملي ساختمان در وزارت راه و شهرسازي اشاره كرد. 

همفكری و تعامل در راستای رفع مشكالت
محمد رضااسماعیلي در خصوص عملكرد خود در دو دوره شوراي مركزي 
می گوید:در دوره چهارم، اینجانب طي سه سال بعنوان دبیر اول شوراي 
مركزي هر هفته در جلسات هیئت رئیسه بصورت مستمر حضور داشتم و 
عاوه بر آن كه در مسایل اجرایي فعالیت می كردم، در جلسات هم اندیشي 
نیز كه به موضوع اصاح قانون نظام مهندسي و آیین نامه اجرایي اختصاص 
داشت- كه همچنان نیزنیاز مبرم به اصاحات و در برخي موارد رفع ابهام 
البته هنوز نیز معتقدم شوراي مركزي بایستی در  دارد- حضور داشتم و 

راستاي رفع مشكات بیش از پیش گام بردارد.
وي می افزاید: حضور موثر اینجانب در دو دوره گذشته مشاركت در بازنگري 
مباحث مقررات ملي ساختمان در شوراي تدوین و هم چنین بعنوان عضو در 
بعضي در مباحث مقررات ملي ساختمان بوده است. همچنن در بحث آزمون 
ورود به حرفه بویژه " در رشته معماري در كمیسیون معماري مقررات ملي 
ساختمان فعالیت موثر داشته ام.از جمله تغییر در نحوه آموزش معماري و 
طراحي سوال كه طي شش سال گذشته در رشته معماري بوقوع پیوسته 
است. همچنین بعنوان عضو موثر در رفع مشكات اعضاي سازمان در 

شوراي مركزي یا وزارت راه و شهرسازي از سراسر كشور كوشا بوده ام.
عاوه بر این رابطه بسیار صمیمانه اي با تمامي نظام هاي مهندسي استان ها 
در خصوص همفكری و تعامل در راستای رفع مشكات و ارایه راهكارهاي 
اجرایي داشته و ضمن آنكه در بیشتر همایش هاي كشوري و استاني بویژه 
در بخش معماري و صرفه جویي در مصرف انرژي در ساختمان حضور 

داشته ام.

لزوم جلب مشارکت
مهندس اسماعیلی در جایگاه عضو شورای مركزی پنجم سازمان نظام 
مهندسی ساختمان كشور، خود از جمله كساني است كه معتقد به تغییر 
ساختاري در نحوه فعالیت این شوراست.به اعتقاد وی با توجه به شرح وظایف 
تعیین شده قانوني برای شورای مركزی، این شورا در نخستین گام خویش 
كه ارتباط با اعضاء و جلب مشاركت آنان می باشد توفیق چنداني كسب نكرده 
است. وی می گوید:هنگامي كه جلب مشاركتی به بهترین شكل صورت 
نپذیرد توقعات قانونی وزارت راه و شهرسازی، وزارت كشور و دیگر نهادهای 
مرتبط، از سازمان نظام مهندسی نیز تحقق نخواهد یافت. وی حضور محدود 
25 عضو اصلی و 7 عضو علی البدل شورای مركزی در تنها یك جلسه 
ماهانه این شورا را ضعف دیگر این مجموعه می داند و معتقد است: برگزاري 
محدود این جلسات به صورت ماهي یكبار تنها فرصت كوتاهي را براي ارایه 
گزارش ها و بررسی كلي موضوعات فراهم می آورد كه متأسفانه به دلیل 
محدودیت زماني در مرحله پیگیری، عملكردي در خور توجه نداشته است به 
گونه اي كه هنوز نتوانسته ایم نظام نامه ای را براي موظف نمودن اعضاي 

شوراي مركزي به حضور بیشتر در چنین جلساتي تدوین كنیم.

تالش براي کسب استقالل نظام مهندسي
از جمله اهداف و برنامه هاي مهندس اسماعیلي قبل از ورود به این دوره؛ 
تنسیق امور مهندسی، اصاح آیین نامه اجرایی و باز نگري در قانون نظام 
مهندسی بوده كه خود معتقد است توفیق چندانی در تحقق این اهداف 
نداشته ایم. او می گوید: متأسفانه با وجود آن كه تعامل بسیار خوبی را با 
سازمان راه و شهرسازی برقرار كرده ایم اما در تحقق این اهداف چندان 
موفق نبوده ایم چرا كه این مقوله منوط به مشاركت تمامی نهادهای ذیربط 

می باشد.
مهندسي  نظام  سازمان  در  فعالیت  سال  هجده  از  بیش  تجربه  كه  وي 
ساختمان و همچنین تجربه عضویت سه دوره در هیئت مدیره و دو دوره 
شوراي مركزي را دارد از جمله اهداف خود در صورت حضور در جمع اعضاي 
منتخب شوراي مركزي دوره ششم را ایجاد تعامل با وزارت راه و شهرسازي، 
پیگیري اصاح برخي از مواد قانون نظام مهندسي و آیین نامه اجرایي آن، 
نیز  و  قانون  برابر  نظام مهندسي ساختمان  استقال  براي كسب  تاش 
ایجاد وحدت رویه ارایه خدمت مهندسي در سازمان نظام مهندسي استان ها 

متناسب با تعداد اعضای آن ذكر می كند.
به شرح خدمات شوراي  نسبت  قانون  دقیق  اجراي  اسماعیلي همچنین 
مركزي، دنبال نمودن ماموریت اصلي شوراو وظیفه ستادي و اتاق فكر نظام 
مهندسي ساختمان و تاش در راستاي ایجاد تعامل با نهادهاي ذیربط و 
تاش در راستای رفع موانع قانوني در سر راه آنان و تسهیل ارایه خدمات 
توسط سازمان هاي استان به مردم عزیز كشورمان را از دیگر اهداف خود در 

این خصوص می داند.
وي تشكیل كمیته نظام پیشنهادهابه منظور طرح پیشنهادهای ارایه شده از 
سوی نظام های مهندسی تمامی استان ها در این شورا، و مشاركت در اصاح 
آیین نامه توسط شورای مركزی و ارایه خدمات در بحث مجری ذی صاح را 
مورد تأكید قرار داده و می گوید: القای این موضوع به جامعه امروز ضروریست 

القای این موضوع به جامعه امروز ضروریست که حضور 
مهندسان متخصص عالوه بر آنكه می تواند سرمایه مردم را 
به ثروت تبدیل کند هزینه های سرسام آور ساخت مسكن و 

ساختمان را نیز به میزان قابل توجهي کاهش مي دهد.
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كه حضور مهندسان متخصص عاوه بر آن كه می تواند سرمایه مردم را به 
ثروت تبدیل كند هزینه های سرسام آور ساخت مسكن و ساختمان را نیز به 
میزان قابل توجهي كاهش می دهد. ما در تنسیق امور با مشكاتی مواجه 
بوده ایم كه متأثر از فرهنگ موجود در بخش ساخت وساز هاي خصوصی و 
حضور افراد فاقد صاحیت در این زمینه است و این مسأله با مشاركت شورا 

و سایر سازمان هاي استان ها به وضوح قابل حل است.
تاش بمنظور ارایه راهكار در استفاده از توان فني اجرایي جمعیت 250 
هزار نفري عضو نظام مهندسي ساختمان كشور رشته هاي مختلف در قالب 
انجمن هاي صنعتي و استفاده از توان علمي آنان در كمیته هاي تخصصي 
مربوطه تاش و ارایه راه كار در بهبود تنسیق ارایه خدمات مهندسي از دیگر 
اهداف مهندس اسماعیلي در صورت حضور در جمع اعضاي منتخب شوراي 

مركزي دوره ششم است.

 دکتر سید مجید مزینانی
عضو فعلي هیات مدیره سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي وعضوانجمن 
مهندسین برق و الكترونیك آمریكاست. دبیري كمیته علمي كنگره ملي 
دومین  داوري  گروه  مدیر  اطاعات،  فناوري  و  كامپیوتر  برق،  مهندسی 
امام  المللي  بین  دانشگاه  برق  گروهي  همراه،مدیر  دولت  ملي  كنفرانس 
رضا   )ع(، ارایه بیش از دهها مقاله دركنفرانسها و مجات معتبر داخلي و 
خارجي، حضور در عرصه هاي تحقیقاتي و صنعتي نظیر مركز تحقیقات 
مخابرات ایران و كارخانه رینگ سازي،18 سال تدریس در مقاطع كارشناسي 
و تحصیات تكمیلي و راهنمایي پایان نامه هاي دانشجویي و 14 سال 

عضویت نظام مهندسي گوشه اي از سوابق ایشان است.
ارتباط دانشگاه و صنعت، آرزویي دیرین

دكتـر سـید مجیـد مزینانـي عضـو فعلـي هیـات مدیـره سـازمان نظـام 
مهندسـي خراسـان رضـوي ارتبـاط دانشـگاه و صنعـت، را آرزوي دیرینـه 
كشـورهاي توسـعه نیافتـه از جملـه كشـور ما می دانـد و تصریـح می كند: 
نظام مهندسـي سـاختمان با وجود خیل عظیم قشـرتحصیل كرده مجرب 
مي توانـد درراسـتاي پیاده سـازي ایـن هـدف، حداقل در بخش سـاختمان 
پیشـرو باشـد. پویایي هر مجموعـه اجتماعي به محور قـراردادن آموزش و 
پژوهـش اسـت و بنابرایـن ارتباط مسـتمر این دو حوزه، حركـت رو به جلو 

سـازمان را تضمیـن می نماید.
عضوانجمـن مهندسـین بـرق و الكترونیـك امریـكا در ادامـه می گویـد: 
مهمتریـن ركـن هـر سـازمان اعضـا آن می باشـند و هـر عضـو یعنـي 
یـك پتانسـیل. تجربـه نشـان داده اسـت شـكوفایي پتانسـیل ها از طریق 
سیسـتمهاي توزیعـي امكان پذیر اسـت. تشـكیل انجمنها، كمیسـیون ها، 
كمیته هـا و كارگرو ه هـا راه حـل هسـتند ولـي پرسـش اینجاسـت كه چرا 
باز هم سـطح مشـاركت پایین اسـت. پاسـخ در عدم برون سـپاري اسـت. 

بـه بیـان دیگـر بسـترها آماده ولـي از بـرون سـپاري هـراس داریم.
دكتـر سـید مجید مزیناني اضافه می كند: شایسـته سـاالري همـواره یكي 
از شـعارهاي مطـرح در سـطح جامعـه بـوده اسـت ولـي تحقق آن بسـیار 
سـخت می نمـوده اسـت چرا؟ یكـي از دالیـل عمده بـه برخـوردار نبودن 
از پایـگاه اطاعاتـي كامـل جامعـه مهندسـان برمی گـردد. یقینا اسـتفاده 
درسـت و بهنـگام از ایـن پایگاه ما را در انتخاب مناسـب شایسـته ها یاري 

مي رساند.
وي می گوید:تجربه نشان داده است موفقیت هر سازماني در رهگذر تعامل با 
دیگر ارگانها، نهادها، سازمان ها و وزارتخانه هاست. همگرایي در فضاي تعامل 
بوجود مي آید. در این راستا نیز مي توان از ظرفیت اعضای سازمان كه شاغل 

در این مجموعه ها مي باشند به بهترین شكل استفاده نمود.
عضوانجمن مهندسین برق و الكترونیك امریكا با تاكید بر ضرورت ارتباط 
بین الملل سازمان نظام مهندسي تاكید می كند: به عنوان عضوي از جامعه 
نباید در عرصه ساختمان منزوي باشیم. پیشرفت هاي این حوزه  جهاني 
متاسفانه دیرهنگام به ما می رسد وبنابراین عقب مانده ایم.شركت در كارگاهها، 
بازدیدهاي هوشمندانه، دعوت صاحبان سبك در مقوله ساختمان نباید صرفا 

شعار باشد. با در نظر گرفتن بودجه مناسب باید به این مهم پرداخت.

فرهنگ سازي نداشته ایم
مزیناني معتقد است: روزمرگي، آفت است و فسیل شدن را به همراه دارد.اگر 
سندهاي چشم انداز كشور را مطالعه كرده، جایگاه سازمان و نقش آن را در 
پیاده سازي سند بدانیم می توانیم برنامه هاي استراتژیك را طراحي كنیم. باید 
بدانیم به كجا می رویم و مسیر حركت چگونه است و باید از چه توانمندیهاي 
سخت افزاري و نرم افزاري برخوردار باشیم. پاسخ به این پرسش ها یعني 

همان برنامه.
به باور این عضو فعلي هیات مدیره سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي 
زمان سعي و خطا به سرآمده-است.اینكه این برنامه را ادامه بدهیم و بعد 
ببینیم چه می شود؛ یعني حركت واپسگرایانه.اینكه اگر مقاومتي شد برگردیم 
معنای آن هدر دادن سرمایه است. در این راستا استفاده از صاحبنظران و 

تعامات بین استاني و استفاده از تجربیات یقینا مفید خواهد بود.
ایمان و  از مردم به مهندس ونظام مهندسي  اینكه بسیاري  بیان  با  وي 
اعتقادي ندارند و همان معمار تجربي سركوچه خود را ترجیح مي دهند دلیل 
این مساله را نبود فرهنگ سازي می داند و معتقد است: حضور موثر و پیوسته 
در رسانه ها و نه فقط در یك روز خاص، باور مردم را عوض كرده، دیوار 

بي اعتمادي را ترمیم می كند.

زمان سعي و خطا  به سرآمده  است. این که این برنامه را ادامه 
بدهیم و بعد ببینیم چه مي شود؛ یعني حرکت واپس گرایانه.اینكه 
اگر مقاومتي شد برگردیم معنای آن هدر دادن سرمایه است.
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رسانه تخصصی؛ 
ضرورتی اجتناب ناپذیر

رسانه مهندسي؛ 
مهندسي فرصت ها

| یادداشت | محمدتقی خسروی
گرایش  سویي  از  نیز  و  شنیداري  و  دیداري  رسانه هاي  افزون  روز  رشد 
حوزه هاي مختلف علم به تخصصي شدن؛ ضرورت توجه به روزنامه نگاري 
تخصصي را اجتناب ناپذیر ساخته است.عاوه بر این تاكید بر جنبه هاي 
مختلف روزنامه نگاري توسعه در كشورهایي كه به برنامه هاي توسعه خود 
با وجود تشكل هاي حرفه اي بها داده اند بیش از هر زمان دیگر بر ضرورت 

وجود توامان روزنامه نگاري تخصصي و توسعه اي تاكید می كند.
نهادهاي حرفه اي و تخصصي نیز امروزه بیش از هر زمان دیگر به ضرورت 
ارتباط و تعامل با مخاطب از طریق در اختیار داشتن ابزاري رسانه اي پي 
برده اند.اینان می دانند براي اطمینان از عملكرد خود بیش از همه به درك 
مخاطب از عملكرد خویش نیاز دارند و به عبارتي هرچه میزان دانش و 
آگاهی در میان مخاطبان نسبت به خود رسانه، كانال ارتباطی و ژانرهای 
اصلی و فرعی بیشتر باشد، فرد توانایی بیشتری برای در اختیار گرفتن فرآیند 
مصرف خود خواهد داشت. مخاطب باید آگاه باشد و بداند چه افرادی، با چه 
اهدافی و چگونه از طریق محتوای ساخته شده در پی چگونه اثرگذاری بر 
گرایش، رفتار و نگرش های او یا سایر افراد در جامعه هستند. او از طریق این 
آگاهی و مهارت های مرتبط با آن می تواند از طریق توافق بنیادین با نظام 
ارزشی تولیدكنندگان، با  ایدئولوژی تهیه كنندگان همسو شده و این پیام را به 

عنوان یك پیام خودی دریافت كند.
متاسفانه طي چند سال گذشته همان بایي كه بر سر دانشگاه و صنعت 
بواسطه نبود ارتباط منسجم با یكدیگر رخ داده، بر سر نهادهاي رسانه اي و 
نیز نهادهاي تخصصي نیز آمده است. نبود دانش تخصصي در میان روزنامه 
نگاران از یكسوي و عدم اطاع از ضرورت وجود رسانه در میان نهادهاي 
تخصصي از سوي دیگر به بروز چالش ها و آسیب هاي متعددي در این میان 

منجر شده است.
براي مثال خبرنگاري كه اطاعات تخصصي در حوزه ساخت وساز نداشته و 
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با اصطاحات تخصصي این حوزه بیگانه است، قطعاً در تفهیم این مفاهیم به 
مخاطب دچار خطا و اشتباه خواهد شد. از سوي دیگر مدیران، برنامه ریزان و 
سیاستگذاران نهادهاي تخصصي نیز چنانچه تعامل با مخاطبان خود را تنها 
محدود به ارتباط یكسویه اینان كنند قطعاً در سامان بخشي روال فعالیتهاي 

خویش دچار مشكل خواهند شد.

در همین خصوص اهمیت بخش ساخت وساز و نیاز به تعامل با مخاطبان بر 
وجود رسانه اي كه بتواند ضمن شناخت عرصه تخصصي و حرفه اي زمینه 
پویایي و رشد روزافزون آن را مهیا سازد، بیش از پیش تاكید می كند.كیفي 
سازي محصوالت ساخت وساز، آگاهي بخشي به مردم و مخاطبان نسبت 
به حقوق آنها، انتقال نظرات مخاطبان به مدیران و طرح دغدغه هاي اینان 
در قالب رسانه اي آن می تواند بر شتاب قطار توسعه بیش از گذشته بیفزاید.

این در شرایطي است كه سازمان نظام مهندسی نیز همچون بسیاری از 
نهادهاي مدني كشور فاقد رسانه و تریبون ویژه و انحصاری خود است 
یا حتي همكاران خود  را به گوش جامعه و  براي آن كه صداي خود  لذا 
برساند نیازمند استفاده از خبرگزاري ها ورسانه هاي متعددی است كه مالكیت 
و مدیریت غالب آنها غیرخصوصی است. براي اثبات این ادعا كافي است به 
اجاس هاي هیات عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور كه در 
هر سال برگزار می شود اشاره كنیم. وقتي این نشست ها با حضور نزدیك به 
400 نفر از اعضاي هیات مدیره این سازمان از33 استان در مركز یك استان 
برگزار می شود، براي بازتاب آنچه در آن گذشته است كدام تریبون را باید 

برای انعكاس آن انتخاب كرد؟

بنابر این نظام مهندسي عاوه بر تامین اهداف حرفه اي و صنفي خویش 
و نیز براي نیل به اهداف فرهنگي و ایجاد بسترسازي مناسب به منظور 
تاثیرگذاري مطلوبتر در جامعه به ابزاري نیاز دارد كه بتواند ضمن حفظ ارتباط 
خود با اعضاء و دست اندركاران این مجموعه، مطالبات عمومي را نیز به آنها 
یادآور گردد.چنانكه ماده نخست از فصل اول قانون نظام مهندسي نیز به 
صراحت از تبیین اهداف و خط مشي هایي می گوید كه تحقق این مهم را 
تسهیل می سازد. تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسامی در معماری و 
شهرسازی، تأمین موجبات رشد و اعتای مهندسی در كشور، ترویج اصول 
معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی 
ساختمان و افزایش بهر ه وری، باال بردن كیفیت خدمات مهندسی و نظارت 
بر حسن اجرای خدمات، ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها در این بخش، 
از ضروریاتي است كه تحقق و تحصیل آن جز با ارتباط موثر و كارآمد بادست 

اندركاران و اعضاي یك رسانه حرفه اي و شایسته میسر نیست.

وجود رسانه براي نهادها و تشكل هاي تخصصي همچون نظام مهندسي 
همان قدر حیاتي است كه وجود نیروهاي متخصص در یك رسانه.براي 
صنعت  در  پرتاش  مهندسان  و  مهندسي  نظام  كاركرد  و  نقش  تبیین 
ساخت وساز باید افت و خیزهاي این حرفه و مسایل و مشكات متخصصان 
و مهندسان این حوزه را شناخت و با آن آشنا بود آنوقت به تحلیل و بررسي 

آن پرداخت. شاید به جرات بتوان بر این نكته اذعان نمود كه بخشي از تلفات 
انساني كه عده اي آن را متاثر از خطاي انساني دانسته و پیكان آن را متوجه 
نهادها و متخصصان آن می دانند به دلیل اهمال اینگونه تشكل ها در ارایه 
اطاعات به افكار عمومي و مخاطبان آنهاست.وجود رسانه فراگیر با رویكرد 
و نگرش تخصصي از هر نوع آن می تواند خا و شكاف اطاعاتي موجود در 
جامعه را از میان بردارد و نقش ارزنده و پویاي مهندسان را در بهبود صنعت 
ساخت وساز را بیش از گذشته به پیشگاه افكار عمومي ارایه دهد. كوتاه سخن 
آنكه با شكل گیري نهاد رسانه اي می توان از هدر رفت سرمایه اي كه همه 
ساله براي جبران خسارات ناشي از نا آگاهي مردم و استفاده كنندگان از 
خدمات مهندسي به وجود می آید جلوگیري كرد عاوه بر آن می توان بستر 
مناسبي را براي بهره مندي از نظرات اینان و خلق ایده هاي نو در مهندسي 

فراهم ساخت. 

در عین حال اجاس پیش روي هیات عمومي فرصت مغتنمي است تا 
كمیسیون هاي مرتبط با موضوع، همتي شایسته در راستاي تحقق این مهم 
در پیش گیرند تا جامعه توانمند مهندسي در آینده اي نزدیك شاهد تولد 
رسانه اي كارآمد و در شان نظام مهندسي ساختمان با گستره فراگیر كشوري 

باشد.

متاسفانه طي چند سال گذشته همان بالیي که بر سر دانشگاه و 
صنعت بواسطه نبود ارتباط منسجم با یكدیگر رخ داده، بر سر 

نهادهاي رسانه اي و نیز نهادهاي تخصصي نیز آمده است

کیفي سازي محصوالت ساخت وساز، آگاهي بخشي به 
مردم و مخاطبان نسبت به حقوق آنها، انتقال نظرات مخاطبان 

به مدیران و طرح دغدغه هاي اینان در قالب رسانه اي آن 
می تواند بر شتاب قطار توسعه بیش از گذشته بیفزاید

نظام مهندسي عالوه بر تامین اهداف حرفه اي و صنفي خویش 
و نیز براي نیل به اهداف فرهنگي و ایجاد بسترسازي مناسب 
به منظور تاثیرگذاري مطلوبتر در جامعه به ابزاري نیاز دارد که 
بتواند ضمن حفظ ارتباط خود با اعضاء و دست اندرکاران این 

مجموعه، مطالبات عمومي را نیز به آنها یادآور گردد
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گام هایی که باید پیمود
به بهانه اجالس شانزدهم

| نقطه نظر | 

مهندس حسـن پور حسـیني دانش آموخته كارشناسـي مهندسـي عمران 
از دانشـگاه فردوسـي مشهد می باشد.ایشـان22 سال سـابقه كار حرفه اي 
دارد. وي كـه مراحـل پایانـي مقطع كارشناسـي ارشـد سـازه را می گذراند 

دوره هـاي مدیریـت شـهری و اجرایـی را نیز طی كرده اسـت. 
نامبـرده 3 دوره عضـو اصلـي هیأت مدیـره و نایب رئیـس و 4 دوره رئیس 
ونائـب رئیـس گروه تخصصي عمران سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان 
اسـتان خراسـان رضوي بوده و سـابقه مدیریت فني و خدمات مهندسـي و 

نظـارت بر ساخت وسـازها را در كارنامه خـود دارد. 
پورحسـیني عـاوه بـر تدریـس دوره هـاي آمـوزش مهندسـان، سـابقه 
فعالیتهـای تحقیقي و پژوهشـي در زمینه مدلسـازي سـازه هاي بلند، طرح 
لـرزه اي سـاختمان هاي آجـري و كاهـش خطـر لـرزه پذیـري مشـهد، 
همـكاري در ترجمـه كتـب فني ، عضویت در شـوراي سـردبیري ماهنامه 
طـاق و عضویـت در مجامـع و انجمن هـاي تخصصـي متعـدد را نیـز دارا 

می باشـد.
عـاوه بـر ایـن ؛ وي در طراحـي و اجـراي بیـش از 100 پـروژه عمرانـي 
و خصوصـي بـه عنـوان مدیـر پـروژه و محاسـب و ناظـر و پیمانـكار 
سـاختمان های مسـكوني و صنعتي از سـال 71 تاكنون در شـمال شـرق 

ایـران مشـغول بـه كار بـوده اسـت.
مهندس حسـن پور حسـیني جزو داوطلبان شـركت در انتخابات ششـمین 
دوره شـوراي مركـزي در رشـته عمـران از اسـتان خراسـان رضـوي بوده 
اسـت كه با توجه به بررسـي شـرایط و حمایت از سـایر كاندیداهاي استان 
) آقایـان رئیسـي، اسـماعیلي، میرفندرسـكي و مزیناني( و بـه دلیل وحدت 
و هـم افزایـي از ادامـه رقابت به نفع سـایر منتخبین اسـتان انصـراف داده 

است..
آنچـه پیـش روی دارید نوشـتاری اسـت از ایشـان كـه تقدیـم حضورتان 

می گـردد:
 
 

شـانزدهمین اجاس هیات عمومي سـازمانهای نظام مهندسـي ساختمان 
متشـّكل از اعضـای اصلـی هیـات مدیـره سـازمانهای نظـام مهندسـي 
سـاختمان اسـتان تیرمـاه سـال جـاری در كیش برگزار می شـود بـه بهانه 
ایـن گردهمایـی می تـوان بـه برخـی از كارهـای بـر زمیـن مانـده و نیـز 
مـواردی كـه بـا توجه بـه برگـزاری انتخابـات ایـن دوره شـورای مركزی 

می بایسـتی در دوره جدیـد در دسـتور كار قـرار گیـرد اشـاره كـرد.
بـا توجـه بـه گذشـت حـدود 18 سـال از زمـان تصویـب قانـون نظـام 
مهندسـی و كنتـرل سـاختمان و تحوالت سـریعی كـه در طی ایـن مّدت 
بـه لحـاظ كمـی و كیفی در صنعت سـاختمان و جامعه مهندسـان رخ داده 
اسـت بازنگـری ایـن قانـون را باید یـك ضـرورت غیرقابل انكار دانسـت. 
هرچنـد برخي مـواد قانون فعلي نیـز تاكنون اجرایي نشـده و مغفول مانده 
اسـت. ضمـن آنكه پیگیـری جـدی بمنظـور ویرایش های جدید مقـّررات 
ملّـی سـاختمان و افـزودن مباحث تازه و سـایر ضوابط و مقـّررات از جمله 
آییـن نامـه 2800 زلزلـه بـا نظرخواهی از طیف وسـیع جامعه مهندسـی و 
بومي سـازي مقـّررات ملّـي و تاكیـد بـر اجـراي دقیـق آنها نیز خـود یك 

ضرورت اسـت كـه نبایـد آن را از خاطـر برد.
یكـي دیگـر از نكاتـي كـه بایـد آن را مـد نظـر قـرار داد موضوع اشـتغال 
مهندسـان جوانی اسـت كه بـه تازگی فارغ التحصیل شـده انـد، این مهم 
متاسـفانه علیرغـم اینكـه در قانـون بـه صراحـت در این خصوص اشـاره 
ای نشـده؛ ولـی همچنـان یكـی از چالش هـای مهم نظام های مهندسـي 
سراسـر كشـور اسـت. ضمـن آنكـه بایـد به ایـن نكته نیـز تصریـح نمود 
متأسـفانه آزمـون ورود بـه حرفـه مهندسـان نیـز از درصـد قبولـي بسـیار 
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پیـش روي نظام مهندسـي های كشـور اسـت. نبود هماهنگـي كامل بین 
دسـتگاه هاي تصمیـم گیرنـده، جزیـره اي عمل كـردن، تطبیق نداشـتن 
بخشـنامه ها بـا وضـع موجود واقعـي و تجمیع ضوابـط و مقرراتـي كه گاه 

مغایـر با یكدیگـر نیز می باشـند.
یكپارچـه نمـودن و یكنواخت سـاختن ضوابـط و مقررات بخـش دولتی و 
خصوصـی و تجمیـع آنهـا از ضروریـات جامعـه فعلـی بنظر می رسـد زیرا 
وجـود دو نظـام فنـی اجرایـی باعـث سـردرگمی و گاه تناقضاتـی در اجرا 

می باشـد.
همـراه با آنچه اشـاره شـد بـراي آنكه خود نیـز به آفت حجیم شـدن بدنه 
اداری و روز مـره گـي یعنـي آنچه كـه سـازمان هاي اداري- دولتي گرفتار 
آن انـد دچـار نشـویم بایـد به اصاح سـاختار سـازمان متناسـب بـا نیاز و 
شایسـته سـاالري بیندیشـیم و آنرا یـك ضـرورت تلقي كنیم تا سـازمان 
ضمـن آنكـه از چابكـی الزم در این خصـوص برخوردار شـود امكان مانور 

مناسـب برای آن برقـرار گردد.
همـراه بـا این مهم آنچه به نقـش و ارتقاي جایگاه نظام مهندسـي كمك 
شـایان توجهـي خواهـد كـرد ورود جـدی فرهیختـگان جامعه مهندسـی 
در نهادهـای تصمیـم سـاز و تصمیـم گیر كشـور بویـژه دولـت و مجلس 
شـورای اسـامی- شـوراهای اسـامی شـهرها و...آنهم با پرهیـز از ورود 
بـه جریان هـا و جنـاح بندي هـاي سیاسـی و به لحـاظ احقاق حـق جامعه 
مهندسـی اسـت؛ كـه در غیر اینصورت نقشـی كمرنـگ در ایـن عرصه از 

خـود بر جـای خواهیم گذاشـت.
از دیگـر نكاتـي كـه می تواند ضمن ارتقـاي نقش این مجموعـه به بهبود 
وضعیـت حاضـر در ساخت وسـاز كمك كند ایفای نقش پررنـگ و اثرگذار 
نظـام مهندسـي در تهیـه طرحهـای جامـع و تفصیلـی شـهرها و تاكید بر 
اجـرای دقیـق آنهـا و جلوگیـری از آشـفتگی و فـروش ضوابـط و مقررات 
مصـوب از جملـه تراكم و غیره اسـت كه می بایسـت آنرا مدنظر قـرار داد.

بومي سـازي  و  كاربـردي  پژوهش هـاي  موضـوع  بـه  بیشـتر  توجـه 
فناوري هاي نوین سـاختمان متناسـب با شـرایط اجرایي و اقلیمي كشـور 
نیز می تواند به تسـریع بخشـیدن در آنچه اشـاره شـد یعني بهبود وضعیت 
فعلي ساخت وسـاز موثـر افتد.براي تحقق این همه بـه برنامه اي هدفمند، 

منطقـي و متكي بـر اصـول و قواعد علمـي نیازمندیم 
برنامه هـاي بلنـد مـدت، میـان مـدت و كوتـاه مـدت كـه براي تهیـه آن 
می تـوان از خـرد جمعـي و تشـكیل اتـاق فكر اسـتفاده نمود، كـه این امر 
مسـتلزم تحلیل وضعیت موجود، شـناخت نیازها و در نتیجه ترسـیم وضع 

مطلوب خواهـد بود.
كوتـاه سـخن آنكـه نیـل بـه هر آنچـه تاكنـون بـه آن اشـاره شـد توجه 
بـه مولفه هـاي فرهنگـي مـي توانـد افـق چشـمگیري را پیـش روي 
تمامـي دسـت انـدركاران صنعـت ساخت وسـاز قـرار دهد. نبایـد فراموش 
كـرد فرهنـگ؛ پایـه گـذار بسـیاری از مسـایل می باشـد و پرداختـن بـه 
امـور فرهنگـی زمینـه سـاز اجـرای بسـیاری از امور اسـت بنابر ایـن ورود 
سـازمان های نظام مهندسـی و در راس آن شـورای مركزی در این عرصه 
بـا تشـكیل كمیسـیونی فرهنگـی ضرورتـی انكارناپذیر می باشـد. با توجه 
بـه مـواد مـورد تاكیـد در قانون، تاسـیس پایگاه انتشـاراتی و علمـي و نرم 

افـزاري را می تـوان یكـی از مصادیـق ایـن مهم برشـمرد.
نكتـه آخـر آنكـه پرداختن به امـور رفاهـي اعضـا و ارایه خدمات مشـاوره 
اي در بخش هـاي مختلـف را به عنوان بخشـي از نگاه فرهنگي سـازمان 
بایـد در راسـتای بخشـی از برنامه هـاي تقویـت و توسـعه نظام مهندسـي 

مدنظر قـرار داد.
امید آنكه بتوان با توجه به آنچه اشـاره شـد شـاهد نقش و تاثیر گسـترده 
تـر مهندسـان و متخصصـان نظـام مهندسـي كشـور در بهبـود چرخـه 

ساخت وسـاز و ارتقـاي جایـگاه ایـن سـازمان بود.

پایینـی برخـوردار اسـت و نیـاز به آسـیب شناسـي جـدي دارد كـه باید در 
كنـار كارآموزی مهندسـان تـازه فارغ التحصیل تا 3 سـال قبـل از ورود به 

حرفـه بـه آن توجه ویـژه اي مبذول داشـت.
عـاوه بـر تاشـي كـه الزم اسـت در ایـن خصـوص انجـام پذیـرد یكی 
دیگـر از وظایـف مهـم نظـام مهندسـی افزایـش دانـش و ارتقای سـطح 
علمـی مهندسـان اسـت كه بـه لحاظ كمـی و كیفـی بویـژه در دوره های 
كارشناسـی ارشـد كاربـردی بـا تاكیـد بـر رشـته های مدیریت مهندسـی 
می توانـد حایـز اهمیـت باشـد، ایـن مهـم را می توان با تشـكیل دانشـگاه 
ویـژه نظـام مهندسـی بـا توجـه به پتانسـیل جامعه چنـد صد هـزار نفری 

مهندسـان بـه ایـن امر، جامـه عمل پوشـاند. 
قـدر مسـلم آنكـه پرداختـن بـه موضـوع مهارت آمـوزی شـاغان بخش 
سـاختمان بطـور عـام و كارگـران سـاختمانی در رشـته های خـاص مانند 
جوشـكار اسـكلت، آرماتوربنـد، قالـب بند و بتن ریـز و... كه نبایـد از خاطر 
دور داشـت نیـز می توانـد به تكمیل چرخـه آموزش كمك شـایان توجهي 

. كند
شـاید بتـوان اذعان نمود نخسـتین ثمره حضور متخصصان آمـوزش دیده 
در صنعـت سـاختمان جلوگیـری از دخالـت افـراد فاقد صاحیـت و حذف 
افـراد بـه اصطـاح بسـاز و بفـروش از چرخـه ساخت وسـازي اسـت كـه 
بـدون هیچگونـه دانـش فنـی باعث گسـترش سـاختمان های غیـر فني 
و بـه عبارتـی نوسـاز كلنگـی هسـتند . ضمـن آنكـه باید پیگیـری جدی 
در استانداردسـازی تمامـی مصالـح داخلـی انجـام شـود، از ورود مصالـح 
غیراسـتاندارد خارجـی بویـژه مصالـح سـازه ای از قبیل تیرآهـن و میلگرد 
توسـط عـده ای سـودجو و فرصت طلـب كه به هیچ چیز جـز منافع مادی 

خویـش نمی اندیشـند، جلوگیـري به عمـل آورد.
همچنیـن بازنگري سـریع، دقیق و منطبق بـر واقعیت در خصوص مبحث 
دوم در اكثـر بخش هـا ي آن می توانـد منجـر بـه ارایه خدمات مهندسـي 
مطلـوب قـرار گیرد ونیزلـزوم توجه جدي بـراي جلوگیـري از امور صوري 
كـه در آن بـه صرف یك امضاء توسـط برخـي افراد، بي اعتمادي نسـبت 
بـه جامعه مهندسـي نـزد افـكار عمومـي در قالب هـاي مختلـف را باعث 

خواهد شـد ضروري اسـت. 
فرامـوش نكنیـم بـراي ایجاد محیط سـالم بمنظور فعالیت هـاي حرفه اي 
و رعایـت عدالـت در تمامـي فعالیت هـاي سـازمان، كوتـاه كـردن دسـت 

واسـطه ها سـر لوحـه تمامـی كار ها قـرار گیرد.
تجمیـع و بهبود كمي و كیفي خدمات مهندسـی یكـی از ضروریات امروزه 
جامعـه اسـت بویـژه آن كـه با توجـه به پیشـرفت صنعت سـاختمان و نیاز 
بـه تخصص هـای متعدد و اضافه شـدن هـر روزه موانـع و گلوگاه هایی كه 
توسـط دسـتگاه های مختلف و در بخش هـای گوناگون صـورت می گیرد، 

این كمبـود نمود بیشـتری می یابد.
یكـي دیگـر از موضوعاتـي كـه می تواند به بهبـود این چرخـه كمك كند 
ارتبـاط چنـد سـویه بویـژه بـا اعضـای جامعـه مهندسـي از یك سـوي و 
آحـاد مـردم از سـوي دیگر به عنـوان دریافـت كننده خدمات مهندسـی و 
همچنیـن ارتبـاط مسـووالن با ایـن دو گروه اسـت كه بایـد از برنامه های 

پیـش روی نظام های مهندسـی باشـد.
بـا تحقـق ایـن شـرایط موضوع صـدور خدمـات فنی مهندسـی به سـایر 
كشـورها بویژه كشـورهای مسـلمان و همسـایه باید بطور جدی در دستور 
كار قـرار گیـرد. ایـن مهـم عـاوه بـر آنكـه می توانـد بـه ارتقـاي نقش و 
جایـگاه نظـام مهندسـي كشـور منجر گـردد فرصـت مناسـبی را بمنظور 
اشـتغال اعضـا نیـز فراهـم خواهـد آورد بنابـر این بایـد كوشـید راه صدور 
اینگونه خدمات را نیز براي تحقق آنچه به آن اشـاره شـد بیش از گذشـته 

همـوار كرد.
نكتـه دیگـري كـه بایـد بـه آن توجـه نمـود و خـود از جملـه چالش هاي 
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مهندسی از منظر 
پیشکسوتان و بزرگان مهندسی کشور

مهندسی آمیزه ای از هنر و تخصص است و از آن مهمتر آن كه تعالی آن را 
باید مرهون تاش بزرگانی دانست كه سال ها در این مسیر گام برداشته اند. 
بدون تردید برای یافتن نشانی رمز و راز این تعالی باید به سراغ آنان رفت 

و از آن ها شنید. 
اجاس شانزدهم و بزرگترین گردهمایی نخبگان جامعه مهندسی فرصت و 

بهانه ای است برای تورق بخشی از آن را تقدیم حضورتان می كنیم: 

معمار فردی آزادمند است
دكتر منصور فامكی

معماری به انسان اجازه می دهد كه هم نظریات خودش را بسازد و حفظ 
كند و هم آن كه آن ها را به سنجش و سایش با كارهای دیگران ببرد و 
سپس ویژگی های خویشتن خویش را به میل شخصی خود انتخاب و تعریف 
كند. شما نمی توانید به انسانی كه آزاد بودن و آزادگی را در اندیشه و در 
حركت های خودش تجربه نمی كند عنوان “ معمار “ را اطاق كنید؛ بلكه او 
تنها یك كارمند متخصص است كه می تواند كارهایی را انجام دهد. معمار 
فردی آزادمند است كه آزادگی را مدام به عنوان خصلت در خود پرورش 
می دهد. مجموعه این اتفاقات بود كه كمك كرد تا آدمی بهتر بداند و بفهمد 

و من معماری را بر همین اساس پذیرفتم. 

| نکته | 

جایگاه مهندسان کجاست؟
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مهندسان ، شایستگی های
خود را نشان دهند

مهندس سید جوادشهرستانی 

برای رسیدن به جایگاه برتر و دستیابی به احترام و موقعیت اجتماعی، هر 
فرد باید لیاقت خودش را نشان بدهد. بین نیاز جامعه به هر فرد و احترام به 
او، رابطه ای مستقیم حاكم است. هر چند نیاز جامعه به فرد یا گروهی بیشتر 
باشد، آن فرد یا گروه، احترام و منزلت بیشتری خواهد داشت. برای رسیدن 
به موفقیت باید اصرار كرد و راه های خاقانه را مورد توجه قرار داد. بنابراین 
به مهندسان جامعه توصیه می كنم، شایستگی های خود را در زمینه های 

سازندگی و عمران كشور تقویت كنند. 

مهندس احمد حامی؛ پدر مهندسی عمران و بنیان گذار مهندسی 
نوین در ایران

این مملكت عاشق می خواهد
تا قلبم می تپد برای اعتای ایران و خدمت به مردم كشور تاش خواهد 

نمود .
با تاش سی ساله می توان كشور ایران را تا آنجا صنعتی كرد كه بیشتر 
نیازمندی های مردم در ایران ساخته شود و تنها ساخته هایی از كشورهای 
دیگر خریده شود كه نشود در ایران آنها را ساخت یا ساختشان دشوار باشد .

چند سده باید بگذرد تا كشورهای صنعتی فرهنگشان به پایه فرهنگ مردم 
از غارت كردن كشورهای غیر  تا  برسد،  ایران زمین، هندوستان و چین 

صنعتی ... دست بردارند .

مهندس شدن 
خوب است ولی ... 

دكتر فریدون ایرانی

مهندس شدن خوب است ولی اینكه مدرك بی محتوا به كسی بدهیم كار 
منفی و پر گناهی است. یعنی موسسه ای دایر كنیم و مدركی به كسی بدهیم 
كه تنها مدرك دارد و عمًا تخصص آن را ندارد. این فرد نه تنها در جامعه 
مفید نخواهد بود بلكه به دلیل داشتن این مدرك در جایگاهی قرار می گیرد 
كه ممكن است صدمات جبران ناپذیری را به جامعه وارد كند. اما این كه 
یك مشغولیت برای جوانان پیدا كنیم و آن ها را به دانشگاه مدرك ساز و یا 

به درد نخور بفرستیم نتیجه بدی خواهد داشت. 

مهندسی 
پشت میزنشینی نیست

دكتر رضایی پژند

مهندسی خود یك حرفه كارآفرین است. هر چه مهندس بیشتر باشد فكر و 
اندیشه و طرح بیشتر می شود و تعداد دیگری را هم به كار می گیرند و مثل 
كارهای خدماتی نیاز به مهندس ثابت نیست. اما اگر عده ای فكر می كنند 
مهندسی همه اش كار اداری، دولتی و پشت میز نشینی است اینگونه نیست. 
باید فكر و اندیشه ای باشد تا كارآفرینی هم توسعه یابد. اینگونه نیست كه هر 
كسی كه مهندس شد دیگر همه چیزش تامین باشد. وقتی تعداد مهندسان 
زیاد شد آن تعدادی كه خوب هستند جایگاه شغلی بهتری دارند و آن هایی كه 
ضعیف هستند یا باید خودشان را ارتقاء دهند و یا به دنبال حرفه دیگری بروند. 

درک مهندسی دشوار است
دكتر محمود گابچی

برای بسیاری از افراد و متخصصان در اغلب موارد بسیار دشوار است تا نقش 
واقعی مهندسی را بشناسند. بخش عمده ای از كار مهندسی از نظرها مخفی 
می ماند و به همین دلیل درك آن آسان نمی باشد. مهندس ساختمان باید با 
الگوهای موفق هنر در زمینه طراحی چه در گذشته و چه در حال آشنا باشد. 
همچنان كه معماران، هنرمندان و موسیقی دانان معمواًل اینگونه هستند. 
امروز معماری و مهندسی كشور چه در بخش دولتی و غیر دولتی نیامند 

حركتی اساسی و بزرگ است. 
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مهندس محمدرضا رئیسی

اشاره:
مزیت هـای بسـیار در بخـش مهندسـی ایـن فرصـت را فراهم می سـازد 
تـا بتـوان مكمل اقتصادی بسـیاری از كشـورهایی بـود كه مـواد اولیه و یا 
سـرمایه مناسـبی برای رشـد و توسـعه در اختیار دارند اما یكی از نیازهای 
اولیـه آن هـا را خدمـات فنی ومهندسـی كیفی با قیمت مناسـب تشـكیل 
مـی دهـد و این بهترین فرصت برای شـركت های داخلی اسـت تـا از این 

مهـم برای حضـور درعرصـه بین المللی نیز اسـتفاده كنند. 
حضـور مهندسـان در ایـن بسـتر زمینـه ای را فراهـم می سـازد تـا در آن 
عـاوه بـر ایجاد اشـتغال، زمینه درآمدزایی و ارتقای سـطح رفـاه عمومی، 
انتقـال فنـاوری، صـدور كاال وخدمـات نیـز میسـر گـردد. ایـن مقولـه را 
بهانـه ای بـرای گفـت و گـو با مهنـدس محمد رضا رئیسـی عضـو هیأت 

مدیـره نظـام مهندسـی قـرار دادیـم كـه از نظر مـی گذرانید:

آقـای مهنـدس، چـرا صـدور خدمات فنی و مهندسـی و حضـور در 
ایـن بازارهـا برای ما اهمیـت دارد و دایماً بـر روی این موضوع تاکید 

می کنیم؟
صـدور خدمـات فنـی و مهندسـی توسـط مهندسـان ایرانـی بـا توجـه به 
توانمندی هـا و حساسـیت هایمان نسـبت به كیفیـت كار در حقیقت نوعی 
صـدور خدمـات ارزش های مهندسـی و صـدور توانمندی های مهندسـان 
ایرانـی اسـت و اگـر می خواهیم جایگاه ارزشـمندی را در جهـان از آن خود 
كنیـم و قابلیت هـا و ظرفیت هـای خود را بـه دنیا با همه تبلیغـات منفی و 
مسـمومی كه برعلیـه مـا دارد نشـان دهیم بایـد وارد بحث صـدور خدمات 
فنـی و مهندسـی از “منظـر فرهنگـی” آن نیـز بشـویم. شـاید نگاه هـا در 
حـال حاضر این اسـت كـه صدور خدمـات فنی و مهندسـی تنها معطوف 
وجـه اقتصـادی اسـت. صرف نظـر از اینكـه نمی تـوان اهمیت ایـن مقوله 
را از یـاد بـرد امـا بـا توجـه بـه حساسـیت هایی كـه بـر روی كیفیـت كار 
خـود داریـم وقتـی سـازه ای را در خـارج از كشـور ایجـاد می كنیـم قطعـا 
سـاخته های ما مـورد تحسـین جهانیان قـرار خواهد گرفت. آنجاسـت كه 
دنیـا متوجـه خواهد شـد فرهنـگ مـا ایرانیان مسـلمان از موقعیـت باالیی 
برخـوردار اسـت و بـه ایـن وسـیله ایـن همـه تبلیغـات منفی كه بـر علیه 
مـا اسـتفاده می شـود از بیـن خواهـد رفـت. بـه خاطـر دارم زمانـی كه در 
حـال احـداث پل بـر روی رودخانه فرات در سـوریه بودیـم، علیرغم اینكه 
ایـن پـل در منطقه ابوكمـال در دیروزورسـوریه؛ منطقه ای تسـنن نشـین 
احـداث می شـد ولـی گروه هـای مـا بگونـه ای بـا اخـوت اسـامی كنار 
هـم كار می كردنـد كـه سـرانجام آنچنـان كیفیتی را از سـاخته خـود ارایه 

مهندســان ایرانی در هیچ 
دوره ای جا خالی نداده اند

ضرورت صدور خدمات مهندسی
 در گفت و گو با 

مهندس محمد رضا رئیسی 

| گفت وگو | محمدتقی خسروی



23

كردند كه تمامی  مهندسـان و تشـكل های فنی و مهندسـی كه در اسـتان 
دیـروزور و درحضـور داشـتند وقتـی از این پـل بازدید كردند بـه توانمندی 
متخصصـان ایرانـی آفریـن گفتنـد. ایـن موضـوع را نبایـد تنهـا از زاویـه 
اقتصـادی مـورد توجـه قـرار داد بلكـه اثرات فرهنگـی این فعالیت بسـیار 
باالتـر از وجـه اقتصادی آن اسـت بنابراین نظر من این اسـت كـه باید در 
صـدور خدمات فنی و مهندسـی گام هـای بزرگتری را برداریم. بسـیاری از 
كشـورهای همسـایه ما در این زمینه سـرمایه گذاری های كانـی را انجام 
داده انـد و پشـتیبانی های بسـیار زیادی از سـوی دولت های این كشـورها 
از شـركت های حاضـر در منطقـه می شـود. خوشـبختانه در كشـور مـا نیز 
طـی چند سـال اخیـر با جوایزی كه بـرای صدور خدمات فنی و مهندسـی 
تعیین و وضع شـده اسـت پشـتیبانی هایی صورت گرفته اسـت اما به نظر 
می رسـد بـا توجـه بـه توانمندی های مهندسـان مـا و با توجه بـه تبلیغات 
منفـی گسـترده ای كـه علیـه كشـور و مـردم مـا صـورت می گیـرد بایـد 
سـفارتخانه های مـا فعالیت هـای مضاعفـی را انجـام دهند. ممكن اسـت 
فعالیت های كنونی برای شـرایط عادی مناسـب باشـد اما بـرای زمانی كه 
هجمه هـای مختلف از سـوی مخالفان شـدت گرفته اسـت كافی نیسـت 
و بایـد بخش هـای فنی و مهندسـی سـفارتخانه ها گامهای بیشـتری را در 
ایـن زمینـه بردارنـد و صـدور خدمـات مهندسـی را در این زمینه تسـهیل 
كننـد. بایـد امكانات ایجاد كار برای مهندسـان فراهم شـود، نه از آن حیث 
كـه بگوییـم این موضوع صرفا جنبـه اقتصادی دارد بلكـه از این منظر كه 
مهندسـان مـا وقتـی در موقعیـت ساخت وسـاز قـرار می گیرند بـا كیفیت 
عالـی كار خـود را انجـام می دهنـد و ایـن فعالیت ها خـود اثـرات باالیی را 
در پـی خواهـد داشـت. خیلـی از پروژه هـا وجـود دارد كه بـا ارتباطاتی كه 
سـفرای مـا با كشـورهای خارجـی دارند می تواننـد برای ایـران زمینه عقد 
قـرارداد را فراهـم كننـد. انتظـار مـن از سـفارتخانه های ایـران به ویـژه در 
كشـورهای همسـایه این اسـت كه فعالیت بیشـتری را داشـته باشـند و از 
مسـووالنی كـه در داخل كشـور موضوع صـدور خدمات فنی و مهندسـی 
را پشـتیبانی می كننـد انتظـار مـی رود كـه ایـن پشـتیبانی را بیشـتر كنند. 
بایـد بـه اتحادیه ها بیش از گذشـته بها بدهیم. اتحادیه تشـكیاتی اسـت 
كـه باید بـا پشـتیبانی دولت شـركت هایی كه توانایـی حضور در خـارج از 
كشـور را دارد شـكل بگیرد. خوشبختانه در نظام مهندسـی استان خراسان 
رضـوی بـا توجـه بـه تفكـر خوبی كـه در هیـأت مدیره نظـام وجـود دارد 
بیـش از یكسـال اسـت كه ایـن فعالیت رونق پیدا كرده اسـت. مـا االن در 
افغانسـتان ارتباطات فنی و مهندسـی بسـیار خوبـی داریم. فراتـر از آن در 
قرقیزسـتان پس از عقد توافق نامه هایی بین دو كشـور ایران و قرقیزستان 
در ایـن كشـور حضور پیدا كـرده ایم. نظام مهندسـی در قرقیزسـتان دفتر 
نمایندگـی دارد و اطاعـات فنـی را بین ما و بیشـكك مبادلـه می كند. ما 
نیـز آمادگـی داریـم كسـانی كـه قصـد دارنـد در قرقیزسـتان فعالیت های 
اجرایی سـاختمانی داشـته باشـند را پشـتیبانی كنیـم. در هر حـال من این 
موضـوع را افـق بسـیار روشـنی برای مهندسـی ایـران در خارج از كشـور 
می دانـم مشـروط بـر اینكـه بایـد عزیـزان در ایـن بخش تـوان مضاعفی 
را از خـود نشـان دهنـد و از ایـن بخـش پشـتیبانی كامـل كنند. مـا در هر 
بخـش در كشـور كـه بـروی آن وقت و سـرمایه گذاشـته ایم بـه باالترین 
نتایـج دسـت پیـدا كـرده ایم. چـه در بخـش نانو و یـا انرژی هسـته ای و 
یـا تولیـد داروهـا جایگاه بسـیار رفیعـی را در دنیا پیـدا كرده ایـم. قطعا اگر 
بـه ایـن بخش نیز بـه عنوان یـك هدف و به عنوان كسـب یـك جایگاه 
از نظـر تمامـی  جوانب و نـه تنها از نظـر اقتصادی نگاه كنیـم موفقیتهای 

بسـیار زیـادی را از آن خـود خواهیم كرد. 

قاعدتـا مـا با رقبای بسـیار قدرتمنـدی در ایـن عرصه روبرو هسـتیم. 
اصـوال آیـا سـازمان نظـام مهندسـی و یـا جامعـه مهندسـی شـانس و 

توانایـی رقابـت بـا ایـن رقبـا را دارد؟
ببینید، ما در كشورهای منطقه و همسایه قطعا امتیازات بسیار باالتری را 
نسبت به كشورهای اروپایی داریم اما ذكر یك نكته در اینجا مهم است و 
آن اینكه باید سابقه خود را با سابقه كشوری مثل انگلستان مقایسه كنیم. 
انگلستان از 300 – 400 سال قبل با كشتی دور دنیا در حركت بود و در هند 
نسبت به راه سازی اقدام می نمود. هدف انگلستان از دنبال كردن راهسازی 
در هندوستان فقط به دلیل عمران این منطقه نبود بلكه برای آن بود كه 
جایگاه اجتماعی و سیاسی خود را در این منطقه تثبیت كند. من نمی خواهم 
از زاویه مهندسی وارد موضوعات سیاسی شوم بنابر این می توانم بگویم این 
كشور قطعا در پی آن است كه موقعیت اجتماعی خود را در این منطقه تثبیت 
كند. انگلستان قبل از حضور در این منطقه به ایجاد خدمات در این منطقه 
همت گماشت و برای مردم محروم آنجا خدماتی را وارد كرد و پس از آن 
بود كه به تدریج به اهداف خود در این زمینه جامه عمل پوشاند واز بستر به 
وجود آمده استفاده نمود. امروز اگر می بینید گروهی از اتریش برای ساخت 
راه به هرات افغانستان می روند باید بدانید هدف آن ها تنها ساختن راه و یا 
پل نیست. آن ها در پی تثبیت حضور خود در این منطقه هستند و آنچه برای 
آن ها اهمیت دارد آینده این منطقه و حضور آن هاست اما متاسفانه ما در این 
بخش توجه جدی و الزم را نداشته ایم. حال آن كه اگر به این مساله توجه 
داشته باشیم از آن ها توانمند تر هستیم. كشور افغانستان و یا ایالت هرات 
جزیی از دین ما و فرهنگ و نژاد ما محسوب می شود. همه ما با یك زبان 
تكلم می كنیم پس قطعا از مهندسی كه از اروپا به افغانستان آمده است جلوتر 
حركت خواهیم كرد، ضمن آن كه برای جامعه هرات نیز پذیرش ما منطقی تر 
است. آن ها می دانند كه كتاب و قرآن ما با آن ها یكی است و به یك زبان به 
نماز می ایستیم و وقتی بدانند كه ما بدون آن كه بخواهیم برای آن ها مشكلی 
ایجاد كنیم خواستار توسعه این كشور هستیم قطعا با ما ارتباطات بهتری را 
خواهند داشت. این مساله باز هم به این نكته بر می گردد كه مثا كاردار ما در 
هرات چقدر این محیط را برای حضور مهندسان ایرانی فراهم و مهیا ساخته 
است و چقدر آماده است تا با سرمایه گذاری بستری را ایجاد كند كه مهندسان 
ما در آنجا مشغول فعالیت شوند. یعنی اگر بگوییم كه هرات به شهرسازی 
از نوع اسامی نیاز دارد می توانیم هنر و توانمندی های خود را در  آن هم 
این زمینه و در این كشور بروز دهیم گرچه در كشور خود به دلیل برخی از 
مشكات نتوانستیم توفیق كاملی در این خصوص كسب كنیم. مسیر هرات 
تا قندهار را ما باید احداث و آن را توسعه دهیم. ما چگونه از مرزمان تا هرات 
راه ساختیم. چگونه راه آهن را برای ریل گذاری و بهره برداری مهیا كرده ایم. 
نمی توان این توانمندی ها و قابلیت ها را نادیده گرفت. ما از مهندسان خود 
گله مند نیستیم. مهندسان ما در شرایط بسیار نابرابری نیز حاضر شده اند در 
مرز كشورهای پاكستان، افغانستان تركمنستان فعالیت كنند. مهندسان این 
توانایی را دارند اما باید دولتمردان بستر الزم را فراهم كنند. اینكه می بینید 
سردارما كه در سوریه به شهادت رسیده عمران گر مناطق جنگ زده لبنان 
بوده است نشان می دهد كه ما این توانمندی را برای فعالیت های بزرگ داریم 

اما باید بستر الزم را برای فعالیت مهندسان فراهم كنند. 

آیـا این بسـتر فراهم شـده اسـت و مهندسـان و پیمانكاران مـا در این 
عرصـه حضـور پیـدا نكـرده انـد؟ در واقـع می تـوان گفـت بایـد به 

نوعـی مهندسـی فرهنگـی در این عرصـه باور داشـت؟
بله از واژه خوبی استفاده كردید. ببینید، شما ممكن است با ژاپن سر و 
كار نداشتید و یا ممكن است با آلمان بصورت خانوادگی سروكار نداشتید 
ولی وقتی 30 سال پیش بنایی توسط یك آلمانی ساخته شده است بخاطر 
آن كیفیت به آن آلمانی هم احترام می گذارید. شما در عین آن كه با ژاپن 
سرو كار نداشته اید ولی وقتی به دلیل اینكه یك محصول با كیفیت در 
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ژاپن ساخته می شد به یك ژاپنی احترام می گذاشتید. یعنی این موارد ایجاد 
فرهنگ و دوستی و ایجاد احترام می كند. من تعجب می كنم از كسانی كه 
به این موضوع صرفا از منظر اقتصادی نگاه می كنند. اگر ما بتوانیم از این 
رابطه استفاده و ارایه خدمات كنیم قطعا می توانیم در این عرصه توفیقات 
شایان توجهی را به دست آوریم. در هیچ زمانی مهندسان ما از خود کم 
نگذاشته اند و هر زمان که مسووالن کشور بستر را برای این مهم فراهم 

کرده اند مهندسان ایرانی حضور موثر و قدرتمندی داشته اند. 

آیـا بـرای نیـل بـه این منظـور نیاز نبوده اسـت جلسـاتی با مسـووالن 
وزارت خارجـه و سـازمان های دیگـر تـدارک دیـده شـود گذاشـته 

شود؟
جلسات زیادی گذاشته شده است اما باید این مهم در اهداف ما دیده شود؛ 
گاهی می گوییم اهداف، استراتژی و آینده ما بر این محور است كه به انرژی 
هسته ای دست پیدا كنیم و از نظر علمی موقعیت خود را در جهان تثبیت 
كنیم. امروز به این مقصود رسیده ایم. بنابر این خواستن توانستن است. االن 
باید در سیستم استراتژیك كشور این مهم را تبیین كنیم كه آیا می خواهیم 
به این مقصود برسیم یا نه. اگر اینگونه است با تعیین راهكارهای مورد نظر 
به مقصود خواهیم رسید. اصا ضرورتی ندارد كه به مناقصات سنگین وارد 
شویم. حتی ممكن است وارد مناقصات هم بشویم و با قیمت پایین نیز برنده 
شویم كه حتی با این قیمت هم عملی نباشد اما اگر دولت كمك كند این 
كار با كیفیت باال و با قیمت پایین انجام بپذیرد. اگر فرض كنیم كه دولت ده 
درصد در این زمینه سرمایه گذاری كرده است آیا یك كار فرهنگی مناسب 
بیش از آن ده درصد در آن كشور تاثیر نخواهد داشت؟ پس این مساله با 
مذاكره بین نماینده وزارت خارجه میسر نیست بلكه باید دید این موضوع 
در نگاه كان استراتژی دولت تعریف شده است و شاید اصٌا وقت آن فرا 
نرسیده است. زمانی ممكن است ادعا كنیم كه گرچه این موضوع اهمیت 
دارد اما هنوز وقت تحقق این مهم فرا نرسیده و ما به موارد مهمتری نیاز 
داریم. آیا كسی باور می كرد كه ما بتوانیم موشك های دوربرد تولید كنیم؟ 
كسی تصور می كرد كه بتوانیم هواپیمای جنگی بسازیم؟ اما توانستیم و 
ساختیم. امروز نیز قطعا شاید این مسایلی كه من عرض كردم ممكن است 
مورد توجه و تایید بسیاری از مسووالن و دولتمردان كشور باشد ولی شاید 
این موضوع مطرح باشد كه هنوز وقت آن نرسیده است. الزم است كه 
توانمندی های داخلی خود را افزایش دهیم ولی من هنوز برای تحقق این 

مهم این مساله را دیر می بینم. 

شـما اصطالحـی دارید به نام “مهنـدس خیابانی” و “مهنـدس بیابانی”. 
اگـر بخواهیـم خـود را مـورد نقـد قـرار دهیـم باید بـه ایـن نكته نیز 
 اشـاره کنیم که مهندسـان ما خود را برای کار در شـرایط سـخت مهیا

نكرده اند.
علیرغم اینكه اجتماع ما به سرعت به سوی رفاه در حركت است و مهندس 
عمران ما زمانی كه وارد دانشكده مهندسی می شود می داند كه باید لباس 
عمران كشور و شلوار گتر شده رابرتن كندو با این وجود این تفكر كمرنگ شده 
ولی باید اعتراف كنیم هنوز بستری فراهم نبوده كه مهندس ما در این بستر با 
جدیت وارد شود. كار مهندسان ما در جنگ، در عراق، سوریه و در اقصی نقاط 
كشور نشان می دهد كه آن ها هیچگاه جا خالی نداده اند بنابر این علیرغم 
اینكه جامعه ما به سوی رفاه سوق یافته است شاید بتوانیم بگوییم حضور 
مهندس برای سد سازی و تونل سازی و راه سازی در هوای سرد و در برف و 
باران و هوای گرم و شرایط سخت كویر مقداری با مشكل مواجه شده و البته 
درآمدهای شهری بگونه ای است كه انسان را به بیشتر ماندن در شهر ترغیب 
و تشویق می كند اما با این وجود هیچگاه مهندس ما میدان را ترك نكرده است. 

اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژه های ساخت

 اولین كنفرانس ملی مدیریت پروژه های ساخت، 17 و 18 مهرماه 
1392 در حوزه فنی مهندسی برگزار می شود. 

به گزارش بنانیوز )BanaNews. ir( این كنفرانس با محورهای 
ابزارها و فنون مدیریت پـروژه، مبـاحث استــراتژیك پـــــروژه، 

سیستم های اطاعات مدیریت پـروژه، توسعـــه سازمان های 
پــروژه محــور، فناوری های نوین سـاخت، روش های 

اجـــــرایی ســاخت، اصول و مقـــــررات پیــــــمان و 
مهنــــــدســــــــی ارزش در مشهد - دانشكده مهندسی 

دانشگاه فردوسی برگزار می شود. 
آخرین مهلت ارسال مقاله 31 تیرماه 1392 می باشد. 



در آخرین لحظات بستن صفحات طاق مطلع شدیم 
سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي در سومین سال پیاپي 
عنوان برتر رعایت مقررات ملي ساختمان را از آن خود كرد.

نشریه طاق بر خود الزم مي داند ضمن سپاس از تاشهاي وافر 
همكاران عضو این سازمان و  هیات مدیره محترم این موفقیت ارزشمند 
را به این عزیزان و جامعه بزرگ 
نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي تبریك گوید.

باز هم خراسان رضوي 
عنوان برتر در حوزه اجرای 
مقررات ملي ساختمان را 
کسب کرد
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مردانی که قد هّمتشــان 
بلنــد است

بـا  خیابان هایـی  آجـری،  و  سـرخ  سـنگفرش های  خاكـی،  كوچه هـای 
درختـان لخـت و بـی بـرگ، باروهای نیمـه ویـران، كوچه هـای نحیف با 
گاری هـای چوبـی، رقص مـدام نورهـا در حوضی میان میـدان، میدانی پر 
از نقـش كاهخـود و پوتیـن و ... حـاال همه شـهر و نشـانه هایی شـده اند 
كـه روزی مردانی كه قد همتشـان بلند اسـت به یـادگار مانده انـد. مردان 

پیشكسـوتی كـه حاال چشـم بـه همـت جوانان فـردا دوخته انـد ... 

کاش بین تجربه و علم 
آشتی برقرار شود

مهندس نقیبی

مهندس نقیبی از جمله پیشكسـوتان رشـته راه سـازی و مهندسی ترافیك 
اسـت. وی توانسـت در سـال 1346 زمانی كه نخستین دوره فوق لیسانس 
نقشـه برداری در ایـران برگـزار شـد مـدرك فـوق لیسـانس نقشـه برداری 
خـود را از مدرسـه عالـی نقشـه برداری )دانشـگاه خواجـه نصیـر الدیـن 
طوسـی ( دریافـت كنـد و از همـان ابتدا به اسـتخدام ذوب آهـن اصفهان 
واحـد شهرسـازی درآمـد. وی ده سـال پـس از آن نیـز موفق شـد مدرك 
فوق لیسـانس راه سـازی و مهندسـی ترافیك خود را از دانشـگاه بیرمنگام 
انگلسـتان دریافـت كنـد. مهنـدس نقیبـی پـس از بازگشـت به كشـور تا 
سـال 1360 در فـوالد شـهر فعلـی در سـمت هایی همچـون سرپرسـت 
گـروه نقشـه برداری، سرپرسـت گـروه طراحـی و تـراز بنـدی و نهایتا پس 
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از پیـروزی انقاب به سـمت سرپرسـت واحـد طراحی و شهرسـازی ذوب 
آهـن و معـاون فنی شـركت عمران پوالد شـهر انجام وظیفـه نمود و پس 
از آن در سـال 1360بـه اداره كل مسـكن و شهرسـازی خراسـان منتقـل 
شـد و 8 سـال در سـمت كارشناسـی و معاونت این اداره كل تكیه زد. پس 
از آن بـود كـه به منظـور ایجـاد شـهر جدیـد گلبهـار بـه سـمت مجری و 
مدیرعامـل شـركت عمـران این شـهر بمدت 8 سـال تـا مهر مـاه 1376 
كـه بازنشسـته گردیـد مشـغول انجـام وظیفه شـد. ضمـن آن كه از سـال 
73 تـا 76 نیـز بـه عنـوان همـكار دانشـگاه شـریف و مدیر دفتـر مركزی 
مطالعـات جامـع ترافیـك و حمـل و نقل مشـهد فعالیـت نمـود. نقیبی در 
كارنامه شـغلی خود پس از بازنشسـتگی 6 سـال مدیریـت مركز مطالعات 
سـازمان ترافیك مشـهد را نیز ثبت كرده اسـت. عاوه بر این در سـال 82 
با تاسـیس مهندسـین مشـاور در رشـته راه و ترافیك در بخش خصوصی 
انجـام وظیفـه كرده اسـت. عضویت در دوره های نخسـت تـا پنجم هیأت 
مدیره سـازمان نظام مهندسـی خراسـان رضـوی و عضویـت در دوره های 
اول، دوم و چهارم شـورای مركزی این سـازمان بخش دیگری از سـوابق 
حرفـه ای مهنـدس نقیبـی را در بـر می گیـرد. وی عاوه بر ایـن طی چند 
سـال اخیـر نیـز به عنـوان رییس گـروه تخصصـی ترافیك انجـام وظیفه 
كـرده اسـت. در سـوابق علمی مهنـدس نقیبـی نیـز می تـوان بـه تدریس 
مـاده راه سـازی در دانشـگاه آزاد مشـهد در سـال 68 تـا 73 و تدریس ماده 

مهندسـی ترافیك از سـال 73 تا 76 در دانشـگاه فردوسـی اشـاره كرد. 
مهنـدس نقیبـی بـا اشـاره بـه توفیقـات به دسـت آمـده در سـازمان نظام 
مهندسـی می گویـد: در طـی مدتی كه سـنگ بنـای سـازمان جدید نظام 
مهندسـی گذاشـته شـده، در كشـور نیز برای واگذاری امور از بخش دولتی 
بـه خصوصـی تمریـن شـده اسـت و در ایـن مـدت توفیقی كه به دسـت 
آمـده هـم در جهت توسـعه كیفی و هم كمی بوده اسـت كه هـر دو عامل 

كمـی  و كیفی الزمه رشـد و بقاسـت. 
وی در ادامـه بـه آسـیب هایی كه ایـن نظام را تهدید می كند اشـاره كرده و 
می گوید: این آسیب ها ناشی از نوپا بودن و نبود تجربه كافی در این فرآیند 
اسـت كـه خوشـبختانه روز بـه روز برطرف می شـود البته گاهـی تغییرات 
ناگهانـی مدیـران باعـث می شـود ادامـه كار بـرای مدتی به تعویـق بیفتد. 
وی می گویـد: در سـال 68 كـه مـن بـرای دوره تخصصـی نقشـه برداری 
سـاختمانی و مونتاژ ذوب آهن به شـوروی سـابق اعزام شـده بودم همیشه 
غبطـه می خـوردم كه ای كاش در كشـور ما نیز وضعیت این گونه باشـد. در 
آن مقطـع شـاغان تمامی  حرفه ها از جمله مجریـان و بناها، تحصیلكرده 
و دارای مـدرك فـوق دیپلـم راه و سـاختمان بودنـد؛ افـرادی كـه علـم و 
تجربـه را توامـان بـا یكدیگر داشـتند. اوایل نیز كه وارد مشـهد شـده بودم 
غالب سـاختمان هایی كه سـاخته می شـد را معمـاران تجربـی و زیر دیپلم 
می سـاختند. آنجـا هـم آرزو می كـردم كـه ای كاش بیـن تجربـه و علم در 
ایـن كشـور آشـتی برقـرار شـود و كسـانی صاحیت كار را داشـته باشـند 
كـه در هـر دو زمینه تجربه و علم تبحر داشـته باشـند. در سـال های اخیر 
ایـن قضیه اصاح شـده اسـت یعنی اكثر سـاختمان ها توسـط مهندسـان 
و تحصیلكـردگان سـاخته می شـود و كیفیـت آن نیز با رشـد بسـیار خوبی 
در حـال پیشـرفت اسـت. بـرای مثال در رشـته ترافیـك در آن سـال ها از 
دو سـه نفـر كارشـناس ارشـد تجـاوز نمی كرد. ولـی امروز حـدود 150 نفر 
كارشـناس ارشـد و دكترا در رشـته راه و ترافیك و حمل و نقل در اسـتان 
و مشـهد حضـور دارنـد كه نیمـی از آن هـا عضو سـازمان نظام مهندسـی 
هسـتند و ایـن مسـاله باعـث خوشـحالی و افتخار اسـت كـه كارهـا را به 

افـراد متخصص سـپرده ایم. 
وی در ادامـه بـه ضـرورت وجـود روحیـه اسـتاد و شـاگردی در حرفـه 
مهندسـی اشـاره می كنـد و می گویـد: توصیـه مـن ایـن اسـت كـه در 
سـازمان نظـام مهندسـی كشـور از مكانیزم هایـی مثـل مكانیـزم كانـون 

كارشناسـان رسمی دادگسـتری اسـتفاده شـود؛ یعنـی كسـی كـه وارد این 
كانـون می شـود باید یك سـال زیر نظر یـك پیشكسـوت دوره كارآموزی 
حرفـه ای را بگذرانـد اگـر چنیـن چیـزی وجود داشـته باشـد زمینـه خوبی 
بـرای انتقـال تجربه ها به نسـل جوان به وجـود می آید. مهنـدس نقیبی در 
ادامه خاطرنشـان می كند: در گذشـته، این پدران بودند كه به فرزندانشـان 
حرفـه خـود را منتقـل می كردند كسـی كـه دارای تجربه اسـت و بـاری از 
تجربیـات مفیـد را به همـراه دارد نمی توانـد هیچگونـه آرزو و هدفی پاك 
تـر از انتقـال تجربه هـا بـه نسـل جـوان را دنبـال كنـد. ایـن موضـوع به 
مكانیزمی نیـاز دارد كـه گمـان می كنـم ایـن مكانیزم هـا را می تـوان بـه 

گونـه ای در آیین نامـه و قانـون نظـام مهندسـی گنجاند. 

مهندس حتما باید 
شاگردی کند

مهندس مهدی رئیسی

مهنــدس رئیســی نیــز از جملــه پیشكســوتان بنام حرفه مهندســی اســت. 
وی پــس از گذرانــدن مقاطــع ابتدایــی تحصیــات خــود در مشــهد وارد 
دانشــكده فنــی دانشــگاه تهــران شــد و چنــدی بعــد در ســال 45 از ایــن 
ــل  ــت از تحصی ــس از فراغ ــی پ ــد. رئیس ــل ش ــكده فارغ التحصی دانش
نخســتین تجربــه كاری خــود را بــه عنــوان مهنــدس كارگاه در ذوب آهن 
اصفهــان آغــاز كــرد و پــس از مدتــی كــه بــه عنــوان معــاون كــوره بلنــد 
در ایــن مجموعــه انجــام وظیفــه نمــود، در اوایــل ســال 50 سرپرســت 
كــوره ذوب آهــن اصفهــان شــد و در همیــن ســال بــود كــه اولیــن چدنی 
كــه از خــاك و معــادن ایــران اســتخراج می شــد از ایــن كــوره بیــرون 
آمــد. مهنــدس رئیســی از معــدود مدیرانــی بــه شــمار مــی رود كــه پــس 
از انقــاب نیــز به واســطه تخصــص و تعهــد در ایــن مســوولیت باقــی 
ــا آن كــه سرپرســت ســاختمانی كــوره بلنــد بــود مدتــی نیــز  مانــد. او ب
مســوولیت بخــش بهره بــرداری ایــن مجموعــه را نیــز عهــده دار گردیــد. 
تــا شــش مــاه پــس از انقــاب نیــز وی همچنــان عهــده دار مســوولیت 
كــوره بلنــد ذوب آهــن بــود و پــس از آن بــه عنــوان سرپرســت پــوالد 
شــهر معرفــی شــد؛ شــهری 500 هــزار نفــری كــه بــرای كاركنــان ذوب 
آهــن ســاخته شــده بــود. مهنــدس رئیســی پــس از مدتــی مجــددا بــه 
كارخانــه ذوب آهــن بازگشــت و تــا ســال 1363 در ایــن مجموعــه بــه 
ــل  ــه احــداث پ ــه بهان ــود كــه ب انجــام وظیفــه پرداخــت. از آن ســال ب
پنجــراه راهــی مشــهد شــد. او در این شــهر مدتی در اســتانداری خراســان 
ــك صــادرات ســهیم  ــی در احــداث ســاختمان بان ــت نمــود و مدت فعالی
بــود تــا اینكــه توفیــق یافــت بخــش دیگــری از فعالیت هــای خــود را در 
آســتان قــدس رضــوی دنبــال كنــد. او در فاصلــه ای كوتــاه راهــی تهــران 
ــود كــه  شــد و در شــركت فــوالد مشــغول كار شــد. دیــری نگذشــته ب
ــم آســتان قــدس  مجــددا پــس از بازگشــت از تهــران در ســازمان حری
ــا ســال 88  ــم مقــام ایــن مجموعــه ت ــه عنــوان قائ رضــوی كارش را ب
ادامــه داد. مدتــی پــس از آن بــه كار طراحــی در ایــن مجموعــه اشــتغال 
داشــت. پــس از آن ســمت مدیــر عاملــی بتــن ماشــین را عهــده دار شــد 
و مدتــی را بــا شــركت ســپهر هشــتم همــكاری نمــود. مهنــدس رئیســی 

هــم اكنــون مدیرعامــل شــركت بناگســتران هشــتم اســت. 
وی امــروز در تعریفــی از یــك مهنــدس متعهــد می گویــد: تعهــد یــك 
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مهنــدس در آن اســت كــه بــه حرفــه خــود وفــادار باشــد یعنــی حتــی 
اگــر قــرار اســت پلــی را بــرای دشــمن خــود نیــز احــداث كنــد بایــد ایــن 

مســوولیت را بــه درســتی انجــام دهــد. 
مهنــدس رئیســی اضافــه می كنــد: یــك مهنــدس بایــد خــود را از نتیجــه 
بنایــی كــه احــداث می كنــد منفــك كنــد و كارش را بــه درســتی انجــام 
دهــد. اگــر قــرار اســت آن بنــا بــرای كار خــوب یــا بــد بــه كار رود بــه 
مهنــدس ارتباطــی نــدارد. وظیفــه مهنــدس درســت ســاختن و رعایــت 
كــردن تعالیمی اســت كــه بــه وی آمــوزش داده شــده اســت. اینكــه بنایی 
كــه ســاخته می شــود چــه منافعــی بــرای دیگــران دارد مربــوط بــه افــراد 

دیگــری اســت كــه در ایــن موضــوع تخصــص الزم را دارنــد. 
وی در خصــوص آفت هــا و آســیب هایی كــه چرخــه مهندســی را تهدیــد 
می كنــد می گویــد: “ رج زدن “ آفتــی اســت كــه هــر حرفــه ای به ویــژه 
مهندســی را تهدیــد می كنــد؛ یعنــی اینكــه شــما یــك پلــه را بــه یكبــاره 
بــاال برویــد. در هــر حرفــه ای بایــد پلــه پلــه بــاال رفــت. یــك مهنــدس 
بایــد حتمــا شــاگردی كنــد و اســتادی مجــرب داشــته باشــد كــه كار را به 
او تعلیــم دهــد. اگــر شــغلی بــه زودتــر از موعــد آن بــه مــن واگــذار شــود 
ایــن خــود یــك آفــت محســوب می شــود. گاهــی مــا عهــده دار وظیفــه 
و مشــاغلی می شــویم كــه بــه آن آســیب می رســانیم، مهنــدس بایســتی 

شایســتگی هــر پله را داشــته باشــد. 
وی ادامــه می دهــد: آن روزهــا موقعیــت كار در ذوب آهــن مثــل دســتیابی 
بــه انــرژی هســته ای در زمــان حاضــر بــود و بســیاری از كســانی كــه در 
ایــن مجموعــه كار می كردنــد بــا تعصبــی ملــی بــرای ارتقــای جایــگاه 

ــا  ــن می كوشــیدند دوران شــاگردی را ب كشــور وارد آن می شــدند بنابر ای
افتخــار ســپری كننــد. ولــی متاســفانه ایــن موضــوع در بیــن مهندســان 
ــن  ــد ای ــاق می افت ــه اتف ــت آنچ ــن وضعی ــت در ای ــگ اس ــروز كمرن ام
ــواره  ــتاد هم ــود. اس ــی وارد می ش ــه مهندس ــه جامع ــه ظلمی ب ــت ك اس
مراقــب شــاگرد خــود اســت تــا شــاگردش مطلــب علمــی را فــرا بگیــرد و 
ــد. امــروزه تاش هــای خوبــی از ســوی نظــام  از آموخته هــا عقــب نمان
ــرد  ــوزی آموخته هــای مهندســان صــورت می گی ــرای بازآم مهندســی ب
كــه ایــن مســاله می توانــد نقــش بــر زمیــن مانــده اســتاد را جبــران كنــد. 
بایــد در جامعــه نهــاد مســوولی وجــود داشــته باشــد كــه مهندســان از 
آموخته هــای علمی شــان عقــب نماننــد و دایمــا بایــد ایــن آموخته هــا را 
ارزیابــی و كنتــرل كننــد. وظیفــه بــا تجربه هــای حرفــه مهندســی ایــن 

اســت كــه جــوان ترهــا را در ایــن مســیر یــاری كننــد. 
وی در پاســخ بــه اینكــه آیــا نســل جــوان امــروز بــا داشــتن آموزش هــای 
دانشــگاهی می توانــد بــاری را كــه بــر دوش نظــام مهندســی ســنگینی 
می كنــد بــه مقصــد برســاند می گویــد: بــه نظــر مــن مهندســان جــوان 
تــا حــدودی تحــت فشــار هســتند و فشــار معیشــتی نیــز قــدری آن هــا را 
رنــج می دهــد و بــرای آن هــا دشــوار اســت كــه موقعیــت خــود را حفــظ 
كننــد و یــا خــود بتوانــد كارهــای خــوب را انتخــاب كننــد. در عیــن حــال 
اتفــاق خــوب آن اســت كــه تعــداد دانــش آموختگان جــوان مهندســی ما 
ــاد اســت گرچــه وقتــی از دانشــكده های مهندســی خــارج می شــوند  زی
آمادگــی چندانــی بــرای حضــور در ایــن حرفــه را ندارند. مرحــوم مهندس 

ــد  ــرون می آیی ــه بی ــكده ك ــد از دانش ــال نكنی ــما خی ــت ش حامی می گف
مهنــدس شــده ایــد. بدانیــد بــه شــما اجــازه داده انــد كــه مهندس شــوید. 
یعنــی زیــر ســاخت های مهنــدس شــدن را بــه شــما آموختــه انــد و اینك 
شــما می توانیــد مهنــدس شــوید. بــه نظــر مــن ایــن زیر ســاختها بــرای 
نســل جــوان مــا اندكــی ضعیــف اســت. جای خرســندی اســت كــه نظام 
مهندســی از نســل جــوان دعــوت بــه همــكاری می كنــد منتهــی بایــد 
ایــن كار كمی مــدون تــر و بــه نفــع نســل جــوان برنامه ریــزی شــود تــا 
آن هــا بتواننــد كمبودهــای علمــی دوران دانشــكده خــود را جبــران كننــد. 
در گذشــته نیــز هــر پزشــكی الزم بــود مدتــی را در منطقــه ای دور افتــاده 
كار كنــد در خصــوص مهندســان نیــز بایــد ایــن مهــم تحقــق یابــد و این 
رویــه، شــیوه مناســبی بــرای طــی كــردن مــدارج پلــه پلــه حرفــه باشــد. 
وی در ادامــه بــه مقایســه كیفیــت ساخت وســازها در دوره ای كــه خــود 
ــد: در دوره ای  ــردازد و می گوی ــروز می پ ــا ام ــت ب ــوده اس ــغول كار ب مش
ساخت وســازها بــه هیچ عنــوان كیفیــت الزم را نداشــت. در آن دوره مثا 
ــا انگلیســی ها و ... ســاخته و  ــا، ی ــن ســاختمان را آلمانی ه ــد ای می گفتن
یــا نظــارت كرده انــد االن خوشــبختانه ایــن موضــوع را نمی شــنویم. مــا 
امــروزه چــه در زمینــه نظــارت و چــه در زمینــه ســاخت از دنیــا عقــب 
ــده  ــه دی ــر از آنچ ــای عظیم ت ــاخت پروژه ه ــرای س ــر ب ــتیم مگ نیس
ــری  ــه ســرمایه گذاران بزرگت ــل اســت ك ــن دلی ــه ای می شــود آن هــم ب
را در ایــن عرصــه نداشــته ایــم. از حیــث علمی نیــز در بســیاری مــوارد 
جلوتریــم البتــه بــا تاســف بایــد اذعــان كــرد افــرادی كــه در ایــن زمینــه 
ــاز هــم از اینكــه  جلوترنــد بــه مجامــع خارجــی جــذب می شــوند امــا ب
آن هــا تابلویــی از توانمنــدی ایرانــی هســتند بایــد اظهــار خوشــحالی كرد. 
وی در توصیــه ای بــه همــكاران خــود می گویــد: اســتاد حامــی در 

كاس می گفــت شــما كارتــان را بدرســتی انجــام دهیــد چــون گاهــی 
كارفرمــا نمی فهمــد كــه كار را چگونــه انجــام داده ایــد بنابر ایــن وقتــی 
كار را بــرای خــدا انجــام دهیــد حتــی اگــر كارفرمــا از كارتــان تجلیــل 
ــدا از  ــان ابت ــر مهندســان از هم ــر نمی شــوید. اگ ــد ناراحــت و دلگی نكن
ــود  ــه از كار خ ــع تحســین نداشــته باشــند و همین ك كارفرمایشــان توق

ــود.  ــد ب ــر خواهن ــند موفق ت ــته باش ــت داش رضای

مشهد، هنوز لباس 
منظمی بر تن ندارد
مهندس سید جواد 

حسینی مهر

ــش را  ــی عمران ــدرك مهندس ــر م ــینی مه ــواد حس ــید ج ــدس س مهن
ــن دوره  ــر ای ــاوه ب ــرده و ع ــذ ك ــز اخ ــال 1356 از دانشــگاه تبری در س
ــی  ــت بازرگان ــوم اداری و مدیری ــت شــهرداری را در دانشــكده عل مدیری
دانشــگاه تهــران گذرانــده و كارشــناس ارشــد مدیریــت اجرایــی 
ــام  ــهد انج ــهردار مش ــوان ش ــه عن ــال های 58-59 ب ــت. وی در س اس
ــای  ــت پروژه ه ــز مدیری ــد نی ــه بع ــان ب ــرد و از آن زم ــه می ك وظیف

در هر حرفه ای باید پله پله باال رفت. یك مهندس باید حتمًا 
شاگردی کند و استاد مجرب داشته باشد که کار را به او تعلیم 

دهد. اگر شغلی زودتر از موعد آن به من واگذار شود این 
خود یك آفت محسوب می شود. گاهی ما عهده دار وظیفه 

و مشاغلی می شویم که به آن آسیب می رسانیم. مهندس 
بایستی شایستگی هر پله را داشته باشد.

مرحوم مهندس حامی می گفت:  شما خیال نكنید از دانشكده 
که بیرون می آیید مهندس شده اید. بدانید به شما اجازه داده اند 

که مهندس بشوید.
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ســرمایه گذاری مســكن را عهــده دار گردیــد. وی پــس از چنــدی 
ــه كــرد. در ســال  ــوان مدیرعامــل شــركت مــرس انجــام وظیف ــه عن ب
74 مدیــر عامــل شــركت مــاه ســازان بــود واز آن هنــگام تاكنــون بــه 
ــت داشــته  ــك دهــه در پروژه هــای قطارشــهری مشــهد فعالی ــدت ی م
ــی كــه مهنــدس حســینی مهــر اجــرا كــرده  اســت. از دیگــر پروژه های
ــال  ــای ترمین ــدی، پروژه ه ــهید قن ــتان ش ــه بیمارس ــوان ب ــت می ت اس
مســافربری مشــهد و بــه تازگــی پروژه هــای BRT اشــاره كــرد. قســمتی 
از پــروژه تونــل امــداد بیمارســتان امــام رضــا و قائــم، گذرگاه هــای عابــر 
پیــاده قطارشــهری، تونــل قطــار شــهری میــدان ملــك آبــاد تــا ســه راه 
خیــام، پله هــای فــرار، بخشــی از قطعــات 1، 4 و 5 قطارشــهری، پــروژه 
ســایت كوهســنگی، ســایت اداری خلیــل آبــاد و پــل كابلــی كشــف رود، 
زیرگــذر دور برگــردان كوثــر و ایســتگاه قائــم قطــار شــهری مشــهد از 
دیگــر پروژه هایــی اســت كــه وی آن را بــه انجــام رســانده اســت و یــا 
در حــال اجــرای آن اســت. مهنــدس حســینی مهــر دو دوره نیــز منتخــب 
جامعــه مهندســی خراســان رضــوی بــه عنــوان بــازرس ســازمان نظــام 

ــوده اســت.  مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی ب
ــون  ــه قان ــت نظــام مهندســی در ســال 74 ك ــد اســت وضعی وی معتق
آن تصویــب شــد بــا ســال 75 كــه آیین نامــه اجرایــی اش بــه تصویــب 
ــن  ــی ای ــی در ط ــام مهندس ــت. نظ ــه نیس ــل مقایس ــا قاب ــید واقع رس
ــوان گفــت كــه از  ــت بســیاری را برداشــته و می ت مــدت قدم هــای مثب
وضعیــت بســیار مطلوبــی برخــوردار بــوده كــه دلیــل آن را می تــوان در 
ــای  ــایر مجموعه ه ــهرداری مشــهد و س ــا ش ــازمان ب ــای س همكاری ه
ــدركار جســت و جو كــرد. ارتقــای بســیار مطلــوب در وضعیــت  دســت ان
ــات  ــون خدم ــان مره ــتان خراس ــژه در اس ــور و به وی ــاز كش ساخت وس

ــد.  ــه می كنن ــن شــهر انجــام وظیف مهندســانی اســت كــه در ای
وی می گوید: به نظر می رسد باید قدری بیشتر در خصوص وظایف و شرح 
وظایف مهندسانی كه با آن ها در ارتباط هستیم دقت كنیم و از سویی كنترل 
و بازرسی بیشتری در خصوص انجام وظایف مهندسان انجام شود. عاوه 
بر این مهندسان نیز باید خدمات بیشتری را به مردم ارایه كنند. ما باید 
مهندسانی داشته باشیم كه كار آن ها تنها نظارت و خاص اجرایی باشد و 
بصورت تمام وقت باشد تا بتوانند وظایف نظارتی و خدماتی خود را بخوبی 
انجام دهند. این كه می بینید بعضی از مهندسان ما می خواهند چند كار را 
همزمان انجام دهند؛ هم در اداره باشند و هم نظارت كنند. این موضوع به 
این دلیل است كه بعضا قوانین با رسالت و اهداف سازمان نظام مهندسی 
هماهنگ نیست برای مثال ما بیش از 3 ماه در خصوص مسكن مهر با 
حضور كارشناسان متعدد كار كارشناسی كردیم و پیشنهادهایی را به دولت 
ارایه دادیم تا با یك نگاه فرآیندی مناسب و برنامه عملیاتی و اجرایی این 
طرح عظیم را مدیریت نمایند اما متاسفانه آنگونه كه انتظار می رفت محقق 
نشد. به ویژه به دلیل عجله ای كه در كار ساخت وساز مسكن مهر وجود 
داشت. به نظر من مسكن مهر یكی از كارهای بسیار خوب و عظیم دولت به 
شمار می رود ولی به دلیل اشكاالتی كه در آن وجود داشت توقعات آنچنان 

كه مورد نظر بود محقق نشد. 
مهندس حسینی مهر با نگاهی به شرایط آموزش دانشگاه ها و آموزش های 
آكادمیك می گوید: باید ارتباطی منطقی بین دانشگاه ها با صنعت و ساختمان 
و كارگاه های ساختمانی وجود داشته باشد. متاسفانه به عنوان كسی كه 
از سال 56 تاكنون بیشتر در كار ساخت وساز فعالیت داشته ام و بسیاری 

از ساختمان های بتن آرمه، ساختمان های فلزی و به ویژه پروژه های بزرگ 
عمرانی را اجرا كرده ام همیشه در مورد انتخاب مهندسان سرپرست كارگاه و 
دفتر فنی با مشكل مواجه بوده ام. مهندسانی كه از دانشگاه ها فارغ التحصیل 
می شوند بسیار با استعدادند اما اشكالی كه در كار آن ها وجود دارد این است 
كه وقتی وارد عرصه كار می شوند از تجربه الزم برخوردار نیستند و حداقل 
در بین دوره تحصیل خود دوره های كارآموزی صحیحی را نگذرانده اند 
تا به این وسیله با كارگاه، مدیریت كار و بسیاری از مسایل اجرایی كار 
آشنا شوند. به همین دلیل به نظر من باید ارتباطی منطقی بین دانشگاه و 
سازمان نظام مهندسی ایجاد شود. به ویژه آن كه سازمان نظام مهندسی از 
افراد متخصص و با تجربه ای تشكیل شده است كه می توانند به دانشجویان 
درطی دوران تحصیل آموزش دهند. بسیاری از تشكل ها مثل انبوه سازان، 
اقدام به پذیرش دانشجویان  انجمن شركت های ساختمانی و تاسیساتی 
برای كارآموزی می كنند تنها اشكال كار این است كه تحصیل، تجربه و 
كارآموزی با یكدیگر هماهنگ نیست. مثا دانشجویان در تابستان رغبتی 
برای كارآموزی ندارند و متاسفانه آن گونه كه الزم است از آن استقبال 
نمی كنند از سویی كارگاه هایی كه در تابستان دوره های كارآموزی را برگزار 
می كنند فشار زیادی به كارآموزان برای نظم داشتن وارد می كنند و انتظار 
دارند كارآموزان هم دقیقا همانند كارمندی كه با آن ها همكاری می كند 

همان نظم كارگاهی را رعایت كنند. 
وی سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی را یكی از سازمان های 
این  تعامل  تقویت روابط و  بسیار منسجم در كشور می داند و می افزاید: 
فنی  دفتر  خراسان،  استانداری  همچون  دیگر  سازمان های  با  مجموعه 
مطلوب  پیشبرد  به  می تواند   ... و  مسكن  بنیاد  شهرداری،  استانداری، 
دلم می خواهد شهر مشهد  كند.  آن كمك  تعالی  و  ساخت وساز شهری 

شهری باشد كه وقتی انسان چشم هایش را در قسمتی از شهر می بندد و در 
قسمتی دیگر باز می كند احساس كند كه این جا همان شهر مشهد است. من 
به عنوان مهندس عمران دلم می خواهد مسایل محاسباتی، اجرایی و ... بیش 
از گذشته رشد كند، اما واقعیت این است كه ما هنوز از نظر سیما و منظر شهر 
فاقد یك شناسنامه مشخص برای شهر مشهد هستیم. من به عنوان یك 
مهندس از نبود هماهنگی در خیابان ها و در نماهای شهری بسیار ناراحتم. 
یكی از آرزوهای من این است كه ان شاء اهلل شهرسازان ما بتوانند در آینده 
منشوری برای نظم داشتن و زیبا بودن معماری ساختمان ها و خیابان های 

شهر مشهد ارایه دهند. 
مهندس حسینی مهر در ادامه می گوید: در خصوص مسایل شهری و صدور 
پروانه حتما باید شهرسازان ما به ویژه در سیما و منظر شهر نظر داشته باشند. 
االن شهرداری حساسیتی در خصوص اینكه مثا نماهایی از سنگ، آجر، 
شیشه و ... در كنار هم دیده می شوند كه با هم هماهنگ نیستند ندارد، در 
صورتی كه در تمامی  كشورهای اروپایی ساختمان ها از نظمی منطقی و یك 
هارمونی تحسین آمیزی تبعیت می كنند كه روی رفتار مردم هم تاثیر می گذارد. 

یك مهندس باید حتما شاگردی کند و استادی مجرب داشته 
باشد که کار را به او تعلیم دهد. اگر شغلی به زودتر از موعد 
آن به من واگذار شود این خود یك آفت محسوب می شود

ارتقای بسیار مطلوب در وضعیت ساخت وساز کشور و 
به ویژه در استان خراسان مرهون خدمات مهندسانی است که 

در این شهر انجام وظیفه می کنند.
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 روایی 
زمیـن بـه یكبـاره و چهـار نعـل بـر محرومتریـن شـهرها و روسـتاهایش 
می تـازد و بـی رحمانـه گونه شـاد كـودكان را می خراشـد. سـقف هایی كه 
بـر خشـت های فرتـوت بنا بـود به ناچـار بر خـاك كرنش می كنـد. دلهره  
ویرانـی، مویه هـای پیاپـی و مردمانی كه چتـر ماتم به دسـت در میان آوار 
پـی امیـد می گردنـد. این ها همـه همان روایـت سـاده و آویخته بـر دیوار 
خـاك گرفتـه خاطرات ماسـت كه هـر از گاه جـان می گیـرد و آنگاه عین 

آفت تلنبـار می شـود میان خوشـی هایمان. 
سال هاسـت، زلزلـه؛ ایـن میهمـان ناخوانـده امـا آشـنا هـر از گاه از پنجره 
سرنوشـت سـرك می كشـد و كاغذهـای رنگـی آرامش مـان را مچالـه 
می كنـد. می آیـد و مـی رود. آشـوب بـه پـا می كند و بعـد خرامـان خرامان 
مـی رود تـا روزی دیگـر درسـت در میانـه بی خبری مـان از گرد راه برسـد. 

آماری
معلوم نیسـت اگر زمین لرزه بیسـت و هفتم فروردین ماه امسـال سـراوان 
بـا بـزرگای 7/5 در مقیـاس ریشـتر، 45 سـانتیمتر باالتر از سـطح دریا رخ 
نمـی داد و بـه خیـر نمی گذشـت آنوقـت چه بـر سـر مردمان محـروم این 
منطقـه می آمـد. اصـا معلوم نیسـت اگـر روزی صدای پـای این میهمان 
ناخوانـده در جایـی دیگـر مثـل تهـران و یا یكـی از كانشـهرهای بزرگ 
كـه قد و قامت ساختمان هایشـان را بـه رخ خانه های كوتاه، سـاده و گلین 

روسـتایی می كشـند شـنیده شـود آنوقت چه بایـد كرد؟
فروردیـن ماه سـال 1378 بنا به درخواسـت ایـران، آژانـس همكاری های 
بین المللـی ژاپـن "جایـكا" )JICA(؛ نماینـده رسـمی و مسـوول اجـرای 
زمینـه  در  را  مطالعاتـی  ژاپـن  دولـت  فنـی  همكاری هـای  طرح هـای 

زلزله هـای احتمالـی تهـران انجـام داد. 

به بهانه بیست و سومین سالگرد 
زلزله رودبار و منجیل 

در گفت وگو با دکتر عباسعلی تسنیمی

باید با زلزلـه همسـاز و 
هماهنگ شـد

| گفت وگو | محمدتقی خسروی
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ایـن گـروه پس از مطالعات خود اعـام كردند در صورتی كـه زلزله تهران 
به خاطر فعال شـدن گسـل ری باشد 480 هزار سـاختمان در تهران یعنی 
55 درصـد سـاختمان ها فـرو خواهد ریخت و 380 هزار نفر از سـاكنان این 
شـهر )حدود 6 درصد كل جمعیت تهران( جان خود را از دسـت خواهند داد. 
گرچـه هنـوز یافته هـای علمی منجـر به تخمین دقیـق تاریخ وقـوع زمین 
لرزه هـا منجـر نشـده اسـت امـا پژوهشـگران معتقدنـد مطالعـات اخیـر و 
بررسـی های بـه عمـل آمـده بـر مبنـای روش آمـاری دقیـق و پیشـرفته 
نشـان می دهد كـه در 5 سـال آینـده در چـه نقاطـی از كشـور زلزله هـای 
باالی 6 ریشـتر بـا احتمال زیاد رخ خواهد داد؟ همیـن برگ برنده می تواند 
مـا را در پیـش بینـی رخدادهای آتـی و كاهش بایای طبیعـی یاری دهد. 
این موضوع یعنی تحقیقات انجام گرفته در خصوص زمین لرزه را بهانه ای 
برای گفت و گو با دكتر عباسـعلی تسـنیمی؛ رئیس پژوهشـگاه بین المللی 
زلزله شناسـی و مهندسـی زلزلـه قـرار دادیـم كـه تقدیمتـان می كنیـم. 

آنچه باید درباره دکتر تسنیمی بدانیم 
دكترعباسـعلی تسنیمی  بیسـت و نهـم اردیبهشـت 1330 در كربـا متولد 
شـده اسـت. وی كـه هم اكنـون اسـتاد سـازه و زلزله دانشـكده مهندسـی 
عمـران و محیـط زیسـت دانشـگاه تربیـت مدرس اسـت دكتری خـود را 
در رشـته سـازه در سـال 1367 از دانشـگاه انگلسـتان دریافت كرده است. 
مدیریت گروه سـازه بخش مهندسـی عمران دانشـكده فنی  و مهندسـی، 
معاونـت عمرانـی دانشـگاه، ریاسـت بخـش مهندسـی عمـران دانشـگاه 
نصیرالدین طوسـی،  صنعتی خواجـه  دانشـگاه  ریاسـت  مـدرس،  تربیـت 
معاونت پژوهشـی دانشـگاه تربیت مدرس، ریاسـت دانشگاه تربیت مدرس، 
ریاسـت مركز تحقیقات ساختمان و مسـكن )وزارت مسكن و شهرسازی(، 
مدیریـت گـروه مهندسـی زلزلـه دانشـگاه تربیـت مـدرس، و هم اكنـون 
ریاسـت پژوهشـگاه بین المللی زلزله شناسـی و مهندسـی زلزله، به ترتیب 

بخشـی از مسـوولیت های وی از سـال 1367 تـا كنـون بوده اسـت. 
از دكتـر تسـنیمی آثار متعـددی در قالـب كتـاب، گزارشـات تحقیقاتـی، 
مقـاالت در ژورنال هـای داخلـی و خارجـی و كنفرانس هـای بین المللـی 
چاپ و منتشـر شـده اسـت. وی از بنیانگزاران انجمن مهندسی زلزله ایران 
بـوده و ریاسـت انجمـن را نیـز یـك دوره به عهده داشـته اسـت. ایشـان 
عضـو كمیتـه دایمـی  اسـتاندارد 2800 ایـران، و كمیته تدویـن و بازنگری 
دسـتورالعمل بهسـازی لـرزه ای ایـران اسـت و در بسـیاری از كمیته هـای 

تخصصـی مقـررات ملـی ایران عضویـت داشـته و دارد. 

آقـای دکتـر؛ شـما معمـوالً در صحبت هایتـان بارهـا از واژه "تحمیل 
مدیریتی" و یا "قضاوت مدیریتی" در مقوله تراکم فروشی استفاده 
کرده ایـد و همـواره بـه موضوعاتی همچون ساخت وسـاز نامناسـب 
به ویـژه در دو دهـه گذشـته بـا فـروش تراکم هـای نامتوازنـی که در 
شـهرهایی مثـل مشـهد، تهـران و دیگـر کالن شـهرها اتفاق افتـاده و 
ضـرورت تعریـف ضریـب ایمنی اشـاره داشـته اید. ایـن همه تاکید 

برای چیسـت؟
بـه طـور كلـی نـگاه جامع بـه موضـوع زلزله شناسـی و مهندسـی زلزله با 
توجـه بـه قوانین و مقـررات ذیربط به ارتقای ایمنـی در برابر زلزله معطوف 
می باشـد؛ یعنـی تمامی  مطالعـات علمی، تحقیقاتی و برنامه های آموزشـی 

بایـد منجـر بـه این شـود كـه در برابر وقـوع زلزله ایمن تر شـویم. 
 ایـن كلیـات اجزایـی دارد كـه تحقـق هـر یـك از آن هـا برنامه هـای 
مفصلـی را می طلبـد. مثـًا وقتی از فرآیند ساخت وسـاز در كشـور سـخن 
می گوییـم، مقصودمان تنها سـاختمان نیسـت، بلكه هر مسـتحدثه ای كه 
بخواهـد ایجـاد شـود، این هـا هم بـر روی سـایر مسـتحدثات تاثیـر دارند 

و از یكدیگـر تاثیـر می پذیرنـد؛ بنابرایـن تمـام این مـوارد بایـد منطبق بر 
ضوابـط و اسـتانداردهای موضوعـی خـود باشـد. بـه ایـن دلیل اسـت كه 
مثـا؛ وقتـی سـدی را بنا می كنیم این سـد ضوابطـی دارد كه بـر پایداری 
یـا ناپایـداری آن تاثیـر می گـذارد. وقتـی از اهمیـت یك اسـكله در بندر یا 
ضـرورت احـداث یـك فـرودگاه یا سـاخت یـك پل و یـا اهمیـت ایمنی 
سـاختمانی كـه مـردم می خواهنـد در آن زندگی كننـد و یا كارهـای اداری 
و تجاری شـان را در آن انجـام دهنـد، صحبـت می كنیم، باید بـر ضرورت 
توجـه بـه ضوابـط و اسـتانداردهای مربـوط به آن نیـز تاكید كنیـم. یعنی 
تمامـی  كشـورها بایـد در تمامـی  ایـن حوزه ها با تهیـه یك برنامـه جامع؛ 
اسـتانداردها، دسـتورالعمل ها، مقـررات و ضوابـط آن را تنظیـم كـرده و 

به كار بندنـد. 
مـا امـروز تمـام اسـتانداردها، آیین نامه هـا و ضوابـط مربـوط بـه فراینـد 
ساخت وسـاز را بـه طـور اجمـاع در اختیار نداریـم. حتـی در حوزه هایی نیز 
كـه تـا حـدودی آن هـا را در اختیار داریـم كامل نیسـت، بنابرایـن یكی از 

برنامه هـای اساسـی و جـدی كشـور بایـد معطوف ایـن رویكرد باشـد. 
در حـوزه اسـتانداردها تقسـیم بندی هـای مختلفـی وجـود دارد، گاه مـا از 
آیین نامـه یـا اسـتانداردی صحبت می كنیـم كه ضوابط مربـوط به طراحی 
را در یـك موضـوع خـاص مطرح می كنـد و گاه از ضوابـط مربوط به تهیه 
مصالـح بـه صورت اسـتاندارد سـخن می گوییم و گاهی ضوابـط مربوط به 
نحـوه رسـیدن بـه صحت اسـتاندارد آن مصالـح تولید شـده را مدنظر قرار 
می دهیـم، این هـا حوزه های بسـیار عدیده ای اسـت كه به هر حـال در آن 
كاسـتی های قابـل توجهی وجود دارد. از طرفی نمی تـوان برای تهیه آن به 
اسـتانداردهای موجود دنیا اكتفا كرد. البته حتماً باید از اسـتانداردها و قوانین 
و مقررات ذیربط كه در سـایر كشـورها تدوین شـده است استفاده شود ولی 
اگر این اسـتانداردها می توانسـت برای تمامی  كشـورها یكسان باشد، یك 
كشـور آن را تهیه می كرد و سـپس سایر كشورها بدون تغییر از آن استفاده 
می كردنـد. ایـن اسـتانداردها حتمـاً باید متناسـب با شـرایط هر كشـوری 
تطبیـق داشـته باشـد و مـا هـم باید متناسـب به شـرایط كشـور خودمان، 
نیازهـای خودمـان را بـا انجـام تحقیقـات و مطالعـات مربوط تهیـه كنیم. 
همانطـور كـه می دانیـد وضعیـت اقلیمـی در قسـمت های مختلـف ایران 
متفـاوت اسـت؛ اختـاف درجـه حرارت در كشـور ما از یـك نقطه تا نقطه 
دیگـر حدود 36 درجه سـانتیگراد اسـت و همین موضوع نشـان دهنده آن 
اسـت كـه با اقلیم های متفـاوت و متنوعی سـرو كار داریـم؛ بنابراین دیگر 
نمی تـوان بـرای همـه مسـائل یـك نسـخه پیچیـد بلكـه باید ایـن تنوع 
مـورد توجـه قرار گیـرد. بدیهی اسـت كه بـرای دسـتیابی به اسـتانداردها 
و قوانیـن قابـل قبـول بایـد پشـتوانه علمی داشـته باشـیم، ایـن پیشـنهاد 
علمی یعنـی توجه شایسـته به پژوهش. بنابراین كشـور باید به درسـتی بر 
روی پژوهـش در حوزه هـای مرتبـط با این مسـایل سـرمایه گذاری كند تا 

بتوانیـم بـه قـوت علمی قابل قبول دسـت پیـدا كنیم. 
نكتـه دیگـر آن كـه این توجـه در حد قابل قبولـی صورت نگرفته اسـت و 
ایـن هـم نكته دیگری اسـت كه باید حتمـا به پژوهش خیلی بیـش از آن 

چـه ادعا می شـود توجه شـده اسـت، توجه شـود. 

دلیل این بی توجهی چه بوده است؟ 
دلیـل ایـن بی توجهـی را بایـد از زوایـای مختلـف مورد بررسـی قـرار داد؛ 
نخسـت آن كـه كسـانی كه قانـون می نویسـند و اعتبـارات و امكانـات 
را در كشـور توزیـع می كننـد و كسـانی كه محورهـای اصلـی اجـرا را در 
دسـت دارنـد بـه لحـاظ نـوع وعده هایـی كـه بـه مـردم داده می شـود از 
یك طـرف و نیازهـای عدیـده  كشـور از طـرف دیگـر، موجب می شـود تا 
دچـار سراسـیمه گی شـده و مجبور شـوند بـرای تحقق وعده هـای خود به 
سـرعت عمـل كننـد. در حالی كه تحقـق همه نیازهـا باید با هـم متوازن 
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باشـد بلكـه بدانیـم كـه تحقق همـه آن هـا در زمان كوتاه میسـر نیسـت. 
ایـن موضـوع باعـث می شـود بودجه را نتـوان به درسـتی توزیـع و هزینه 
كـرد. در نتیجـه بخش هایـی و از آن جملـه تحقیق و سـرمایه گزاری برای 
یافتـن راه هـای علمی دچـار آسـیب می شـوند. در نتیجـه آن بـاور عمیق و 
جامـع در دسـتیابی بـه پاسـخ های صحیـح نیازهـای كشـور را نمی تـوان 
از مجـاری علمی شـاهد بـود، یعنـی كشـور هنـوز ایـن مطلـب را بـه طور 
جـدی بـاور نكـرده و اگـر آن را بـاور كـرده یقیـن نكـرده اسـت، كـه مـا 
هنـوز بـرای دسـتیابی به شـرایط صحیـح ساخت وسـاز، با توجه بـه زلزله 
خیـز بودن كشـور و ضـرورت دسـتیابی به سـطح ایمنی قابل قبـول، باید 
تـاش بیشـتر بكنیم. این یقیـن هنوز برایمان حاصل نشـده اسـت، دلیل 
آن هـم ایـن اسـت كه وقتـی زلزله رخ می دهد همه سراسـیمه می شـویم 
و تـا یـك مدتـی ذهن هـا معطـوف آن اسـت اما پـس از مدتی دوبـاره آن 
را فرامـوش می كنیـم تـا آن كـه زلزله دیگـری اتفاق می افتـد، همین نكته 
نشـان می دهد كـه مـا بـه ایـن موضـوع مهـم بـه شـكل مسـتمر، دایم و 
جـدی نـگاه نمی كنیـم. اگرچـه اتفاقاتی كه در كشـور افتاده همـه توجه ها 
را بیشـتر كـرده ولـی متناسـب بـا نیاز نیسـت. یعنی بـه آن سـطح ایمنی 
قابل قبـول و اطمینـان بخـش، نرسـیده ایم. مسـاله این اسـت كـه مراكز 
علمـی و پژوهشـی ما، چقـدر بطور مسـتقیم در این مسـاله دخالـت دارند؟ 
یعنـی مهندسـی كـه از دانشـگاه فـارغ التحصیـل می شـود چقدر بـه طور 
واقع بینانه مهندس اسـت و نه صرفاً فردی كه دارای یكسـری محفوظات 
اسـت. آیـا فردی توانمند اسـت كـه بتواند ابتـكار به خرج دهد. مهندسـی 
كـه مشـتی اطاعـات خاصـی در ذهـن دارد و بـا روش هـای مطابـق بـا 
نیـاز كشـور رشـد نكرده و از طرفی مشـكات فـردی عدیده ای هـم دارد، 
نمی تواند در حل مشـكات كشـور سـهیم باشـد. بنابراین الزم است نظام 
آموزشـی مـا هـم در ایـن موضوع بصـورت جدی تـری وارد عرصه شـود 
و در فراینـد تربیـت نیروهـای متخصـص تجدیـد نظر جدی كنـد. عاوه 
بـر ایـن بایـد ببینیم در نظام پژوهشـی نیز چقـدر به حل مسـایل خودمان 
توجـه كـرده ایـم، نتایج پژوهش باید مشـكات كشـور را حل كنـد، حال 
آن كـه ایـن نتایج مسـیری كند و نه چنـدان مرتبط با رفع نیازهای كشـور 
طـی می شـود. البتـه كارهایی صـورت گرفته ولی توجه داشـته باشـیم كه 
منطبـق با نیازها نیسـت یعنی تاش بیشـتر و مضاعفـی را طلب می كند. 
پژوهش هـای مـا دو جنبـه دارد؛ یـك جنبـه آن نگرش به سـوی مرزهای 
دانـش اسـت كـه بایـد حفظ شـود و یـك جنبه دیگـر آن حل مشـكات 
مـورد نیـاز و مبتابـه كشـور. در حالـی كـه در كشـور ما ایـن موضوعات 
چنـدان پررنـگ نیسـت. سـاختار برنامه هـای پژوهشـی از نظـر قوانیـن و 

موضوعـات مربوطـه بایـد بازنگـری شـود تا ایـن اتفـاق رخ دهد. 
ــت  ــن اس ــه ممك ــم ك ــی می كنی ــزی زندگ ــه خی ــور زلزل ــا در كش م
ــه  ــه مقابل ــا زلزل ــوان ب زلزله هــای مختلفــی در آن رخ دهــد چقــدر می ت
كــرد؟ واقعیــت آن اســت كــه هیــچ؛ اصــًا بــا زلزلــه نمی تــوان مقابلــه 
كــرد بلكــه بایــد بــا زلزلــه همســاز و هماهنــگ شــد. یــك بوكســور روی 
رینــگ اگــر هوشــمند باشــد و رقــِص پــای خیلــی خوبــی داشــته باشــد 
می توانــد ضرباتــی را كــه از ســوی حریــف بــه ســمت او می آیــد میــرا 
كنــد و بــا عقــب كشــیدن خــود اثــر ایــن ضربــات را بــه خــود كاهــش 
داده یــا كنتــرل كنــد پــس او ایــن خطــر را پذیرفتــه اســت كــه بــا آن 
مواجــه می شــود و حــال بــر اســاس تمرینــات، ســرمایه گذاری و قــدرت 
بدنــی خــود ایــن ضربــه را می پذیــرد وگرنــه اصــًا نبایــد روی رینــگ 

ــرد.  ــرار می ك ــد ف ــت؛ بای می رف
زلزلــه هــم تقریبــا همین گونــه اســت؛ حریفــی اســت كــه بایــد خــود را 
ــه یــك  ــرار كــرد. زلزل ــوان از آن ف ــم و نمی ت ــل آن مجهــز كنی در مقاب
واقعیــت طبیعــی اســت امــا در هنــگام بــروز آن خــود را بــرای پذیــرش 
ــال  ــن شــرایطی آســیب پذیر می شــویم، ح ــم در چنی ــاده نمی كنی آن آم

آن كــه می تــوان بــا مســیر صحیــح علمــی ، اجرایــی و فرهنــگ ســازی 
ــش روز  ــر اســاس دان ــه ممكــن اســت ب ــات آن را كاهــش داد. البت تبع
ســاختمانی، پلــی و یــا مســتحدثه ای را بســیار صحیــح طراحــی و اجــرا و 
همــه مــوارد اســتاندارد را هــم در آن رعایــت كــرده باشــیم و در باالتریــن 
ــه بســیار مهیبــی رخ  ــردا زلزل ــدام كــرده باشــیم، و ف ــراز علمــی روز اق ت
دهــد و زمیــن در حدقابــل توجهــی دهــان بــاز كنــد. معلــوم اســت كــه 
ــی  ــس وقت ــد. پ ــب خواهد ش ــد و تخری ــدار نمی مان ــزی روی آن پای چی
ــه صحبــت می كنیــم مقصودمــان در حــد معقــول و منطقــی آن  از زلزل
ــد  ــاً رش ــت و دایم ــت نیس ــروز ثاب ــراز علمی ام ــه ت ــن آن ك ــت، ضم اس
می كنــد و در نتیجــه، آینــده بهتــر از امــروز خواهــد بــود. ایــن موضــوع 
ــط ماســت كــه  ــررات، اســتانداردها و ضواب ــودن مق ــك ب همــان دینامی
ــه روز  ــای علمی ب ــا و دســت یافته ه ــا فعالیت ه ــاً متناســب ب ــد دایم بای
شــود. تمــام این هــا بــرای ایــن اســت كــه بتوانیــم در كنــار زلزلــه زندگی 
ــردن  ــن ك ــن ایم ــم. ای ــن كنی ــل آن ایم ــان را در مقاب ــرده و خودم ك
ــی اســت و  ــه آن تخصصــی و فن ــك جنب ــده ای دارد. ی ــای عدی جنبه ه
ــدارد و متخصصــان  ــه جامعــه و بســیاری از افــراد در جامعــه ن ربطــی ب
بایــد آن را بررســی كننــد. مثــل ایــن كــه اگــر قــرار باشــد در كشــور از 
ــاز شــویم الزم نیســت تمامــی  مــردم  ــده بی نی نظــر جراحی هــای پیچی
جــراح شــوند بلكــه بایــد جراحان متناســب تربیــت كــرده باشــیم و باید از 
بیمارســتان های مجهــز برخــوردار باشــیم ولــی همیــن جــراح بــه مــردم 
می گویــد بــرای اینكــه شــما دچــار ایــن آســیب ها نشــوید و كارتــان بــه 
جراحــی نكشــد بایــد چــه آگاهی هایــی را داشــته باشــید. بــرای افزایــش 
ایمنــی در برابــر زلزلــه بایــد فعالیت هــای عمومــی را در كشــور ســامان داد 
و بــه طــور جــدی و بــه درســتی آن را پیــش بــرد و ایــن كار را بایســتی از 
همــان كودكســتان ها شــروع كــرد. در پژوهشــگاه یــك برنامــه آمــوزش 
ــه ایــن مســاله توجــه می كنــد از كودكســتان ها  همگانــی داریــم كــه ب
برنامــه دارنــد ولــی واقــع بینانــه ایــن فعالیــت پژوهشــگاه چقــدر می تواند 
در كشــور مســتقیما تاثیــر بگــذارد؟ آمــوزش همگانــی برنامــه همگانــی 
مشــاركت و ســرمایه گزاری همگانــی می طلبــد. بنابرایــن باید كل كشــور 
ــه ایــن موضــوع بپــردازد. مــا در پژوهشــگاه حــرف نمادیــن می زنیــم  ب
خــوراك علمی موضــوع را تهیــه می كنیــم ولــی تــوان و قــدرت اجــرای 
ــدارد.  آن را نداریــم، هیــچ كســی هــم چنیــن انتظــاری از پژوهشــگاه ن
بنابرایــن بایــد آگاهی هــای فرزندانمــان را از همــان مراحــل آمادگــی در 
مراحــل مختلــف ارتقــا دهیــم تــا یك خانــم خانــه دار، راننــده اتوبــوس، و 
یــا یــك كارمنــد اداری بــا اطاعــات عمومــی در خصوص زلزلــه همچون 
كمكهــای اولیــه در پزشــكی آشــنا باشــد تــا بدانــد در هنــگام بــروز حادثه 

ــد انجــام دهــد.  ــه پیشــگیری چــه اقدامی می توان ــا در مرحل و ی
در مرحلــه پیشــگیری بایــد بداند ســاختمانی كــه در آن زندگــی می كند از 
چــه اســتانداردی برخــوردار اســت آیــا می توانــد در مقابــل زلزلــه مقاومــت 
كنــد یعنــی آن گونــه هســت كــه بتوانــم در حیــن زلزلــه ســاختمان را 
ــد و چنانچــه  ــدا كن ــان انســانها نجــات پی ــل ج ــا حداق ــم ت ــه كن تخلی
ــا ایــن  متحمــل خســارت اقتصــادی شــدیم بتوانیــم جبــران كنیــم و ی
كــه بتوانیــم بــا تمهیداتــی خســارت اقتصــادی را اندكــی كاهــش دهیــم 
بنابــر ایــن مــردم بایــد متناســب بــا ایــن ترازهــا آگاهــی پیــدا كننــد. در 
ایــن میــان رســانه ها می تواننــد نقــش بســیار جــدی در ایــن قضیــه ایفــا 
كننــد. بــه ایــن موضــوع نبایــد بصــورت دوره ای پرداخــت چــون مســائل 

مربــوط بــه زلزلــه مقولــه ای مســتمر و دایمی اســت. 
موضوعــی كــه در كنــار مســاله زلزلــه شــنیده می شــود و در گذشــته نیــز 
بســیار شــاهد آن بوده ایــم آن اســت كــه عــده ای می گوینــد زلزلــه هــر 
روز كــه نمی آیــد هــر وقــت بــه ســراغمان آمــد مــا نیــز هــر كاری كــه 
دیگــران در مواجهــه بــا آن انجــام دادنــد انجــام خواهیــم داد. ایــن نــگاه 
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ــا تربیــت دینــی مــا نیســت چــون تربیــت  ــه هیــچ وجــه متناســب ب ب
ــع  ــد. در واق ــت و جوگری می كن ــر و جس ــه تفك ــوت ب ــا را دع ــی م دین
مواهــب طبیعــت مخلــوق خداســت و خالــق هســتی نیــز خــود دعــوت 
ــای اندیشــه و  ــا ارتق ــد و ب ــر كنی ــن مواهــب تفك ــه روی ای ــد ك می كن
تــوان خــود، خــود را از ایــن مواهــب بهره منــد كنیــد و در مواقــع 
آســیب پذیری، آســیب پذیری خــود را كاهــش دهیــد. نگاهــی بــه تاریــخ 
و تــورق آن نشــان می دهــد برخــی از ملــل از همیــن مواهــب طبیعــی و 
تنظیــم زندگــی خــود در مقابــل عــوارض طبیعــی بــا تفكــر بــه راه هــای 
نســبتا قابــل قبولــی دســت یافتــه انــد، چــون بشــر می خواهــد زندگــی 
كنــد، نمی خواهــد فــرار كنــد، بنابــر ایــن چنیــن ریســكی را پذیرفتــه و 
توانســته آثــار آن را كاهــش دهــد. خوشــبختانه امــروزه نیز پیشــرفت های 
نوینــی را در علــوم مختلــف شــاهد هســتیم كــه بایــد از ایــن پیشــرفت ها 

ــرد.  ــرداری ك ــتی بهره ب به درس
ــادی را در  ــای بســیار زی ــرای كشــور حوزه ه ــی ب ــای ایمن ــب ارتق ضری
بــر می گیــرد، امــا وزن ایــن حوزه هــا بــا یكدیگــر برابــر نیســت. یعنــی 
ــب  ــتاندارد در ضری ــح اس ــده مصال ــد كنن ــش تولی ــر وزن نق ــًا اگ مث
ــی را  ــد بنای ــه می خواه ــی ك ــش طراح ــد، نق ــد باش ــی 30 درص ایمن
ــن  ــی( ممك ــب ایمن ــردن ضری ــود )در باالب ــاخته ش ــد و س ــی كن طراح
اســت بیــش از 50 درصــد باشــد، گرچــه ایــن نقش هــا متفــاوت 
ــد.  ــر دارن ــی تاثی ــب ایمن ــش ضری ــا در افزای ــه آن ه ــا هم ــتند ام هس

چه پیشـنهادی در خصوص بحث مقاوم سـازی دارید و سـازمان نظام 
مهندسـی سـاختمان در خصوص موضـوع اطالع رسـانی و کمك به 

این موضـوع مهم چه وظیفـه ای دارد؟
دارای  لــرزه ای یــك مســاله تخصصــی و  موضــوع مقاوم ســازی 
ــده اســت كــه از  ــا حــدودی پیچی ــل توجــه و ت ــی قاب ــكات علمی وفن ن
زمینه هــای پیشــرفت علمی بــه حســاب می آیــد، امــا بــه هــر حــال بــه 
دلیــل زلزلــه خیــز بــودن كشــور الزم اســت بــه آن بیشــتر توجــه كنیــم؛ 
ــودن  ــث آســیب پذیر ب ــی ســاختمان ها و مســتحدثات خــود را از حی یعن
شناســایی و متناســب بــا ســطح متفــاوت آســیب پذیری، وضعیــت آن هــا 
را اصــاح كنیــم یكــی از اقداماتــی كــه می تــوان انجــام داد تهیه دســتور 
العمــل و یــا ضوابــط مرتبــط بــا ایــن موضــوع اســت امــا ایــن بــه تنهایی 
كافــی نیســت باالخــره كشــور بایــد بــه ایــن مســاله توجــه كــرده و برای 

ــد.  ــرمایه گذاری كن آن س
مطالعــات اخیــر پژوهشــگاه و بررســی های بــه عمــل آمــده بــر مبنــای 
روش آمــاری دقیــق و پیشــرفته نشــان می دهــد كــه در 5 ســال آینــده 
در چــه نقاطــی از كشــور زلزله هــای بــاالی 6 ریشــتر خواهیــم داشــت. 
ــی انجــام  ــكاران علمی ایتالیای ــا هم ــه ب ــات علمی ك ــن مطالع نتیجــه ای
ــم كــه  ــا می بینی ــد و م ــاق می افت ــن اتف ــد كــه ای ــا می گوی ــه م شــده ب
اتفاقــا در اوایــل، ســال 92 هــم ایــن اتفــاق در نقاطــی كــه پیــش بینــی 
شــده بــود رخ داده اســت. ایــن ســنجش آمــاری ضــرورت مقاوم ســازی 
ــر  ــه ه ــا ب ــد ت ــزد می كن ــوص را گوش ــن خص ــرمایه گذاری در ای و س
ــل  ــد قاب ــا ح ــان ها را ت ــان انس ــم و ج ــورد نكنی ــا آن برخ ــی ب صورت
قبولــی در ایــن ســاختمان ها نجــات دهیــم. كار علمــی آن اســت كــه از 
روش هــای ســریع، ســاده و كــم هزینــه بتــوان اســتفاده كــرد ایــن كار را 
متخصصــان انجــام می دهنــد. در ویرایــش جدیــد دســتورالعمل بهســازی 
لــرزه ای ســاختمان ها )شــماره 360( كــه احتمــااًل در آینــده نــه چنــدان 
ــی از ســویی  ــن مســایل اشــاره شــده، ول ــه ای دور منتشــر خواهد شــد ب
بایــد بــه نقــش متخصصــان مثــل نظــام مهندســی اشــاره كــرد، مثــًا 
نظــام مهندســی اســتان خراســان بگویــد كــه ســاختمان های این اســتان 
ــرمایه گذاری  ــتند و ضــرورت س ــیب پذیر هس ــه آس ــر زلزل ــدر در براب چق

بــرای نجــات جــان انســان ها چقــدر اســت چــون نمی تــوان همــه آن هــا 
را نوســازی كــرد تنهــا بایــد ســاختمان ها را تــا حــدودی از ایــن وضعیــت 
نجــات داد كــه خوشــبختانه تــا حــدود قابــل توجهــی راه حل هــای فنی و 
اجرایــی آن تهیــه شــده، تنهــا بایــد ســرمایه گذاری الزم در ایــن خصوص 
ــد؛  ــت كن ــن منظــر دخال ــرد و نظــام مهندســی از ای حتمــاً صــورت پذی
ــی  ــد یعن ــا مقاوم ســازی را شناســایی كن ــط ب ــای مرتب اینكــه واقعیت ه
ــه جنســی  ــا از چ ــس آن ه ــم جن ــیب پذیر داری ــاختمان آس ــر 100 س اگ
اســت. اگــر بیمارســتان اســت از آن یــك نــوع عملكــرد را انتظــار داریم و 
اگــر ســاختمان دوطبقــه مســكونی اســت یــك عملكــرد دیگــر را انتظــار 
داریــم ایــن شــرایط دســته بنــدی شــود، ایــن داده هــا دســته بندی های 
ــه  ــرد، ب ــزی ك ــاس آن برنامه ری ــر اس ــوان ب ــه می ت ــد ك ــمندی ان ارزش

آن هــا اولویــت داد و بــا آن اولویــت مســایل را حــل كــرد. 

اگر در پایان مطلب و توصیه خاصی دارید بفرمایید؟
بــه  ایــن موضوعــات  بــه  نظــام مهندســی  آرزو می كنــم  مــن 
طــور جــدی و بیــش از آن چــه تاكنــون زحمــت كشــیده و بــه 
ــن  ــا ب ــل فعالیت ه ــن قبی ــا در ای ــون م ــد. چ ــه كن ــه توج آن پرداخت
ــراز  ــن ت ــه ای ــم ب ــه بگویی ــم ك ــی نداری ــراز نهای ــك ت ــا ی ــت و ی بس
ــت  ــایلی اس ــا مس ــت. این ه ــر از آن رف ــد جلوت ــر نبای ــیده ایم و دیگ رس
كــه بایــد دایمــا بــه روز شــود و بــا تــاش و جدیــت بــه پیــش بــرود. 

22 زمین لرزه بزرگ 100 سال گذشته ایران

بزرگی زلزلهمحل زلزله ردیف
توضیحاتتعداد كشته هاسال وقوع)ریشتر(

 16روستا تخریب شد7.7135719600طبس1
--7.51392سراوان2
-7.4136935000رودبار و منجیل3
 61روستا تخریب شد7.4134710500دشت بیاض4

منطقه 5
 64روستا تخریب شد7.412888000سیاخور

 60روستا تخریب شد7.413092514سلماس6
 85درصد شهر تخریب شد7.413601300منطقه سیرچ7
-7.313761500بیرجند8
-7.2134110000بوئین زهرا9
-7.11358130قائن10
-71356128خورگو11
-6.913514000منطقه قیر12
 75درصد شهر تخریب شد6.71339400الر13
خسارات فراوان در شهر و روستا-6.61381آوج14
شهر با خاك یكسان شد6.5138241000بم15
 10روستا تخریب شد6.41383612زرند16
ریزش كوه و خسارت-6.31383فیروز آباد17

اهر، ورزقان 18
 5000نفر زخمی شدند و به 245 6.21391300و هریس

روستا خسارت وارد شد
 850مجروح بر جای گذاشت6.1139239بوشهر19

 1264نفر زخمی شدند و 30 تا 100 6138584لرستان20
درصد 330 روستا تخریب شد

خسارت به تعدادی واحد مسكونی-4.91389دورود21
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| گفت وگو | جواد صبوحی

تاکید معاون شهرسازی و معماری 
شهرداری تهران: 

برون سپاری، تحرک و 
نشاط را به مدیریت کشور و 

شهر باز می گرداند

سال هاسـت تهـران بـزرگ بـا ازدحام آدم هـا و غلغلـه فلزات سـرگردان و 
دود و دمـش دیگـر نشـانی از آرامـش گذشـته را نـدارد. با اینحـال به زعم 
خیلی هـا هنـوز تهـران شـهر فرصت هاسـت. می تـوان دسـتی بـه سـر و 
رویـش كشـید و بـا نگاهـی دوباره بـه معمـاری و ساخت وسـازهایش، بار 

دیگـر آن را بـرای زندگـی بهتر شـهروندانش مهیا سـاخت. 
علیرضـا جاویـد؛ معاون جوان شهرسـازی و معماری شـهرداری تهران كه 
اجـرای طـرح تفصیلی پایتخت را نیـز بر عهده دارد افق های نوید بخشـی 
را بـرای ایـن شـهر ترسـیم می كند. مدیر 34 سـاله شـهرداری تهـران كه 
7 سـال پیـش اولیـن كرسـی مدیریتی خـود را در سـمت شـهردار منطقه 
17 تجربـه كرده، امیدوار اسـت با تعامل میان نظام مهندسـی، شـهرداری 
ارتقـای كیفیـت  فرآیندهـای  راه و شهرسـازی حلقـه  وزارت  و  تهـران 

ساخت وسـاز در پایتخـت یكـی پـس از دیگری تكمیـل گردد. 
مهنـدس جاویـد دانـش آموختـه رشـته عمـران دانشـگاه علـم و صنعـت 
و كارشناسـی ارشـد مدیریـت شـهری اسـت. گفـت و گـوی مـا بـا ایـن 

مدیرجـوان شـهرداری تهـران را بخوانیـد: 

آقای مهندس اگر مایلید برای شروع و برای آشنایی بیشتر خوانندگان 
مـا قـدری از سـوابق اجرایـی تـان در شـهرداری تهـران بگوییـد. 
در یك دهه گذشـته در شـهرداری تهران سـوابق اجرایی متعددی داشـته 
ام از جملـه مدتـی قائـم مقـام شـهرداری منطقـه 8 و مدتی هم شـهردار 
مناطـق 17، 4 و 1 بـوده ام. البته قائم مقام معاونت شهرسـازی و معماری، 
مشـاور شـهردار تهـران در امـور طرح هـای جامع و تفصیلی شهرسـازی و 
در نهایت معاونت شهرسـازی و معماری شـهرداری و شهرسـازی تهران را 

هـم می توانیـد به این سـوابق اضافـه كنید. 

یكـی از مهم تریـن دغدغه هـای فعلـی شـهرها، موضـوع معمـاری و 
شهرسـازی به ویژه تعیین شـاخصه های معماری ایرانی- اسالمی است. 
در حـوزه مدیریتی تـان چقـدر بـه ایـن موضـوع پرداختـه ایـد؟
ببینیـد. من معتقدم ما تاكنون نتوانسـته ایم یك تعریف واحد و منسـجم از 
معماری اسـامی و شـاخصه های آن ارایه بدهیم. در این خصوص شورای 
عالی معماری و شهرسـازی متولی پیگیری و تدوین شاخصه های معماری 
اسـامی ایرانـی اسـت و از منظـر مختلفـی به ایـن موضـوع می پرداخت. 
البتـه طبعـاً ما در تهران با مشـكل نبود نگاه یكپارچه بـه موضوع معماری 
ایرانی-اسـامی مواجـه بودیـم. خوشـبختانه بـا پیگیری هـای اخیـر یك 
كمیتـه معمـاری و معماری شـهری در معاونت معماری شـهرداری تهران 
تشـكیل شـد و تعـدادی از همـكاران با تجربـه معاونت به همراه اسـتادان 
رشـته معماری و شهرسـازی از دانشـگاه های مختلف دانشگاه های تهران، 
شـهید بهشـتی، علـم و صنعـت، گرد هـم آمدنـد و كوشـیدند در ابتـدا به 
موضـوع معمـاری اسـامی ایرانـی و شـاخص ها و راهبردهـای كلـی آن 
داشـته باشـند كـه ایـن همفكـری و تعامل تبدیـل به یك الیحه شـد كه 
ایـن الیحـه اخیـرا بـرای طی شـدن مراحل ارسـال به شـورای اسـامی 
شـهر تهـران بـه معاونـت شهرسـازی معمـاری، معاونـت حقوقی شـورا و 



35

امور شـورای شـهرداری تهران ارسـال شـده اسـت. با ارایه الیحه توسـط 
شـهرداری تهران به شـورای شـهر در خصـوص نماهای شـهری و منظر 
شـهری و توجـه به شـاخصه های كلـی معمـاری- اسـامی، امیدواریم در 
آینـده زمینـه توجه بیشـتر بـه موضـوع معمـاری و هویت شـهری فراهم 
شـود و ایـن مهم شـاخصی برای شـهر تهـران به منظور ارتقـای كیفیت و 

تكمیل این دسـتاورد ها باشـد. 
در حوزه زیباسـازی چطور؛ آیا توانسـته اید شـرایطی را فراهم کنید 
تا امكان بهره مندی شـهروندان از فرصت های طبیعی شـهر به گونه ای 
ملموس تر فراهم شود و در حقیقت به جاذبه های شهری کمك کند؟ 
در حـوزه زیباسـازی شـهری و ارتقای كیفیـت زندگی در شـهر پروژه های 
متعـددی در شـهر تهران اجرا شـده اسـت، یكـی از این پروژه هـا توجه به 
تهران در شـب همانند تهران در روز اسـت. طبعا شـبانگاهان شـهروندان 
در شـهر تردد دارند و می بایسـت همان نشـاط، همان شـادمانی و زیبایی 
كه در روز در شـهر مشـخص اسـت در شـب نیز قابل لمس و قابل تحقق 
باشـد. بـه همین منظـور اجـرای پروژه های متعـدد نورپردازی و بهسـازی 
محیطـی شـب هنـگام با تهـران مـورد نظر قـرار گرفت و به عنـوان یكی 
از شـاخص ها نورپـردازی بـرج میـاد مـورد نظـر قـرار گرفت و اجرا شـد 
همیـن طـور نورپـردازی تقاطع هـای غیـر همسـطح، حاشـیه بزرگراه هـا 
و المان هـا شـهری از دیگـر برنامه هایـی بـود كـه شـهرداری تهـران در 
سـال های اخیـر بـه آن اهتمام كرد تا زمینه اسـتفاده مطلوبتر شـب هنگاِم 
شـهر تهـران بـرای شـهروندان فراهـم شـود. این مهـم، عاوه بـر آن كه 
یـك فضای مناسـب شـهری را بـرای اجتمـاع خانواده ها و شـهروندان در 
شـب هنـگام فراهم كرده اسـت؛ هویـت تاریخی و مذهبی شـهر تهران را 
نیـز به نمایـش می گذارد و عـاوه بر این یك محیط تفرجگاهی مناسـب 

را بـرای خانواده هـا فراهم كرده اسـت. 
بیشـتر اقداماتـی كـه شـهرداری تهـران از سـال 1386 تـا امـروز و طی 6 
سـال گذشـته انجـام داده مبتنـی بر یك سـند توسـعه شـهری مصوب و 
یـك برنامـه از پیـش تنظیم شـده در قالب طـرح راهبردی- سـاختاری یا 
طـرح جامـع جدید شـهر تهران بوده كـه فرآیند تهیه و تصویب خـود را در 
سـال های 82 تا 86 طی كرد و در نهایت در سـال 86 به تصویب شـورای 
عالی شهرسـازی معماری رسـید و به شـهرداری تهران اباغ شـد. از سال 
87 بـه بعد در 5 سـال گذشـته تمامی  اقدامات شـهرداری تهـران با تجربه 
شـهردار تهـران و تاش مدیران شـهری تهـران معطوف به اجرای سـند 

باال دسـتی جامع قـرار گرفت. 
در توسـعه تفرجگاه هـای شـهری در سـند طـرح جامـع؛ موضـوع تبدیـل 
محیط هـای غیرفعـال و آینـده شـهری بـه محیط هـای فعـال ذكر شـده 
بـود. همانطـور كـه عـرض كـردم تبدیـل بـاغ مـوزه قصـر یكـی از ایـن 
مصادیـق بـود. همچنیـن اطـراف رودخانه هـا و دره های شـمالی- جنوبی 
شـهر تهران كه از رشـته كوه البرز به سـمت جنوب شـهر امتداد داشـت و 
محیط هـای ناهنجار و مخرب زیسـت محیطی محسـوب می شـدند چون 
در سـند طـرح جامع اشـاره مسـتقیم به آن شـده بود مد نظر قـرار گرفتند. 
و خوشـبختانه امروز شـاهد هسـتیم كه در حاشـیه رودخانه كن به وسـعت 
حـدود 50 هكتـار یك بوسـتان شـهری قابل توجـه )بوسـتان جوانمردان( 
و مـورد اسـتفاده شـهروندان احـداث شـده اسـت، كـه ایـن امـر در قالـب 
اجـرای طرح بهسـازی و سـامان دهی حاشـیه دره كن صـورت گرفت. در 
حاشـیه رودخانـه فـرح زاد نیز كه پیـش از این محل تجمـع اراذل و اوباش 
و بـروز ناهنجاری هـای اجتماعـی و زیسـت محیطـی بود، طرح بهسـازی 
و سـاماندهی بوسـتان نهـج الباغـه اجرا شـد كـه اخیـرا هم فـاز دوم آن 
بـه وسـعت بیـش از 40 هكتـار بـه بهره بـرداری رسـیده و در مجمـوع بـا 
حـدود 100 هكتـار مورد اسـتفاده شـهروندان قرار گرفته اسـت. همچنین 
در حاشـیه رودخانه هـای ولنجنك، دركه، دارآباد هم بوسـتان های ساسـان 

و بوسـتان سـاحلی احـداث شـد كـه امـروز در غالـب اجـرای طرح هـای 
بهسـازی و سـاماندهی رودخانه هـا و دره ها مورد اسـتفاده شـهروندان قرار 
می گیـرد. بـه طـور كلی با نگاهـی به اجـرای راهبردهای طـرح جامع باید 
اذعـان كرد كه مدیریت شـهری از یك تحول عمرانی و خدماتی مناسـب 
در سـال های اخیـر بهره منـد شـد. پـس از آن نیـز بـا تهیه طـرح تفصیلی 
مبتنـی بـر طرح جامـع طی فرآیند تهیـه و تصویب آن در سـال های 87 تا 
90 و در نهایـت ابـاغ آن از سـال 91 زمینـه اجـرای طـرح تفصیلی جدید 
شـهر تهـران هم فراهم شـد و ساخت وسـازهای شـهری، تصمیمـات در 
مقیـاس محله، منطقه و شـهر نظم بیشـتری پیـدا كـرد و امیدواریم تا افق 
طـرح و افـق طرح تفصیلی كه پایان سـال 1404 اسـت و حدود 12 سـال 
باقیمانده از این افق، طرح های توسـعه شـهری شـاهد پیشـرفت و توسـعه 
و آبادانـی و توزیـع خدمـات مناسـب تر در شـهر تهران و تحقق پیشـرفت 

و عدالت باشـیم. 
رابطه مجموعه مدیریتی تان با سـازمان نظام مهندسـی چگونه است؟
در خصـوص تعامـل سـازمان نظـام مهندسـی و شـهرداری تهـران در 
سـال های گذشـته نتایجـی در ایـن خصـوص حاصل شـده بود كـه هنوز 
بـه مرحلـه تكمیـل و اجـرای نهایی نرسـیده و بـه دلیل اختـاف نظرها و 
یـا تفـاوت برداشـت ها ناقـص و ناتمـام باقی مانده اسـت. خوشـبختانه در 
چنـد مـاه گذشـته مجـدداً تعامـل مثبـت و خوبی بیـن شـهرداری تهران 
و سـازمان نظـام مهندسـی تهـران ایجـاد و منجر بـه توافق نهایـی برای 
اجـرای مجـدد آییـن نامه مـاده 33 قانون نظام مهندسـی شـد و بر مبنای 
آن از ابتـدای اردیبهشـت مـاه سـال جـاری مجددا بحـث آیین نامـه ماده 
33 بـرای سـاختمان هایی با مسـاحت زیر بنـای بیش از 3 هـزار متر مربع 
مـاك عمـل قـرار گرفـت و اجـرا شـد. همچنیـن تبدیـل تـك ناظـر به 
4 ناظـر از برنامه هایـی بـود كـه در ایـن خصـوص اجرایـی شـد و در چند 
مـاه گذشـته اجـرا شـده و امیـدوارم با حسـن تعامـل بین مجموعـه نظام 
مهندسـی اسـتان تهـران و مجموعه شـهرداری تهران و مجموعـه وزارت 
راه و شهرسـازی شـاهد تكمیل فرآیندهای ارتقای كیفیت ساخت وسـاز در 

شـهر تهران باشـیم. 

نظام مهندسی ساختمان در کشور بیش از حدود 25۰ هزار عضو دارد 
جنابعالـی بـه عنوان یكی از همكاران موفق و جـوان ما اگر توصیه ای 
برای همكاران ما که غالب آن ها قشر جوان هستند دارید بفـــرمایید؟
خـود مـن یـك عضـو از مجموعـه نظام مهندسـی هسـتم و این تشـكل 
بـه عنـوان تشـكل غیر دولتـی و یك نهـاد عمومی غیـر دولتـی می تواند 
نقش موثری را در انتقال مسـوولیت های حاكمیتی به سـمت تشـكل های 
تخصصـی ایفـا كنـد. ما در كشـور بطور جدی نیـاز داریم كـه حجم دولت 
را بـا برون سـپاری كاهش دهیم تا تحرك و شـادی و نشـاط بـه دولت ما 
بـاز گـردد و طبعاً نمونه واگـذاری امور به تشـكل های تخصصی نمونه ای 
اسـت كـه می توانـد این مهم را سـرعت بخشـد. شـاید بـه ایـن دلیل كه 
ایـن نهـاد یـك نهـاد و مجموعـه ای نوپـا بـوده، در سـال های گذشـته به 
میزانـی كـه بایـد سـهمی را در مجموعـه نظـام حاكمیتـی مهندسـی ایفا 
كنـد در عمـل نتوانسـته آن را محقـق كنـد و ان شـاء اهلل بـا دقـت نظـر 
افزون تـر، برنامه ریـزی، تدبیـر امـور نظـام مهندسـی و تعامل بـا نهادهای 
حاكمیتـی و نهادهـای عمومی دیگـر و همچنیـن بـا توجـه بـه پتانسـیل 
بسـیار بـاالی كمی خـود كـه چنـد صـد هـزار نفـر را در حـوزه تخصصی 
جامعـه مهندسـان در بـر می گیـرد و بـا اسـتفاده از گسـتره و پراكنـش 
كشـوری كـه از آن بهره مند اسـت بتواند نقـش موثرتری را در حـوزه امور 
فنـی و مهندسـی و حتـی صـدور خدمـات مهندسـی بـه خـارج از كشـور 
ایفـا كنـد و مدیریـت و برنامه ریـزی ایـن مهـم را بـه تدریـج از مجموعه 
وزارت مسـكن و شهرسـازی بـه سـوی نظـام مهندسـی سـوق دهـد. 



با همکاری ماهنامه طاق

معرفی کتاب های منتشر 
شده توسط سازمان 

نظام مهندسی ساختمان 
خراسان رضوی

| معرفی کتاب | 

کنترل ارتعاش ســازه ها
توسط فناوری نوین جداگر لرزه ای در مهندسی زلزله

ایـن مجموعـه را كـه حاصل تـاش دو سـال تحقیق، تفحـص و مطالعه 
كتب مختلف، شـرح حداقل پنج سـفر به كشـورهای مختلـف تولیدكننده 
و اسـتفاده كننده این فناوری و طراحی و مقایسـه عددی در حداقل بیسـت 
سـازه مهـم اسـت، آرمـن آسـاتوریانس، محمد رضـا اخـوان عبداللهیان و 

محمـد رضا مهردوسـت تالیـف و ترجمه كـرده اند. 
در بخشـی از مقدمـه ایـن كتـاب آمده اسـت: سـاختن سـازه های امن كه 
تامیـن كننـده آسـایش ایمنـی بـاال و صرفه اقتصـادی باشـد از مهم ترین 
اهـداف مهندسـان می باشـد. دسـتیابی بـه این هدف جـز با مطالعـه رفتار 
دقیـق یـك سـازه در هنـگام زلزلـه و شـناخت كامـل از عملكرد سـازه ها 
میسـر نمی شـود. امـروز بـه لطـف رسـیدن بشـر بـه ایـن علـوم، كنتـرل 
سـازه ها در برابـر ایـن رخـداد طبیعـی ویرانگر امكان پذیر شـده اسـت. در 
سـال های اخیـر روش هـای بسـیار زیادی توسـط مهندسـان بـرای مقابله 
بـا نیـروی زلزله ابداع شـده اسـت كه بـه نظـر می رسداسـتفاده از فناوری 
جداگـر لرزه ای در سـازه ها به نوعی سـاده ترین و اقتصادی ترین آن باشـد. 
ایـن اثـر را كـه بـه زبانـی سـاده و كاربـردی می توانـد در زمینـه فنـاوری 
نویـن جداگـر لرزه ای مورد اسـتفاده عموم مهندسـان در رده كارشناسـی و 
كارشناسـی ارشـد و دكترا قرار گرفته و ضمن آن شـرایط را برای اسـتفاده 
بیشـتر در زمینـه طراحـی سـازه های در حـال سـاخت و یـا قدیمی فراهـم 
سـازد، نشـر پیام طوس در2000 نسـخه و با بهای 150 هزار ریال منتشـر 

كرده اسـت. 
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راویان میراث کهن
پژوهشی بر مسیر جاده ابریشم

ایـن مجموعه ارزشـمند كه ثمـره تاش، تحقیق و مطالعـات میدانی گروه 
پژوهشـی جاده والیت به سرپرسـتی مهندس علی اصغر سـاالری اسـت 
كوشـیده اسـت ضمـن ورود بـه داالن هزارتـوی تاریخ به تورق بخشـی از 
جلوه هـای بـی نظیـر برجای مانـده از نیاكان این سـرزمین در مسـیر جاده 
كهـن ابریشـم بپـردازد. جاده ای كـه مورخان قدمتـش را بیـش از دو هزار 
سـال ثبـت نمـوده انـد و از درون كشـور چیـن شـروع شـده و تا سـواحل 

دریـای مدیترانه ادامـه می یابد. 
در ایـن اثـر شـهرها، مسـاجد، مقابـر، قدمگاه هـا، قلعه هـا، كاروانسـراها، 
رباط هـا، پل هـا و آثـار برجـای مانـده دیگـری كـه در مسـیر این شـاهراه 
تاریخـی و در گسـتره كشـورمان قـرار دارنـد مـورد بررسـی و مداقـه قرار 

اند.  گرفتـه 
در بخشـی از مقدمه این اثر بـه قلم مهندس محمد رضا اخوان عبداللهیان 
 رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان خراسـان رضوی آمده اسـت: 
» ... . در ایـن كشـور دانـش و دیانـت در هـم آمیخته، تندیس شـكوهمند 
عرفان در قامتش متبلور گشـته و زادبوم نامداران بی شـماری در شـریعت 
و طریقـت اسـت كـه بیان شـخصیت هر یـك از آنـان دفتـری جداگانه را 
می طلبـد و امیدواریـم روزی بتـوان انتشـار سرگذشـت آنـان را یافـت و با 
كنـكاش در اقیانـوس علـم و دانـش و معرفـت نیاكانمان و معرفـی آن به 

جهانیـان بر خـود ببالیم. «
» راویـان میـراث كهـن« را نشـر پیـام طـوس در 2 هـزار نسـخه و 149 
صفحه با بهای 100 هزار ریال منتشـر و آن را روانه بازار نشـر كرده اسـت. 

راهنمای فنی و حقوقی نحوه ارزیابی امالک

جلد نخسـت كتـاب راهنمای فنـی و حقوقی نحـوه ارزیابی امـاك را كه 
بـه تبییـن جایـگاه، نیازهای حقوقـی و قضایی كارشناسـان رسـمی و ارایه 
نـكات تخصصی مـورد نیاز كارشناسـان رسـمی راه و سـاختمان می پردازد 
مهندس سـید ایمان غفوریان كارشـناس رسمی دادگسـتری و عضو هیأت 

علمی دانشـگاه تالیـف، گـردآوری و تدوین كرده اسـت. 
در بخشـی از پیشـگفتار راهنمای فنی و حقوقی نحوه ارزیابی اماك و در 
تبییـن اهـداف این كتاب آمده اسـت: از آنجایی كه تاكنـون مراجع و كتب 
معتبری با موضوع این كتاب در اختیار كارشناسـان رسـمی وجود نداشـته و 
شـاید برخی از كارشناسـی ها به دلیل وجود نظریه های متعدد كارشناسـی 
در خصـوص یـك موضوع دچـار آشـفتگی هایی می گردنـد و حتی بعضی 
از ایـن نظریه هـا از منطـق عدالت و واقعیتهای حقوقـی و اقتصادی فاصله 
دارنـد كـه ایـن موضوع موجب عـدم یكنواختـی و انسـجام در موضوعات 
كارشناسـی شـده اسـت، جلد اول كتـاب حاضر با عنوان اصلـی »راهنمای 

فنـی و حقوقـی نحوه ارزیابی اماك« تهیه شـده اسـت. 
ایـن اثـر بـا مقدمه هـای جداگانـه ای از مهنـدس محمـد رضـا اخـوان 
عبداللهیـان رئیـس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان خراسـان رضوی، 
دكتـر حسـین میرمحمـد صادقی مدیر گـروه حقـوق جزا و جرم شناسـی 
دانشـكده حقوق دانشـگاه شهید بهشـتی و مهندس شـاپور طاحونی عضو 

هیـأت علمی دانشـگاه صنعتـی امیركبیر منتشـر شـده اسـت. 
راهنمـای فنـی و حقوقـی نحـوه ارزیابـی امـاك را نشـر پیام طـوس در 
شـمارگان 5 هـزار جلـد با بهای 160 هـزار ریال در 505 صفحه منتشـر و 

روانـه بازار نشـر كرده اسـت. 
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دفاتر خدمات مهندسی؛ 
انقالبی در خدمت رسانی به مردم

آثار برون سپاری خدمات 
شهرسازی

| گزارش | جواد صبوحی
مقدمه

روزگاری یعنـی همـان وقت كـه بروكراسـی اداری و طوالنی شـدن روال 
پاسـخ گویی امـان مـردم را بریده بـود؛ در شـهرداری ها در مقطعی به دلیل 
كمبـود تعـداد مهندسـان یـا كـم بـودن تشـكل و سـازماندهی مدیریتی، 
گروهـی خدمـات عمرانـی و كارهای مهندسـی كارهـا را انجـام می دادند 

كـه دیپلـم نداشـته انـد اما بـه آن هـا می گفتند آقـای مهندس!
روزی در همیـن شـهر بـرای گرفتـن یـك پایـان كار بایـد یـك پایت در 
سـازمان آتـش نشـانی می بود و یـك پایت در سـازمان نظام مهندسـی و 
البتـه پـای دیگـری نیز به عاریـه می گرفتی تا بتوانـی ادامه ایـن طریق را 

در شـهرداری منطقـه! گز كنی. 
امـا حـاال یـك سـالی می شـود پـس از تاش هایـی كـه شـروع آن از 
هیـأت مدیـره دوره چهـارم بود شـهرداری مشـهد عزمـش را جـزم كرده 
تـا بر اسـاس همـان اصل مشـهور 44 قانون اساسـی و به اسـتناد مصوبه 
3/91/1358-91/3/31 آخرین روز بهار سـال گذشـته شورای اسامی این 
شـهر؛ و البته از آن مهمتر، با اعتماد به مهندسـان كار را به كاردان بسـپارد 
تـا از ایـن پس تمامی  امور مهندسـی از همان ابتدا تا انتهـا؛ یعنی از مرحله 
صـدور پروانـه تا صدور شناسـنامه فنی ملكـی و صدور پایـان كار در یكی 
از 200 دفتر پیشـخوان مهندسـی به صورت الكترونیكی انجام شود؛ امروز 
دیگـر هـر كجـا كه باشـی؛ با داشـتن اینترنـت می توانی در شـهر مجازی 
قـدم بزنـی، در هـر نقطـه و روی هر ملكی كلیـك كنی و آنوقـت ضوابط 
آن، نحـوه محاسـبه ریالـی و حتی عـوارض نوسـازی آن در اختیـارت قرار 

می گیرد. 
بـرون سـپاری خدمـات شهرسـازی عـاوه بـر آن كـه تكریـم و تسـهیل 
درامـوراداری اربـاب رجـوع را به همـراه دارد؛ برقراری نظـم وامنیت وفراغ 
خاطـر اینان را نیز در پی خواهد داشـت اما پرسـش اینجاسـت كـه آیا این 
دفاتـر تاكنون توانسـته اند در دسـتیابی بـه اهدافی كه برای آن ها ترسـیم 

گردیده اسـت توفیـق یابند؟
در گزارشـی كه پیش روی دارید كوشـیده ایم پاسخ به این پرسش را ضمن 
گفت و گو با تنی چند از مدیران شهری و دست اندركاران این طرح بیابیم. 



3939

انقالبی در 
خدمت رسانی به مردم

مهندس پژمان
شهردار مشهد

شـهردار مشـهد نیـز بـه پیشـگامی در ارایـه خدمـات سیسـتم یكپارچـه 
شهرسـازی، اشـاره كـرده و بهره بـرداری از ایـن سیسـتم را انقابـی در 
راسـتای خدمـت رسـانی بـه مـردم عنـوان می كنـد. مهنـدس پژمـان 
می افزاید: سـهولت بهره گیری از خدمات برای شـهروندان و مهندسـان از 

اهـداف اصلـی راه انـدازی چنیـن سیسـتمی در مشـهد اسـت. 
وی می افزایـد: بـا چنیـن سیسـتمی  و بهـره گیـری از آن توسـط مـردم 
صرفه جویـی زمانـی و هزینـه ای قابل توجهی برای شـهروندان مشـهدی 
رقـم خواهـد خـورد. از طریق این سیسـتم هر یـك از افرادی كـه نیازمند 
اطاعـات باشـند می تواننـد از منـزل یـا از هرجـای دیگـر بـه صـورت 
الكترونیكـی ارتبـاط برقـرار كـرده و هرگونـه اطاعـات از ضوابـط ملك، 
هزینه هـا، موقعیـت و... را بـدون مراجعه حضوری دریافـت كنند. مهندس 
پژمـان خاطرنشـان می كنـد: شـهرداری مشـهد با برون سـپاری سیسـتم 
یكپارچـه شهرسـازی بـه دفاتر مهندسـی این امـكان را برای شـهروندان 
مهیـا كـرده اسـت تا خدمـات شهرسـازی را از ایـن دفاتر دریافـت نمایند. 

ضرورت پشتیبانی از دفاتر 
خدمات مهندسی

مهندس شیرمحمدی
رئیس شـورای اسامی مشهد

رئیس شـورای اسامی مشـهد با تاكید بر برون سـپاری خدمات مهندسـی 
می گویـد: بـا ایـن سیاسـت عـاوه بر آن كـه دسترسـی مردم بـه خدمات 
مهندسـی راحت تر انجام خواهد شـد، امكان پاسـخ گویی سـریعتر و ارزان 
تـری بـرای شـهروندان فراهـم می آیـد. بـه همیـن دلیـل ایـن موضـوع 
در شـورای شـهر بـه تصویـب رسـید و بـه شـهرداری اجـازه داده شـد تـا 
دفاتـر خدمـات مهندسـی به ترتیب پاسـخگوی كارهای مربـوط به بخش 
صـدور پروانـه، پایان كار و پاسـخ اسـتعام ها باشـند. شـیرمحمدی اضافه 
می كنـد: ایـن كار اجرایی شـده اما هنوز بصورت كامل انجام نشـده اسـت. 
طبیعـی اسـت ایـن موضوع با وجـود آن كه اقـدام مهمی  اسـت؛ انتقادهای 
بسـیاری را نیـز بـه همراه خواهد داشـت. ضمـن آن كه عملكـرد این دفاتر 
در حـال حاضـر چندان قابل ارزیابی نیسـت بـه دلیل اینكـه در ابتدای این 
راه هسـتیم و عـاوه بـر آن، ایـن دفاتـر هنـوز با مسـایل مربـوط به خود 
آشـنایی كامـل را ندارنـد. دیگر آن كه در سیسـتم یكپارچـه ای كه بخواهد 
پاسـخ گویی كنـد و ارتبـاط بین دفاتـر و شـهرداری را برقرار كنـد نواقصی 
جزیـی وجـود دارد كـه بایـد بـرای رفـع آن اقـدام كـرد. در هر حـال روند 
اجرای كار مثبت اسـت و از تاریخ شـروع آن به تدریج در حال تحول است. 
وی در ادامـه می افزایـد: انتظار آن اسـت كـه با همكاری میان شـهرداری 
و دفاتـر و ارایـه آموزش هـای مـورد نیـاز بـه مـردم و اطـاع رسـانی در 

ایـن خصـوص ایـن رونـد بهبـود یابد. مـردم بایـد بداننـد كه دیگـر الزم 
نیسـت بـرای انجـام برخی از امـور به شـهرداری منطقه و یـا ناحیه محل 
سـكونت خـود مراجعـه كننـد بلكـه می توانند بـا مراجعـه بـه نزدیكترین 
دفتـر خدمـات مهندسـی و یا هـر دفتر خدمات مهندسـی كه خـود، تمایل 
دارنـد، امـور مربـوط بـه پروانـه پایـان كار، اسـتعام های مربوط بـه انجام 
معامات و برخی از مسـایل اداری مرتبط با شـهرداری را بطور مسـتقیم از 

نزدیك تریـن دفتـر خدمات مهندسـی انجـام دهند. 
وی در توصیـه ای می گویـد: هـر واحـدی كـه در شـهرداری ایـن امـور را 
انجـام مـی داده بایـد از این دفاتر پشـتیبانی كند و با آن هـا در واگذاری این 
كار بیـش از گذشـته همـكاری كند؛چون معمـوال این تغییـر و تحوالت با 
مقاومتهایـی همـراه اسـت مثا همه می گویند ممكن اسـت دفاتر اشـتباه 
كننـد و نتوانند كار را بخوبی انجام دهند. باید برای جلوگیری از اشـتباهات 
آن هـا را بطـور سیسـتماتیك كنتـرل كنیم. یعنـی باید سیسـتم به گونه ای 
باشـد كـه اصا امـكان اشـتباه در آن وجود نداشـته باشـد، بنابراین تحقق 
این موضوع مسـتلزم همكاری میان شـهرداری، شـهردار و معاونان ایشان 
اسـت ضمـن آن كـه در رده هـای پاییـن تـر ایـن مجموعه بایـد همكاری 

بیشـتری صورت پذیرد. 
دیگـر آن كـه ایـن دفاتر باید خـود را تجهیز كننـد، آموزش های مـورد نیاز 
را ببیننـد، زمـان خاصـی را برای ایـن موضوع اختصاص دهنـد و نیروهای 
آموزش دیـده ای را بـكار گیرند كه مردم رفت و آمد بیهوده نداشـته باشـند 
و به سـادگی با یك بار مراجعه بتوانند پاسـخ مورد نیاز خود را دریافت كنند؛ 
یعنـی عاوه بر اطاع رسـانی بـه مردم برای جلب اعتمـاد آن ها، مردم نیز 
به این دفاتر مراجعه كنند و به تدریج از مراجعه به شـهرداری بی نیاز شـوند. 
رئیـس شـورای اسامی شـهر مشـهد تصریـح می دهنـد: بـه امیـد روزی 
هسـتیم كـه همچـون دفاتـر اسـناد رسـمی كه بـدون آن كه دولـت بطور 
مسـتقیم بـر آن ها تصدی گری داشـته باشـد بـه كارهای مردم رسـیدگی 
می كننـد، ایـن دفاتـِر خصوصـی- تخصصـی و خدماتی نیز در تمـام نقاط 
شـهر در دسـترس همـه مـردم باشـند و شـهرداری و سـایر دسـتگاه های 

ذیربـط تنهـا بـر حسـن انجـام كار آن ها نظـارت كنند. 
وی همچنیـن در پاسـخ بـه اینكه میـزان رضایتمنـدی مـردم از این طرح 
را چگونـه ارزیابـی می كنـد می گویـد: قطعا این طـرح ابتدا بایـد دوره ای را 
بصـورت آموزشـی طـی كند كـه در طـی این مـدت باید نواقـص آن رفع 
شـود. بنابر این نخسـت باید اسـاس ایـن موضوع مورد پذیـرش قرار گیرد 
و سـپس در راسـتای رفع اشـكاالت و نارسـایی های آن گام برداریم. مهم 
آن اسـت كـه ایـن كار بـه بخـش خصوصـی سـپرده شـده و حـال باید با 
نظـارت صحیـح مدیریت شـود و ارایه خدمات به مردم تسـریع گـردد. اگر 
ایـن موضوع را قبول داشـته باشـیم گام های بعدی را یكـی پس از دیگری 

برداشـت.  می توان 

ضرورت وجود 
نظام ارزیابی

مهندس اخوان عبداللهیان
رئیس سازمان نظام مهندسی 

ساختمان خراسان رضوی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی نیز هدف از تاسیس 
و شكل گیری این مجموعه را اینگونه تشریح می كند: هدف اولیه تاسیس 
دفاتر مهندسی یا شركت های حقوقی این بود كه كاری گروهی و تیمی در 
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ارباب رجوع تسریع گردد؛  انجام شود تا عاوه بر آن كه كار  بخش فنی 
فرهنگ كار گروهی نیز پررنگتر شود. با توجه به این رویكرد، انتظار ما این 
است كه در مسایل فنی و در ضوابط شهرسازی قبل از صدور پروانه و پس از 
صدور آن تا مرحله پایان كار، این مهم توسط خود جامعه مهندسی و سازمان 
نظام مهندسی انجام وهدایت شود. به ویژه در خصوص صدور پروانه تمام 
اقداماتی كه در بخش دفاتر پیشخوان انجام می شود در تكمیل مباحثی مثل 
عمران، معماری، تاسیسات مكانیكی و نقشه برداری است كه پیش از این 
نیز انجام می شد ولی با شروع كار دفاتر پیشخوان این فعالیتها به دلیل انجام 
حداكثری خدمات توسط بخش خصوصی و مراجعه حداقلی شهروندان برای 
پیگیری و یا دریافت خدمات و استفاده از فناوری های روز مبتنی بر فناوری 
اطاعات تجمیع شدند، به گونه ای كه امروز با ورود به حوزه شهرسازی، از 
نقطه صفر تا 100كار مهندسی به ویژه صدور پروانه ساختمان می تواند در این 

دفاتر انجام شود. 
مهندس اخوان عبداللهیان با ابراز امیدواری مبنی بر اینكه ادامه این مسیر 
به گونه ای شكل گیرد تا مرحله صدور پروانه نیز به گونه ای با رعایت مباحث 
حقوقی در این دفاتر انجام شود می افزاید: باید بین شهرداری و سازمان نظام 
مهندسی ساختمان و دفاتر و انجمن مدیران دفاتر یك هماهنگی وجود 
داشته باشد تا كار مردم براحتی و به درستی انجام شود و این تفاوت نسبت 

به گذشته احساس شود. 
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی می گوید: در حال 
حاضر دوره های آموزشی توسط انجمن دفاتر مهندسی در حال برگزاری 
است و در برنامه ای هماهنگ با شهرداری و انجمن مدیران دفاتر و سازمان 
قرار است بر اساس تقویمی مشخص دوره های آموزشی و ارزیابی به منظور 

ارزیابی عملكرد دفاتر پیشخوان مدنظر قرار گیرند. 
وی تاكید می كند: باید بتوانیم نظام ارزیابی داشته باشیم و از دفاتر موفق نیز 
تقدیر كنیم. رویكرد دیگری كه در این خصوص مطرح است اهمیت به كار 
گروهی، تیمی و روان سازی خدمات به مردم بر می گردد؛ برای نیل به این 
هدف حتماً باید از ابزارهای كنترلی و نظارت استفاده كنیم ضمن آن كه دفاتر 
پیشخوان خود نیز این موضوع را كنترل كنند و ما نیز با اطمینان بتوانیم 

خدمات مناسبی را ارایه دهیم. 
وی در پاسخ به اینكه كنترل نظارت عالیه دفاتر پیشخوان را چه مرجعی 
انجام می دهد می گوید: توجه شهرداری بر این موضوع خاص است. اما 
سازمان نظام مهندسی ساختمان، انجمن مدیران دفاتر مهندسی و شهرداری 
كمیته ای را تشكیل داده اند تا بتوانند بازدیدها و كنترل های خود را انجام 
دهند و حتی با آموزش توجیهی و ارایه مباحث مختلف بتوانند به ارتقای 
بخشند.  سرعت  را  روند  این  و  كنند  كمك  كمی دفاتر  و  كیفی  سطح 
اخوان در خصوص میزان رضایتمندی مردم از این طرح می گوید: هنوز قدری 
برای بررسی میزان رضایت مردم زود است و شاید باید یك دوره كامل را 
سپری كرد به ویژه آن كه باید موضوع صدور پروانه را سمت و سو بدهیم ولی 
حداقل آنچه كه می توان گفت آن است كه تاكنون نارضایتی خاصی را در 

این خصوص شاهد نبوده ایم. 

مشهد؛ الگویی برای همه
مهندس جاوید

معاون شهرسـازی و معماری 
شـهرداری مشهد

معـاون شهرسـازی و معمـاری شـهرداری مشـهد نیـز بـا تبییـن اهمیت 
واگـذاری امـور به مهندسـان متخصـص می گویـد: یكی از سیاسـت های 
كان دولت موضوع برون سـپاری فعالیت هایی اسـت كـه امكان واگذاری 
آن بـه بخـش خصوصی فراهـم بوده و در عین حال بعد حاكمیتی نداشـته 
باشـد. بـر همیـن اسـاس مصوباتی در شـورای شـهر وجـود دارد كه طبق 
آن بخشـی از فعالیتهـا كـه قابلیـت واگـذاری بـه بخش خصوصـی دارد و 
می توانـد از افزایـش نیروی انسـانی در مجموعه شـهرداری جلوگیری كند 

بـه بخـش خصوصی واگذار شـود. 
مهنـدس جاویـد خاطـر نشـان می كنـد: در اجرای این سیاسـتها بخشـی 
از تمامـی  فعالیت هایـی كـه در ایـن دفاتـر انجـام می شـود با عنـوان نظر 
پیشـخوان شـهرداری و شهرسازی و بخشـی نیز مربوط به نظارت، كنترل 
و ساخت وسـاز اسـت. مـا می گوییـم چـرا نبایـد مهندسـانی كـه بـه كار، 
صاحیـت، تـوان و تخصـص آن هـا در سـاخت یـك بنـا اعتقـاد داریم و 
بواسـطه زحمات شـان زیر یك سـقف با خاطری آسـوده زندگی می كنیم 
در فراینـد صـدور پروانـه و نیز بازدیدهـا و كنترل هایی كـه انجام می دهیم 
دخالـت نداشـته باشـند. بنابـر این می تـوان به ایـن مجموعه اعتمـاد كرد 
و كار را بـه آن هـا سـپرد. بـا ایـن تفكـر نزدیـك به نیـم دهه )از سـال 87 
( اسـت كه سیسـتم یكپارچه در شـهرداری مشـهد شـكل گرفته اسـت و 
در هـر زمـان مترصـد فرصتـی بوده ایـم تـا از فناوری های روز در راسـتای 
كیفیت بخشـی و افزایش قدرت، قوام و سـرعت این كار اسـتفاده كنیم و 
بـا توجـه به اسـتقرار سـرای هفـت و پاسـخ خوبی كه بـه مـا دارد كه این 
خدمـات را بـه صورتـی اینترنتـی در اختیـار تمـام مـردم در كل دنیـا قرار 
می دهـد. بـه همیـن دلیل خدمـات شـهرداری را بـرای 18 اسـتان تحت 
وب قـرار داده ایـم. پـروژه ای كـه به مـا و به دفاتر و بخـش خصوصی این 

امـكان را می دهـد كـه كار را بـا فرآینـدی تخصصـی تر انجـام دهیم. 
وی می افزایـد: خوشـبختانه همكاران شـورای شـهر با اعتقـاد كامل آیین 
نامـه بـرون سـپاری را مورد بررسـی قـرار داده و نكاتـی را در خصوص آن 
بیـان داشـتند كـه در نهایـت این مهـم با اصاحاتـی به تصویب رسـید و 
مبنایـی شـد بـرای آن كـه با چـه چارچوبـی در دفاتر پیـش برویـم؛ اینكه 
ایـن دفاتر پس از تشـخیص صاحیـت افـراد، دوره های آموزشـی الزم را 
بـا معرفـی نیروهای خـود طی كنند تـا بتوانند بـا قبولی در دوره آموزشـی 

مجـوز برقـراری دفتر را كسـب نمایند. 
معـاون شهرسـازی و معماری شـهرداری مشـهد در ادامه بـه تاثیر فعالیت 
ایـن دفاتر اشـاره می كنـد و می افزاید: خوشـبختانه تـا امروز از حـدود400 
دفتر در مشـهد بیش از 200 دفتر مجهز به امكانات و شـرایط زیرسـاختی 
مـا در باجـه شهرسـازی شـده اند. به گونـه ای كـه تـا قبـل از تاسـیس این 
دفاتـر، مـا از طریق 13 منطقه، 42 ناحیه و در مجمـوع 55 نقطه اتصال، با 
مـردم ارتبـاط داشـتیم اما اینك با در نظر داشـتن تفكری كه معتقد اسـت 
باید سـفرها كاهش یافته و سـرعت پاسـخ گویی به مردم بیشـتر شود و در 
نتیجـه وقـت آن ها نیز كمتـر گرفته شـود؛حدود 200 نقطه اتصـال به این 
55 نقطـه اتصـال افـزوده شـده و بیـش از 250 نقطه دسترسـی بـه مردم 
ایجـاد كرده ایـم كه بـا كمترین زمان ممكـن و با كوتاه تریـن فاصله بتوان 
بـه متخصصـان مراجعـه كـرد ضمن این كـه اگر مـردم در گذشـته صرفًا 
از یـك مرجـع، خدمات شهرسـازی و شـهرداری مورد نیاز خـود را دریافت 
می كردنـد و مـا امكان ارایـه هیچگونه خدمات جمعی از قبیل تهیه نقشـه 
اصـاح و دیگـر ضمایـم آن و حتـی ارجاع كار را نداشـتیم؛ امـروزه تمامی 

 ایـن گونـه خدمـات را می تـوان از این دفاتـر دریافت كرد. 
جاویـد در ادامـه بـه فعال سـازی سیسـتم ارجاع پویـا نیز اشـاره می كند و 
خاطرنشـان می كنـد: ما با این كار بـه تدریج می توانیم سیسـتم ارجاع پویا 
را نیـز فعـال كنیـم بـه ایـن صورت كـه اگر تـا قبـل از ایـن، كار بصورت 
متمركـز انجـام می شـد و هركسـی از هـر منطقـه ای برای كسـب مجوز 
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ناگزیـر بایـد بـه این نقطـه می آمد امـروزه می توانـد كار را به دفاتـر ارجاع 
دهـد. مقدمـات ایـن كار نیـز فراهم شـده و امیدواریـم در نیمه شـعبان به 
صـورت عملیاتـی كار ارجـاع پویـا را نیـز تحقق ببخشـیم به ایـن صورت 
كـه چنانچـه فـردی بـرای دریافـت پروانه بـه ایـن دفاتر مراجعـه می كند 
گام بعـد از دریافـت پروانـه یعنی ارایه پیـش نویس برای تبدیـل به پروانه 
و تهیـه نقشـه، نیـز با ارجـاع به دفاتر توسـط مهنـدس همان دفتـر انجام 
می شـود كـه ایـن موضوع باز هـم بر روی كاهـش رفت و آمـد و ترافیك 

و صرفه جویـی در وقـت شـهروندان تاثیر خواهد داشـت. 
وی می افزایـد: تـا قبـل از تاسـیس ایـن دفاتـر، مالكان بـرای انجـام امور 
خـود بایـد حتماً به همـان منطقه و یا ناحیـه مربوطه مراجعـه می كردند تا 
كارشـان انجـام شـود. ما با اجـرای خدمات شهرسـازی و راه انـدازی دفاتر 
و فعـال شـدن مهندسـان، منطقه بنـدی و ناحیه بندی را در سـطح شـهر 
حـذف كردیـم و امـروز چنانچـه بـه هر یـك از ایـن دفاتر در هـر نقطه از 
شـهر مراجعـه كنید فـارغ از محدودیت های ناحیه و منطقه به شـما پاسـخ 
داده می شـود و ایـن نكتـه باز خود تاثیر بسـیار زیـادی را در كاهش رفت و 
آمـد و وقـت مـردم خواهد داشـت، امیدواریم با توجه به عاقـه و همراهی 
مـردم بـه جامعـه مهندسـی بتوانیـم احیانـا اگـر اشـكاالتی نیز بر اسـاس 
نبـود تجربـه به وجـود می آیـد رفع شـود و با تحقق این مسـاله مشـهد به 

الگویی برای سـایر كانشـهرها تبدیـل گردد. 
جاویـد تصریح می كند: خواسـته تمامی  ما این اسـت كه شـهر الكترونیك 
داشـته باشـیم و همـه مـردم بتواننـد تمـام كارهـا را بـر اسـاس فرآینـد 
الكترونیـك انجـام دهنـد. مشـهد در میان تمام كانشـهرهای كشـور در 
خصوص شهرسـازی الكترونیك پیشـتاز است و شـاید این انتظار كه سایر 
شـهرها نیز بتوانند بزودی خود را به جایگاه مشـهد برسـانند چندان واقعی 
نباشـد. در عیـن حـال ما آمادگـی داریم ایـن تجربیـات را در اختیار تمامی 

 كسـانی كـه بـه این موضـوع عاقه مند هسـتند قـرار دهیم. 
وی ادامـه می دهـد: عـاوه بر آنچه اشـاره شـد با ایجـاد ایـن دفاتر عاوه 
بـر كاهـش میـزان رفـت و آمـد مردم بـه سـازمان ها بیـن دسـتگاه هایی 
نیـز كه بـا شـهرداری بصورت مسـتقیم ارتبـاط كاری دارند مثـل بانك ها 
و موسسـات خصوصـی و جاهایـی كـه در مراجعات مردم نیاز به اسـتعام 
مسـتقیم از شـهرداری نیـاز اسـت، امكان دسترسـی ایجـاد كرده ایـم تا از 
این طریق بتوانیم در سـرعت بخشـیدن به انجام كارهای مـردم در ادارات 

دیگـر هم كارآمدی داشـته باشـیم. 
ــرون ســپاری 5 مــورد از خدمــات  طبــق مــاده 4 آییــن نامــه اجرایــی ب
همچــون صــدور اســتعام ها، پروانــه و پایانــكار و خدمــات عمومی وجــود 
دارد كــه تمامــی  ایــن مــوارد عملیاتــی شــده و اگــر شــهروندی بــه ایــن 
ــه  ــود البت ــد ش ــات بهره من ــن خدم ــد از ای ــد می توان ــه كن ــر مراجع دفات
بعضــی از دفاتــر توانســته اند طبــق آییــن نامــه خــود از نیــرو و امكانــات 
خویــش اســتفاده كــرده و تمــام خدمــات را ارایــه دهنــد و مــا نیــز ایــن 
ــه  ــا مرحل ــد ت ــم كــه چنانچــه دفتــری می توان امــكان را فراهــم كرده ای
پایانــكار پیــش بــرود از آن حمایــت كنیــم. امــا بــا توجــه بــه اینكــه كار 
مشــترك بیــن شــهرداری و ســازمان نظــام مهندســی موضوع ارجــاع كار 
می باشــد ایــن موضــوع نیــز از نیمــه شــعبان همزمــان بــا والدت امــام 
زمــان )عــج(از طریــق دفاتــر عملیاتــی خواهــد شــد تــا دیگــر شــهروندان 
و یــا مهندســان مجبــور نباشــند بــرای ارجــاع كار بــه دفاتــر بــه مركــز 

مراجعــه كننــد. 
وی در پاسـخ بـه اینكـه نظـارت بـر حسـن انجـام امـور بـر عهـده چـه 
مجموعـه ای اسـت می گویـد: این كار بر عهـده خود ماسـت ضمن آن كه 
ایـن مهـم در آییـن نامـه و شـورای نظارتی تعریف شـده اسـت. بر همین 
اسـاس بازدیدهای تصادفی انجام شـده و گزارش های مردم مورد بررسـی 
قـرار می گیـرد و تمـام تـاش ما بر این اسـت كـه تخلفـی در این بخش 

صـورت نگیـرد و اگـر هم تخلفی در دفتـری صورت گرفت، بـا آن برخورد 
شـده و بـرای آن مجازاتـی از اخطـار تا لغـو مجوز، در نظر گرفته می شـود. 

نقش شورای شهر، 
سازمان و انجمن دفاتر

نظام مهندسی بسیار مهم بود
مهندس شیرازی

مدیرطرح های توسعه شهری

مدیرطرح های توسـعه شـهری یكی از افرادی اسـت كه بیشـترین كمك 
و پشـتیبانی را در تكمیـل فرآینـد عملیاتـي كـردن برون سـپاری خدمات 
شهرسـازی نموده و نقش بسـیار فعالی را در این زمینه داشـته ، اودر رابطه 
بـا نقش شـورای شـهر و سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان در موضوع 
برون سـپاری می گوید: اگر پشـتیبانی و حمایت سـازمان نظام مهندسی و 
انجمن دفاتر نظام مهندسـی نبود و اگر آنها چراغ سـبز را نشـان نمی دادند 
ما نمی توانسـتیم وارد موضوع برون سـپاری شـویم. مدیرطرح های توسعه 
شـهری مـی افزایـد شـهرداری مشـهد در 10الـی12 سـال گذشـته بدنه 
كارشناسـی خـود را ارتقـاء داده اسـت و شـیوه نگرش به موضـوع را تغییر 
داده و جامعـه مهندسـی را بـه بدنه خودش وارد كـرده و همكاری با جامعه 
مهندسـی را شـروع كـرده اسـت. منتهـی هدف این بـود كه شـهرداری از 
صـف بیـرون بیاد و این كار را به كسـی كه صاحب صاحیت اسـت یعنی 
جامعه مهندسـی واگذار نمایـد. همان طور كه میدانید برونسـپاری خدمات 
شهرسـازی)صدور پروانه و پایانكار( امر به ظاهر سـاده اي می باشـد، اما در 
هنـگام اجرا مشـكات و چالش هـای خودش را دارد، لـذا اگر بخواهیم كار 
شایسـته اي انجام دهیم باید صفر تا صد موضوع را توسـط كسـانی انجام 
شـود كـه خودشـان صاحیت ورود به موضـوع را دارند. مهندس شـیرازی 
در مورد نقش شـورای اسـامی شـهر در مـورد موضوع برون سـپاری می 
افزاید؛ شـورای اسـامی شـهر مشـهد واقعـا از معـدود شـوراهایی بود كه 
اطمینان صد در صد به طرح برون سـپاری داشـت. شـورای شـهر مشـهد 
مرجعـی اسـت كـه به مـا كمـك می كنـد و می خواهد خیلی قـوی پیش 
برویـم. در مجمـوع جامعه مهندسـی، سـازمان نظـام مهندسـی و انجمن 

دفاتـر شـهر مشـهد در این خصـوص بی نظیر عمـل كرد. 

تخلفات قابل پیگیری است
مهندس محمد حسین شركاء
رئیس انجمن دفاتر مهندسی 

خراسان رضوی

رئیـس انجمن دفاتر مهندسـی خراسـان رضوی نیز در خصـوص ضرورت 
شـكل گیری دفاتر خدمات مهندسـی می گوید: یكی از اهداف شـهرداری، 
سـازمان نظام مهندسی و یا تشـكل صنفی انجمن مدیران دفاتر مهندسی 
شـركتهای ناظـر حقوقـی آن بـوده اسـت كـه ارایـه خدمات مهندسـی و 
ضوابـط شهرسـازی در اختیـار تشـكل یـا گروهـی متخصص قـرار گیرد 
و اگـر قـرار اسـت بـرون سـپاری انجـام شـود ایـن كار از سـوی كسـانی 
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صـورت پذیـرد كـه قـادر بـه پاسـخ گویی مردم باشـند. بـرای تحقـق این 
مهـم بهترین گزینه انتخابی، دفاتر مهندسـی بود چون بخـش عمده ای از 
موضوعات؛ همچون صدور پروانه، تهیه نقشـه ها، تهیه محاسـبات و تهیه 

طرح هـا توسـط این دفاتـر انجام می شـد. 
مهنـدس محمد حسـین شـركاء ادامه می دهـد: این موضوع بصـورت گام 
بـه گام و پـس از موافقـت شـهردار محترم و شـورای شـهر و دریافت رای 
مثبـت آن هـا شـروع شـد و در نهایت ضمـن هماهنگـی با انجمـن دفاتر 
نظام مهندسـی این تصمیم اتخاذ گردید تا در وهله نخسـت موضوع ثبت 
و درخواسـت، در گام دوم اعـام ضوابـط و در گام بعـد صدور پیش نویس 
محقـق گـردد. امـروز تقریبا بخـش عمده وظایـف محول شـده از صفر تا 
100 یعنـی از پاسـخ اسـتعام تا اعمال ضوابط، صـدور پروانـه و ... در این 

دفاتـر انجـام می پذیرد. 
ــن پرســش كــه بیشــترین ســهم و كمــك در  ــه ای شــركاء در پاســخ ب
فرآینــد بــرون ســپاری از ســوی چــه كســانی محقــق گردیــده می گویــد: 
ایــن مســاله از ســوی شــهرداری پایــه گــذاری شــد ضمــن آن كــه بیــش 
از 5 ســال اســت انجمــن دفاتــر خــود بــه دنبــال آن بــوده انــد كــه بســتر 
تحقــق ایــن مهــم را فراهــم ســازند. در مجموعــه مدیریــت شــهرداری 
ــد  ــدس جاوی ــان و مهن ــدس پژم ــای مهن ــای آق ــه كمك ه ــوان ب می ت
ــی  ــعه طراح ــر توس ــیرازی؛ مدی ــای ش ــت آق ــری و حمای ــز پیگی و نی
شــهری در تعامــل بــا ســازمان نظــام مهندســی و حمایــت ســازمان نظام 

مهندســی اشــاره كــرد. 
ــد: ایــن كار بصــورت رســمی از حــدود یكســال قبــل آغــاز  وی می افزای
ــاالر  ــی در ت ــكیل همایش ــن تش ــال 1390 ضم ــتان س ــد و در زمس ش
ــان و  ــهردار، معاون ــهر، ش ــورای ش ــای ش ــور اعض ــا حض ــنگی ب كوهس
مدیــران ایشــان و نیــز حــدود 300 دفتــر مهندســی و دســت انــدركاران 
ــرای ســازمان نظــام  ــن ب ــه بصــورت نمادی ــن پروان ــن موضــوع؛ اولی ای

ــد.  مهندســی صــادر گردی
ــول  ــال بط ــرح 5 س ــن ط ــی ای ــات كارشناس ــز مطالع ــش از آن نی پی
انجامیــد؛ یعنــی 5 ســال قبــل مــا در مناطــق 9 و 8 ورود پیــدا كردیــم امــا 
بــه دلیــل فراهــم نبــودن بســتر الزم و وجــود برخــی موانــع و مخالفتها از 
ســوی كارمنــدان نواحــی، آمــاده ســازی و بررســی دقیــق تمامــی  جوانب 
طــرح 5 ســال بطــول انجامیــد و بــه تدریــج كار بــه جایــی رســید كــه 
ــن  ــرون ســپاری شــود. ای ــی ب ــد بخــش اجرای تشــخیص داده شــد بای
نكتــه را نیــز بایــد افــزود كــه بــا توجــه بــه تكمیــل سیســتم یكپارچــه 
ســازی هیچگونــه دخــل و تصــرف در آن وجــود نخواهد داشــت و نــدارد. 
رئیـس انجمن دفاتر مهندسـی خراسـان رضوی با اشـاره بـه فعالیت حدود 
200 دفتـر فعـال بـه چگونگـی صـدور مجوز بـرای ایـن دفاتـر پرداخته و 
تصریـح می كنـد: پـس از ارایه مداركی همچون سـجل كیفـری و مدارك 
شناسـایی؛ این مدارك به انضمام مدارك دفترمهندسـی به سـازمان نظام 
مهندسـی سـاختمان ارسـال می شـود و پس از روند مراحـل اداری و تایید 
شـورای انتظامـی، به شـهرداری ارایه می گردد تا پس از كنتـرل و تایید آن 
توسـط حراسـت شـهرداری قفل سـخت افزاری در اختیار دفاتر پیش خوان 
جهـت ارتبـاط مسـتقیم از طریـق اینترنـت بـا شـهرداری و ارائـه خدمات 

مهندسـی وضوابط شهرسـازی به شـهروندان گرامی  قرارگیرد. 
ضوابـط و آموزش هـای الزم در ایـن خصـوص از سـوی كارشناسـان فنی 
و حرفـه ای شـهرداری در كاسـهای 60 سـاعته، بصورت كامـل تدریس 
می شـود و پـس از برگـزاری آزمون، مدارك رسمی توسـط شـركت سـیما 
تـراز، معاونـت معمـاری و شهرسـازی شـهرداری مشـهد صادر می شـود؛ 
یعنـی كسـی كـه در این دفاتـر كار انجام می دهـد و ارایـه خدمت می كند 

كسـی اسـت كه پیشـتر مراحـل آموزشـی را نیز گذرانده اسـت. 
وی در ادامـه بـه تدابیـر صـورت گرفتـه در خصـوص پیشـگیری از بـروز 

تخلفـات اداری اشـاره كـرده و می افزایـد: عاوه بـر آن كه چارچـوب بروز 
چنین تخلفاتی كاما به لحاظ ضوابط شـهرداری بسـته اسـت، كنترل های 

نامحسـوس نیز از سـوی دایره بازرسـی شـهرداری انجام می شـود. 
كمیتــه ای نیــز متشــكل از انجمن، شــهرداری و ســازمان نظام مهندســی 
بــه صــورت تصادفــی فعالیــت ایــن دفاتــر را كنتــرل می كننــد. ضمــن 
آن كــه اواخــر ســال گذشــته دایــره بازرســی شــهرداری ضمــن نامــه ای بر 
رضایتمنــدی شــهروندان در خصــوص ارایــه خدمــات مهندســی از طریق 
دفاتــر مهندســی و بخــش خصوصــی تصریــح كــرد. البتــه ایــن طــرح 
در ابتــدای راه مشــكات و معضــات خــود را بــه همــراه دارد امــا بایــد 
نهادینــه شــود و بــه همیــن دلیــل نیــز مــا گام بــه گام پیش رفتیــم یعنی 
در ابتــدا تنهــا امــور ثبــت درخواســت، پاســخ اســتعام، ثبــت اطاعــات و 
ســپس پیگیــری انجــام می شــد تــا امــروز كــه در مرحله صــدور اســناد از 
صفــر تــا صــد قــرار گرفتــه ایــم. بایــد بــه ایــن نكته نیــز اشــاره كــرد كه 
مطالعــات كارشناســی صــدور اولیــن پروانــه نیــز زمــان زیــادی - حــدود 

یكســال و نیــم- بطــول انجامیــده اســت. 
وی خاطــر نشــان می كنــد: در كاســهای آموزشــی بــرای كارشناســان 
ــی  ــد و حت ــریح می گردی ــق تش ــور دقی ــام كار بط ــح انج ــوه صحی نح
ــا تشــكیل كاس هــای  ــار دیگــر ب هنگامی كــه اشــتباهی رخ مــی داد ب
ــد  ــن فرآین ــا ای ــد. ب ــه عمــل می آم ــری ب ــرار آن جلوگی توجیهــی از تك
امــروز می تــوان گفــت پیشــرفت كار بســیار عالــی اســت بطــوری كــه 
شــهرداری و ســازمان نظــام مهندســی احســاس رضایتمنــدی خــود را از 
نحــوه ادامــه كار ابــراز داشــته انــد و قطعــاً بــا توجــه بــه تجاربــی كــه هر 
روز بــه دســت می آیــد ایــن رونــد بیــش از پیــش بهبــود خواهــد یافــت 
به گونــه ای كــه می تــوان ادعــا نمــود طــی شــش مــاه تــا یكســال آتــی 
ارایــه تمامــی  خدمــات مهندســی بطــور كامــل از حیــث شهرســازی در 

اختیــار بخــش خصوصــی قــرار خواهــد گرفــت. 
شــركاء در خاتمــه می گویــد: بــا توجــه بــه تاكیــد مقــام معظــم رهبــری 
ــم  ــم ادعــا كن ــال شــدن بخــش خصوصــی مــن می توان ــر فع ــی ب مبن
ــر از مجموعــه ای كــه در ایــن  هیــچ گــروه، تشــكل و صنفــی توانمندت
ــدارد؛ دفاتــری كــه  ارتبــاط فعالیــت می كنــد در ســطح جامعــه وجــود ن
مجــوز آن هــا را وزارت مســكن و شهرســازی صــادر می كنــد و در هفــت 

ــد.  ــه می دهن ــود را ارای ــات خ رشــته تخصصــی خدم
وی در خاتمــه می گویــد: عــاوه بــر آن كــه اقــدام شــهرداری در یكپارچــه 
ســازی ضوابــط شهرســازی مانــع بــروز تخلفــات شــده اســت، مــا نیــز 
ــر مســوول و مدیرعامــل در ایــن  از تمامــی  كســانی كــه به عنــوان مدی
دفاتــر فعالیــت خواهنــد كــرد تعهــد محضــری گرفته ایــم كــه در صــورت 
ــی آن  ــی و روح ــارت مال ــد خس ــتباه بای ــا اش ــا و ی ــه خط ــروز هرگون ب
ــورای  ــق ش ــز از طری ــات انتظامی نی ــه تخلف ــن آن ك ــود ضم ــران ش جب
انتظامی ســازمان نظــام مهندســی و تخلفــات مالــی از طریــق دادگســتری 

قابــل پیگیــری اســت. 
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سـازمان نظام مهندسـی خراسـان رضوی با عضویت و پیوستن به كمپین 
بین المللی " تاب آورسازی شهرها" دفتر كاهش خطرپذیری بایای طبیعی 
سـازمان ملـل متحـد )UNISDR( به عنوان نخسـتین انجمن تخصصی 
غیردولتـی در كشـور واولیـن سـازمان نظام مهندسـی كشـور، بـه عرصه 
فعالیت هـای بین المللـی در خصـوص كاهـش خطرپذیری بایا پیوسـت. 
ایـن سـازمان اگرچـه از ابتـدای تاسـیس و بـا توجـه بـه ماهیـت وجودی 
و شـرح وظایـف مصـوب خـود بـه صـورت ذاتـی در راسـتای كاهـش 
خطرپذیـری بایـا فعالیـت می نمـوده ولـی از ایـن پـس و بـا عضویت در 
ایـن كمپیـن، بصورت هدفمنـد، سیسـتماتیك و با همـكاری و همفكری 
سـازمان های بین المللی و كشـورهای عضـو و در یك چهارچـوب اجرایی 
مـدون و مشـخص بنـام چهارچـوب اجرایـی هیوگـو )HFA( بـه سـمت 

تـاب آور سـازی و ایمـن سـازی جوامـع حركـت خواهـد نمود. 
مهندس اخوان؛ رئیس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان استان خراسان 
رضـوی بـه دعـوت مدیـر و هماهنـگ كننـده كمپیـن و معاون سـازمان 
UNISDR در چهارمیـن نشسـت جهانـی كاهـش خطرپذیـری بایا كه 
29 اردیبهشـت تـا 2 خـرداد سـالجاری در مقر اروپایی سـازمان ملل متحد 

واقـع در شـهر ژنو كشـور سـوییس برگـزار گردید شـركت كرد. 
در چهارمیـن نشسـت جهانـی دوسـاالنه كاهـش خطرپذیری بایـا كه با 
حضـور بیـش از 4 هزار نفر از مقامـات دولتی، تصمیم گیران و متخصصان 
دخیـل در مدیریـت بحـران و كاهش خطرپذیری از جملـه معاون دبیر كل 
سـازمان ملل متحد، روسـای بیش از 30 دفتر زیر مجموعه سـازمان ملل، 
روسـای جمهور، وزرا، سـفیران بسیاری از كشـورها در سازمان ملل، صدها 
شـهردار، نماینـدگان دانشـگاه ها و انجمن هـا و سـازمان های غیـر دولتـی 
بـه میزبانـی سـازمان ملـل متحد برگزار شـد شـركت كنندگان بـه تعیین 
راهبردهـا و تدویـن چشـم انداز آینده خطـرات پیش رو و راه هـای مقابله با 

آن پرداختند. 

درنشسـت جهانی کاهـش خطرپذیری بالیا، 
ژنو، سـوییس، 29 اردیبهشـت الی 2 خرداد 
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پیوسـتن نظــام مهندسی 
خراسان رضــوی به کمپین 
بین الملــلی " تاب آورسازی 

شهرها " 

| گزارش | دکتر کیوان بینا

در سفر رئیس این سازمان به سوییس محقق شد
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می كشـد امـا تنهـا چنـد ثانیـه طـول می كشـد تـا در اثـر یـك فاجعـه از 
بیـن بـرود. مـا نیـاز بـه همـكاری بـا یكدیگـر بـرای كاهـش تاثیـر بایا 
داریـم. گردهمایـی جهانـی یكـی از راه هایی اسـت كه فرصت نشسـتن با 
هـم، به اشـتراك گذاشـتن ایده ها و توسـعه اسـتراتژی های مانـدگار برای 
ایمن سـازی و تاب آور سـازی انسـانها در برابر بایا را فراهم می سـازد. وی 
در خاتمـه اظهـار امیـدواری نمـود چهارمین نشسـت جهانـی، راه طوالنی 
ارتقـای روابـط نزدیـك تر میان ملت ها همـراه با تجدید تعهـد آن ها برای 

مبـارزه مشـترك با بایـای طبیعـی را بپیماید. 
خراسـان  مهندسـی  نظـام  سـازمان  رئیـس  نشسـت  ایـن  حاشـیه  در 
نامـه در خصـوص موضوعـات مختلـف منعقـد  تفاهـم  رضـوی چنـد 
نمـود. تفاهـم نامـه همكاری هـای آموزشـی، پژوهشـی و فنـی بـا مجمع 
جهانـی ریسـك )GRF( واقـع در شـهر داووس كشـور سـوییس، عقـد 
تفاهم نامـه همـكاری بـا سـازمان UNISDR و عضویـت در كمپیـن 
بین المللـی تـاب آور سـازی شـهرها بـه عنـوان اولیـن انجمـن مهندسـی 
غیردولتـی ایرانـی. همچنیـن توافـق در خصـوص پیشـنهاد تعییـن جایزه 
مشـترك مدیریـت بحـران و كاهـش خطرپذیـری بایـا در داخل كشـور 
ایـران و بـا همـكاری UNISDR و شـركای جهانـی آن منطبـق بـر 
اصـول و ضوابـط جایـزه معتبـر بین المللـی SASAKAWA و عقـد 
مدیریـت  بخـش  بـا  آموزشـی  تحقیقاتـی،  همكاری هـای  تفاهم نامـه 
بحـران دانشـگاه York كشـور كانـادا از جملـه ایـن تفاهـم نامه هـا بـود. 
در این سـفر همچنین ازپروژه مقاوم سـازی سـاختمان قدیمی آتش نشـانی 
بـروش كـه  سـوییس  شـمال  زلزله خیـز  منطقـه  در  بـازل  شـهر 
 Base Isolation توسـط متخصـص ایرانی مقاوم سـازی سـازه ها، دكتر 
ساسـان محاسـب مقاوم سـازی گردیـده بود بازدیـد به عمل آمـد و ضمن 
عقد تفاهم نامه همكاری دوجانبه، از وی به منظور برگزاری دوره آموزشـی 
مقاوم سـازی سازه های ویژه برای مهندسان عمران عضو سازمان در مشهد 
و نیز حضور در همایش سـال جاری سـازمان با موضوع مدیریت بحران به 
عنوان سـخنران كلیدی، دعوت به عمل آمد كه مورد موافقت قرار گرفت. 
دیـدار و آشـنایی بـا اعضـای شـورای شـهر بارسـلون اسـپانیا، بازدیـد 
فعالیت هـای بخش هـای  بـا  آشـنایی  و  نمایشـگاه جانبـی همایـش  از 
زیرمجموعـه سـازمان ملـل متحد كـه در زمینه كاهـش خطرپذیری بایا 
فعـال هسـتند، شـركت در نشسـت عمومی شـهرداران عضـو كمپیـن بـه 
ریاسـت مدیـر هماهنگ كننده UNISDR و آشـنایی بـا اقدامات كاهش 
خطرپذیری شـهرهای ونكور )كانادا(، بوگوتا )كلمبیا(، السـالوادر، نیوجرسی 
)امریـكا(، دبـی )امـارات متحده عربی( و مشـهد بخش دیگـری از ره آورد 
سـفر رئیـس سـازمان نظام مهندسـی خراسـان رضـوی به سـوییس بود. 

در ایـن نشسـت كه معـاون وزیر كشـور و رئیس سـازمان مدیریت بحران 
كشـورمان، عضـو دفتر نمایندگی جمهـوری اسـامی ایران در مقر اروپایی 
سـازمان ملل متحد، معاون شـهردار، عضو شـورای اسـامی و مدیر بحران 
شـهرداری مشـهد، عضو شـورای اسامی شهر تهران، شـهردار قم و عضو 
شـورای اسـامی این شـهر و نماینده شـهرداری تبریز به عنوان نمایندگان 
جمهـوری اسـامی ایران حضـور داشـتند رئیس سـازمان نظام مهندسـی 
سـاختمان خراسـان بیانیه رسـمی این سـازمان را در سـالن اصلی نشسـت 
با هدف معرفی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان، اهداف آن، بیان تعهد 
ذاتـی سـازمان در خصـوص كاهـش خطرپذیـری و ابـراز تمایل بـه تداوم 
فعالیـت و توسـعه همكاریهای آموزشـی و فنی با سـازمان های بین المللی 

مرتبـط، قرائت كرد. 
مهنـدس اخـوان عبداللهیـان همچنیـن بـا حضـور در سـالن IGNIT به 
ایراد سـخنرانی پرداخت. معرفی سـازمان نظام مهندسـی، تبییـن اهداف و 
چشـم اندازها و شـرح فعالیت ها و اقدامات انجام گرفته از سوی این سازمان 
در خصـوص كاهـش خطرپذیـری بایـا موضوعـات ایـن سـخنرانی بود. 
رئیس سـازمان نظام مهندسـی خراسـان رضـوی ضمن قرائـت بیانیه این 
سـازمان تصریـح كـرد: ایـن نشسـت نه تنهـا فرصتـی بـرای ادای احترام 
ملتهـا بـه تعهـد آن ها جهـت ایمن تر نمـودن دنیـا در مقابل بایـا فراهم 
می سـازد، بلكـه موقعیـت ارزشـمندی نیـز به منظـور بارورسـازی ایده هـا، 
هـم اندیشـی و به اشـتراك گـذاری تجـارب برای ایجـاد اسـتراتژی های 
بهتـر كـه منجـر بـه كاهـش مخاطـرات پیـش روی جوامـع آسـیب پذیر 
دنیـا می گـردد، فراهـم می سـازد. مهنـدس اخـوان در ایـن نشسـت بـا 
بیـان اینكـه سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان خراسـان رضوی 
یكـی از بزرگتریـن سـازمان های غیـر دولتی تخصصـی در ایـران با بیش 
از بیسـت هـزار مهنـدس عضـو در 7 رشـته مهندسـی بـوده و مسـوول 
ساخت وسـازها می باشـد. اصلی تریـن وظایـف این سـازمان در سـازگاری 
بـا چهارچـوب اجرایـی هیوگـو )HFA( را نظـارت بـر سـاخت وسـازهای 
شـهری و روسـتایی، توسـعه فرهنـگ و ارزش هـای اسـامی در معماری 
و شهرسـازی، تأمیـن موجبـات رشـد و اعتـای مهندسـی كشـور، ترویج 
اصول معماری و شهرسـازی و رشـد آگاهی عمومی و سـاماندهی و جلب 
مشـاركت حرفـه ای صاحبـان حرفه ها و صنوف سـاختمانی به منظور تهیه 
و اجـرای طرح هـای توسـعه و آبادانـی كشـور بیان كـرد و افـزود: در حال 
حاضر، ثمره تاش و كوشـش خسـتگی ناپذیر و همـت بلند اعضای نظام 
مهندسـی سـاختمان اسـتان، اطمینان خاطر را برای ایجاد رفاه و آسـایش 
مـردم از طریـق اجـرای صحیـح و كامـل مقـررات ملی سـاختمان بدنبال 
داشـته اسـت. عـاوه بـر ایـن برنامه هـای مهـم و موفقـی ماننـد ارتقای 
آییـن نامه هـا و قوانین ساخت وسـاز بـرای جلوگیری از بایا، مقاوم سـازی 
سـاختمان های آسـیب پذیر، توسـعه شـناخت خطرپذیـری بایـا، ارزیابـی 
ظرفیت هـا و افزایـش پایـش مخاطرات و همچنین آماده سـازی و واكنش 

در مقابـل بایا، آغاز شـده اسـت. 
وی یـادآور شـد: پـس از تصویـب چهارچـوب اجرایـی هیوگـو )HFA( در 
سـال 2005، كاهـش خطرپذیـری بایـا بـه عنـوان یـك اولویـت بـرای 
سـازمان مـا در نظـر گرفتـه شـد. بـا ایـن وجود نیـاز فـوری بـرای جبران 
كمبودهای آموزشـی و صاحیـت حرفه ای اعضایی كه مسـوول معرفی و 
آمـوزش كاهـش خطرپذیری بایـا در حوزه های مربوطه می باشـند، وجود 
دارد. بـرای بهبـود درك عمومـی از كاهـش خطرپذیـری بایا مهم اسـت 
كـه به مشـكاتی از قبیل كمبـود منابع مالی داخلی، تحقـق ناچیز مزایای 
اقتصـادی بلنـد مدت مربوط به سـرمایه گذاری در كاهـش خطرپذیری، در 
زمینـه مراحـل پاسـخ بـه بحـران وبازیابی پـس از بحـران، و ادامـه اتكابه 

كمك هـای خارجـی وبرنامه هـای امـدادی پرداخته شـود. 
مهنـدس اخـوان خاطرنشـان كـرد: چندیـن دهـه بـرای سـاخت طـول 
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حضور ریاست نظام مهندسی، معاون شهردار مشهد در سالن اصلی

عقد تفاهم نامه بین سازمان نظام مهندسی و گروه مدیریت بحران دانشگاه یورك كانادا دریافت گواهی قهرمانی كمپین از رئیس سازمان UNISDR توسط آقای مهندس جاوید

عقد تفاهم نامه همكاری بین سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی و رییس مجمع جهانی مدیریت ریسك سالن جنبی كنفرانس

گزارش تصویری 
نشست جهانی کاهش خطرپذیری بالیا

ژنو، سوییس
29 اردیبهشت الی 2 خرداد 1392
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نشست شهرداران عضو كمپین تاب آوری شهرها با رئیس سازمان UNISDRقرائت بیانیه سازمان نظام مهندسی در سالن اصلی همایش توسط مهندس اخوان

نمای كلی سالن اصلی برگزاری همایش و سخنرانی معاون دبیر كل سازمانقرائت بیانیه شهرداری مشهد در سالن اصلی توسط مهندس جاوید

نمای كلی سالن برگزاری همایشغرفه مشترك شهرداری مشهد و سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در حاشیه همایش
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گفت وگو با دبیر سازمان نظام مهندسی 
ساختمان خراسان رضوی 

مهندس احمد اسدی

| گفت وگو | محسن امیرکانیان

سازمان نظام 
مهندسی ساختمان؛ 

قانونمند،هدفمند وعملگرا

سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان از بـدو تاسـیس تـا كنون بـه عنوان 
سـازمانی هدفمند و عملگرا شـناخته شـده اسـت. تاش بـرای تبیین این 
مهـم از طریـق انجـام فعالیت هـای متعدد و جلـب اعتمـاد عمومی یكی از 
راهكارهائی اسـت كه این سـازمان در پی اثبات آن اسـت.گفت و گوی ما 
بـا مهندس احمد اسـدی دبیر سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان و عضو 
هیـأت مدیره و هیأت رئیسـه این سـازمان به همین مقولـه اختصاص دارد

نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی را چگونه معرفی  سازمان 
می کنیـــد؟

قبل از پاسخ به سوال جنابعالی، به مسأله ای اشاره كنم كه صرفا یادآوری 
است. هر گروه، جامعه و سازمانی از بد و تشكیل به دنبال اهدافی است 
كه همواره اهداف و تجلی آن ها را در مسیر فعالیت های برنامه ریزی شده 
می بینید، در تمام كنكاش ها، تحقیقات، عملكردها و نتایج، پرتوی از اهداف 
تبیین شده خود را ماحظه می كند و خویش را به بخاطر رسیدن به این 
اهداف پیش می برد و بدیهی است اگر هدفی در غایت تكاپوی خود ترسیم 

نكند، درختی خواهد شد كه حتی سایه ساری هم ندارد. 
سازمان نظام مهندسی ساختمان از جمله سازمان هایی است كه قانونمند، 
كنترل  و  مهندسی  نظام  قانون  است،  شده  تشكیل  عملگرا  و  هدفمند 
ساختمان مصوبه سال 1374 مجلس محترم شورای اسامی به تمامی  بایدها 
و نبایدها و به منظور ایجاد پویایی و پاسخ گویی به درخواستهای جامعه اشاره 
دارد و برنامه ای مدون و برای رسیدن به هدفی روشن را ترسیم نموده است. 
ــه فعالیــت نمــود،  در اســتان خراســان رضــوی، ایــن ســازمان شــروع ب
عضوگیــری در تخصص هــای موضــوع قانــون- تــاش در جهــت 
تزریــق دیــدگاه تخصصــی بــر بدنــه ساخت وســاز، هــم افزایــی و تعامــل 
بــا ارگان هــای مرتبــط، بهبــود و ارتقــا همــه جانبــه ســاختمان، توجــه بــه 
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اقلیــم، عمــر مفیــد، فــن آوری نویــن و... بســیاری برنامه هــای مسلســل و 
پیــش رونــده اســت كــه در كنــار آمــوزش و مســلط شــدن بــه علــم روز 
بــرای اعضــای خــود، بالندگــی و رشــد و توســعه یافتگــی را دنبــال كــرده 
اســت. ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی به شــكرانه 
الطــاف حضــرت باریتعالــی و در ســایه ســار توجــه و عنایت حضــرت علی 
ابــن موســی الرضــا )ع( و همچنیــن بــه دلیل زحمــات و ســعی خردورزانه 
مســووالن گذشــته در طــی 5 دوره، امــروز بــه جایگاهــی بالنــده رســیده 
اســت كــه كانــون توجــه و محــور اصلی كنتــرل ســاختمان اســت. تعامل، 
همفكــری و همــكاری بــا بدنــه حاكمیتــی، قضایــی و مردمی اســتان در 
حــد مناســبی ایجــاد شــده اســت. آگاهــی مــردم از حقــوق خــود در قبــال 
خدمــات مهندســی، آگاهــی اعضــا از وظایــف خــود در قبــال مــردم بــه 
نقطــه قابــل توجهــی رســیده اســت، رشــد كیفــی ساخت وســازها، تبلــور 
ــه ســمتی در حركــت  ــت ب ــن صنع ــدگاه مهندســی ســاختمان در ای دی
اســت كــه می تــوان گفــت مــورد پذیــرش عمومی اســت. ســازمان نظــام 
مهندســی ســاختمان اســتان بــه خوبــی وضعیت قبلــی، وضعیــت فعلی و 
وضعیــت بهینــه كــه خواســتگاه مــردم اســت را شــناخته اســت می دانــد 
كــه صــورت موجــود توقفگاهــی نیســت كــه تــا ســال ها بالنــده باشــد، 
بــی شــك آگاهــی جامعــه از مطالباتشــان در ایــن عرصــه، تــاش بیــش 

از پیــش ســازمان بــرای پاســخ گویی منطقــی را طلــب می كنــد.
برای  برنامه وهدفی  به دنبال آموزش مالكان است، حتما  وقتی سازمان 
رسیدن به توسعه یافتگی مطابق دانش روز دنیا دارد و نمی خواهد ورطه ای را 

تجربه كند كه به زوال بیانجامد. 

بـرای مسـایلی کـه مطـرح می فرماییـد آیـا سـازمان نظـام مهندسـی 
سـاختمان برنامـه ویـژه ای تـدارک دیـده اسـت؟

در این جریان، دوره پنجم نظام مهندسـی سـاختمان را به دوره استراتژیك 
و دوره رویكـرد برنامـه ای سـازمان میتـوان نام نهاد. در یـك فاصله زمانی 
دوسـاله بـه شـناخت چنـد بعـدی از سـازمان پرداخته شـد، دیـدگاه اعضا، 
تشـكل ها، مسـووالن، مدیـران و ناظـران جریـان ساخت وسـاز در ایـن 
شـناخت مـد نظـر بود. پـس از شـناخت، به آنچه كـه باید باشـیم پرداخته 
شـد. در حقیقـت پاسـخ سـواالت كجاییـم و بـه كجـا خواهیم رسـید؟ به 
برنامـه بـدل شـد. قانـون و سـایر اسـناد معتبـر، شـرایط و ضوابـط جوامع 
پیشـرفته، علـوم و دانـش روز در حل این دو مهم به كار گرفته شـد. وقتی 
جایـگاه فعلـی و نیـم نگاهی به آینده ترسـیم شـد، چشـم اندازهای واقعی 
و برنامه هـای مـورد نیـاز، بـه عبارتـی ماموریت هـای سـازمانی در فاصلـه 
زمانـی مناسـب تبییـن شـد. ماحظـه می فرمایید كـه تدویـن برنامه های 
راهبـردی در ایـن دوره رقم خورد. یك مشـاور مطرح با پشـتكار و پیگیری 
سـازمان اسـتان و متصـل به دانـش روز، پروژه های اسـتراتژیك سـازمان 
را بـه رشـته تحریـر درآوردو تابلویـی از آنچه كه باید به كار بندیـم را روی 
میـز مسـووالن قـرار داد. البتـه ایـن نكتـه حایز اهمیت اسـت كـه پس از 
شـناخت، وضعیـت موجـود سـازمان در ماتریـس SWOT در مكانی قرار 
گرفـت كه حیات سـازمانی را در درجه مناسـبی نشـان می داد. بـرای ادامه 
آن بایـد برنامـه تولید می شـد نـه بـرای خداحافظی و عقب نشـینی! آینده 

نگـری در سـاختار سـازمان موج مـی زد نه افول و سـكون! 
اولویت نخست نیز در این برنامه استراتژیك، ایجاد پایگاه اطاعاتی فعالیت ها 
و رصد روزانه آنچه كه انجام می شود یا به قولی داشبورد مدیریتی است و 
موازی با آن بهبود ساختارسازمانی كلید خورد كه امیدواریم تا پایان سال 
جاری با اجرای آن ها خون تازه تری به رگ های وجودی سازمان جاری شود 

تا سال بعدی را پردامنه تر و فعال تر آغاز نماید. 

آقای مهندس چون شـما در رشـته نقشه برداری فعالیت دارید، جایگاه 
این تخصص را در سـاختمان سازی بیان کنید؟

نیـم نگاهـی به آنچه كـه كشـورهای توسـعه یافته در امور عمرانـی انجام 
می دهنـد، كمی توجـه بـه حقـوق و حـدود مالكیت هـا در سـطح و ارتفاع، 
نظـری به هندسـه سـاختمان در سـه بعد و بـه عبارتی به رویت كشـیدن 
آنچـه كـه ورای نماها در یك سـاختمان نهفته اسـت ما را عـاوه بر اینكه 
بـه ضـرورت تخصص هایـی ماننـد تاسیسـات متوجـه می كنـد جایـگاه 
تخصـص و علـم نقشـه برداری را نیـز تبیین خواهـد كرد، عملكـرد برخی 
رشـته های تخصصـی سـاختمان در زمان ظهـور سـاختمان و بهره برداری 
هـم قابـل مشـاهده هسـتند و در هر سـاختمان بـرای هر بیننـده ای قابل 
ماحظـه اسـت. عملكـرد معماری و سـازه سـاختمان این گونه اسـت، اما 
پتانسـیل برخـی رشـته ها هرچنـد پایـداری و دوام و ارزش سـاختمان را 
شـامل می شـود امـا پـس از ظهور سـاختمان، درزمـان بهره بـرداری و بعد 
آن قابل رویت نیسـت و دردل سـاختمان و سـازه نهفته اسـت كه عملكرد 
نقشـه برداری و ترافیـك و شهرسـازی از جملـه این رشـته ها می باشـند. 

مهندسـان نقشـه بردار ضمـن توجه به اسـتقرار صحیح و دقیق سـاختمان 
در محـل حقوقـی مالكیت هـا، همگـن بـودن و هندسـی بـودن سـازه و 

سـاختمان را در سـطح و ارتفـاع پیگیـری می كننـد. 
رعایـت خطـوط پـروژه در معابـر، مسـیردهی بـرای شـیب های پـروژه، 
اجـرای سـاختمان در ارتفـاع طراحی شـده، عمود بـودن و هم راسـتا بودن 
سـتون سـاختمان در تمـام اجزاء نه تنها سـازه را پایدارتـر خواهد كرد بلكه 

صرفه هـای اقتصـادی فراوانـی نیـز به همـراه خواهد داشـت. 

فعالیـت جدیدی که توسـط مهندسـان نقشـه بردار صـورت می گیرد 
تهیه نقشه تفكیك آپارتمان هاسـت مطلبی برای افكار عمومی وجود 

دارد کـه بیان کنید؟
مردم عزیز مطلع هسـتند كه صدور اسـناد مالكیت قانونا بر عهده سـازمان 
ثبـت اسـناد و امـاك كشـور اسـت. رعایـت حقـوق مالـكان در تصرفات 
قانونـی و رسمی ایشـان و صـدور اسـناد مطابـق تصرفـات مذكـور و برون 
رفـت از مشـكات اماك، ماننـد رعایت نكردن حدود مالكیـت، و از همه 
مهمتـر دقت، سـرعت و تكریـم متقاضیان، سـازمان ثبت را بر آن داشـت 
تـا عـاوه بر ایجاد سـامانه یكپارچـه امـاك و قطعات ملكی )كاداسـتر (
در بـرون سـپاری تهیه نقشـه تفكیك آپارتمان ها بـه متخصصین مربوطه 
و بـر اسـاس دسـتورالعمل های قانونـی ثبت و تحـت نرم افزارهای واسـط 
سـازمان مذكـور بـه فعالیت بپـردازد، یكسانسـازی و وحدت رویـه در تهیه 
نقشـه های مذكـور بـرای تمـام مناطق نیـز از جمله دسـت آوردهـای این 
برون سـپاری اسـت و كسـانی كه - به تصریح مقررات سـاختمان - باید 
به این امر بپردازند و تعهدات الزم را داشـته باشـند توسـط سـازمان نظام 
مهندسـی سـاختمان و با همكاری اداره كل ثبت اسـتان آموزش های الزم 
نرم افـزاری و سـخت افزاری را گذرانـده و مبـادرت بـه خدمـات مهندسـی 
می نماینـد. البتـه ایـن عملكـرد و بـرون سـپاری االن در تمـام كشـور در 
حـال اجـرا اسـت و سـازمان ثبت اسـناد و اماك كشـور و سـازمان نظام 
مهندسـی سـاختمان نیز به كنتـرل مـوارد و ارایه نقطه نظـرات می پردازند. 
ان شـاء ا... در آینـده نزدیـك بخـش دیگـری از ایـن سیسـتم در اسـتان 
خراسـان رضـوی و بـا همـكاری شـهرداری محتـرم مشـهد و بـه منظور 
یكسـان سـازی نقشـه های مـورد نیـاز بـرای صـدور پایانـكار و صـورت 
مجلـس تفكیكی آپارتمان ها ومجتمع های مسـكونی وتجـاری نیز اجرایی 

خواهـد شـد تـا سـرعت و سـهولت كاری فراهـم گردد.
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| معرفی |

آشـنایی با 
رشته تخصصی شهرسازی

خدمات مهندسان شهرساز در زمینه 
طرح های توسعه و عمران 

طـرح جامـع سـرزمین: طـرح جامـع سـرزمین، طرحی اسـت كه شـامل 
اسـتفاده از سـرزمین در قالـب هدف ها و خط مشـی های ملـی و اقتصادی 
از طریـق بررسـی امكانـات و منابـع مراكـز جمعیـت شـهری و روسـتایی 
كشـور و حدود و توسـعه و گسـترش شـهرها و شـهرك های فعلی و آینده 
و قطب هـای صنعتـی و كشـاورزی ومراكـز جهانگردی و خدماتـی بوده و 
در اجـرای برنامه هـای عمرانـی بخش هـای عمومـی و خصوصـی ایجـاد 

نظم و هماهنگـی نماید. 

طرح هـای کالبـدی ملی و منطقـه ای: با هدف مكانیابی برای گسـترش 
آینده شـهرهای موجود و ایجاد شـهرها وشهركهای جدید، پیشنهاد شبكه 
شـهری آینده كشـور یعنی اندازه شـهرها، چگونگی اسـتقرار آن ها در پهنه 
كشـور و سلسـله مراتـب میـان شـهرها بـه منظـور تسـهیل و مدیریـت 
سـرزمین و امـر خدمات رسـانی به مـردم و پیشـنهاد چهارچـوب مقررات 

ساخت وسـاز در كاربردهـای مجـاز زمین های سراسـر كشـور.

طـرح توسـعه و عمـران) جامع( ناحیـه ای: ایـن طرح به منظـور تدوین 
سیاسـت ها و ارایـه راهبردهـا در زمینه هدایت و كنترل توسـعه و اسـتقرار 

مطلوب مراكـز فعالیت. 

مناطـق حفاظتـی و همچنیـن توزیـع متناسـب خدمـات بـرای سـاكنان 
شـهرها و روسـتاها در یـك یـا چنـد شهرسـتان كـه از نظـر ویژگی های 
طبیعـی و جغرافیایـی همگن بـوده و نظر اقتصـادی، اجتماعـی و كالبدی 

دارای ارتباطـات فعـال متقابـل باشـند، تهیـه می شـود. 

طـرح سـاماندهی فضـا و سـكونت گاه های روسـتایی: طرح اسـت كه 
بـه منظـور توسـعه هماهنـگ و مـوزون فعالیت هـای كشـاورزی، صنعتی 
و خدماتـی از طریـق توزیـع مناسـب جمعیت و اسـتقرار بهینـه خدمات در 

محیط هـای روسـتایی و حمایـت از اجـرای آن تهیـه می شـود. 

طرح جامع شـهر: عبارت از طرح بلند مدتی اسـت كه در آن نحوه اسـت 
اسـتفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسـكونی، صنعتی، 
بازرگانی، اداری و كشـاورزی و تاسیسـات و تجهیزات و تسـهیات شهری 
و نیازمندیهـای عمومـی شـهری، خطـوط كلـی ارتباطـی و محـل مراكز 
انتهایـی خـط )ترمینـال(و فرودگاههـا و بنـادر و سـطح الزم بـرای ایجـاد 
تاسیسـات و تجهیزات و تسـهیات عمومی مناطق نوسـازی، بهسـازی و 
اولویت هـای مربـوط به آن هـا تعیین می شـود و ضوابط و مقـررات مربوط 
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بـه كلیـه مـوارد فـوق و همچنیـن ضوابـط مربوط بـه حفظ بنـا و نماهای 
تاریخـی و مناظـر طبیعـی، تهیه و تنظیم مـی گردد. 

طرح هـای شـهر: طرحـی اسـت كـه در آن جهـت گسـترش آتی شـهر و 
نحـوه اسـتفاده از زمین های شـهری برای عملكردهـای مختلف به منظور 
حـل مشـكات حـاد و فـوری شـهر و ارایـه راه حل هـای كوتـاه مـدت و 
مناسـب برای شـهرهایی كه دارای طرح جامع نمی باشـند، تهیه می شـود. 

طـرح تفصیلـی: عبارت از طرحی اسـت كه بر اسـاس معیارهـا و ضوابط 
كلـی طـرح جامـع شـهر نحـوه اسـتفاده از زمین هـای شـهری در سـطح 
محـات مختلف شـهرو موقعیت و مسـاحت دقیق زمین بـرای هر یك از 
آن هـا و وضع دقیق و تفصیلی شـبكه عبور و مـرور و میزان تراكم جمعیت 
و تراكـم سـاختمانی در واحدهای شـهری و اولویت هـای مربوط به مناطق 
بهسـازی و نوسـازی و توسـعه و حل مشـكات شـهری و موقعیت كلیه 
عوامـل مختلـف شـهری در آن تعییـن می شـود و نقشـه ها و مشـخصات 

مربـوط بـه مالكیـت بر اسـاس مدارك ثبتـی و تنظیم مـی گردد. 

طرح هـای بهسـازی، نوسـازی، بازسـازی و مرمت بافت هـا: طرح هایی 
هسـتند كـه بـرای بهسـازی، نوسـازی و بازسـازی محـات شـهر اعم از 
قدیـم، جدیـد و یـا مسـاله دار بـه عنـوان طرح تفصیلـی بخشـی از بافت 

موجـود شـهر تهیه می شـوند. 

طـرح آماده سـازی توسـعه های جدیـد در شـهرها : این طرح ها شـامل 
مجموعـه عملیـات الزم بـرای مهیـا نمودن زمیـن جهت احـداث ممكن 
و تاسیسـات الزم مربـوط مطابـق قانـون زمین شـهری و آییـن نامه هایی 
اجرایـی اسـت و بـه عنـوان طـرح تفصیلی توسـعه های جدید شـهر تهیه 

می گـردد. 

طرح هادی روسـتا: عبارت از طرحی اسـت كه ضمن ساماندهی و اصاح 
بافـت موجـود میزان و مكان گسـترش آتی و نحوه اسـتفاده از زمین برای 
عملكردهـای مختلـف از قبیل مسـكونی، تولیدی، تجاری و كشـاورزی و 
تاسیسـات و تجهیـزات و نیازمندی های عمومی روسـتایی را حسـب مورد 
در قالب مصوبات طرح های سـاماندهی فضا و سـكونت گاه های روسـتایی 

یـا طرح های جامـع ناحیه ای تعییـن می نماید. 

طرح هـای ویـژه: عبارت از طرح هایی اسـت بـرای بخش هایی از كشـور 
كـه بـه علت وجـود عوامل طبیعی یا سـاخته شـده و یا برنامه هـای جدید 
توسـعه و عمـران و تاثیراتـی بـه در منطقـه حـوزه نفـوذی خـود خواهنـد 
گذاشـت واجـد ویژگـی خاصـی بـوده و نیـاز بـه تهیه طـرح برای توسـعه 
هماهنـگ در محـدوده حـوزه نفـوذ عوامـل مذكـور دارند، تهیه می شـود. 

طـرح شـهرهای جدیـد: عبـارت اسـت از طرح هایـی كـه بـرای ایجـاد 
شـهرهای جدیـد در قالب طرح های كالبدی و منطقـه ای و جامعه ناحیه ای 
ضـرورت و مـكان ایجـاد آن هـا بـا سـقف جمعیتی و نـوع فعالیـت معین 
بـه تصویـب شـورای عالـی شهرسـازی و معمـاری ایـران خواهـد رسـید 
و متعاقـب آن و ماننـد سـایر شـهرها بایسـتی بـرای آن هـا طـرح جامع و 

تفصیلـی تهیه شـود. 

طرح شـهرک های مسـكونی و سایر شـهرک ها: طرحی كه برای ایجاد 
یـك مركـز جمعیتی جدیـد در خـارج از محـدوده قانونی و حریم شـهرها 

تهیه می شـود. 

یک ابالغ جدید برای اشتغال مهندسان 
شهرساز دارای پروانه

بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
كشــور، مهنــدس علــی فــرج زاده هــا نایــب رئیــس اول ســازمان 
ــا ارســال نامــه وزارت راه  نظــام مهندســی ســاختمان كشــور ب
ــه  ــه نقش ــزوم تهی ــوص ل ــتان ها در خص ــه اس ــازی ب و شهرس
ــازی)طرح  ــی شهرس ــات مهندس ــه خدم ــوط ب ــزارش مرب و گ
ــی  ــع اراض ــك و تجمی ــرح تفكی ــی، ط ــری اراض ــاق كارب انطب
شــهری و روســتائی، طــرح انطبــاق شــهری ســاختمان ها، تهیــه 
طــرح توجیهــی )تعییــن كاربــری( در خــارج از محــدوده و حریم 
شــهرها و لــزوم تهیــه گــزارش بــرای درخواســتهای قابــل طرح 
در كمیتــه فنــی و كمیســیون مــاده پنــج طــرح تفصیلی شــهرها 
ــاز  ــان شهرس ــط مهندس ــی و...( توس ــای تخصص و كارگروه ه
دارای پروانــه اشــتغال از روســای اســتان ها خواســت نســبت بــه 
انعــكاس مراتــب بــه شــهرداری های تابعــه اســتان اقــدام گــردد. 

همچنین متن نامه به شرح ذیل می باشد: 

بسمه تعالی
ریاســت محتــرم ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان 

ــتان ها( ــه اس )کلی

سالم علیكم؛
ــماره 7284/33۰  ــه ش ــر نام ــت تصوی ــه پیوس ــا، ب احترام
ــر طرح هــای  ــرم دفت ــر کل محت مــورخ 1392/۰2/11 مدی
ــاری  ــازی و معم ــورایعالی شهرس ــه ش ــدی و دبیرخان کالب
ــه عنــوان ادارات کل راه و شهرســازی اســتان ها در  ایــران ب
خصــوص لــزوم تهیــه نقشــه و گــزارش مربوط بــه خدمات 
مهندســی شهرســازی)طرح انطبــاق کاربــری اراضــی، طــرح 
ــرح  ــتائی، ط ــهری و روس ــی ش ــع اراض ــك و تجمی تفكی
انطبــاق شــهری ســاختمان ها، تهیــه طــرح توجیهــی )تعییــن 
ــزوم  کاربــری( در خــارج از محــدوده و حریــم شــهرها و ل
تهیــه گــزارش بــرای درخواســتهای قابــل طــرح در کمیتــه 
ــهرها و  ــی ش ــرح تفصیل ــج ط ــاده پن ــیون م ــی و کمیس فن
کارگروه هــای تخصصــی و...( توســط مهندســان شهرســاز 
دارای پروانــه اشــتغال بــه کار ارســال می گردد. خواهشــمند 
اســت دســتور فرماینــد ضمــن هماهنگی هــای الزم بــا اداره 
کل راه و شهرســازی اســتان، نســبت بــه انعــكاس مراتــب بــه 
شــهرداری های تابعــه اســتان اقــدام گــردد. مقتضــی اســت 
ــای  ــورد پیگیری ه ــور م ــه مذک ــاد نام ــت مف ــوه رعای نح
الزم قــرار گرفتــه و ایــن ســازمان را از نتایــج حاصلــه مطلــع 

فرمایند.
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ساخت وساز در کشــور 
همسا یه افغانستان؛

 از تفکر دیروز تا واقعیت 
موجــود

فرهنگ و تمدن كشـور افغانسـتان از گذشـته با فرهنگ ایران بسـیار 
نزدیـك بـوده و جزء كشـورهای همسـایه با زبان مشـترك به شـمار 
می رود. این كشـور در سـال های گذشـته درگیر در جنگ های داخلی 
و خارجـی بـوده كه این امر سـبب عقب ماندن ساخت وسـاز شـهری، 
تاسیسـات زیربنایـی و همچنیـن مهاجرت بسـیاری از دانشـمندان و 
بـزرگان علمی جامعـه شده اسـت. اكنـون كـه پـس از چنـدی آرامش 
در حـد نسـبی در این كشـور برقرار شده اسـت، ساخت وسـاز شـهری 
بـا آهنـگ نسـبتا شـتابان رشـد كـرده كـه فقـر علمـی  و فرهنگـی 
جامعـه و رشـد روز افـزون دانـش مهندسـی فاصلـه ای بـزرگ در 
ساخت وسـاز شـهری بـه وجـود آورده اسـت. ساخت وسـازهای جدید 
بـا ساخت وسـازهای سـنتی چـه از نظـر طـرح و الگـوی معمـاری و 
شـهری و چـه از نظـر كیفیـت اجـرا فاصلـه بسـیاری دارنـد. در ایـن 
جامعـه نیـاز اسـت كـه برخـی از بـزرگان هّمت گمـارده و نسـبت به 
تغییـر فرهنـگ جامعه و ایجاد الگوهای مناسـب شـهری اقدام نمایند 
تا سـایر ساخت وسـازهای شـهری با الگو گرفتن از ساخت وسـازهای 
جدید؛ متناسـب با فرهنگ آتی جامعه؛ به سـمت مناسـب سـوق پیدا 

 . كنند
در ایـن حیـن بـا توجـه بـه فرهنـگ نزدیـك ایران بـه این كشـور و 
همچنیـن زبـان مشـترك، اسـتفاده از خدمـات مهندسـین ایرانـی 
در ایـن كشـور رو بـه افزایـش اسـت. ایـن امـر سـبب می شـود كـه 
وظیفـه سـنگینی بـر دوش مهندسـین ایرانی باشـد تـا در حیـن ارائه 
خدمـات بـه روز و علمـی، یـك اثـر مانـدگار و متناسـب بـا فرهنگ 
جامعـه افغانسـتان ایجاد كنند. انجام صحیح این امر عـاوه بر ارتقای 
دانـش مهندسـی جامعه و به روز شـدن آن سـبب ایجـاد حس اعتماد 
جامعـه بـه مهندسـین ایرانـی می شـود. سـال گذشـته به درخواسـت 
كارفرمایـی بـازرگان كـه اصالتـا افغان اما سـاكن تركمنسـتان اسـت 
مشـغول بـه طراحی سـازه پـروژه ای در دو بلوك با كاربری مسـكونی 
و مهمانخانه ای در شـهر مزار شـریف افغانسـتان شـدم. نظر به طرح 
معمـاری بسـیار كـم نظیـر اسـتاد تبریزیـان در ایـن پروژه نسـبت به 
طـرح سـازه آن دقـت بیشـتری نمـودم تـا كار بـه كارفرمـای پـروژه 

تحویل گردیـد. 
بـر خـاف انتظار رایـج اینجانب در سـایر پروژه هـا كه كارفرمـا غالبًا 
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بـه دریافـت طـرح و تحویـل آن به پیمانـكار اكتفـا می كند در ایـن پروژه 
كارفرما شـخصاً بـه دفتر مراجعه و درخواسـت نظارت حضـوری بر اجرای 
پـروژه را نمـود. با توجه به شـرایط كشـور افغانسـتان و عدم وجـود امنیت 
كامـل در آن قاعدتـا چنـدان تمایلـی به انجام ایـن كار از طـرف اینجانب 
صـورت نگرفت امـا در نهایت به درخواسـت كارفرمای پـروژه و همچنین 
ایجـاد اطمینـان از امنیـت محل به همـراه دو نفر از همكاران، راهی شـهر 
مـزار شـریف شـدیم. پـس از انجام چندین سـفر در طول سـال گذشـته و 
برخـورد دوسـتانه افـراد مختلف جامعه، بررسـی شـرایط منطقـه، فرهنگ 
مـردم و همچنیـن ساخت وسـاز شـهری و آهنـگ آن؛تفكـرات اینجانـب 
نسـبت بـه قبـل از افغانسـتان متفـاوت شده اسـت كـه در ادامـه مطلـب 
شـرایط وضـع موجـود و همچنیـن تفاوت هـای آن به تفكیـك موضوعی 
شـرح داده می شـود. برخـی از اصطاحـات رایـج در افغانسـتان در بخـش 

تخصصـی كـه جالـب توجـه نیز می باشـد به شـرح زیر اسـت: 
 

اصطاح رایج در
 ایران

اصطاح رایج در
 افغانستان

اصطاح رایج در
 ایران

اصطاح رایج در 
افغانستان

سیخ بندیآرماتوربندیسیخ ُگلآرماتور آجدار
دابِلرول بولتساختمان های رهایشیساختمان های مسكونی

ِسِمنتسیمانكانِكِرتبتن
تخته كوبیقالب بندیموتِرمیكسر

شكل )1( نمایی از مرقد حضرت علی )ع( در شهر مزار شریف

تفكر و رفتار کارفرما 
اولیـن سـوالی كـه قبـل از سـفر بـرای اینجانـب ایجـاد شـده بـود هدف 
كارفرمـا از سـاخت بـود. علـت این امـر در این بـود كه غالـب كارفرمایان 
بـا دو هـدف اقتصادی و یا رفاهی نسـبت به ساخت وسـاز اقـدام می كنند؛ 
امـا كارفرمـای پـروژه كه به طور كل در این شـهر اقامت نداشـته اسـت با 
وسـواس بسـیار زیاد قصد سـاخت یك پروژه باطرح معماری بسـیار پركار 
و پرهزینـه و زیربنـای بیـش از 5000 متـر مربـع را داشـت. این پـروژه به 
هیـچ وجـه توجیه اقتصادی نداشـته و خدمات رفاهی بسـیار كمی نیز برای 
كارفرمـا بـه دنبـال دارد و حتی شـاید عواقـب نامطلوبی نیـز از نظر ایمنی 
بـرای ایشـان ایجـاد كنـد. با پیگیری بیشـتر متوجه شـدم كارفرما بیشـتر 
قصـد ایجـاد یك مجموعـه نمونـه در شـهر زادگاهـش را دارد تا فرهنگ 
مـردم را تغییـر و بـا ایجـاد یك اثر مانـدگار از خود در آینـده مجموعه را به 
كاخ مـوزه تبدیـل كند. تفكر این كار هیچ توجیه اقتصادی نداشـته و صرفا 
یك تفكر فرهنگی اسـت كه كمتر در پروژه های شـخصی دیده می شـود. 
برخـورد كارفرمـا در برخـورد با مسـایل فنی بسـیار منطقی و متاثـر از نظر 

مهندسـین منتخـب خـود می باشـد و همچنیـن هیـچ كوتاهـی در تهیـه 
مصالـح و یـا نیـروی كارآمـد نـدارد، برخوردی كـه بسـیاری از كارفرمایان 
كنونـی بـه دلیل منافـع مالی ندارنـد. همچنیـن كارفرما با انتقال مناسـب 
فرهنـگ جامعـه خود به مهندس معمار توانسـته اسـت با وسـواس بسـیار 
بـه انتخـاب یك طرح معماری مناسـب برسـد كـه عاوه بر داشـتن تمام 
امكانـات بـه روز دنیـا در یك سـاختمان؛ متاثر از فرهنگ ملت خود اسـت. 

طرح و ایده معماری و وضع موجود آن 
شـهر مزار شـریف بـه دلیل اینكه به اعتقـاد مردم افغانسـتان مزار حضرت 
علـی )ع( در ایـن شـهر قـرار دارد، یـك شـهر مذهبـی به شـمار مـی رود. 
معمـاری امروزه شـهر دارای بافت های متعددی اسـت. بافت قدیمی شـهر 
بیشـتر خانه هـای خشـت و گل بـوده و بافـت جدیـد شـهر بـا خانه هـای 
ویایی تراس دار با اندرونی و بیرونی می باشـد كه غالبا دارای یك شـكل 
هسـتند. سـاخت آپارتمان های طبقاتی به صورت بسـیار سـاده به تازگی در 
شـهر آغـاز شـده كـه با سـرعت رو به رشـدی در حـال افزایش می باشـد. 
انتخـاب زمیـن كارفرمـا در یكی از بهترین مناطق شـهر و در حاشـیه یك 
خیابـان 20 متـری و مجـاور میـدان سـبب شده اسـت كه كار بـرای طراح 
معمـاری پـروژه سـاده تر شـود. زمیـن پـروژه دارای عرصـه حـدود 5000 
مترمربـع و سـاختمان های احداثـی در دو مجموعـه مجـاور یكدیگـر بـا 
زیربنـای حـدود 5000 متـر مربـع و در 4 سـقف در نظـر گرفتـه شـده اند. 
مجموعـه اول سـاختمان مسـكونی آپارتمانـی در 5 واحـد بـا نمـای بـه 
سـبك مـدرن و تمامـی  امكانـات روز شـامل سـالن اجتماعـات، سـونا و 
فضای ورزشـی، بام سـبز، سیسـتم تاسیسـات مركزی، سیسـتم هوشمند 
الكتریكی BMS و تمامی  مشـخصات یك آپارتمان به روز دنیا می باشـد. 
مجموعـه دیگـر یـك سـاختمان مهمانخانـه با نمای كاسـیك بـا گنبد 
كـروی شـكل در بـاالی آن و دارای سـالن های پذیرایـی متعـدد و فضای 
ورزشـی، اتاق هـای پذیرایـی، بام سـبز و تمامی  مشـخصات یك مجموعه 
رفاهـی بـه روز دنیـا می باشـد. قابـل بـه ذكر اسـت كه طـرح مجموعه به 
نحـوی اسـت كـه امـكان تبدیل به یـك كاخ مـوزه باسـتانی در آینـده را 

خواهد داشـت. 
محوطـه سـازی مجموعه شـامل آبنمـا، فضاهـای دسترسـی، پاركینگ و 
فضـای سـبز بـا طراحـی مناسـب دو مجموعـه را به هـم مرتبط سـاخته 
اسـت. طـرح معمـاری و محوطـه سـازی مجموعـه بـه نحوی اسـت كه 
بیـن سـبك های معمـاری مـدرن و  توانسـته اسـت تطبیـق مناسـبی 
كاسـیك بـا فرهنـگ عمومی جامعـه برقـرار كنـد و شـاید بتوانـد تغییـر 
مناسـبی در طرح هـای معمـاری آینده شـهر بر جـای بگذارد. نمـای قالب 
سـاختمان های جدید از سـیمان شسته و رنگ می باشـد و كمتر از نماهای 

سـنگی و یـا نماهـای جدیـد در شـهر دیده می شـود. 

شكل 2( بافت قدیمی ساخت وساز شهری از خشت و گل
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شكل 7( ناحیه خطر زلزله در والیات مختلف افغانستان
طرح و ایده سازه و وضع موجود آن

بـا یـك گـذر كوتـاه در شـهر مشـخص خواهد شـد كـه تقریبـا تمـام 
پروژه هـای جدیـد از نـوع اسـكلت بتـن آرمه هسـتند. دلیل این امر شـاید 
مصالـح در دسـترس موجـود و همچنیـن نیـروی كار ماهـر در ایـن زمینه 
باشـد. با پیگیری بیشـتر از مهندسـین افغـان نواحی خطرپذیـری زلزله در 
كشـور افغانسـتان بـه دسـت آمد كـه در شـكل 7 نشـان داده شده اسـت. 
 شـهر مـزار شـریف كـه در والیت بلـخ قـرار دارد در منطقه بـا خطر زلزله 
كـم )منطقـه D( قـرار گرفتـه اسـت لذا ابعـاد مقاطع تیـر و سـتون در این 
شـهر به نسـبت سـاختمان ها در ایران كوچكتر هسـتند. در پروژه حاضر با 
توجـه بـه طرح معمـاری از قاب خمشـی بتن آرمـه با درجه شـكل پذیری 
متوسـط و همچنیـن سـقف دال درجـا به ضخامت 20 سـانتیمتر اسـتفاده 
شده اسـت. بـا توجـه به تاكیـد كارفرما بـر افزایش عمر مفید سـاختمان به 
بیشـتر از 100 سـال نیروی زلزله بزرگتر از حد مرسـوم در سـازه اعمال و 
طرح مشـابه سـاختمان های بـا اهمیت خیلی زیـاد طراحی گردیده اسـت. 
اسـكلت دو سـاختمان پـس از حـدود 1 سـال به پایان رسـیده كـه تصویر 

زیـر وضع موجود پـروژه را نشـان می دهد. 

شكل 8( ساختمان مسكونی پروژه آماده بتن ریزی سقف آخر

شكل 9( ساختمان مهمانخانه پروژه آماده اجرای گنبد

شكل 3( بافت جدید ساخت وساز ویایی شهری
 

شكل 4( بافت جدید ساخت وساز آپارتمان در شهر

شكل 5( نمای ساختمان پروژه مهمانخانه 

 
شكل 6( نمای ساختمان پروژه مسكونی آپارتمانی
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طرح و ایده تاسیسات و امكانات زیربنایی شهر
شـهر مزار شـریف در فقر شـدید خدمات زیربنایی به سـر می برد. امكانات 
اولیه آب آشـامیدنی لوله كشـی شهری، گاز و برق دائمی در شهر وجود ندارد 
و غالبـاً تامیـن آب شـرب از چـاه و بـرق از سیسـتم موتور برق با سـوخت 
دیزلـی می باشـد. ایـن امـر شـاید یكـی از مهم تریـن ضعف های شـهر و 
دلیلـی بـر گـران بودن زیاد مصالح تولید شـده در شـهر به نسـبت خدمات 
و كیفیـت آن باشـد. بسـیاری از كوچه هـا و خیابان هـا هنوز خاكـی و فاقد 
سیسـتم دفـع فاضاب و آب های سـطحی بـوده و همچنیـن خیابان های 
اصلـی نیـز از آسـفالت فاقـد كیفیـت برخوردارنـد. قابـل به ذكر اسـت كه 
سـاخت تاسیسـات زیربنایی با سـرعت زیـادی در حال انجام بـوده كه این 
موضوع با گذشـت زمان در هر سفر كامًا مشهود است. در چنین شرایطی 
سـاخت یـك بنا بـا تمامی  خدمـات روز دنیـا كار دشـواری می باشـد و لذا 
الزم اسـت پیش بینی هـای الزم بـرای مخـازن سـوخت و آب و همچنین 
سیسـتم دفع فاضاب صورت گیرد. تعریف سیسـتم دفع آب های سطحی 
محوطه و تهیه نقشـه های سـیویل مجموعـه با توجه به تـراز خیابان های 
مجـاور در آینـده و طـرح محوطه سـازی نیـز حائـز اهمیـت می باشـد. 
در طـرح تاسیسـات پـروژه طـرح تاسیسـات مركـزی شـامل گرمایـش 
مركـزی بـا دیگ و سیسـتم سـرمایش چیلر بـا تهویه هواسـاز پیش بینی 
 BMS شده اسـت. سیسـتم الكتریكی مجموعه با سیسـتم هوشمندسازی
تنظیم شده اسـت تـا امكان كنترل مجموعه از راه دور وجود داشـته باشـد. 

مصالح مصرفی
بـر خـاف انتظار اینجانـب تمامی  مصالح مـورد نیاز با بهتریـن كیفیت در 
افغانسـتان وجـود دارد. در بخـش سـازه بتن با هـر رده و عیار الزم توسـط 
شـركت بتـن سـاز در بچینگ هـای تمـام اتوماتیـك تهیه و با میكسـر به 
محـل حمل می شـوند. آرماتور و سـیمان نیز از هر نـوع رده در بازار موجود 
می باشـد. هـر چنـد به گفته مهندسـین افغـان در اغلـب پروژه هـا به دلیل 
هزینـه زیـاد بتـن آماده از بتن دست سـاز اسـتفاده می شـود و لكـن در این 
پـروژه تمـام بتن ریزی ها با بتـن آمـاده و نمونه گیری در زمـان اجرای بتن 
صـورت پذیرفتـه اسـت. قابل به ذكر اسـت كه بسـیاری از اقـام مصرفی 
ماننـد سـنگ، آجـر، خشـت و ... به صورت محلـی وجود دارد كـه به دلیل 
عدم اسـتفاده بجا شـاید هنوز شـناخته نشـده اند. به درخواسـت كارفرمای 
ایـن پـروژه و بـه جهـت اسـتفاده از مصالـح محلـی تـا حـد امكان سـعی 
می گـردد از مصالـح موجـود در محـل برای سـاخت پروژه اسـتفاده شـود. 
سـایر مصالـح بـا توجه بـه عـدم كاربرد بایـد از محـل دیگری تهیـه و به 
محـل حمـل شـود. رعایت اسـتفاده از مصالـح اسـتاندارد و كنترل كیفیت 
مصالـح مصرفـی همواره در پروژه ماك عمل واقع شـده كـه این امر یا با 
اسـتفاده از آزمایشـات الزم و یا با خرید صحیح تا كنون انجام شده اسـت. 

رعایت ضوابط صرفه جویی در مصرف انرژی
با توجه به هزینه باالی سوخت و عدم دسترسی به تاسیسات زیربنایی، 
استفاده از دیوارهای با عایق حرارتی و پنجره های UPVC دو جداره به 
تازگی رایج شده است. از آنجا كه آجر سنتی در محل فراوان می باشد، لذا 
عایق  بندی دیوارها با اجرای دیوار آجری و عایق میانی پلی استایرن انجام 
شده است. در این پروژه سقف های طبقات فوقانی )كف بام( نیز با اجرای 
الیه پلی استایرن به صورت عایق در آمده است. پنجره های پروژه تماماًاز 
نوع الومینیوم Termal Break با شیشه های دو جداره پیش بینی شده است. 
بام را نشان می دهد. كلیه  شكل های زیر دیتایل اجرای دیواره ها و كف 
دستگاه های تاسیساتی تهیه شده برای پروژه بر اساس كم مصرف ترین و پر 

بازده ترین نوع سیستم روز دنیا تهیه خواهد شد. 

شكل 10( جزئیات اجرایی دیوارها و سقف عایق

کارگران فنی و ساختمانی
بسیاری از كارگران فنی و ساختمانی افغان قبًا در دوره ای در ایران كار كرده 
و غالباً افرادی بسیار سخت كوش و دقیق هستند. شاید تفاوت عمده كار در 
افغانستان وجود افراد فنی كارآمد به وفور و كمتر بودن تعداد مهندسین به 
نسبت نیروی فنی باشد. به نحوی كه با یك بار توضیح برای انجام یك امر 
فنی، فرد به راحتی كار را انجام و در اجرای صحیح آن هیچ كوتاهی نمی كند. 
این مطلب نقطه قوت كار در اجرای صحیح، تمیز و به موقع در پروژه های 

افغانستان به نسبت در ایران می باشد. 
كه  نحوی  به  شده اند  مسلط  بسیار  بتنی  سازه  اجرای  در  فنی  كارگران 
آرماتوربندی و قالب بندی پروژه بسیار تمیز و مناسب اجرا شده است كه شاید 
در كمتر پروژه ای در ایران شاهد آن باشیم. شكل زیر آرماتوربندی پروژه را 

در سقف ساختمان مسكونی نشان می دهد. 

 

شكل 11( آرماتوربندی سقف ساختمان مسكونی

كارگران ساختمانی به راحتی با مسایل ایمنی، استفاده از لباس و كاه ایمنی 
و دستكش و سایر شرایط هماهنگ شده و انجام این امور را یك وظیفه 
می دانند. این امر در سایر پروژه های شهری نیز بارز است. به عبارتی كلیه 
ساختمان های بتنی اجرا شده از كیفیت نسبتا قابل قبول در اجرا برخوردارند. 

شكل 12( رعایت مسایل ایمنی توسط كاركنان
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مهندسین و نیروی متخصص فنی
وجـود زبـان مشـترك بیـن مهندسـین ایرانـی و افغـان، شـرایط را بـرای 
ارتبـاط مناسـب ایجـاد كرده اسـت بـه نحـوی كـه اسـتفاده از نرم افزارها 
و كتاب هـای ایرانـی در بیـن مهندسـین افغان بسـیار رایج می باشـد. حتی 
در بسـیاری مـوارد از آیین نامه هـای رایـج ایـران نیـز در طراحـی اسـتفاده 
می كننـد. مهندسـین افغان غالبا جـوان و دارای تجربه كـم به خصوص در 
پروژه هـای بزرگ هسـتند كـه غالباً بـه دلیل كم بودن نیـروی متخصص 
فنـی جـذب بـازار اجـرا شـده اند. ایـن امـر سـبب شده اسـت كـه تعـداد 
مهندسـین طـراح انـدك و افراد موجـود نیـز در طراحی پروژه هـای بزرگ 
عملكـرد مناسـبی نداشـته باشـند لذا بـر خاف اجرای بسـیار مناسـب در 
پروژه هـا طراحی هـا نسـبتا با ضعف همـراه باشـد. این موضـوع در تمامی 
 بخش های سـاختمانی اعم از معماری، سـازه و تاسیسـات بسـیار مشـهود 
اسـت. قطعـاً به تدریج بـا افزایش تعداد نیروی فنـی متخصص و همكاری 
تنگاتنگ این مجموعه با مهندسـین سـایر كشـورها ارتفای فنـی آن ها به 
سـرعت رخ خواهـد داد. بـه شـكل بسـیار سـاده می تـوان گفـت در ایران 
نیـروی كارآمـد فنی و متخصـص )مهندسـین سـاختمان(فراوان و اجرای 
پروژه هـا بـه دلیـل عـدم وجـود كارگـران فنـی و كارآمد ضعیف می باشـد 
و امـا در افغانسـتان مسـاله تقریبـا به عكس می باشـد. جمعیت شـهر مزار 
شـریف 000. 000. 2 نفـر و تعـداد مهندسـان كـه غالباً نیز جوان هسـتند 
حدود 500 نفر می باشـد كه مشـخصاً سـرانه كمی نسـبت به كل جمعیت 

می شود. 

اسامی به ترتیب از سمت راست: مهندس نبی )سرپرست كارگاه(، مهندس خسرو )مدیر پروژه( 
مهندس شجاع )مهندس ناظر معماری(، مهندس هادیزاده )طراح و ناظر سازه(، مهندس رحیمیان 

)عضو تیم طراحی معماری( 
هزینه ها و توجیه اقتصادی پروژه ها

هزینه هـای ساخت وسـاز در افغانسـتان بـه نسـبت بسـیار بیشـتر از ایران 
می باشـد. بـه عنـوان مثـال هزینه هـای جـاری بـه شـرح ذیل می باشـد: 

هزینهلیست اقام / دستمزدهزینهلیست اقام / دستمزد

هر متر مكعب بتن آماده با حمل و پمپ
هر كیلوگرم 1دالرآرماتور AII و 130AIIIدالر

هر 1000 عدد آجر فشاریهر پاكت 9 دالرسیمان تیپ 2 استاندارد
60دالر

هر روز 15دالربنا یا استاد كار ماهرهر روز 6دالركارگر ساختمانی ساده

هر مترمربع 3دالرقالب بندیهر تن 60دالرآرماتور بندی

كل پروژهحق الزحمه مدیر پروژه
ماهانه 1000دالرحق الزحمه سرپرست كارگاه 000. 20دالر

 متر مربع زیر بنا حدودهزینه شهرداری
متر مربع 100 تا زمینهای مسكونی6دالر

300دالر
با یك بررسی ساده مشخصاً قیمت مصالح از ایران بسیار گرانتر و قیمت 
دستمزدها در حدود ایران و یا بیشتر می باشد. هزینه تمام شده پروژه های 
عادی در شهر با توجه به عدم استفاده از مصالح ساختمانی گران قیمت 
هر متر مربع 250 دالر می باشد. قیمت ساختمان های آپارتمانی یا ویایی 
تمام شده در شهر بین 500 تا 1000 دالر در هر مترمربع زیربنا می باشد. با 
یك بررسی ساده درآمد حاصل از ساخت وساز شهری بسیار مناسب بوده و 
همین امر سبب رشد روز افزون ساخت وساز در شهر شده است. عدم امنیت 
كامل در كشور و همچنین ترس از شروع مجدد جنگ سبب می شود كه 
سرمایه گذاران خارجی كمتر نسبت به سرمایه گذاری اقدام كنند اما در صورت 
این كشور یكی از  ایجاد شرایط امن و اعتماد برای سرمایه گذاری قطعاً 

بهترین شرایط را برای سرمایه گذاری دارا می باشد. 

نگاه آینده
پس از چندین سـفر به افغانسـتان و برخورد نزدیك با افراد مختلف جامعه 
و شـناخت نسـبی بـه دسـت آمـده از فرهنگ این مـردم، به نظر می رسـد 
كـه پیشـرفت ایـن جامعـه در صـورت وجـود امنیت بـه سـرعت رخ دهد. 
سـامت افـراد جامعـه و تعهـد ایشـان در انجـام كار و پیگیـری و تفكـر 
بـزرگان ایـن دیـار، جامعـه را به سـمت صحیح خواهـد برد. قطعـا وظیفه 
مهندسـان ایرانی كه در انجام خدمات فنی و مهندسـی با مهندسـین افغان 
همكاری می كنند بسـیار سـنگین بوده و الزم اسـت تا حد امكان نسـبت 
بـه انتقال دانش مهندسـی و راهنمایـی در اجرای صحیح كار هیچ كوتاهی 

نكـرده و شـریعت خـود را به درسـتی به انجام برسـانند. 
هم اكنـون كشـورهای تركیه، امـارات، ایـران، آمریكا وكشـورهای اروپایی 
مشـغول بـه ارائـه خدمـات فنـی و مهندسـی در افغانسـتان هسـتند كـه 
سـهم ایـران در ایـن رقابـت بسـیار انـدك اسـت. بی شـك هر كشـوری 
كـه در ارائـه صحیح تـر و بهتـر كوشـا باشـد در نشـان دادن فرهنگ خود 
بـه كشـورهای همسـایه نیـز موفق تـر خواهـد بود. امید اسـت بـا حمایت 
بهتر جامعه مهندسـی در آینده شـاهد صدور خدمات مهندسـی بیشـتر در 
كشـورهای همسـایه و انجـام ساخت وسـازهای ماندگار در سـرزمین های 

مجاور باشـیم. 
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1- مقدمه
هـدف از نـگارش ایـن مقاله، آشـنایی بـا خصوصیات رفتاری سـقف 
دال بادكنكـی بـر اسـاس مطالعـات صورت گرفتـه در خارج از كشـور 

می باشـد. 
دال عرشـه بادكنكـی)BubbleDeck Slab( سیسـتم سـقف بتنـی 
دوطرفـه ای اسـت كـه در دهـه 90میـادی در اروپا ابداع شـد. در این 
سـقف بـا جایگزین كـردن گوی های توخالی از پاسـتیك بازیافتی با 
بتـن غیـر موثر درمركـز دال، در حقیقت برای یك دهانه و بار مشـابه، 
ضخامـت كمتـری را نسـبت بـه دال های توپـر بتنی بدسـت خواهیم 
آورد]5[. در شـكل 1- الـف اجـزای این سـقف نشـان داده شده اسـت 
كـه شـامل شـبكه فـوالدی بـرای نگهـداری گوی ها)بادكنك هـا(، 
به عنـوان گـوی )حداقـل   )HDPE( بـاال  بـا چگالـی  اتیلـن  پلـی 
قطر18وحداكثر36سـانتی متر( و بتن سـاخته شـده از سـیمان پرتلند 
می باشـد. بتـن دال ممكن اسـت در محل ریخته شـده یـا نیمه پیش 
ساخته)شـكل1-ب( و یـا پیـش سـاخته باشـد. ایـن سـقف بصـورت 
پیـش تنیـده نیـز اجـرا شده اسـت كـه نمونـه آن، مجتمع بدنسـازی 
شـهربمبرگ )Bamberg( در كشـور آلمان اسـت كه دهانه دال های 

آن بـه 17متر نیز میرسـد. 

شكل1-الف- اجزا دال بادكنكی
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شـكل1-ب- دال نیمـه پیش سـاخته در حال حمل 
در ادامه خصوصیات عمده دال از جمله مقاومت خمشـی، مقاومت برشـی 

و خیـز كه در رفتار آن موثر اسـت مورد بررسـی قـرار میگیرد. 

2- مقاومت خمشی دال بادکنكی
دال های بادكنكی از این جهت كه در هسته مركزی مقطع شان فاقد تنش 
قابل توجه خمشی هستند باعث حذف حجم زیادی از بتن میشوند]2[. در 
طراحی خمشی مقطع، بلوك تنش، بین حد باالیی بادكنك ها و رویه دال 
بتنی واقع می شود كه طراح، این بلوك تنش را مطابق روش های پذیرفته 
شده متداول، مستطیل شكل فرض می كند. چنانچه دال تحت تنش های 
بزرگی واقع شود این بلوك تنش اندكی وارد ناحیه بادكنكی شده كه تحقیقات 
و آزمایشات نشان می دهد این موضوع تاثیر جزیی بر مقاوت خمشی دال 
بادكنكی كه با روش های موجود طرح میشوند دارد. در نتیجه دال بادكنكی 
از نظر تنش در بتن، تحت بارهای ساختمانی معمولی مانند دال های بتنی 
توپر رفتار می كند. الزم به ذكر است كه از آنجا كه حفرات شكل گرفته بین 
بادكنك ها دو بعدی می باشند، برخاف حفرات منشوری موجود در دال های 

با هسته توخالی، سبب كاهش مقاومت خمشی و سختی دال نمی شود. 
آن  می شود  دیده  بادكنكی  دال  مقطع  یك  در  تنش  منحنی  ترسیم  با 
قسمت از بتن كه فاقد تنش است تقریبا در ناحیه بادكنك ها واقع می شود 
و این مسله باعث حذف حدود 30درصد از وزن بتن می شود]5[. به این 
می كنند،  تامین  را  بادكنكی  دال  خمشی  مقاومت  كه  اجزایی  ترتیب 
 .)2 میباشند)شكل  مقطع  كششی  ناحیه  فوالد  و  فشاری  ناحیه  بتن 

 

 شكل2-منحنی تنش-كرنش و نمایش فشار در بتن و كشش در فوالد

3-مقاومت برشی دال بادکنكی 
در همـه دال هـای تخـت، محاسـبه مقاومـت بـرش در نواحـی نزدیك به 
سـتون ها حالت بحرانی دارد. تنش های برشـی در فواصل دورتر از سـتون 
بسـرعت كاهش می یابد. آزمایشـات و محاسـبات نشـان داده است كه در 
ناحیـه بیرونی سـتون ها، مولفه های تنش برشـی در امتدادهای مختلف در 
محـدوده ظرفیت دال بادكنكی می باشـد. چنانچه بـرش موجود از ظرفیت 
برشـی دال بادكنكـی تجـاوز كنـد، بادكنك هـای نزدیك به سـتون حذف 
شده)شـكل 3( و دال بادكنكـی در ایـن نواحـی كامـا مشـابه یـك دال 

توپربتنـی طرح می شـود]5[. 

 

 شكل3-حذف گوی ها در مجاورت ستون
حـذف بادكنك هـای اطـراف سـتون در ناحیـه مسـتطیلی یا دایـره ای كه 
محیـط بـرش سـوراخ كننـده )Punching Shear( آن را تعریف می كند 
انجـام می شـود. البتـه می تـوان بـا افزایـش ضخامـت دال و یـا سـاخت 
سر سـتون ایـن نقیصـه را جبـران كـرد یـا بـا اسـتفاده از میلگـرد برشـی 

مقاومـت برشـی دال را افزایـش داد. 
 محاسـبه بـرش موجـود، می تواند طبـق Eurocode 2وبه فاصلـه 2d از 
بر سـتون انجـام گیرد. همچنین ظرفیت برشـی دال بادكنكـی تقریبا 2/3 
ظرفیت برشـی دال توپر با ضخامت یكسـان اسـت]3[. الزم به ذكر اسـت 
كـه درشـرایط زلزله به سـبب وجـود مولفه قائم شـتاب زمین برش سـوراخ 

كننده افزایـش می یابد. 

4-تغییر شكل و ارتعاش
یـك دال بادكنكـی بـه دلیـل وجـود بادكنك ها، سـختی كمتری نسـبت 
بـه یـك دال توپـر دارد]2.6[. آزمایشـات نشـان داده اسـت كـه یـك دال 
بادكنكـی حـدودا 87 درصد سـختی خمشـی)EI( یـك دال توپـر بتنی را 
دارا می باشـد. این موضوع به این معناسـت كه تغییر شـكل دال بادكنكی 
اندكـی بیشـتر از تغییـر شـكل دال توپـر، تحـت بار مشـابه اسـت. بـا این 
حـال می تـوان بـا افـزودن آرماتـور مناسـب در ناحیـه تحتانـی دال، ایـن 
موضـوع را جبران كرد. چنانچه الزم باشـد با اسـتفاده از مدلسـازی اجزای 
محـدود)FE( و وارد كـردن خصوصیـات بلنـد مـدت مصالـح و اثـر مقطع 
تـرك خـورده می تـوان كنترل هـای مربـوط بـه محاسـبه خیـز را بطـور 
دقیق تـری انجـام داد. همچنیـن بـا توجـه بـه طـول دهانه ممكن اسـت 

طـراح اسـتفاده از شـمع موقـت را در زیـر دال، الزم تشـخیص دهد. 
 وزن كـم دال بادكنكـی آن را در برابـر ارتعـاش حسـاس كـرده كـه در 
صـورت نیاز الزم اسـت این موضوع توسـط طراح كنتـرل گردد بخصوص 
در مواقعـی كـه محاسـبات، خیـز زیـادی را برای سـقف نشـان می دهد. 

5-دوام)پایایی( 
بتـن سـازه ای اسـتاندارد بـه كار رفتـه در دال بادكنكـی به همـراه پوشـش 
مناسـب میلگردهـا، به میزان زیـادی تامین كننـده دوام دال های بادكنكی 
هسـتند. ویبـره مناسـب بتـن نیـز نقـش زیـادی در نفوذناپذیركـردن آن 
دارد]2[. همچنیـن شـبكه فوالدی بكاررفتـه در باال و پاییـن دال، انقباض 
بتـن را محـدود كرده و تـرك خوردگی را به حداقل می رسـاند. مقاوت دال 
دربرابـر آتـش نیـز تـا حد زیادی بسـتگی بـه فوالد بـكار رفته و تـوان آن 
در تحمـل حـرارت دارد. در اینجـا الزم اسـت ذكر شـود كه بـه دلیل وجود 
توپ هـای پاسـتیكی تـو خالی، این سـقف ها عایق خوبـی در برابر صوت 

نیز هسـتند]1[. 
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6-نتیجه گیری
آزمایش هـای انجـام گرفته در كشـورهای هلنـد، آلمان و دانمارك روشـن 
می سـازد كه مقاومت برشـی دال بادكنكی به دلیل نقش مثبت بادكنك ها 
)توپ هـا(، حتـی بیشـتر از آن چیزی اسـت كـه در ابتدا فرض می شـد]6[. 
به عـاوه تجربیـات عملـی نشـان می دهد عملیـات بتن ریزی با سـهولت 
بیشـتری انجـام میگیـرد و این بخاطـر اثری اسـت كه بادكنك هـا )مانند 
روان كننـده در بتـن( از خـود به جـای می گذارند. مطالعات نشـان می دهد 
از نظـر اجرایـی، دال نیمـه پیـش سـاخته بادكنكـی به سـبب حـذف قالب 
تحتانی، اقتصادی ترین گزینه اسـت]4[. نتایجی كه از بررسـی مطالعات و 

آزمایش هـای صورت گرفتـه می تـوان بر شـمرد بـه قرار زیر اسـت: 

دال هـای بادكنكـی به دلیل سـاختار سـه بعـدی كه دارنـد نیروهـا را بهتر 
از سـقف های توخالـی دیگـر توزیـع می كننـد و گوی های توخالـی آن ها، 

تاثیـری در كاهش مقاومـت ندارند. 
دال هـای بادكنكـی ماننـد دال های توپر بتنـی رفتار می كننـد و می توان از 
قواعد مربوط به این دال های توپر در تحلیل و طراحی آن ها اسـتفاده كرد. 
به دلیـل وزن كمتر، در مقایسـه با دال های توپربتنـی، صرفه اقتصادی دارد. 
 توصیـه اكیـد می شـود، طراحـی دال تخـت بادكنكـی درنواحـی زلزلـه 
خیز ایـران بـا رجوع بـه آیین نامه های معتبـر در این خصوص انجـام گیرد. 
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ریحانه مسگران | مدرس دانشگاه و دبیرگروه تخصصی معماری
سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان  رضوی

نقش و شأن زنان در اعتالی 
معماری در گذشته، حال

 و آینــده

| مقالـه | معمــاری

1. پیش گفتــــار 
ایـران زمیـن خاسـتگاه تمـدن، فرهنـگ و هنـر بـا مردمانـی پاك و 
یكتاپرسـت؛ بـه پیشـینه ای طوالنـی بـر اسـاس متـون باسـتانی و 

تاریخـی و همین طـور كتـب مقـدس آسـمانی می باشـد. 
در ایـران باسـتان مقـام زن و مـرد برابـر و در كنار هم ذكر شده اسـت. 
میـان  در  و  آناهیتـا زن هسـتند،  ماننـد  از  ایـزدان  حتـی گروهـی 
امشاسـپندان، امرداد و خرداد و سـپندارمد، كه صفات اهورامزدا اسـت 

می باشـند.  زن 
حتـی در تاریـخ مـا كـه كامـًا مذكـر اسـت و تمامـی  اختراعـات و 
اكتشـافات و تحـوالت مردانـه انـد، بـر اسـاس لوح هـای گلـی تخت 
جمشـید در زمـان هخامنشـیان، زنـان هـم دوش مردان در سـاختن 
كاخ های شـاهان دسـت داشـتند و دسـتمزد برابر دریافت می نمودند و 
زنـان خاندان شـاهی كارگاه هـای عظیـم را اداره و مدیریت می كردند. 
در گذشـته بعضـی از بناهـا حتـی جهـت گرامیداشـت مقـام زن پدید 
می آمدنـد هماننـد بنـای تـاج محـل، و نیـز بعضـی از بناها برحسـب 
اراده و تـوان زنـان بزرگی ایجـاد می شـده اند كـه جـزو آثـار ارزشـمند 
فرهنگـی كشـور همچنان محسـوب می شـوند. همانند بنای مسـجد 
گوهرشـاد در عهـد تیموریـان كـه بـه اراده و اهتمـام بانـو گوهرشـاد 

خاتـون بنـا گردیده اسـت. 
و حـال بـه همـان انـدازه كـه تاریـخ مـا مردانه اسـت اما معمـاری ما 
زنانـه اسـت. بـا نگاهی بـه معماری گذشـته حرمـت زنانگـی فضاها 
را می تـوان درك كـرد به عنـوان مثـال بزرگتـر بـودن مطبـخ از اتـاق 
خـواب، بـاز شـدن پنجره هـا رو بـه حیـاط جهت ایجـاد محرمیـت و 
دیوارهـای بلنـد، وجـود فضاهای اندرونـی و بیرونـی و ... همه و همه 
بـه ایـن دلیـل اسـت كـه شـاخص ارزشـی معمـاری مـا در توجه به 

كاركردهـای نظـام وجـودی زن بوده اسـت. 
معمـاری گذشـته ما حس آشـنای مادرانـه را به انسـان می دهد مانند 

مـادری كه فرزنـدش را در آغوش می كشـد. 
اما از زمانی كه خواسـته های زنان نادیده گرفته شـد ، در حدود سـال 
1316 پـس از كشـف حجاب توسـط رضاخـان و سـرتیپ كریم خان 
بـوذر جمهـری حجـاب از معماري برداشـته شـدو فضاهـای معماری 
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متحـول گردیـد . بازشـوها به بدنه هـای بیرونی آمدنـد. اندرونـی، بیرونی 
هـا تلفیق شـدند، طاقچه هـا و پسـتوها و... از بین رفتنـد و اینگونه خلوت 

موثـر مادرانـه قدیم درهم شكسـت و ناپدید شـد.
»بیلـی تسـین« معمـار زن آمریكایـی می گویـد: مـن معتقـدم معمـاری 
پدیـده ای اسـت همـراه با هنـر و زندگی، مركـب با آرزو، انضباط و عشـق، 
آنچـه كه ما سـعی بـه انجام آن داریم، سـاخت سـرپناه اسـت. سـرپناهی 

بـرای بـدن و روح. 
پـس بـا توجه به این كه واژه زن از زندگی آمـده و زندگی روح در آن متواتر 
است بنابراین نقش زنان در خلق روح به فضاهای معماری پررنگ تر است. 
و دغدغـه امروزی این اسـت كـه چگونه می توان به فضاهـا روح زندگی و 
انبسـاط فضایـی مجدد بازگرداند و نقش و جایـگاه زن معمار در این عرصه 

چگونه قدرتمند است. 

2. مقدمه 
زنان، نقش فعال و سـازنده ای در گامهای گوناگون پدیداری، شـكل گیری 
ونهادینه شدن سیاسـت های گوناگون و ساختارهای شكل دهنده كشوری 
داشـته انـد. امـا از حیـث مشـاركت زنـان در مدیریت وضع نامسـاعدی در 
كشـور وجـود دارد. زیـرا در مقیاس هایی چون، نسـبت درصد كرسـی های 
پارلمانی در اختیار زنان، نسبت درصد زنان مدیر در مجموعه مدیران كشور 
نسـبت درصد زنان متخصص و حرفه ای در مجموعه شـاغان متخصص 
كشور و نسبت درصد سهم زنان از درآمد تحقق یافته، بانوان اوضاع مناسبی 
ندارنـد و در مقیـاس دسترسی شـان به سـاخت قدرت، بسـیار ضعیـف اند. 
فرهنـگ مردمسـاالری با تقسـیم كار و محول نمودن انجـام امور خانه به 
زنـان، عمًا به نوعی، سـبب سـلب فرصت مشـاركت برابر زنـان را فراهم 
آورده و بـه تدریـج بـه صـورت یك نهاده ذهنـی درآمده اسـت كه مطابق 
آن، الگوهـای رفتاری متناسـب با همـان ارزش ها را به زنـان ارائه می دهد. 
ایـن تفكیـك ویـژه جامعه ایرانی نیسـت، زیرا تقسـیم اساسـی بیـن حوزه 
عمومـی  و خصوصـی، در هـر دو نسـبت اندیشـه ورزانـه غربـی، لیبـرال و 
جمهـوری خواه، یكسـان اسـت و زنـان را بـه عرصه زندگـی خصوصی و 
خانـواده رانـده. در ایـن حوزه خصوصـی زندگی خانوادگی، انـگار وظیفه ای 
بـرای قانونگـذاران را حـوزه عمومی احصـاء نشـده و زنـان بـه حـال خود، 

شـده اند.  رها 
زنـان به عنوان نیمـی از جمعیت فعال كشـور، تنها دوازده درصـد از فعالیت 
اقتصـادی جامعـه را در دسـت دارنـد، درصـد شـاغان زن نسـبت به كل 
شـاغان، 9/4 درصـد اسـت و سـهم زنـان شـاغل در گروه مدیـران عالی 
رتبـه بـه كل زنـان شـاغل، تنهـا 4/9 درصـد اسـت، در حال حاضر شـمار 

مدیـران مـرد در كشـور ما، سـی و پنج برابـر مدیران زن اسـت. 
 

3. زنان در حوزه عملكرد های معمــــاری 
بـر پایـه ادب و فرهنگ ایرانیـان بـه حرفـه ای می نگریـم كـه تـا دیـروز 
»زنـان« بـه آن نمی پرداخته انـد هـر چنـد بسـیاری از بناهـای تاریخـی و 
معماری هـای اصیل ایرانـی بـه خواسـت و اراده زنـان شـكل گرفته اسـت. 
امـا آیـا زنان معمـار داده های تكنولوژیـك مدرن، یافته هـای تجربی جدید 
یـا نظریه هـای نو را بـه دنیای معمـاری آورده اند كه بر مبنـای آن ها بتوان 

به تعریفی نو رسـید؟ 
فرشـید موسـوی، گیسـو و مـژگان حریـری از جملـه زنانی هسـتند كه در 
عرصـه معمـاری در سـطح جهـان خـوش درخشـیده اند و لیكـن آیا همه 
زنانـی كـه در ایـران بـه تحصیـل و كار در رشـته معمـاری پرداختـه انـد، 
توانسـته اند بـه واسـطه آثـار خـود در سـطح ملی، منطقـه ای و یـا جهانی 

باشـند.  مطرح 
در واقـع سـوال ایـن اسـت كـه آیـا نظـام آموزشـی، نظـام كارحرفـه ای و 

وضعیـت اجتماعـی- فرهنگی ایـران توانسـته اسـت امـكان حضـور مؤثر 
زنـان در بخش هـای مختلـف رشـته معمـاری را فراهـم كنـد یـا این كـه 
شـرایط به گونه ای اسـت كه امـكان حضور بـرای زنان معمار با مـردان در 

سـطح جامعـه به وجـود نیامده اسـت! 
هم اكنـون 65 درصـد دانشـجویان دانشـگاه ها زنـان هسـتند و امـكان 
آمـوزش و تحصیـل در سـطحی وسـیع بـرای آنـان، پـس از انقـاب 
فراهـم شده اسـت، امـا هنـوز در مقایسـه با كشـورهای توسـعه یافته، زنان 

معمار ایرانـی بـا مشـكات و موانـع زیـادی روبـه رو هسـتند. 

4. حضور زنان معمار در عرصــــه های مدیریتی 
در حقیقـت ورود زنـان بـه حـوزه معمـاری در ایـران به سـاخت دانشـكده 
هنرهـای زیبـا در سـال 1318 و آغـاز فعالیت این دانشـكده بـرای تعلیم و 
تربیـت دانشـجویان رشـته معماری بـاز می گردد و بـه تبـع آن از آن زمان 
امـكان حضـور زنان در رشـته ای كه كامـًا در انحصار مردان بـود، فراهم 
شـد. نكتار آندرف پاپازیان نخسـتین زن معمار فارغ التحصیل از دانشـكده 
هنرهـای زیبـا بـود و پـس از آن نوشـین احسـان، شـهرزاد سـراج، كیمیا 
دخـت رادپـور و مینا سـمیعی از جملـه زنان معمـاری بودند كـه در فاصله 

سـال های 1340 تـا 1357 در ایـن عرصه پیشـقدم شـدند. 
پس از انقاب نیز امكان حضور زنان طبقه متوسـط در دانشـگاه ها بیشـتر 
از سـال های قبـل فراهـم شـد بـه طـوری كـه بـا تغییـر شـرایط پـس از 
انقـاب و ایجـاد محیـط مناسـب در دانشـگاه ها، تعـداد دختران در رشـته 
مهندسـی از جملـه معمـاری افزایش یافت امـا برای حضور حرفـه ای آنان 

در ایـن عرصـه هیـچ تدبیـر، راه كار یـا برنامه ریـزی ویژه ای ارائه نشـد. 
اعتقـاد داشـتن به توانایی بیشـتر مردان بـه ویژه در عرصه هـای مدیریتی 
نخسـتین مانـع فرهنگـی در راه حركـت و پیشـرفت زنـان فعـال در حوزه 
معمـاری اسـت كـه موجب می شـود معمـار زن بـرای اثبـات توانایی خود 
چندیـن برابـر معمـار مـرد تـاش كنـد امـا موفقیـت او بـه حسـاب كار 

حرفـه ای اش گذاشـته نشـود )آبرامنسـون، 1382(. 
مدیـران و كارفرمایـان بـه علـل مختلـف از جمله داشـتن مسـئولیت های 
خانوادگـی بیشـتر، قـدرت بدنـی كمتـر و اعتقـاد بـه ناتوانی در نظـارت و 
سرپرسـتی، زنـان را بـرای حضـور در كارگاه هـا و امـور اجرایـی نامناسـب 
می داننـد و در شـرایط یكسـان، مردهـا را بـرای امـور اجرایـی ترجیـح 
می دهنـد كـه ایـن مسـأله زنـان را بـه سـمت كارهـای اداری و دفتـری 

ترغیـب و محـدود می كنـد. 
از دیگر سـو در حالی كه وضع سـواد و سـطح تحصیات در جمعیت بیكار 
جویـای كار تفـاوت معنـادار و قابـل توجهی را میـان مردان و زنان نشـان 
نمی دهـد ولـی در میـان شـاغان 10 سـاله و بیشـتر بـر حسـب وضعیت 
شـغلی و جنسـی در نقاط شهری و روسـتایی، تفاوت معنادار است )خلیلی، 

1386(. )جدول 1( 

جدول )1(: وضعیت شغلی بر حسب جنس در میان شاغان 10 ساله و بیشتر 

 جنس 

وضعیت شغلی 

زنانمردان

309 هزار4802 هزارجمع 
9 هزار376 هزاركارفرمایان 

126 هزار2409 هزاركاركنان مستقل 
130 هزار1949 هزارحقوق بگیر و مزدبگیر 

627 هزار2725 هزارمزد و حقوق بگیر بخش عمومی 
4 هزار33 هزارمزد و حقوق بگیر بخش تعاونی 

منبع: مركز آمار ایران، 1383
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دیـد مهندسـان معمـار مرد طراحی می شـود و طبیعـی اسـت در این نگاه 
برخـی از نیازهـای زنان هم نادیده گرفته شـود. در حالیكـه اگر زنان معمار 
در فضاهای شـهری مشـاركت داشـته باشـند بـا روحیه لطیـف زنانه خود 
بسـیاری از زیبایی هـا را در فضـای همگانـی خلق می كننـد و آن مكان از 

كارایـی باالتـری برخوردار می شـود. 
معمـاری سـنتی مـا زنانه بـوده و همانطور كـه در مطالب نخسـتین آورده 
شـد حتـی در طراحـی فضاهـای داخلی نیـز احترام بـه خواسـته های زنانه 
و فضاهایـی بـا عملكرد های مناسـب زندگـی در نظر گرفته می شده اسـت 
امـا هم اكنـون حتـی جزئیـات فضـا طـوری طراحـی می شـوند كـه قابل 
اسـتفاده جهت آسـایش نیسـتند. بنابراین مسـاله معمـاری زنانه یـا مردانه 
بودن آن نیسـت بلكه مسـأله شـناخت كامل معمار از مسـائل فرهنگی و 
زیسـت بومی منطقـه اسـت كه بتواند بـا نگاهی جامعه شـناختی فضایی با 

كاربری هـای مختلف خلـق كند. 
»كتـی هـوز« معمـار زن آمریكایـی می گویـد: »مـا در خانه هایـی كـه 
می سـازیم بـه دنبال فضاهایی هسـتیم كـه اوقات مكث و اسـتراحت خود 
را در آن هـا بگذرانیـم، فضاهایی كه هیچ برنامه كاری بـرای انجام دادن در 
آن ها نداریم، فضاهایی كه از مابقی فضاهای خانه چشـمگیرتر هسـتند ... 

و آن هـا در هـر خانـه ای متفاوتند ... . 
لحظاتـی فـارغ از فضاهای شـلوغ، فـارغ از افكار، فـارغ از فعالیت ها، جایی 
كـه می توانید نفسـی بكشـید، كـت و پالتو خـود را درآورید، فكـر را عوض 

كنیـد. ایـن مكان هـا می توانند بی نظیر سـاخته شـوند. 
»اتیسو كوهازگاوا« معمار زن ژاپنی می گوید: 

»وقتـی یـك سـاختمان را طراحـی می كنـم، تنهـا سـاختار آن را طراحی 
نمی كنم، بلكه برنامه سـاختمان یعنی هر چیز كه بر تجارب و فعالیت های 
سـاكنین آن تأثیرگـذار خواهد شـد را طراحـی می كنـم« )تـوی، 1388(. 
پـس بـا توجه به لطافت و ظرافـت روح زنانگی، در طراحـی معماری، زنان 

خوش تـر می توانند به معماری انبسـاط فضایی بخشـند. 
شـایان ذكـر اسـت زنان معمـار در تمامـی  عرصه هـای معمـاری و در هر 
جایـی كـه امـكان آن فراهـم شده اسـت خـوش درخشـیده اند و ایـن امـر 
در بحـث خدمـات آموزشـی كامـًا مشـهود اسـت بـا عنایـت بـه این كه 
پـرورش معمـاران در آكادمیك دانشـگاهی به واسـطه مدرسـان زن و مرد 
همزمـان می باشـد زنـان معمار حتـی در جایگاه تقسـیم عادالنـه معماری 

در فضاهـای آكادمیـك حضـور مؤثری داشـته اند. 
بنابرایـن بـا نگاهـی بـه افزایـش قابل ماحظـه زنـان معمار كـه واقعیت 
انكارناپذیـر جامعه ایـران اسـت باید به دنبال حضور برجسـته تـر و فعال تر 
زن معمـار باشـیم تـا هـم به معمـاری با هویتمـان خدمت كنیـم و هم به 

هویت نیمـی از جامعه امـروز معماریمان. 

6. راهكارها و دستاوردها
1. زنـان و مـردان به عنـوان افـراد و صاحب نظران مختلـف در برابر فطرت 
سـلیم انسـانی و آفرینـش الهـی برابر هسـتند و در هر زمینـه مهم مربوط 
بـه موجودیـت انسـان، بایـد به طـور مسـاوی مـورد توجـه قـرار گیرنـد. 
ویژگی هـای انسـانی نظیـر عقـل و فهـم، شـخصیت، شـهامت، مدیریت، 

تصـور و خاقیـت معطوف به جنسـیت نیسـت. 
معمـاران و در واقـع تمـام هنرمنـدان خـاق، یعنـی اشـخاصی كـه طبعًا 
انسـان های خاقی در جامعه هسـتند، دارای مسـئولیت تعیین مسیر برای 

نهادینـه شـدن دیگـر حرفه ها می باشـند. 
2. تغییراتـی كـه منجـر به برابری مردان و زنان خواهد شـد در اسـرع وقت 
و قبـل از اتـاف هـر چه بیشـتر فرصت هـا و امكانـات باید انجـام پذیرند. 
زنـان معمـار پـر اسـتعداد و توانـای بسـیاری وجـود دارنـد كه بسـیاری از 
آن هـا مدیـران موفق هسـتند. آن ها گروهی از اجتماع هسـتند كـه باید بر 

در میـان مهندسـان مشـاور در ایران فقط نـام 13 مدیرعامل زن به چشـم 
می خـورد و تعـداد كارمنـدان عالـی رتبـه زن در ایـران در بخـش دولتـی 

حرفـه ای و عملیاتـی، بـه تعـداد كم می باشـند. 
بـه هـر صـورت نمی توان انكار كـرد كه در جامعـه و البته در شـغل، حرفه 
و امـور كارگاهی ایـران میـان زن و مرد مـرز كاری وجود نـدارد. جدول )2( 

نـگاه دقیق تـری در این زمینه به همـراه دارد. 

جدول )2(: شاغان بخش های عمده اشتغال به تفكیك جنس 

 جنس 

بخش های عمده 

زنانمردان

1969538بخش صنعت 

1455بخش تأمین آب و برق و گاز 

163516بخش ساختمان 

822بخش هتل و رستوران 

95518بخش حمل و نقل و ارتباطات 

13914بخش واسطه گری های مالی 

13712بخش مستغات و اجاره 

151999بخش اداره امور عمومی و دفاع و تأمین اجتماعی 

18341بخش خدمات عمومی 

303بخش دفاتر و ادارات مركزی 

140378بخش فروشگاه ها و بازارها 

510104بخش كارمندان امور اداری و دفتری 

38573بخش تكنسین ها و دستیاران 

28341بخش قانونگذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران 

منبع: مركز آمار ایران، 1383

»ایـوالرون« معمـارزن اسـترالیایی: » معتقـد اسـت كـه فرهنـگ مردانه 
گرایـی غالـب بـر معمـاری تـا زمانیكـه درصد زنـان معمـار بـه 40 تا 50 

درصـد معمـاران موجـود نرسـد، تغییـر نخواهـد كرد. 
اما برابر شـدن تعداد معماران زن و مرد تنها اشـكال فرهنگ مردانه گرایی 
معمـاری نیسـت بلكـه عوامـل دیگـری دخیل انـد كه سـبب عـدم وجود 
مشـاركت بهینـه زنـان در جامعه ایـران قلمـداد می شـوند از جلمـه: ناچیـز 
بـودن میـزان حضور زنـان در رده هـای مدیریتی خـرد و كان، عدم وجود 
فرصـت مسـاوی برای زنان در آغاز اسـتخدام، شـانس كمتر زنـان در طی 
مراتب صعودی پیشـرفت در دوران پس از اسـتخدام، عـدم ارتقای زنان به 
سـطوح مدیریتی بـه دلیل مسـئولیت های خانوادگی و ... )بـروك، 1385(. 

5. زنان معمـــار و معماری زنـــانه 
معمـاری بـا ظرافـت و لطافـت همـراه اسـت و زنـان از لطافـت بیشـتری 
برخوردارنـد، پـس بطـور حتـم بـا حضور برجسـته تـر زنان شـاهد تحول 

عظیمـی در عرصـه معمـاری و شهرسـازی خواهیـم بود. 
حضـور زنـان در فضـای همگانی شـهری حرمـت می آفریند و مـا باید به 
دنبـال شـناخت ابزارهـای خدمتگـزاری باشـیم، وقتی بخشـی از شـهر از 
دیـد یـك معمـار زن طراحـی شـود، بطـور حتـم از ظرافت، نظـم و دقت 
بیشـتری برخـوردار اسـت و البته نیازهای زنـان نیز در آن مـكان به خوبی 
دیـده می شـود، در حـال حاضـر بیشـتر فضاهـای مسـكونی و شـهری از 
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| مقالـه | شهرســـازی
چكیده

رشـد و توسـعه اقتصادی و فرهنگی، پیچیده تر شـدن سـاختار جوامع 
و افزایـش رونـد شهرنشـینی نیاز به تفریـح و گذران اوقـات فراغت را 
نـزد انسـان ها افزایـش داده و سـبب تشـدید توجـه افـراد بـه مناطق 
خـوش آب و هـوای اطـراف شـهرها شـده اسـت. ییاقـات اطـراف 
شـهر مشـهد نیـز از ایـن قاعـده كلـی مسـتثنی نبـوده و بـا توجه به 
موقعیـت طبیعـی خـود وجـود رودخانه هـای پـرآب، باغ هـای انبـوه، 
مناظـر متنـوع، آب وهوای خنك، بهـره وری ییاقـی و اقلیم مطلوب 
تابسـتانی، قدمـت تاریخـی و در عین حال نزدیكی به شـهر مشـهد و 
وجود تسـهیات رفت و آمد مناسـب، همواره مورد اسـتقبال سـاكنان 
مشـهد و گردشـگرانی كـه از سـایر شـهرها بـرای زیارت و سـیاحت 
بـه ایـن شـهر سـفر می كردنـد، بـوده اسـت. بـا این حـال متاسـفانه 
علیرغـم محـدود بـودن ایـن مناطـق، هیچگونه مدیریـت محیطی و 
توجـه عملـی نسـبت بـه كنتـرل توسـعه در آن هـا صـورت نگرفته و 
توسـعه نامـوزون در بخش هـای مختلف، برهم خوردن تعادل زیسـت 
محیطـی، تخریـب منابـع و گسـترش آلودگی هـا، توسـعه نامـوزون 
زیرسـاخت ها و قطبی شـدن توسـعه اقتصادی را به همراه آورده است. 
در مقالـه حاضر سـعی شـده بر اسـاس دیـدگاه راهبـردی و بـا تاكید 
بـر تجزیـه و تحلیـل تلفیقـی سـاختارهای مختلف زیسـت محیطی 
بـه ارائـه برخـی راهبردهـا جهت كاهـش و یـا از میان بردن مسـائل 
ناشـی از گردشـگری در حوضه آبریز رودخانه زشـك شاندیز و نیل به 
اهـداف توسـعه پایـدار گردشـگری در محیط های طبیعی و روسـتایی 
ایـن منطقـه به عنوان نمونـه ای از پهنه هـای روددره ای و تفرجگاهـی 
واقع در اطراف شـهر مشـهد، پرداخته شـود كه ایـن راهبردها با توجه 
بـه ماهیـت شـكل گیری خـود، شـامل راهكارهـا و پروژه هایـی نیـز 
خواهنـد بـود. الزم بـه ذكر اسـت كه فرآیند طی شـده جهـت تدوین 
راهبردهـای ارائـه شـده و ارزیابـی و اولویـت بنـدی آن هـا، بـا توجـه 
بـه هماهنگـی و مشـابهت منطقـه مورد بررسـی بـا سـایر پهنه های 

روددره ای اطـراف، بـرای بسـیاری از آن هـا قابـل تعمیم می باشـد. 

66
1. بخش عمده ای از مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی تحت عنوان طرح راهبردی محور گردشگری زشك شاندیز می باشد. 
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به عنوان نمونـه مـورد بررسـی تفصیلـی قـرار گرفتـه و گام هـای نخسـت 
جهـت ارائـه الگویـی كاربـردی در راسـتای نیـل به اهـداف توسـعه پایدار 

گردشـگری برداشته شود. 

2( روش تحقیق 
تحقیـق حاضـر از نوع اجرایی كاربـردی با روش توصیفـی تحلیلی و گونه 
پدیدار شـناختی اسـت كه مكانیسـم تهیه آن به صورت میدانی می باشـد. 
هرچند شناسـایی مسـائل و مشـكات زیسـت محیطی، به علت تنوع در 
نـوع و تركیـب سـاختاری و میـزان اهمیت آن هـا دارای طبقـه بندی های 
متفاوتـی اسـت امـا در این تحقیق سـعی شـده بر اسـاس اهـداف تدوین 
شـده طـرح، سـاختارهای مختلـف آن بـه لحـاظ ارزشـی و تقسـیم بندی 
درونـی و بیرونـی در قالـب ماتریـس SWOT بررسـی شـوند. همچنیـن 
جهـت ارائه اسـتراتژی های كارامد بـا رویكرد مدیریتی و اجرایی از روشـی 
تحـت عنـوان چهارچوب جامع تدوین اسـتراتژی اسـتفاده شـده اسـت. بر 
اسـاس ایـن روش پـس از تهیه ماتریـس ارزیابی عوامل درونـی و بیرونی 
)EFE , IFE(، بـه ایجـاد ماتریـس SWOT جهـت اخـذ راهبردهـای 
چهارگانـه آن و ماتریـس IE جهت تعیین موقعیت موضوع مورد بررسـی و 
انتخاب گروه راهبردها و اسـتراتژی های مناسـب آن پرداخته شـده و نهایتا 
بـا اسـتفاده از ماتریـس QSPM اولویـت بنـدی اسـتراتژی های گزینش 

شـده صورت می پذیرد)كرباسـی، 1386: 158(. 

3( معرفی محدوده مورد مطالعه
محـدوده مـورد بررسـی بـا مسـاحتی حـدود 100 كیلومتـر مربـع، در 40 
كیلومتـری غرب شـهر مشـهد واقع شـده اسـت. ایـن محدوده براسـاس 
آخرین تغییرات تقسـیمات كشـوری در استان خراسـان رضوی، شهرستان 
طرقبـه و شـاندیز، بخش شـاندیز قـرار گرفته اسـت كه از شـرق و جنوب 
شـرق بـه ارتفاعـات كنـگ و از جنوب و جنـوب غرب به ارتفاعـات بینالود 
منتهـی می گـردد. همچنیـن رودخانـه بـزرگ زشـك بـه عنوان یكـی از 
شـاخص ترین عناصر زیسـت محیطـی موجود در سـطح منطقـه، از میان 

پهــنه مورد بررسـی می گذرد)مهندسـین مشـاور بافت شـهر، 1385 (. 
بـا توجـه بـه حـدود جغرافیایـی فـوق، مسـیرهای ارتباطی منطقـه عمدتًا 
تابعـی از شـیب و جهـات توپوگرافی بوده و در مسـیر دره هـای اصلی قرار 
گرفتـه انـد. جاده شـاندیز به عنوان مهم ترین گره ارتباطی با شـهر مشـهد 
می باشـد و از طریـق اتصـال بـه بزرگـراه وكیل آبـاد بـه سـایر نقاط شـهر 
پیونـد می خـورد. مهم تریـن راه هـای خاكـی موجـود در محـدوده نیـز دو 
مسـیر ارتباطی بین روسـتاهای زشـك و كنگ و روسـتاهای ابرده و نغندر 
اسـت كـه می تواننـد با اتصـال بین دو كانـون اصلی گردشـگری طرقبه و 
شـاندیز، نقـش مفصل ارتباطـی جهت برقـراری تعامل میـان دو ییاق را 

ایفا نمایند)آجیلیان ممتـاز، 1385(. 

شكل 1-موقعیت محدوده طرح در مقایسه با شهر مشهد و سایر دره های اطراف )مهندسین مشاور 
بافت شهر، 1385(

واژگان کلیدی
پهنه هـای روددره ای، اثـرات گردشـگری، گردشـگری پایـدار، ماتریـس 

swot، تحلیـل راهبـردی، محـور زشـك شـاندیز

1( مقدمه و طرح مسئله
بـه طـور كلـی اهمیـت موضـوع گردشـگری بـه عنـوان پدیـده ای نوین 
و منبعـی بـرای توسـعه از ابعـاد مختلـف سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعـی، 
فرهنگی و زیسـت محیطی قابل بررسـی اسـت و رشـد چشـمگیر آن در 
چنـد دهه گذشـته در جوامع مختلف توسـعه یافته و درحال توسـعه نشـان 
دهنـده اهمیـت فراوان اقتصادی و اجتماعی گردشـگری می باشـد. لوئیس 
ترنـر گردشـگری را به عنـوان امیـد بخش تریـن و جایگزین ترین صنعتی 
كـه كشـورهای در حـال توسـعه بـا آن روبه رو هسـتند، توصیـف می كند 
)اردسـتانی، 154: 1387( با توجه به ماهیت پیچیده و میان رشـته ای بودن 
گردشـگری تعاریف متنوعی از آن ارائه شـده اسـت. بوركات و مدلیك، در 
یك تعریف كلی گردشـگری را فعالیتی اجتماعی و سـفری كوتاه و موقت 
معرفـی می كننـد كه در آن گردشـگر برای سـیر و سـیاحت بـه منطقه ای 
خارج از محل سـكونت و كار خود می رود و تسـهیات ویژه ای را می طلبد 
)كاظمـی، 15: 1386(. همچنیـن گردشـگری دارای وجـوه مختلفی چون 
گردشـگری ماجراجویانه، فرهنگی، سـامتی، طبیعت گردی یا اكوتوریسم 
و گردشـگری روسـتایی اسـت كـه بـرای برنامه ریـزی در ایـن عرصـه 
شـناخت انواع گردشـگری و دسـته بندی آن ها بسـیار مهم اسـت، چرا كه 
نیازهـا و خدمات الزم برای انواع مختلف گردشـگران یكسـان نمی باشـد. 
گردشـگری طبیعی و روسـتایی در كشورهایی شـبیه ایران به واسطه تنوع 
منابـع محیطـی و سـابقه تاریخـی از اهمیـت ویـژه ای برخوردار می باشـد. 
البته شـواهد حاكی از آن اسـت كه اسـتفاده از منابع گردشـگری روستایی 
خصوصـا در فضـای انتفـاع اقتصـادی، در تضـاد و تقابل بـا محیط طبیعی 
بـوده و متاسـفانه عمومـا به دلیل بهره بـرداری بیش از حد تـوان و ظرفیت 
بـرد منطقـه منجـر بـه زوال محیـط شـده اسـت. حـال بـا نظر بـه اینكه 
امـروزه مفهوم پایـداری به عنوان رویكردی اساسـی برای هر نوع توسـعه 
از جمله گردشـگری پذیرفته شـده و گردشـگری پایدار برای مقابله با آثار 
مخـرب آن و اجتنـاب از توسـعه سـنتی و یـك جانبـه و در جهـت حفـظ، 
انسـجام و تقویـت منابـع محیطـی، اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی و 
مانـدگاری آن ها مطرح شـده اسـت )كاظمـی، 128: 1386(. لـذا به منظور 
ایجـاد رشـد هماهنـگ و متوازن اجتماعـی، اقتصادی و فرهنگی بر بسـتر 
محیـط طبیعـی و همچنین دریافت میزان پاسـخ گویی منطقـه به نیازهای 
پیـش بینی شـده ناشـی از توسـعه، ارزشـیابی زیسـت محیطی بـه عنوان 
یـك ابـزار كنترلی در راسـتای اسـتفاده بهینـه از منابع موجود و دسـتیابی 
بـه اهـداف توسـعه پایـدار مورد توجـه قرار می گیـرد و توسـعه را بر مبنای 

شـرایط محیطـی هر منطقه سـامان می بخشـد. )مشـهودی، 46: 1389(
بـا توجـه بـه اینكـه در سـال های اخیر بر میـزان اسـتقبال گردشـگران از 
پهنه های روددره ای و تفرجگاهی اطراف شـهرها و همچنین شـهر مشـهد 
افـزوده شـده، این اسـتقبال روزافزون از یك سـو نشـان دهنده قابلیت های 
طبیعی و زیسـت محیطی این مناطق برای گسـترش فعالیت گردشـگری 
اسـت امـا از سـوی دیگر بـا توجه بـه محدودیت های طبیعی موجـود، بیم 
آن می رود كه توسـعه كنترل نشـده و بدون مدیریت گردشـگری منجر به 
تخریـب ارزش هـای طبیعـی و در نتیجه نابـودی قابلیت های گردشـگری 
در ایـن مناطـق گـردد. بنابرایـن برنامه ریـزی و مدیریت موثر الزم اسـت 
تـا فوایـد و اثـرات مثبـت حاصـل از توسـعه گردشـگری افزایـش یافته و 
زیان هـا و تاثیرات منفـی آن تقلیل یابند )منشـی زاده، 128: 1380(. لذا در 
ایـن تحقیق تاش شـده حوضه آبریز زشـك شـاندیز كـه از جذاب ترین و 
پر تقاضاترین پهنه های روددره ای حومه شـهر مشـهد محسـوب می شـود 
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4( شناسایی، تحلیل و ارزیابی راهبردهای ساماندهی منطقه با استفاده از چهارچوب جامع تدوین استراتژی 
جمـع بنـدی بررسـی های صـورت پذیرفتـه، تعـداد 40 عامـل درونی اصلـی )20 قـوت و 20 ضعف كلیـدی( و 20 عامـل بیرونی موثـر )10 فرصت و 10 
تهدیـد عمـده( بـه تفكیك سـه نظام طبیعی زیسـت محیطـی، كالبدی دسترسـی و اجتماعی اقتصـادی را برای موضـوع و محدوده مورد نظر شناسـایی 

نمـوده كـه در جدول زیر قابل مشـاهده اسـت. 

فرصت هاضعف هاقوت ها
1- تنوع در شیب زمین و ژئومورفولوژی منطقه و تلفیق جاذبه های 
اكوسیستم دشتی، تپه ماهوری، دره ای و كوهستانی در فاصله ای نه 

چندان دور از یكدیگر
2- وجود عوارض قابل توجه محیطی همچون صخره ها، پرتگاه ها، 
مسیرهای تونل مانند، گشودگی های فضایی در مقابل دامنه های 
پیشامدگی های  و  برفگیر، كنسول ها  و  قلل مرتفع  و  كوهستانی 
توسعه  پتانسیل  با  القعرها  خط  و  دره ها  ارزش،  واجد  طبیعی 

فعالیت های تفریحی و طبیعت گردی
3- وجود منابع آب كافی با آبدهی باال نظیر رودخانه زشك كه 
بیشترین دبی در پهنه بینالود را دارد و همچنین چشمه ها و جوی های 
دائم و موقت فراوان با ویژگی های فیزیكی و شیمیایی قابل توجه

4- وجود شرایط اقلیمی مناسب 
5- غنای نسبی پوشش گیاهی سازگار و پراكنش گیاهان بومی و 

ارزشمند خودرو در منطقه 
6- وجود باغات و درختان مثمر در منطقه 

7- وجود طبیعت وحش زیبا و متنوع در بخش هایی از منطقه شامل 
پرندگان، خزندگان، پستانداران و ماهیان

8- امكان بهره وری و استفاده از انرژی های پاك و جایگزین 
9- وجود سكونت گاه های روستایی با ارزش در تركیب با باغات و با 

سازمان فضایی متنوع به تبع شكل زمین
10- وجود جلوه هایی از كوچه باغها و معماری بومی در روستاها و 

استفاده از مصالح بومی در بناهای موجود 
11- شكلگیری مراكز سكونتی موقت در جریان ارگانیك توسعه كالبدی
12- بهره مندی از جوی های مصنوع و احیاء چشمه ها به واسطه آن ها

13- تنوع دید در پیچ ها
14- وجود بستر و حریم رودخانه كه در صورت هماهنگی با متولی 

آن قابل برنامه ریزی است
در  فرهنگی  تاریخی  و  كالبدی  و جاذبه های  15- وجود جلوه ها 

منطقه نظیر قلعه ها و ... 
مراسم  شامل  توجه  جالب  رسوم  و  آداب  و  سنت ها  وجود   -16

مذهبی، عروسی ها و بازی ها 
17- افزایش قیمت اراضی در منطقه كه سبب ظهور سرمایه های 
محلی شده و می تواند ساكنان بومی مالك زمین را در چرخه توسعه 

اقتصادی منطقه سهیم سازد
18- وجود زمینه هایی جهت ایجاد درآمد مكمل برای كشاورزان، 
باغداران و تولید كنندگان صنایع دستی منطقه از طریق افزایش 
خدمات و محصوالت گردشگری و مشاركت ساكنین محلی در 

انجام آن ها
19- وجود مهارت نسل قدیم در توسعه كشاورزی شامل قلمه زنی، 
پیوند، هرس و ... و همچنین وجود شیوه های آبیاری دسته جمعی و 

میراب گردانی در منطقه
20- وجود لهجه خاص كه شباهت زیادی با لهجه نیشابوری و 
خراسانی دارد و همچنین وجود اسامی، افعال و اصوات معنی دار 

در گویش مردم

خزش  و  لغزش  زمین  پدیده  وجود   -1
زشك رودخانه  حریم  و  شیب ها  در 
2- نفوذ پذیری باالی خاك و انتقال سریع آلودگی های ناشی 
از انباشت زباله، سموم كشاورزی و فاضاب به داخل آب های 

سطحی و تحت االرضی
3- افزایش و تعدد حفر چاه در خط القعرها جهت استحصال 
آب و دفع فاضاب و عدم وجود شبكه آبرسانی واحد و یكپارچه

4- كاهش پوشش گیاهی و زیستگاه های جانوری و حیات 
وحش و قطع بی رویه درختان نادر و احتمال انقراض آن ها 

5- كاهش كیفیت بصری برخی از چشم اندازها در اثر گسترش 
بی رویه جاده سازی، بدنه سازی نامناسب و توسعه ناهماهنگ 
با هویت فرهنگی و طبیعی منطقه، قطع درختان غیر مثمر و 

بطوركلی ساخت وسازهای بی ضابطه 
6- احداث بنا در بستر و حریم رودخانه زشك و برهم خوردن 

توپوگرافی طبیعی زمین طی خاكبرداری های گسترده
7- گرایش باغداران به رهاسازی باغات، خشكاندن درختان، 
تفكیك اراضی و افزایش سطح اشغال آن ها و تغییر كاربری اراضی 
به ویا باغهای شخصی و رستورانها به دلیل باال رفتن قیمت 
زمین و تمایل افراد غیربومی به اقامت در پهنه های گردشگری
و وجود  منطقه  بومی در  غیر  و  از مصالح جدید  استفاده   -8
الگوهای معماری متفاوت و ناهماهنگ در ساخت وسازهای 
... ( كه سبب ایجاد اغتشاش در  جدید )سقف های رنگی و 

سیمای منطقه شده است
9- فقدان دسترسی به مناطق كوهستانی

10- فقدان مسیر امداد رسانی در مواقع بحران
11- وجود پیچ های خطرناك و بدون حفاظ

12- پایین بودن كیفیت معابر موجود، فقدان كفسازی مناسب و 
عدم تكافوی عرض آن ها جهت عبور و دور زدن 

)نظیر  منطقه  در  گردشگری  مناسب  تسهیات  نبود   -13
پاركینگ، امكانات بهداشتی، پیاده راه در امتداد مسیر سواره(

14- وجود تمایات قومی در داخل روستاها، همچنین وجود 
اختافات تاریخی رو به كاهش بین آن ها

15- جابجایی و تغییر مكان جمعیت بومی منطقه، مهاجرت 
روستائیان و متروك ماندن سكونتگاهها

16- از بین رفتن اقتصاد، معیشت و مشاغل محلی و آداب و 
رسوم و فرهنگ های بومی منطقه

زیست  آلودگی های  و  جمعیت  ازدحام  ترافیك،  وجود   -17
محیطی ناشی از آن و در نتیجه كاهش رفاه ساكنین محلی
18- وجود نیروی كار آموزش ندیده و غیر حرفه ای محلی

19- علیرغم گسترش حجم گردشگران محدوده مورد بررسی 
از سرمایه گذاری الزم و مشاركت ساكنین محلی برای توسعه 
و تجهیز تاسیسات و تسهیات گردشگری كم بهره بوده است

20- فروش اراضی تحت مالكیت محلی به سرمایه داران غیر 
بومی و رونق بورس بازی زمین كه خروج ساكنان بومی از چرخه 
توسعه اقتصادی منطقه و عدم تناسب در سرمایه گذاری ها را 

در بر دارد

1- نزدیكی به كانشهر مشهد و سهولت دسترسی، منطقه مذكور را 
به گردشگاه تفرج های چند ساعته و حتی چند روزه و ییاقات تابستانی 

بدل ساخته است 
2- كمبود شدید فضاهای تفریحی، فراغتی و ورزشی در شهر مشهد 

3- باتوجه به نتایج حاصل از پرسشنامه، طرقبه با 87% آرا جذاب ترین 
علت  به  كه  می باشد  مشهد  شهر  نزدیك  ییاق  پربیننده ترین  و 
فاصله نسبتا كم امكان ارتباط آن با محدوده طرح و انتقال بخشی 

از گردشگران )از طریق مسیر فرعی كنگ به زشك و ... ( وجود دارد
4- احداث شبكه راه آهن شهری )مترو( در شهر مشهد و امتداد آن 

به منطقه 
5- حضور ساالنه میلیون ها توریست مذهبی در شهر مشهد و تمایل به 

بازدید ازمنطقه و اقامت در پهنه های گردشگری
6- وجود تمایل در مسافران و گروه های مختلف اجتماعی برای بازدید 
از شاندیز و زشك و آشنایی با فرهنگ و شیوه معیشت آن ها بواسطه 

تبلیغات گسترده )رسانه ای، كامی و نوشتاری(
7- نزدیكی به سایر سكونتگاه های روستایی واجد ارزش نظیر كنگ، 
ابرده، نغندر و وجود تنوع قومی- فرهنگی و معیشتی در آن ها كه 
عاوه بر ایجاد مزیت های رقابتی در منطقه سبب القای حس امنیت 

گردشگری نیز می گردد
8- گرایش به خرید زمین و سرمایه گذاری از مشهد به سمت منطقه 
شاندیز و پیرامون آن و همچنین تمایل سرمایه گذاران به مشاركت در 

تهیه و اجرای طرح ها 
9- وجود نیروی كار ماهر شاغل در شهرها كه تمایل به اشتغال در 

منطقه دارند )كفاشی، صنایع چوبی و تبدیلی(
10- براساس نتایج حاصل از پرسشنامه در صورت وجود یك ویژگی 
بزرگ و منحصر به فرد در محدوده )طبیعی یا كالبدی( گردشگران و 
مراجعان حتی علیرغم پرداخت ورودی نیز به دیدن آن متمایل اند، 
گردشگری  بین المللی  نمونه  منطقه  پرسشنامه  اساس  بر  همچنین 
شاندیز جمعیت شهرنشین به گردشگری های مهیج و ریاضت بخش 

بسیار عاقه نشان داده اند 

تهدیدها

1- وجود گسل های مهم در نزدیكی منطقه مورد بررسی و قرار گیری 
آن در ناحیه سانحه خیز با خطر باالی زمین لرزه

2- بهمن گیر بودن نواحی كوهستانی واقع در حاشیه جنوبی منطقه 
3- امكان بروز سیاب در رودخانه زشك و سرشاخه های منشعب 

از آن
4- وجود خشكسالی های پیاپی در چند دهه اخیر

5- استفاده بی رویه و بدون برنامه گردشگران از منابع طبیعی به ویژه 
باغ ها و فضاهای سبز و در معرض خطر بودن اكوسیستم های دره ای 

بخصوص دره زشك در اثر فشار گردشگران 
6- تمایل شدید به خرید چوب از منطقه خصوصا متاثر از وجود چوب 

بری ها و صنایع چوبی مجاور
7- كاهش نرخ رشد گردشگران و زوار شهر مشهد و همچنین طول 

دوره سفر و مدت اقامت آن ها
8- وجود طرح های مشابه رقیب و توجه جدی به توسعه آن ها

9- عدم وجود مراكز اطاع رسانی و تبلیغاتی مناسب در خصوص 
معرفی جاذبه های گردشگری 

10- عدم حضور و فعالیت نهادهای اصلی و رسمی در روند توسعه گردشگری 

جدول -1 ماتریس SWOT حوزه آبریز رودخانه زشك شاندیز
پـس از شناسـایی عوامـل اصلـی محیط درونـی و بیرونی ماتریـس ارزیابی عوامل درونـی )IFE( و بیرونـی )EFE( كه درواقع مبنایی جهت شناسـایی و 

ارزیابـی گزینه هـای اسـتراتژی و انتخـاب بهترین اسـتراتژی ها را بدسـت می دهد، تدویـن می گردد. 
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جدول زیر تنها نتایج حاصل از این بررسی را در محدوده مورد نظر نشان می دهد. 
امتیازنمرهضریبعوامل اصلی محیط درونی و بیرونیشرح

)IFE( عوامل اصلی محیط درونی

نقاط قوت

10.03340.13- تنوع در شیب زمین و ژئومورفولوژی منطقه و تلفیق جاذبه های اكوسیستم دشتی، تپه ماهوری، دره ای و كوهستانی در فاصله ای نه چندان دور از یكدیگر
 ... .  ... .  ... . 2و ... . 

200.02530.08- وجود لهجه خاص كه شباهت زیادی با لهجه نیشابوری و خراسانی دارد و همچنین وجود اسامی، افعال، حروف و اصوات معنی دار در گویش مردم

ف
نقاط ضع

0.02910.03وجود پدیده زمین لغزش و خزش در شیب ها و حریم رودخانه زشك- 1
 ... .  ... .  ... . 2و ... . 

20- فروش اراضی تحت مالكیت محلی به سرمایه داران غیر بومی و رونق بورس بازی زمین كه خروج ساكنان بومی از چرخه توسعه اقتصادی منطقه و 
0.03310.03عدم تناسب در سرمایه گذاری ها را در بر دارد

2.41ـ1جمع

)EFE( عوامل اصلی محیط بیرونی

فرصتها

10.06730.20- نزدیكی به كانشهر مشهد و سهولت دسترسی، منطقه مذكور را به گردشگاه تفرج های چند ساعته و حتی چند روزه و ییاقات تابستانی بدل ساخته است 
 ... .  ... .  ... . 2و ... . 

10- براساس نتایج حاصل از پرسشنامه در صورت وجود یك ویژگی بزرگ و منحصر به فرد در محدوده )طبیعی یا كالبدی( گردشگران و مراجعان حتی 
0.05310.05علیرغم پرداخت ورودی نیز به دیدن آن متمایل اند

تهدیدها

10.05310.05- وجود گسل های مهم در نزدیكی منطقه مورد بررسی و قرارگیری آن در ناحیه سانحه خیز با خطر باالی زمین لرزه
 ... .  ... .  ... . 2و ... . 

100.05320.11- عدم حضور و فعالیت نهادهای اصلی و رسمی در روند توسعه گردشگری 
1.83ـ1جمع

جدول 2 - ماتریس ارزیابی عوامل اصلی محیط درونی و بیرونی

پـس از ایـن مرحلـه نیـز ابتدا راهبردها و اسـتراتژی های چهارگانـه SO. WO. ST. WT حاصل از تحلیل ماتریس SWOT و مقایسـه دودویی عوامل 
درونـی و بیرونـی و ایجـاد ارتباط میان آن ها، به شـرح جدول زیر اسـتخراج می شـوند. 

)SO( استراتژی های تهاجمی)WO( استراتژی های انطباقی)ST( استراتژی های اقتضایی

1- )حفاظت، بهسازی و احیاء بافت های ارزشمند روستایی و سكونت گاه های قدیمی، قلعه ها و ... با 
تاكید بر ساختار كالبدی و عملكردی آن ها(، )قوت كالبدی و اجتماعی فرصت كالبدی و اجتماعی(

2-هدایت آب های سطحی به باالدست در طول سال خصوصا در فصول غیر آبیاری به منظور نفوذ آب 
به الیه های پایینی جهت احیاء چشمه ها و شكل گیری خطوط سبز و پیاده و همچنین ایجاد پهنه هایی 

جهت برخورداری از بركه ها و مخازن طبیعی آب )قوت محیطی فرصت محیطی و اجتماعی(
3- استفاده از تلفیق توپوگرافی و آب در قالب های مختلف نظیر آبشارها، محوطه های صخره نوردی 

و ... )قوت محیطی فرصت اجتماعی( 
4- استفاده از انرژی های پاك نظیر آب و باد و خورشید به صورت نمادین و عملیاتی در مقیاس خرد 
نظیر آسیاب آبی، برق بادی و ... و همچنین استفاده از پتانسیل های جمعیتی در قالب های مختلف 
انرژی انسانی از جمله پارك های تندرستی، گسترش فضاهای سبز یادمانی، مراكز استراحتگاهی پس 

از درمان و اوزن درمانی )قوت محیطی و كالبدی فرصت اجتماعی و اقتصادی( 
5- برقراری ارتباط مناسب با سایر پهنه های گردشگری و با ارزش همجوار جهت جلوگیری از توسعه 
ناموزون منطقه و كاهش فشار تخریبی وارد بر آن )قوت كالبدی و محیطی فرصت اجتماعی و 

محیطی(
6- بهره گیری همزمان از قابلیت های مختلف عملكردی منطقه از جمله گردشگری، توسعه باغداری، 
دامداری و پرورش آبزیان و صنایع كوچك به منظور ایجاد زمینه های اشتغال، توسعه مشاغل بومی، 
فرصت  محیطی  )قوت  مهاجرت ها  از  جلوگیری  و  محلی  خانوارهای  اقتصادی  بنیان های  تقویت 

اجتماعی و اقتصادی(
7- عرضه محصوالت و خدمات متنوع گردشگری در طول سال و همچنین عرضه محصوالت 
فصلی نظیر اسكی و سایر ورزش های زمستانی و تابستانی به منظور جذب جمعیت بیشتر و ماندگاری 

طوالنی تر )قوت محیطی فرصت اقتصادی و اجتماعی( 
8- گسترش فعالیت های وابسته كشاورزی و باغداری همچون باغ های موضوعی، پارك های تحقیقاتی 

و ... )قوت محیطی فرصت اجتماعی(
9- احیاء و گسترش گونه های گیاهی بومی  و با ارزش حفاظتی و منظر ساز نظیر ارغوان، جنگل های 

ارس و سماق كوهی )قوت محیطی فرصت اجتماعی(
10- توجه به گسترش فعالیت های وابسته جانوری نظیر نگهداری و تولید مثل وحوش و ... )قوت 

محیطی فرصت اجتماعی(
11- تجهیز و ایمن سازی محورها و محدوده های مناسب طبیعی جهت گسترش انواع فعالیت های 

گسترده عمومی و حفاظتی خصوصا در ارتفاعات )قوت محیطی فرصت اجتماعی(
12- بهره گیری از ایام و مراسم خاص و بازی های محلی جهت حفظ فرهنگ بومی منطقه و افزایش 

جاذبه های گردشگری )قوت اجتماعی فرصت اقتصادی(

1-گسترش خدمات گردشگری در داخل بافت های 
فرصت  كالبدی  و  اجتماعی  )ضعف  روستایی 

اجتماعی و اقتصادی(
2- ساماندهی مراكز جمعیتی موقت احداث شده 
هدایت  جهت  رویه  بی  گسترش  از  جلوگیری  و 
شكل گیری و تجمع آن ها )وفق نظر ضوابط حریم 

شهر شاندیز(، )ضعف كالبدی فرصت اجتماعی(
3-گسترش صنایع تبدیلی كوچك مقیاس خانگی 
فرصت  اقتصادی  )ضعف  منطقه  در  متوسط  و 

اقتصادی( 
موجود،  راه های  شبكه  تجهیز  و  ساماندهی   -4
همچنین ایجاد و توسعه مسیرهای پیاده و احیاء 
حفظ  بر  تكیه  با  روستایی  و  باغی  كوچه  معابر 
مشخصات كالبدی آن ها )ضعف كالبدی فرصت 

اجتماعی(
نیروی  برای  آموزشی  دوره های  برگزاری   -5
و  گردشگران  همچنین  و  محلی  ساكنین  و  كار 
بازدید كنندگان منطقه در راستای نیل به توسعه پایدار 

)ضعف اجتماعی و محیطی فرصت اقتصادی(
6- طراحی و احداث شبكه فاضاب و جمع آوری 
زباله برای سكونتگاه های روستایی و مراكز خدمات 

گردشگری )ضعف محیطی فرصت اجتماعی(
از  7- تدوین ضوابط و مقرراتی جهت جلوگیری 
تغییر كاربری اراضی و تفكیك آن ها، قطع ارتباط 
و  مصالح  از  استفاده  و  اطراف  مناظر  با  بصری 
)ضعف  جدید  ساخت وسازهای  بومی در  معماری 

كالبدی فرصت كالبدی و اجتماعی(
تداوم  و  بومی )زمین(  ساكنان  سرمایه  حفظ   -8
منطقه  توسعه  روند  در  آن ها  مشاركت  و  حضور 

)ضعف اقتصادی فرصت اقتصادی و اجتماعی(

1-تاش در جهت ذخیره كردن رواناب های 
در مقیاس كان  فصلی در محدوده طرح 
كاهش  با  آبیاری  شیوه  اصاح  و  خرد  و 
تدریجی روش غرقابی و گسترش شیوه های 

نوین )قوت محیطی تهدید محیطی(
2-معرفی و تبلیغ ویژگی های محدوده طرح 
در مقیاس كان و خرد )قوت محیطی تهدید 

اجتماعی(

)WT( استراتژی های تدافعی

خدمات  شكل گیری  و  ایجاد  به  1-توجه 
عمومی و پاركینگ ها و ساماندهی پارك های 

حاشیه ای )ضعف كالبدی تهدید اجتماعی(
2-ساماندهی حریم و بستر رودخانه )ضعف 

كالبدی تهدید محیطی(
و  مراكز  شكل گیری  لزوم  به  3-توجه 
بحران  مواقع  در  امداد خصوصا  مسیرهای 
و تكمیل حلقه های جریان عبوری )ضعف 

كالبدی تهدید محیطی(
جهت  آبخوان داری  برنامه های  اجرای   -4
كنترل خیزاب ها و سیاب ها )ضعف كالبدی 

تهدید محیطی(
جهت  منابع  هماهنگ  مدیریت  ایجاد   -5
ادامه توسعه و بهره برداری در منطقه )ضعف 

محیطی و كالبدی تهدید اجتماعی(

SWOT جدول 3 - استراتژی های چهارگانه برگرفته از ماتریس
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سـپس بـا اسـتفاده از ماتریـس عوامـل داخلـی خارجـی IE و برحسـب امتیـازات نهایـی حاصـل از ماتریس ارزیابـی عوامـل داخلی و خارجـی، موقعیت 
موضـوع و محـدوده مورد بررسـی و اسـتراتژی های مناسـب برای آن ازمیـان موقعیت های چهارگانه فوق الذكر شـامل تهاجمی )SO(، محافظـه كارانه و 
انطباقـی )WO(، رقابتـی و اقتضایـی )ST( و تدافعـی )WT( مشـخص می گـردد. الزم بـه ذكر اسـت كه جهت اتخـاذ اسـتراتژی های تركیبی، میانگین 
و انحـراف معیـار نمـرات در ماتریس های IFE و EFE محاسـبه شـده و سـپس با اسـتفاده از فرمـول X±S و تعیین یك محدوده اطمینـان اولویت رده 

دوم اسـتراتژی ها نیـز بدسـت می آید. 
بنابرایـن همانطـور كه ماحظه می شـود بر اسـاس نقطـه تاقی مجموع 
امتیازات نهایی بدسـت آمده از ماتریس های IFE و EFE اسـتراتژی های 
مناسـب بـرای كاهـش پیامدهـای ناشـی از گردشـگری در حوضـه آبریز 
رودخانـه زشـك شـاندیز در موقعیـت اسـتراتژی های تدافعی قـرار گرفته 
اسـت كـه درواقع به كاهش نقاط ضعـف داخلی جهت مبـارزه با تهدیدات 
خارجـی تاكیـد دارند. همچنین با توجه به میانگیـن و انحراف معیار نمرات 
اختصـاص داده شـده بـه عوامـل درونی و بیرونـی، اسـتراتژی های رقابتی 
اقتضایـی كـه بـا اسـتفاده از نقـاط قـوت سـعی در كاهـش اثـر تهدیدات 

خارجـی دارنـد نیـز در اولویت بعـدی قـرار گرفته اند. 
اسـتراتژیك  برنامه ریـزی  ماتریـس  از  اسـتفاده  بـا  نهایـی  مرحلـه  در 
كمی )QSPM( گزینه های مختلف اسـتراتژیك شناسـایی شده در مراحل 
قبـل، بـه شـیوه های عینـی و بـدون اعمال نظر شـخصی مـورد ارزیابی و 
قضـاوت قـرار می گیرنـد. درواقع ایـن ماتریس انتخـاب اسـتراتژی ها را بر 
اسـاس جذابیت نسـبی آن ها دنبـال كرده و بـا اولویت بندی اسـتراتژی ها 
به مدیران نشـان می دهد كه در اجرا بایسـتی به كدامیك توجه بیشـتری 
مبـذول نمایندجـدول زیر اولویـت بندی اسـتراتژی های تدافعـی و رقابتی 

بـرای موضـوع و محـدوده مورد بررسـی را نشـان می دهد. 
الزم بـه ذكـر اسـت كـه اولویـت بنـدی اسـتراتژی ها یكبار بصـورت تركیبـی و باردیگر بصـورت مجزا و تفكیـك شـده در دو موقعیت تدافعـی و رقابتی 
صـورت پذیرفتـه و در هـر دو حالـت راهبـرد ایجـاد مدیریـت هماهنـگ منابع جهـت ادامه توسـعه و بهره بـرداری در منطقـه، اولویت نخسـت را به خود 

اختصاص داده اسـت. 
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8482.5853.532 .9023 .8082 .0312 .8133 .22جمع كل

5364172ـاولویت تركیبی

4253176ـاولویت تفكیكی

جدول 5- ماتریس برنامه ریزی استراتژیك كمی و اولویت بندی استراتژی ها بر اساس مجموع نمرات جذابیت
5( نتیجه گیری 

در ایـن تحقیـق سـعی بـر ایـن بـوده اسـت كه از یـك طرف با در نظـر گرفتن سـه آیتم اصلی پایـداری، بهـره وری و رفـاه )رئوس مثلث توسـعه پایدار( 
بـه عنـوان اهـداف كان كـه بـی توجهـی بـه آن ها هزینه هـای اجتماعـی، اقتصادی و زیسـت محیطـی زیادی را بـر محدوده طـرح و محیـط پیرامون 
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آنچه پیش روی شماسـت، نخسـتین اثری اسـت كه در باره عكاسـی معماری 
بـه زبـان فارسـی ترجمـه شـده اسـت. »نورمـن مـك گـراث« از معتبرترین 
عكاسـان این رشـته اسـت و ترجمه حاضـر از روی آخریـن ویرایش كتاب كه 
همـراه بـا تجدیدنظـر و اضافات بسـیاری می باشـد، انجـام گرفته اسـت. این 
كتـاب توسـط انتشارات»واتسـون-گوپیل« كه یكی از مشـهورترین ناشـران 
 Inside آثـار هنـر و معمـاری جهان اسـت، در امریكا چاپ شـده و با عنـوان
and Out Photographing Building روانـه بـازار گردیـده اسـت. 
تصـور منظرهـای مختلـف بـدون عكـس میسـر نیسـت، انسـان زاویـه دید 
محـدودی دارد ولـی عكاسـی بـا اسـتفاده از ابزارهـای خـاص خـود می تواند 

دیدگاه هـای مختلفـی در معـرض دیـد بیننـده قـرار دهـد. 
همچنین ثبت تصویرهای معماری مسـتنداتی اسـت كه با رجوع به آن معمار 
می توانـد ایـده خـود را تعالی بخشـد و از سـوی دیگـر بیننده به وسـیله آن به 

درك ذات اثر قایل شـود. 
صنعتـی،  عـكاس  معمـاری،  عـكاس  می تواندمعمـار،  كتـاب  خواننـده 
دانشـجوی عكاسـی و یـا حتـی مراجعـی باشـد كـه می خواهـد سـفارش 
فصـول  طریـف  از  راحتـی  بـه  بدهـد،  را  خـود  سـاختمان  از  عكاسـی 
می شـود.  آشـنا  معمـاری  عكاسـی  ویژگی هـای  بـا  كتـاب  مختلـف 
ایـن كتـاب یـازده فصـل دارد كـه همـه بـا عكس هـا و توضیحاتـی راجع به 
طـرز ویـژه عكـس بـرداری از آن صحنه، همراه اسـت. فصل اول بـا دقت در 
مسـائل جانبی ولی اساسـی برای عكاس و مراجع، هر دو سـوی ذینفع را آگاه 
می سـازد. ددر فصـل دوم منظـور و هدف نهایی از عكاسـی را بـه لحاظ نحوه 
اسـتفاده و كاربـرد عكس هـای گرفته شـده، مشـخص می سـازد. فصل سـوم 
بـه انتخـاب ابـزار می پـردازد. انـواع دوربین هـا، لوازم جانبـی و كاربـرد آن ها را 
توضیـح می دهـد. در فصل چهارم انـواع فیلم ها، پاالیه هـا و تكنیك های ویژه 
را شـرح داده و در فصـل پنجـم بـه توضیح نكات اساسـی در عكاسـی داخلی 
ماننـد انـواع نورهـای طبیعـی و مصنوعـی، عدسـی ها و نحوه تركیـب بندی 
عكـس می پـردازد. فصـل ششـم روش هـا و معیارهـای عكاسـی را بـه طـور 
خاصـه شـرح داده و از چنـد سـبك ویـژه در عكاسـی معماری یـاد می كند. 
در فصل هـای هفتـم، هشـتم و نهـم به ترتیب بـه نحوه عكاسـی از فضاهای 
مسـكونی، فضاهـای اداری و فضاهای عمومی پرداخته و ویژگـی انواع برخورد 
بـا ایـن فضاهـا را بـه كمك عكس ها شـرح می دهـد. در فصل دهم به شـرح 
عكاسـی از نمـای بیـرون سـاختمان های متفـاوت مثل نمای سـاختمان های 
بـزرگ شـهری یا خانه های سـنتی می پـردازد و در بخش آخر، فصـل یازدهم، 

عكاسـی در موقعیت هـای ویـژه را توضیـح می دهد. 

آن تحمیـل خواهـد نمـود و از طرف دیگر بـا توجه به شـناخت امكانات و 
محدودیت هـای موجـود و دسـته بندی مسـائل اصلی و عمده در راسـتای 
اهـداف و چشـم انداز تدوین شـده، راهبردهـا و اقدامـات الزم جهت رفع یا 
تعدیـل آن هـا و هدایـت به سـمت گردشـگری پایـدار اتخاذ گـردد. بدین 
منظـور بـر اسـاس قابلیت هـا و محدودیت هـای درونـی و بیرونـی منطقه 
شـامل نقـاط قـوت و ضعف و فرصت هـا و تهدیدها و با اسـتفاده از تحلیل 
ماتریـس SWOT و ایجـاد ارتبـاط منطقـی میان عوامل تشـكیل دهنده 
آن راهبردهـای چهارگانـه مربوطـه شناسـایی شـده اند. سـپس بر اسـاس 
ماتریـس ارزیابی عوامـل داخلی خارجی IE مشـخص گردیده كه موضوع 
و محـدوده مـورد بررسـی در موقعیـت تدافعـی و رقابتی قـرار گرفته و این 
امـر لـزوم توجـه به كاهش نقـاط ضعف داخلـی جهت مبارزه بـا تهدیدات 
خارجـی و همچنیـن كاهـش اثـر تهدیـدات بـا اسـتفاده از نقـاط قـوت را 
نشـان می دهـد. سـپس اولویت بنـدی راهبردهـا و اسـتراتژی های درنظر 
گرفتـه شـده جهت دسـتیابی این مهم با اسـتفاده از ماتریـس برنامه ریزی 
اسـتراتژیك كمـی )QSPM( و نمـره جذابیـت اختصـاص یافته بـه آن ها 
صـورت پذیرفتـه اسـت. نتایـج حاصـل از ایـن بخـش نشـان می دهـد 
مهم تریـن اسـتراتژی شناسـایی شـده جهت كاهـش پیامدهای ناشـی از 
گردشـگری در حوضـه آبریـز رودخانـه زشـك شـاندیز كه بایسـتی مورد 
توجـه ویـژه مدیـران مربوطه قـرار گیرد، ایجـاد مدیریـت هماهنگ منابع 
جهـت ادامـه توسـعه و بهره بـرداری در منطقـه می باشـد كـه از انطبـاق 
ضعـف محیطـی و كالبـدی با تهدیـد اجتماعـی و مدیریتی برگرفته شـده 
اسـت. همچنین شـایان ذكر اسـت سـایر اسـتراتژی های گزینش شده به 
ترتیـب اولویـت و اهمیـت آن ها جهـت اجرا عبارتنـد از: سـاماندهی حریم 
و بسـتر رودخانـه، برنامه هـای آبخـوان داری جهـت كنتـرل خیزاب هـا و 
سـیاب ها، توجـه به ایجـاد و شـكل گیری خدمات عمومـی و پاركینگ ها 
و سـاماندهی پارك هـای حاشـیه ای، توجه بـه لزوم شـكل گیری مراكز و 
مسـیرهای امـداد خصوصـا در مواقـع بحـران و تكمیل حلقه هـای جریان 
عبـوری، معرفـی و تبلیـغ ویژگی هـای محـدوده طرح در مقیـاس كان و 
خـرد و نهایتـا تاش در جهت ذخیره كـردن رواناب های فصلی در مقیاس 
كان و خـرد و اصـاح شـیوه آبیاری بـا كاهش تدریجـی روش غرقابی و 

گسـترش شـیوه های نوین. 
بنابرایـن ماحظـه می گردد اسـتفاده از این روش تحت عنـوان چهارچوب 
جامـع تدویـن اسـتراتژی می توانـد راهگشـای برنامـه ریـزان و مدیـران 
اجرایـی در شناسـایی، ارزیابـی و انتخـاب گزینه های اسـتراتژیك یاشـد. 

6( منابع 
1( آجیلیـان ممتـاز، شـیوا، پایـان نامـه كارشناسـی شهرسـازی، 1385، ارزیابـی اثـرات اسـتقرار 
رسـتوران ها بـر شـاخص های كمـی و كیفـی رودخانـه زشـك، اسـتاد راهنمـا: علـی همائـی فـر 

اسـامی واحد مشـهد آزاد  دانشـگاه  )انفجـاری(، 
2( اردسـتانی، محسـن، 1387، مبانی گردشگی روستایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی ، چاپ اول 
3( شـارپلی، جولیا، 1380، گردشـگری روسـتایی، ترجمه: دكتر رحمت الــله منشـی زاده و فاطمه 

نصیری، انتشـارات منشـی، چاپ اول
4( كاظمی، مهدی، 1386، مدیریت گردشگری، انتشارات سمت، چاپ دوم

5( كرباسی، عبدالرضا، 1386، مدیریت استراتژیك در محیط زیست، انتشارات كاوش قلم، چاپ اول
6( مشـهودی، سـهراب، 1389، قابلیـت سـنجی زمیـن روسـتایی، بنیاد مسـكن انقاب اسـامی، 

اول چاپ 
7( منشی زاده، رحمت الـله، 1384، اندر مقوله گردشگری، انتشارات پیام مولف، چاپ اول

8( مهندسـین مشـاور بافـت شـهر، 1385، مطالعـات طـرح راهبردی گردشـگری منطقـه طرقبه و 
شـاندیز، مقیاس میانی
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مصطفی آتش افزون | عضو کمیسیون صرفه جویی انرژی 

| مقالـه | صرفه جویی
در حـال حاضر در سـاختمان های نوسـاز، شیشـه اغلـب به عنوان یك 
جـزء جدایـی ناپذیر از سـازه مطرح اسـت كه همواره بخشـی از نمای 

آن را بـه خود اختصـاص می دهد. 
بسـیاری از اوقات در هنگام بازسـازی ساختمان های قدیمی نیز اجزای 
شیشـه ای به جای نمای سنتی سـاختمان مورد استفاده قرار می گیرند. 
طبعا استفاده از نمای شیشه ای بایستی با در نظر گرفتن عوامل زیر باشد: 

1- پایداری و مقاومت مكانیكی
2- ایمنی در برابر آتش سوزی

3- ایمنی در هنگام استفاده
4- قابلیت جلوگیری از انتقال سرو صدا

5- جلوگیری از اتاف انرژی در ساختمان
 تمامی  محصوالتی كه در یك ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند باید 
با معیارهای ارائه شده در مقررات ملی ساختمان مطابقت داشته باشند. 
در مباحـث 19، 18، 5، 4، 3 در ارتبـاط بـا نماهـای شیشـه ای الزاماتی 
طـرح گردیـده كه بایسـتی در طراحـی و اجرای سـاختمان ها به دقت 

مورد بررسـی قـرار گیرند. 
در صورتـی كـه نمای سـاختمان دارای پوشـش حداقـل 60 درصد از 

شیشـه باشـد نمای شیشـه نامیده و به دو دسـته تقسـیم می شـود: 
الف- نمای شیشه ای پیوسته: 

بـه نمایـی شیشـه ای اطاق می گـردد كه دارای سـطوحی از شیشـه 
باشـد بطوری كه در تقسـیم آن به 20 مترمربع و بیشـتر، جداكننده ای 

با مصالـح دیگر در بین نباشـد. 
ب- نمای شیشه ای ناپیوسته: 

بـه نمایـی شیشـه ای اطـاق می گردد كـه دارای سـطوح شیشـه ای 
باشـد كـه در تقسـیمات 20متر مربعـی آن، جداكننده هایـی با مصالح 

دیگر وجود داشـته باشـد. 
بـه نمـای شیشـه ای در  اكنـون محدودیت هـا و مقـررات مربـوط 

سـاختمان هامی پردازیم. 
طبق مقررات مبحث چهارم اسـتفاده از نماهای شیشـه ای پیوسـته در 
ساختمان های مسكونی ممنوع است و در ساختمان های غیرمسكونی 
نیـز سـطوح شـفاف نمـای شیشـه ای در سـاختمان بایـد بـه صورتی 

الزامـات مقـررات ملـی در 
نماهـای شیشـه ای
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سومین همایش سوخت، انرژی و محیط زیست 
تاریخ برگزاری همایش: 
 26 و 27 شهریور 1392

محورهای همایش: 
سیاست گذاری و مدیریت انرژی

سیاست گذاری و مدیریت محیط زیست
امنیت انرژی

كارآفرینی در حوزه های مرتبط با انرژی
انرژیهای تجدیدپذیر

عرضه و تقاضای سوخت
اثرات زیست محیطی استفاده از منابع مختلف انرژی

روش های نوین پایش و حذف آالینده ها
سوخت های جایگزین
بازیابی سوخت و انرژی

بهینه سازی مصرف انرژی
تبدیل و ذخیره انرژی

شبیه سازی و مدل سازی سیستم های انرژی
فن آوری های نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی

)CHP( تولید انرژی غیرمتمركز و سیستم های همزمان حرارت و برق

برگزار كنندگان: 
 پژوهشكده مواد و انرژی

ncfee. merc. ac. ir :سایت همایش

تلفن تماس دبیرخانه: 026-36204137

آدرس دبیرخانه: 
 كرج، مشكین دشت، بلوار امام خمینی )ره(، پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشكده انرژی

ncfee@merc. ac. ir :ایمیل

تعبیـه شـوند كه امكان ریزش شیشـه به فضـای باز و معبـر عمومی وجود 
نداشـته باشـد. در این سـاختمان ها رعایت فاصله حداقل دومتر بین نما تا 
پیاده رو و خط محدوده زمین الزامی اسـت در ضمن كلیه سـطوح شیشه ای 
مجـاور فضـای بـاز و معبـر بـا عرض بیـش از نود سـانتی متر و مسـاحت 
بیـش از یـك و نیـم مترمربـع بایـد از شیشـه ایمنـی وغیرریزنـده باشـد. 
اسـتفاده از شیشـه های ایمنـی بـا اتصـاالت مسـتحكم از شـرایط اولیـه 

سـاختمان های بـا نمـای شیشـه ای می باشـد. 
در طراحی نمای شیشـه ای در سـاختمان )اعم از نمای شیشه ای پیوسته یا 
ناپیوسـته( انجام محاسـبات حرارتی براسـاس مفاد مبحث نوزدهم مقررات 
ملـی سـاختمان الزامی اسـت. مقدار سـطوح نورگـذر از نظر انتقـال حرارت 
در سـاختمان بسـیار موثـر اسـت. به علـت مقاومت حرارتی اندك سـطوح 
نورگـذر نسـبت بـه دیگـر اجـزای پوسـته خارجـی، هرقـدر مقدار سـطوح 
نورگـذر نسـبت بـه سـطح پوسـته خارجی كمتـر باشـد، اتاف حـرارت از 
سـاختمان كاهـش خواهـد یافت. در نتیجـه، در نظر گرفتن مقـدار كافی و 
مناسـب سـطوح نورگـذر، ضمن تامین نور مناسـب برای فضاهـای داخل، 

موجـب كاهش انتقـال حـرارت به خارج خواهد شـد. 
البتـه در بیـن نماهـای مختلـف یـك سـاختمان، سـطوح نورگـذر جنوبی 
عملكـرد حرارتـی بهتـری دارنـد و به جذب انرژی تابشـی خورشـید، برای 
تامیـن بخشـی از گرمـای مـورد نیاز در اوقات سـرد كمـك می كنند. بهتر 
اسـت در جبهه هـای سـرد و نامطلوب سـاختمان، مقـدار سـطوح نورگذر، 
بـه حداقـل میـزان مورد نیـاز بـرای تامین روشـنایی طبیعی كاهـش یابد. 
بطـور كلـی انـواع مختلفـی از شیشـه ها بـا ویژگی هـا و خـواص مختلف 
بـه بـازار عرضـه می شـوند كه هر یـك قابلیـت بـرآورده كـردن نیازهای 
خاصـی را دارنـد. بـرای نمونـه می تـوان بـه شیشـه های آبـكاری شـده، 
شیشـه های ایمنـی تقویـت شـده بـا الیـاف شیشـه، شیشـه های امنیتی و 
سـایر شیشـه های مخصوصی كه برای كاربردهای ویژه طراحی و سـاخته 

اشـاره كرد.  می شـوند 
از  بایـد  سـاختمان  در  اسـتفاده  مـورد  شیشـه های  نیـز  اوقـات  گاهـی 
ویژگی هـای خاصـی مانند مقاومـت در برابـر آتش، كاهش بهـره گرمایی 
خورشـید، عایقـكاری حرارتـی، عایقـكاری صوتـی، محـدود كـردن دید و 

جلوگیـری از بازتـاب نـور خورشـید برخـوردار باشـند. 
در مواقعـی كـه شیشـه در بخش های وسـیعی از سـاختمان مورد اسـتفاده 
قرار گرفته، شـرایط بحرانی یا الزامات ویژه ای بر سـاختمان حكمفرماست. 
ارزیابـی ریسـك یكـی از مراحلـی اسـت كـه نبایـد در هنـگام طراحـی 
سـاختمان نادیـده گرفتـه شـود از طرفـی شیشـه ماده سـختی اسـت كه 
قابلیـت چندان باالیی در جذب امواج صوتی منتشـر شـده در محیط ندارد. 
بنابراین شیشـه معموال ماده مناسـبی برای عایقكاری صوتی ساختمان به 
شـمار نمی رود. هنگامی كه در بخش اعظمی از نمای سـاختمان از شیشـه 
اسـتفاده می شـود، احتمـال انتقـال سـروصدا و یـا بازتـاب امـواج صوتی و 

تاثیـر نامطلـوب آن بـر محیط داخـل سـاختمان افزایش پیـدا می كند. 
در ایـن مواقـع اسـتفاده از عایق هـای صوتـی بـه منظـور جلوگیـری از 
ورود سـرو صـدای خارجـی ضـروری اسـت، عایقـكاری مـورد نیـاز برای 
شیشـه های سـاختمان به عوامل متعـددی از قبیل جرم صفحات شیشـه، 
اختـاف ضخامـت، فاصله بیـن جدارهـا و گازی كه رای پركـردن فاصله 

بیـن آن هـا مـورد اسـتفاده قـرار می گیرند بسـتگی خواهد داشـت. 

منابع 
مباحث 3-4-5-18 و 19مقررات ملّی ساختمان
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حجت مروه | کارشناس مکانیک و کارشناس رسمی سازمان نظام 
 h.marve@yahoo.com | مهندسی ساختمان

چكیده 
مقالـه زیـر از لحاظ هدف كاربـردی و از نظر روش انجـام، توصیفی-
پیمایش بوده و برگرفته از پروژه ای پژوهشـی اسـت كه جدا از بخش 
نظـری وارد فـاز عملیاتی نیز شـده اسـت. آمار باالی ساخت وسـازها، 
میـزان سـرمایه گذاری ها، پاییـن بـودن عمـر سـاختمان در ایـران، 
لـزوم توجـه بـه بهینه سـازی در مصرف انـرژی، ارتقای سـطح كیفی 
تجهیـزات سـاختمانی و سـرعت به روز شـدن این صنعـت در جهان 
امـروز واقعیتـی اسـت كـه حصـول آن هـا به همـراه مسـایل دیگری 
نظیـر ممانعـت از تداخـل فازهـای مختلـف اجرایی، كاهـش ضریب 
خطـا در طراحـی و اجرا، تحقـق برنامه زمان بندی و ... مسـتلزم وجود 
و حضـور فعـال مدیریـت تخصصـی در این صنعت می باشـد. لـذا در 
ایـن مقالـه بـه تأثیـرات واگذاری امـور مشـاوره، طراحی و نظـارت به 
شـركت های مهندسـین مشـاور انـرژی پرداختـه ام. از طـرف دیگر به 
منظـور وارسـی نحـوه پیاده سـازی ایـن اصـول و نیز جهـت اطمینان 
از صحـت و سـقم كار نیـاز اسـت شـركت های مهندسـین مشـاور 
دارای واحـد كنتـرل پـروژه جهـت ارزیابـی عملكـرد سیسـتم خود و 
شـركت های مجـری باشـند كه ضمن ارایـه دالیل مربوطـه، تأثیرات 

حضـور آن نیـز خاصه ذكر شـده اسـت. 

کلید واژه ها 
نظـارت عالیـه تأسیسـات، ارزیابـی عملكرد، كنتـرل پـروژه، مدیریت 

تخصصـی، شـركت مهندسـین مشـاور انرژی

1- مقدمه
مدیریت را می توان به سه رده كلی ذیل تقسیم بندی نمود: 

الف( مدیر ارشد
 ب( مدیر میانی

 ج( مدیر پایه و متخصص
كارفرمـا، ارائه دهنـده طرح كلی و تأمین كننـده مالی معموال مدیریت 
ارشـد را شـامل می شـوند كه نیاز اسـت تـا 30% تخصـص مربوطه را 
دارا باشـد. مدیـر میانی در ادارات و سـازمان های دولتـی، معاونت های 

| مقالـه | مکانیک

لــزوم مدیریــت تخصصــی 
در نظــارت عالیــه
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 ارتقای سطح اثربخشی اقدامات انچام شده
 برقراری تعادل میان كمیت و كیفیت برتر

 كاهش ضریب خطا و هزینه های پروژه
 افزایش راندمان سیستم و دستیابی به كیفیت برتر

رویكرد نوینرویكرد سنتیویژگی ها

معطوف به رشد و توسعه )بهبود عملكرد(معطوف به قضاوت )یادآوری عملكرد(رویكرد

مشورت دهنده و تسهیل كنندهقضاوت و اندازه گیری عملكرد )قاضی(نقش ارزیابی كننده

آیندهگذشتهدوره ارزیابی
استانداردهای 

ارزیابی
مخلوطی از نظر سازمان مربوطه و 

استانداردهای تعریف شده
قوانین نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان 

كشور با لحاظ نمودن استانداردهای مربوطه
رشد و توسعه ظرفیت ارزیابی شوندهكنترل ارزیابی شوندههدف عمده ارزیابی

رشد، توسعه و بهبود عملكردكنترل عملكردخروجی نظام

تعیین و شناسایی موفق ترین و اعطای پیامدهای ارزیابی
پاداش

ارائه خدمات مشاوره جهت بهبود مستمر و 
روزافزون فعالیت ها

جدول )1(: مقایسه نظارت و ارزیابی در دو رویكرد سنتی و نوین

3- بهبود نظارت و ارزیابی دقیق عملكرد عوامل موثر در تأسیسات
حلقـه مدیریـت و بهبود در هر اداره یا شـركت از چهار جزء به هم پیوسـته 

زیر تشـكیل شده است: 
الف( برنامه ریزی

ب( پیاده سازی
ج( نظارت و ارزیابی

د( اقدام اصاحی

شـركت های مهندسـین مشـاور می بایسـت دارای چهـار جزء فوق باشـند 
كه به دو جزی نخسـت آن به صورت خاصه در قسـمت پیشـین اشـاره 
شـد. نظـارت عالیـه و ارزیابی عملكـرد )كنترل پروژه( دو قسـمت از جزیی 
الینفـك بـه شـمار می رونـد. ناظر مسـئولیت كنتـرل عملكرد، شناسـایی 
نقـاط قوت و ضعف و مشـكات مجری و بالتبع تـاش در جهت افزایش 
قابلیت هـای مجـری و اصـاح فعالیت هـا را بـا عنایـت بـه شـاخص های 
تعییـن شـده و فرم های ارزیابـی عملكرد عهده دار اسـت، و گزارش حاصله 
عمومـا بـه صـورت ماهانـه و در قالـب بخـش اصلـی كنتـرل پـروژه بـه 
اطـاع مدیـران میانی و ارشـد می رسـد تا ضمـن ارزیابی دقیـق برنامه ها 
و فعالیت هـای انجـام شـده در جهـت نحـوه تخصیـص منابـع و امكانات 
و میـزان مشـاركت كاركنـان در اجـرای برنامه ها و لـزوم اجـرای اقدامات 

اصاحـی تصمیـم مناسـب را در سـریعترین حالت ممكن اخـذ نمایند. 
لـذا در همیـن راسـتا اصول شناسـایی شـده در یك نظـام ارزیابی عملكرد 

را بیـان می كنم: 
 حضور مدیران ارشد در ارزیابی عملكرد

 تبییـن یـك چهارچـوب اصولـی و یكسـان بـرای اندازه گیـری عملكرد 
پروژه هـای مشـابه

 هم خوانـی شـاخص های ارزیابـی بایـد قوانیـن نظام مهندسـی و مقررات 
ملـی سـاختمان را پوشـش دهد و همچنیـن اهـداف و راهبردهای تعریف 
شـده در قراردادهـای چندجانبـه را حمایت و پشـتیبانی نمایـد )ویژگی این 

شـاخص ها در ذیـل آمده اسـت(
 منطقی، عینی و ملموس بودن اهداف و برنامه های ارزیابی عملكرد

 اهـداف و برنامه هـای ارزیابـی عملكـرد بایـد توانایـی تبییـن الگوهـای 
رفتـاری ناظریـن مقیـم را دارا باشـد. 

 مسـئولیت و پاسـخ گویی بـرای دسـتیابی بـه نتایج به وضوح مشـخص 
و تفهیم شـود

مختلـف می باشـند كه مسـئولیت اجرایی كـردن طرح و پیگیری مسـائل 
مربوطـه را دارد. عامـل چهـارم پـروژه نیـز می تواند به عنوان تیـم حرفه ای 
در ایـن زمینـه به مدیـر میانی یاری رسـاند. مدیر میانی الزم اسـت حداقل 
60% تخصـص الزمه را در اختیار داشـته باشـد. مدیریـت پایه ومتخصص 
بـه شـركت های مهندسـین مشـاور بـا تخصص هـای مختلـف اتـاق 
می گـردد كـه پیاده سـازی كلیه نـكات اشاره شـده در چكیده مقاله توسـط 
ایـن رده مدیریتی ممكن اسـت لذا الزامی اسـت ضمـن دارا بودن تخصص 

مربوطـه بـا علم مدیریت اجرایی نیز آشـنا باشـند. 

2- شرکت های مهندسین مشاور و ممیز انرژی
 هـر شـركت مهندسـین مشـاور موفـق بـه منظـور برنامه ریـزی صحیح 
و پیاده سـازی اصـول مدیریتـی و تخصصـی خـود ضـروری اسـت دارای 

واحدهـای زیر باشـد: 
1- مدیریت 2- مهندسی 3- كنترل پروژه 4- خدمات مهندسی

در اسـتان خراسـان تعـداد معـدودی شـركت در رسـته مشـاوره و ممیزی 
انـرژی فعالیـت كـرده و هـر سـاله مـورد ارزیابـی مجـدد قـرار می گیرند. 
اعمـال مدیریـت در اینگونه شـركت ها باید توسـط كارشناسـی متخصص 
در یكـی از مقوله هـای مهندسـی تأسیسـات یـا معمـاری كـه بـا اصـول 
مدیریـت اجرایـی نیـز آشـنا اسـت صـورت پذیـرد و واحـد مهندسـی این 

شـركت ها نیـز می بایسـت بخش هـای زیـر را پوشـش دهنـد: 
 الف( تأسیسات برقی 
ب( تأسیسات مكانیكی

 ج( معماری

فعالیت شـرکت های مهندسـین مشـاور انرژی در صنعت سـاختمان به 
دو گونه اسـت: 

الـف( حضـور مسـتقل در پروژه بـه منظور مشـاوره، طراحی، نظـارت و یا 
ممیـزی انـرژی سـاختمان )باتوجه به نـوع پروژه(

ب ( همـكاری بـا یـك شـركت مهندسـین مشـاور دیگـر در رسـته های 
معماری و شهرسـازی، میراث فرهنگی و ... در قالب كارگروهی تخصصی 
بدیـن صـورت كـه شـركت مهندسـین مشـاور انـرژی بـا عقد قـراردادی 
داخلـی مسـئولیت های معطوف بـه فازهای مختلف تأسیسـاتی پروژه های 
طـرف قـرارداد شـركت مـادر را عهده دار می شـود. )نمونه موفـق این اقدام 
بـه كمك اداره كل راه وشهرسـازی خراسـان رضوی و بـا همكاری متقابل 
دو شـركت مهندسـین مشاور معماری وشهرسـازی و نیز مهندسین مشاور 

انـرژی در سـال91-1390 در این اسـتان اجرا شـد(. 

تأثیر حضور شـرکت های مهندسین مشـاور انرژی در فازهای مشاوره 
و طراحی تأسیسات و معماری

 ارائـه فـاز مطالعاتـی دقیـق بـا بررسـی تخصصـی ویژگی هـای مختلف 
پـروژه از لحـاظ كاربردی، شـرایط اقلیمـی  و ... 

 ارائـه راهكارهـای كاهـش بـار مصرف انـرژی در بخش هـای معماری و 
تأسیسات

 افزایش دقت تصمیم گیری كارفرما
 ارتقای سطح سیستم های مورد استفاده در پروژه

 طراحی دقیق فازهای1 و2 معماری و تأسیسات ضمن رعایت اصول فوق
 ارتقای سطح نظارت عالیه

 كنتـرل و ارزیابـی دقیـق چگونگی و روند اجـرای پروژه بـا رویكرد نوین 
)در جـدول زیر ارائه شـده اسـت(

 افزایش قدرت و سرعت تصمیم گیری
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دسـتگاه نظارت، سـرعت بخشـیدن در رسـیدگی به امور، كنترل و ارزیابی 
دقیـق و تخصصـی از نحـوه پیاده سـازی برنامه های تعیین شـده، برقراری 
تعـادل كیفیـت و كمیـت پروژه هـای اجرایـی، كاهـش خطـا و افزایـش 

راندمـان پروژه خواهد شـد. 
در پایـان بیـان این نكته را بسـیار واجـب می دانم؛ الف( همـكاری اینگونه 
شـركت ها و حضـور آن هـا در تعیین درجـه كیفیت و میزان سـتاره هتل ها 
بـه اصـاح و جهت دهـی مناسـب رونـد روبه رشـد صنعـت هتـل داری در 
كشـور كمـك شـایانی خواهـد كـرد و باتوجه به جایـگاه انـرژی و اهمیت 
روزافـزون آن الزامی اسـت. لذا بنده این مهم را با ریاسـت محتـرم اداره كل 
میراث فرهنگی و گردشـگری اسـتان خراسـان رضوی در میان گذاشـته و 
از طریـق دفتـر پژوهـش شـركت گاز اسـتان نیـز بـا ارائه چـارت عملكرد 
پیگیـر بـودم كـه امیـدوارم بـه نتایج قابـل قبولی برسـد. ب( لـزوم حضور 
كارشناسـان تأسیسـات آمـوزش دیـده و بـا سـابقه مـورد تأییـد سـازمان 
نظـام مهندسـی سـاختمان به عنوان مجـری ذیصـاح اجرای تأسیسـات 
پروژه هـای سـاختمانی تـا بـه سـاختمان سـازی بـه صـورت حرفـه ای و 

پرداخته شـود.  صنعتی 
خاطـر نشـان می شـود ایـن مقالـه برگرفتـه از پـروژه پژوهشـی شـركت 
مهندسـین مشـاور انرژی در استان خراسـان رضوی اسـت)1(. این شركت 
موضوع پژوهشـی را در صنعت انبوه سـازی سـاختمان در اسـتان خراسـان 
طـی یـك سـال بـا موفقیت بـه اجـرا درآورده اسـت كـه نتایـج آن نیز در 

پـروژه اش بـه صورت مسـتند ذكـر گردیده اسـت. 

منا بع 
پـروژه ی پژوهشـی شـركت  مشـاور انـرژی یكتـا آسـایش آفریـن پـاژ – تهیه شـده توسـط واحد 

آموزشـی و پژوهشـی- بهـار1391
 سایت شركت مهندسین مشاور انرژی یكتا آسایش آفرین پاژ: 

www. asapco. ir

 ارزیابی عملكرد ابزاری برای تحقق اهداف و راهبردها و رشد سازمان است
 وجود تخصص الزم ارزیابی كننده ها

 در تنظیـم اهـداف و برنامه ها و انتخاب روش هـای ارزیابی باید اقتضائات 
محیطی هر سـایت لحاظ شود. 

 برنامه هـای ارزیابـی عملكـرد بایـد به گونه ای باشـد كه قابلیـت اجرایی 
داشـته باشند. 

 ارزیابی عملكرد باید فرآیند مدیریت منابع انسـانی را در سـازمان تسـهیل 
و اثربخش نماید. 

 بـا تعبیه سـاز و كار بازخـور در فرآینـد ارزیابـی، امـكان مشـاركت افـراد 
صاحـب نظـر و ذینفـع پـروژه در جهت بـه كارگیـری عملیـات و اقدامات 

اصاحی میسـر گـردد. 
 سیسـتم های ارزیابی عملكرد نباید صرفا اطاعات را انباشـته كنند بلكه 

بایـد تصمیم گیرندگان را در فرآینـد تصمیم گیری یاری نمایند. 
 نظام ارزیابی عملكرد باید مثبت باشد نه بازدارنده

 واقع گرایی در ارزیابی عملكرد

بـرای پیـاده سـازی اقدامـات فـوق بایـد دارای شـاخص اندازه گیری 
مناسـبی باشـیم کـه ویژگی های چنین شـاخصی عبـارت اسـت از: 

 از راهبرد نشأت بگیرد. 
 درك آن آسان باشد. 

 بازخوری سر وقت، سریع ودقیق را فراهم سازد. 
 بـر كمیت هایـی اسـتوار باشـد كـه بتواند توسـط یـك كاربـر تنها تحت 

كنتـرل قـرار گیرد. 
 به اهداف مشخص مرتبط باشد. 

 بخشی از حلقه مدیریت باشد. 
 به وضوح تعریف شده باشد. 

 بر بهبود تمركز كند. 
 پایا باشد. )با گذشت زمان معناداری خود را از دست ندهد (

 هدف صریحی داشته باشد. 
 بر مبنای منبع داده و فرمول محاسبه صریحی استوار باشد. 

 برای برداشت های شخصی تعریف ثابت و مشخصی داشته باشد. 
 برای برداشت شخصی بجای اعداد صحیح از نسبت ها استفاده كند. 

 در فرمتی ثابت گزارش شود. 
 در اندازه گیری ها برمبنای روندها باشد نه برداشت های لحظه ای

 اطاعات مناسب فراهم سازد. 
 دقیـق باشـد دقیقـا در رابطـه بـا همـان چیـزی باشـد كـه اندازه گیـری 

می شـود. 
 عینی و نه نظری باشد. 

در نظـارت عالیـه و كنتـرل پـروژه می بایسـت كلیـه نـكات فـوق لحـاظ 
گـردد و بـا عنایـت بـه تخصصـی بـودن آن ها دسـتیابی بـه ایـن مهم در 
امـر تأسیسـات بـا حضور شـركت های مهندسـین مشـاور انـرژی در كنار 
شـركت های مهندسـین مشـاور دیگـر و یـا در قالـب زیرگـروه تخصصی 

ایشـان میسـر خواهد بود. 

4- نتیجه گیری
تفكیـك و واگـذاری مسـئولیت مدیریـت تخصصـی مربـوط بـه هر طرح 
در شـاخه های اصلـی ماننـد ابنیـه و تأسیسـات بـه شـركت های مشـاور 
متخصـص كـه دارای تجربه مفیـد و چهار جزء حلقه مدیریت نیز هسـتند 
موجـب دسـتیابی به كیفیت برتـر در طراحـی و اجرای تأسیسـات، ارتقای 
سـطح آگاهـی مدیـران ارشـد و میانی بـرای اتخاذ تصمیم های اساسـی و 
یـا فـوری، افزایـش تأثیـر گـذاری مدیریـت بر مجموعـه، بهبـود عملكرد 
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نگاهی به قانون بیمه های 
اجتماعی کارگران ساختمانی

محمد حسین خامنه باقری | مشاور سازمان نظام مهندسی 
ساختمان خراسان رضوی و مدرس دانشکده فنی مشهد

مقدمه 
قانـون بیمـه اجبـاری كارگـران سـاختمانی در آذرماه سـال 1352 به 
تصویـب رسـیده و از تاریـخ 1352/10/7 همان سـال بـه مرحله اجرا 
در آمـد. ایـن قانـون در تاریـخ 1386/8/9 توسـط مجلـس شـورای 
اسـامی بازنگری گردید و به تصویب رسـید و در مورخه 1386/8/16 
بـه تاییـد شـورای محتـرم نگهبان رسـید. قانونـی كه در حـال حاضر 
اجـرا می شـود اصاحیـه ی قانـون فوق الذكر بـوده كه چهـارده ماده و 
نـه تبصـره دارد كه ایـن اصاحیه در تاریـخ 1387/12/14 به تصویب 

مجلـس شـورای اسامی رسیده اسـت. 

متن قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی 
   مــاده 1- كارگــران شــاغل در كارهــای ســاختمانی اعــم از ایجــاد 
یــا توســعه ســاختمان ، تجدیــد بنــا، تعمیــرات اساســی و یــا تخریــب 
ــا  ــون ب ــن قان ــدرج در ای ــب من ــه ترتی ــاختمان  و ب ــه س ــوط ب مرب
نام نویســی و اخــذ كــد ملــی نــزد ســازمان تأمیــن اجتماعــی بیمــه 

می شــوند. 
   تبصــره- كارگــران شــاغل در كارهــای ســاختمانی تــا زمــان تحــت 
پوشــش قــرار گرفتــن بــه موجــب ایــن قانــون ، كمــاكان از حیــث 
ــاختمانی  ــران س ــاری كارگ ــه اجب ــون بیم ــمول قان ــات مش خدم
مصــوب 1352و اصاحــات بعــدی آن هســتند و درصــورت احــراز 

ــد.  ــوردار خواهند ش ــده برخ ــاد ش ــون ی ــای قان ــرایط از مزای ش
   مــاده 2 - كارگــران شــاغل در كارهــای ســاختمانی درمــوارد زیــر از 
شــمول ایــن قانــون خــارج و كمــاكان تابــع قانــون تأمیــن اجتماعــی 

مصــوب 1354 و اصاحــات بعــدی آن هســتند: 
1- وزارتخانه هــا، ســازمان ها، مؤسســات و شــركت های دولتــی 
ــی ، شــهرداری ها،  ــت ، مؤسســات عمومی غیردولت ــه دول و وابســته ب
بانك هــا و مؤسســات عام المنفعــه و نیــز كارخانجــات دارای پروانــه 
ــذار  ــكار واگ ــه پیمان ــام كار را ب ــه انج ــم از این ك ــرداری اع بهره ب

نماینــد یــا رأســاً انجــام دهنــد. 
2- درمــورد آن دســته از كارهــای ســاختمانی مشــمول ایــن قانــون 
ــذار  ــكار واگ ــه پیمان ــان ب ــاد پیم ــق انعق ــا از طری ــام آن ه ــه انج ك
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ــون  ــاده )38( قان ــاس م ــكار براس ــران پیمان ــه كارگ ــق بیم ــود ح می ش
ــد.  ــول خواهد ش ــی وص ــن اجتماع تأمی

   مــاده 3 - وزارت كار و امــور اجتماعــی )ســازمان آمــوزش فنــی و 
ــران  ــوزش كارگ ــوان و آم ــه فراخ ــبت ب ــت نس ــف اس ــه ای ( موظ حرف
شــاغل در كارهــای ســاختمانی اقــدام و كارت مهــارت فنــی بــرای آن هــا 

ــد.  صــادر نمای
ــق و  ــد، تعلی ــدور، تمدی ــب ص ــرایط و ترتی ــدی ، ش ــره 1 - زمانبن    تبص
كارت مهــارت فنــی و نحــوه شناســایی كارگــران شــاغل در كارگاه هــای 
ســاختمانی موضــوع ایــن مــاده و اشــتغال آن هــا در طــول دوره 
اعتبــار كارت ، طبــق آئین نامــه ای خواهد بــود كــه مشــتركاً توســط 
وزارتخانه هــای رفــاه و تأمیــن اجتماعــی ، كار و امــور اجتماعــی ، مســكن 
و شهرســازی و كشــور تهیــه و به تصویــب هیــأت وزیــران خواهــد رســید. 
   تبصــره 2 - كارگــران شــاغل دارای كارت مهــارت فنــی معتبــر از تاریــخ 
نام نویســی در ســازمان تأمیــن اجتماعــی مبتنــی بــر كــد ملــی مشــمول 

مقــررات ایــن قانــون هســتند و از تعهــدات آن بهره منــد خواهند شــد. 
   مــاده 4 - تعهــدات موضــوع ایــن قانــون شــامل مــوارد زیــر اســت كــه 

بــه بیمــه شــده درصــورت احــراز شــرایط ارائــه خواهد شــد: 
   الف - حوادث و بیماری ها 

   ب - غرامت دستمزد 
   ج - ازكارافتادگی  
   د - بازنشستگی 

   هـ - فوت  
ــات  ــورداری از خدم ــت برخ ــده جه ــه ش ــواده بیم ــراد خان ــره- اف    تبص
ــون تأمین اجتماعــی  ــف ( ایــن مــاده طبــق مــاده)58( قان موضــوع بند)ال
و درمــورد بازمانــدگان طبــق مــواد)81( و)82( قانــون یــاد شــده تعییــن 

می گردنــد. 
   مــاده 5 - درمــواردی كــه انجــام كارهای ســاختمانی مســتلزم اخــذ پروانه 
ــه  ــه ارائ ــوط ب ــه را من ــد صــدور پروان ــط مكلفن می باشــد، مراجــع ذی رب
رســید پرداخــت حــق بیمــه بــرای هــر مترمربــع ســطح زیــر بنــا معــادل 
چهاردرصــد )4%( حداقــل دســتمزد ماهانــه ســال درخواســت پروانــه بــه 
ــد.  حســابی كــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی اعــام خواهــد كــرد، نماین
   تبصــره 1 - درصورتــی كــه حــوادث ناشــی از كار منجــر بــه مصدومیت ، 
فــوت یــا ازكارافتادگــی گــردد ولــی متقاضــی بــا وجــود الــزام بــه گرفتــن 
پروانــه نســبت بــه اخــذ آن اقــدام ننموده باشــد، ســازمان تأمیــن اجتماعی 
عــاوه بــر حــق بیمــه موضــوع ایــن قانــون جریمــه ای به طــور مقطــوع 
ــادل بیســت وپنج درصد)25%( اصــل حــق بیمــه محاســبه و وصــول  مع

ــد كرد.  خواه
   تبصــره 2 - مبالغــی كــه موقــع صــدور پروانــه طبــق مقــررات ایــن ماده 
پرداخــت می گــردد، در محاســبه حــق بیمــه كارگــران پیمانــكار موضــوع 

بنــد )2( مــاده )2( ایــن قانــون محســوب خواهــد گردیــد. 
ــت درصــد )%7(  ــادل هف ــاده 6 - حــق بیمــه ســهم بیمــه شــده مع    م
ــن  ــون تأمی ــاده )35( قان ــق م ــه طب ــود ك ــه ای خواهد ب ــتمزد ماهان دس

ــود. ــن می ش ــران تعیی ــرای كارگ ــوب 1354 ب ــی مص اجتماع
   تبصــره - دولــت مكلــف اســت معــادل ســه درصــد )3%( ماخــذ كســر 
حــق بیمــه موضــوع ایــن مــاده بــه عنــوان ســهم مشــاركت خــود بــه 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی پرداخــت نمایــد، همچنیــن باتوجــه بــه تعــداد 
افــراد تحــت پوشــش ، همــه ســاله  بــا اعــام ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
ــه ســازمان  ســهم مشــاركت خــود را در بودجــه ّكل كشــور منظــور و ب

تأمیــن اجتماعــی پرداخــت نمایــد. 
   مــاده 7 - بیمــه شــده مكلــف اســت حــق بیمــه خــود را بــه ترتیبــی كــه 

ســازمان تأمیــن اجتماعــی تعییــن می نمایــد پرداخــت نمایــد. 
   تبصــره - درصــورت عــدم پرداخــت حــق بیمــه موضــوع ایــن قانــون ، 
ــرای  ــی ب ــن اجتماع ــون تأمی ــدرج در قان ــارات من ــق اختی ــازمان طب س

ــود.  ــدام خواهد نم ــه اق ــق بیم ــول ح وص
ــن  ــه موضــوع ای ــق بیم ــابقه پرداخــت ح ــال س ــل و انتق ــاده 8 - نق    م
قانــون فی مابیــن صندوق هــای بیمــه و بازنشســتگی براســاس قوانیــن 

ــود.  ــام می ش ــوط انج مرب
ــرایط و  ــدت و ش ــی ، م ــات درمان ــتفاده از خدم ــی اس ــاده 9 - چگونگ    م
ــن درصــد  ــوادث ناشــی از كار، تعیی ــرای ح ــتمزد ب ــت دس ــزان غرام می
ــوادث ناشــی وغیرناشــی از كار،  ــی ، چگونگــی تشــخیص ح ازكارافتادگ
شــرایط پرداخــت غرامــت نقــص مقطــوع و برقــراری مســتمری جزئــی و 
كلــی ، نحــوه محاســبه و میــزان آن و تغییــر درجــه ازكارافتادگــی جزئی و 

ــود.  ــون تأمیــن اجتماعــی خواهد ب ــع مقــررات قان ــی تاب كل
   مــاده 1۰- مشــموالن ایــن قانــون درصــورت دارا بــودن یكــی از شــرایط 

زیــر می تواننــد درخواســت بازنشســتگی نماینــد: 
1- داشــتن حداقــل ســابقه مقــرر در قانــون تأمیــن اجتماعــی و شــصت 

ــن .  ــال تمام س س
2- داشتن سی و پنج سال كامل سابقه پرداخت حق بیمه . 

   تبصـره - میـزان مسـتمری بازنشسـتگی طبـق قانـون تأمیـن اجتماعی 
تعییـن می شـود.    مسـتمری از كار افتادگی جزئی و كلی ، نحوه محاسـبه و 
میـزان آن و تغییـرات درجه ازكارافتادگی جزئی و كلـی تابع مقررات قانون 

تأمیـن اجتماعـی خواهد بود. 
   ماده 11 - شـرایط بیمه شـده متوفی ، بازماندگان واجد شـرایط بیمه شـده 
متوفی ، نحوه برقراری مسـتمری بازماندگان و سـهم مسـتمری هر یك از 

آنان طبـق قانون تأمین اجتماعـی خواهد بود. 
مـاده 12 - درصورتـی كـه ثابت شـود وقوع حادثه ناشـی از كار مسـتقیمًا 
ناشـی از عـدم رعایـت مقـررات حفاظـت فنی كارفرما می باشـد، سـازمان 
تأمیـن اجتماعـی طبـق مقـررات ایـن قانـون )مـاده 66 قانـون تأمیـن 
اجتماعـی و تبصره هـای آن ( هزینه های مربـوط را طبق مـاده )50( قانون 

تأمیـن اجتماعـی از كارفرمـا مطالبـه و وصول خواهـد  نمود. 
 

   مـاده 13 - كلیه وزارتخانه ها، دسـتگاه ها، نهادها، شـركت ها و مؤسسـات 
نهادهـای  و  مؤسسـات  و  شـهرداری ها  دولـت ،  بـه  وابسـته  و  دولتـی 
عمومی غیردولتـی و دسـتگاه هایی كـه شـمول قانـون بـر آن ها مسـتلزم 
ذكـر نـام اسـت و مراجـع صـدور پروانـه سـاختمان مكلف به همـكاری با 

مجریـان ایـن قانون می باشـند. 
   مـاده 14 - از تاریـخ تصویـب ایـن قانـون آن دسـته از مـواد قانـون بیمه 
اجبـاری كارگـران سـاختمانی مصـوب 1352 و سـایر قوانینـی كـه با این 

قانـون مغایـر اسـت لغو می گـردد. 
   قانـون فـوق مشـتمل بـر چهارده مـاده و نـه تبصره در جلسـه علنـی روز 
چهار شـنبه مورخ نهـم آبان مـاه یك هزاروسیصدوهشـتاد وشـش مجلس 
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شـورای اسـامی تصویب و در تاریخ 1386/8/16به تأیید شـورای نگهبان 
رسید.

2( تحلیلی بر مواد قانون 
ــاق  ــخصی اط ــه ش ــاختمانی ب ــر س ــون، كارگ ــف قان 1-2( در تعری
ــامل  ــون ش ــن قان ــد. ای ــته باش ــی داش ــارت فن ــه كارت مه ــود ك می ش
كارگــران فصلــی، كارران ســاده و كارگــران روزمــزدی كــه كارفرمایــان از 

ــد.  ــد نخواهند ش ــكار می گیرن ــا ب ــع آن ه ــل تجم مح
بـا توجه بـه اینكـه در پروژه های سـاختمانی كـه مالك خصوصی داشـته 
)بجز پروژه های شـركت های سـاختمانی( اغلب كارگران بصورت فصلی و 
روزمزد می باشـند. حق بیمه پرداختی بار مالی خواهد بود برای مالك پروژه. 
2-2( كارگـران كـه كارت مهارت فنـی دارند طبق اصـل 28 قانون تامین 

اجتماعـی بیمه می شـوند و نیازی بـه بیمه كارگر سـاختمانی ندارند. 
3-2( منظــور از حادثــه ناشــی از كار بــرای بیمــه كارگــران ســاختمانی، 
ــه ســبب آن در كارگاه هــای  ــن انجــام كار و ب ــه ای اســت كــه حی حادث
ســاختمانی رخ داده باشــد، بنابرایــن ایــن بیمــه شــامل اتفاقــات دیگــری 
چــون حــوادث خــارج از محوطــه كارگاه هــا یــا حــوادث هنــگام رفــت و 

ــود.  ــه كارگاه نخواهد ب ــد ب آم
4-2( حق بیمه كارگر سـاختمانی در زمان اشـتغال 7% دسـتمزد ماهانه ای 
خواهد بـود كـه كارگـر بایـد همـه ماهـه مبلـغ آن را بـه سـازمان تامیـن 

اجتماعـی پرداخـت نماید. 
5-2( در صورتــی كــه كارگــر ســاختمانی بــا كارت مهــارت فنــی معتبــر 
ــازمان  ــد، س ــتنكاف نمای ــه اس ــه ماهان ــق بیم ــت ح ــه پرداخ ــبت ب نس
تامیــن اجتماعــی نســبت بــه وصــول حــق بیمــه و متفرعــات آن اقــدام 
می نمایــد. ایــن مــدت جــزء ســابقه حــق بیمــه پرداختــی كارگــر جهــت 
ــی جــزء  بازنشســتگی لحــاظ نمی شــود. )حــق بیمــه دریافــت شــده ول

ــود!( ــوب نمی ش ــابقه محس س
6-2( حــق بیمــه كارگــر در تمــام كشــور یكســان می باشــد در صرتــی 
كــه دســتمزدها در شــهرها مخصوصــا شــهرهای بــا جمعیــت پاییــن بــه 
ــزرگ می باشــد. در صورتیكــه الزم اســت  مراتــب كمتــر از شــهرهای ب
مــاك ســهم كارفرمــا متناســب بــا جمعیت شــهرها تعیین شــده اســت. 

3( نحوه محاسبه حق بیمه 
1-3( حــق بیمــه ســهم کارگــر ســاختمانی: ســهم كارگــر ســاختمانی 
ــال 1391  ــرای س ــد. ب ــران می باش ــه كارگ ــتمزد ماهیان ــل دس 7% حداق
ــه  ــه ماهان ــق بیم ــه ح ــوده ك ــال ب ــر3،897،000 ری ــزد كارگ ــل م حداق

ــود.  ــال خواهد ب ــغ272،790 ری ــر مبل كارگ
2-3( سـهم کارفرمایـان در حـق بیمه کارگران سـاختمانی: محاسـبه 

سـهم كارفرمایـان از جـدول زیـر بدسـت می آید: 

میانگین زیربنای هر واحد

ارزش معاماتی عرصه 
هر مترمربع )ارقام به ریال(

75 متر 
مربع و 
كمتر

بیش از 75 
تا 150 متر 

مربع
بیش از 150 

متر مربع

2/9 درصد2/5 درصد2/2 درصد و كمتر000 ،10

3/3 درصد3/1 درصد2/7 درصدبیش از 10،000 تا 50،000

3/8 درصد3/6 درصد2/3 درصدبیش از 50،000 تا 200،000

4 درصد4 درصد4 درصد200،000 و بیشتر 

مثـال: اگـر شـخصی بـرای احـداث بنـای واحـد مسـكونی و تجـاری بـا 

زیربنای 75 متر درخواسـت صدور پروانه سـاختمان از شـهرداری را نموده 
و پروانـه وی در شـش مـاه اول سـال 91 صـادر شـده و ارزش معاماتـی 
عرصـه هـر متـر مربع بـا توجـه بـه منطقـه شـهرداری آن 10،000 ریال 
باشـد. )محروم تریـن منطقـه( حق بیمه سـهم كارفرمایی بر مبنـای متراژ 

سـاختمان بـه شـرح ذیـل خواهد بود. 

ریال 4.983.288 = %75 * )31 * 129/900حق االقل دستمزد سال91( * 2/2% * 75

تبصـره 1: در مـورد مثال فوق چنانچـه كارفرما پروانه سـاختمان دریافت 
نكـرده باشـد و حـق بیمـه سـهم خـود را نیـز پرداخت نكـرده باشـد و در 
كارگاه او كارگـر بیمـه شـده ای دچـار حادثه و فوت شـود، حق بیمه سـهم 
كارفرمـای سـاختمان و جریمـه متعلقـه بـه شـرح زیر محاسـبه گشـته و 

مالـك ملـزم بـه پرداخـت آن خواهد بود. 

حق بیمه سهم کارفرما  5662828 = 75% × )31×129900( × 2/5% × 75
جرایم متعلقه  1415707 =25% × 5662828
مبلغی که کارفرما باید پرداخت نماید  7078535 = 1415707 + 5662828

3-3( سـهم دولـت در حـق بیمـه کارگـران سـاختمانی هـر سـاله در 
قانون بودجه مشـخص شـده و به حسـاب سـازمان تامین اجتماعی واریز 

می گـردد. 

4( نتیجه گیری 
الـف: چـون شـرط بیمه شـدن كارگـران در این طـرح مسـتلزم دارا بودن 
كارت مهـارت فنـی اسـت. بنابرایـن قانـون فراگیر نبـوده و هزینـه ای كه 
كارفرمایـان پرداخـت می نماینـد بنفـع سـازمان تامیـن اجتماعـی بـوده و 

كارگـران فصلـی و روزمـزد حادثـه دیـده از آن بهره منـد نمی شـوند. 
ب: مبلغ باالی حق بیمه سهم كارفرما باعث باال رفتن قیمت ساخت وساز 
شـده كه در نهایت هزینه صرف شـده بر دوش مصرف كنندگان می باشـد. 
ج: فقـط در صورت فوت ناشـی از كار بازماندگان او می توانند از مسـتمری 

بازماندگان استفاده نمایند. 
د: خانـواده كارگـران سـاختمانی بیمـه شـده تحـت پوشـش بیمـه درمان 
قـرار ندارنـد و ایـن بیمـه فقـط خـاص كارگر بیمه شـده با پوشـش اندك 

می باشـد كـه الزم بـه بازنگری اسـت. 
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| مقالـه | کنترل کیفیت

ghasemi.moh1364@gmail.com | محمد قاسمی | کارشناس عمران

بازرسی فنی و ایمنی 
جرثقیل  ها

 اهمیـت اسـتفاده از جرثقیل در صنایع بسیارمشـهود اسـت. جرثقیل، 
نصـب دسـتگاه ها، سـاختمان بناهـا، تخلیـه و بارگیـری كشـتی ها 
و غیـره را آسـان تـر نمـوده اسـت. چنانچـه از این وسـائل بـه خوبی 
نگهـداری نشـود و مـورد بازرسـی فنـی و آزمایش مرتب قـرار نگیرد 
چه بسـا ممكـن اسـت صدمـات عظیمی به دسـتگاه ها، تجهیـزات و 
كاركنـان و كارگـران وارد آیـد. برای جلوگیری از بـروز این صدمات و 
پیش آمدها، جرثقیل ها و وسـائل باالبر بایسـتی مرتبـا و تحت برنامه 
زمـان بنـدی شـده ای مـورد بازرسـی فنـی و آزمایـش قـرار گیرند تا 
نواقـص و معایـب آن ها برطرف و بـرای كار بدون خطر آماده باشـند. 
تصادفـات و ضایعـات بسـیاری در اثر بی توجهی و عدم بازرسـی فنی 
و آزمایـش بـه موقـع جرثقیل هـا و وسـائل باالبر به وقوع پیوسـته كه 
اكثرآن هـا قابـل اجتناب بـوده انـد. برای جلوگیـری از بروز خسـارات 
ناشـی از فرسـایش و خرابـی قطعـات، جرثقیل هـا و سـایر وسـائل 
باالبـر می بایسـتی تحـت نظـام و مقررات بازرسـی فنی كـه از طرف 
موسسـات و سـازمان های ذیصاح منتشـر می شـود بطور كامل اجزاء 
هر دسـتگاه بر حسـب كاركرد آن در زمان معین مورد بازرسـی فنی و 
آزمایـش قـرار گرفته و در صـورت لزوم تعمیر و ترمیم شـود. جرثقیل 
دسـتگاهی اسـت كـه بتوانـد بارهـای سـنگین را در حالـت معلق در 

امتـداد قائـم و افـق جابجا كند. 

قطعات حساس در انواع جرثقیل ها 
1- هوک یا قالب: 

اســـتاندارد اســـــاس  بـــر  آن  مشــــــخصات  و  هـــوك   
ASME B30-10 DIN 15401

 مقدار باز شدگی مجاز دهانه هوك %15
 مقدار سایش مجاز بدنه هوك %10

 جوشـكاری بـر روی هـوك بـه هـر اندازه و شـكلی باعث بـه وجود 
آمـدن ترك می شـود. 

 جوشـكاری و سـوراخكاری و هـر گونـه عملیـات حرارتـی بـر روی 
هـوك ممنوع اسـت. 

 هوك بایستی بر بار عمود باشد. 
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*  ایمنی قالب جرثقیل ها 
 حك شدن حداكثر بار مجاز قابل حمل بر روی قاب

 بازرسی روزانه قبل از شروع كار
 جلوگیری از وارد آمدن ضربه ی شدید به قاب 

 استفاده از شیطانك

 در صورتی که قالب نواقص زیر را داشته باشد بایستی تعویض وتعمیر شود: 
 هر نوع خمیدگی و تغییر فرم بیش از 10 درجه بیشتر از شكل اولیه

 باز شدن گلویی دستگاه بیش از 15 درصد نسبت به شكل اولیه
 پارگـی، سـاییدگی و تغییـر در قطـرو ابعـاد بولـت وای بولت بیـش از 10 

درصـد نسـبت به شـكل اولیه

2- درام
 زمانـی كـه هـوك در پایین ترین سـطح قرار دارد بایسـتی حداقـل 2 دور 

سـیم بكسـل دور درام موجود باشد. 
 لبه خالی درام شیار دار 2 اینچ و 2. 5 اینچ در درام فاقد شیار

 

3- قرقره ها

4- کابل سیمی )سیم بكسل(: 
 از دوال كردن و خم كردن كابل به طور معكوس خودداری شود. 

 نباید با كابل سیمی باری بیش از نسبت1/5 آستانه ی شكستنش برداشت. 
 روغنـكاری و گریـس كاری منظـم كابل ها به منظور جلوگیـری از زنگ 

زدگی و ساییدگی
كابـل بایـد روی قرقره و صفحه ی گردنده فقط با یك الیه پیچیده شـود. 

 قرقره و صفحه ی گردنده باید تا حد ممكن بزرگ باشد. 
 نحوه اتصال صحیح كرپی بر روی سیم بكسل 

 نحوه اتصال گوه و سوكت انتهایی بر روی درام
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5 - زنجیر ها 
 زنجیرهـای مخصـوص بسـتن ویـا بلنـد كـردن بـار باید ازجنـس آهن 

چكـش خـوار یـا فوالد باشـد. 
 حلقه های شكسـته شـده زنجیر نبایـد به هیچ وجه بوسـیله ی پیچ، میخ، 

پرچ و یا سـیم به یكدیگرمتصل شـده باشد. 
 حداكثر میزان كشش زنجیر بایستی از 7 0/0درصد فراتر نرود. 

 زنجیرهایـی كـه كار بـا آن هـا زیـاد باشـد بایـد هـر شـش ماه یكبـار، و 
زنجیرهایی كه كار با آن ها كمتر است هر یكسال مورد آزمایش قرار گیرند. 

6 - سازه و اتصاالت )پین و پیچ و مهره و جوش( 
افراد مجاز به کار با جرثقیل ها: 

 دارای حكم رسمی باشد. 
 بازرسان و تعمیركاران جرثقیل ها

 افرادی كه دوره ی آموزشی مربوطه را گذرانده و گواهی دریافت نموده باشد. 
 افرادی كه با جرثقیل ها كار میكنند: 

1- اپراتـور: شـخصی آمـوزش دیده و مجرب كه توسـط مراكز ذیصاح 
انتخاب می شود و كنترل جرثقیل و بار را در زمان جابجایی بار عهده دار است. 
2- راننـده: فـردی آمـوزش دیـده و مجرب كه مسـئول راندن كشـنده یا 

كامیون اسـت. 
3- ریگـر: شـخصی بـا تجربه آمـوزش دیده كه بـه تجهیـزات باربندی، 
عملكرد جرثقیل، مشخص نمودن وزن و مركز ثقل بار و ... مسلط می باشد. 
4- عالمـت دهنـده: فردی آموزش دیـده و باتجربه كـه راهنمایی اپراتور 

را بـر عهـده دارد بـه عبارت دیگر چشـم دیگر اپراتور اسـت. 
تبصـره 1: اپراتـور و راننـده می تواننـد یـك نفـر باشـند بـه شـرط آن كه 

آموزش هـای كنتـرل جرثقیـل را كامـل گذرانـده باشـند. 

تبصـره 2: ریگـر و عامـت دهنـده می توانـد یك نفر باشـد مشـروط به 
اینكـه آموزش هـای الزم را دیده باشـند. 

بایدها و نباید ها 
 به هیچ عنوان نباید از جرثقیل در سطوح شیب دار استفاده كرد. 

 رعایت فواصل مجاز در زمان جابه جایی بار
 باید از تراز بودن جرثقیل مطمئن بود. 

 باید از شرایط جوی و بخصوص سرعت و تغییر جهت باد مطلع بود. 
 باید شرایط زمین در زمان كار و تست جرثقیل بررسی نموده و در صورت 
نیـاز اقـدام بـه آماده سـازی و مقاوم سـازی سـطح قبـا از بار بـرداری كرد. 

 بایستی فاصله از لبه گود در زمان تست و عملیات رعایت شود. 
 تسلط به جداول بار از بروز حادثه جلوگیری می كند. 

 بایسـتی راهنمای سـیم بكسـل به درستی كار كند تا سـیم در جای خود 
حول درام بپیچد. 

 بایستی از ایمن بودن تجهیزات باربندی اطمینان حاصل كرد. 
 باید قرقره ها از نظر سایش در شیار و لبه ها مورد بازرسی قرار گیرد. 

 باید ابعاد قرقره ها متناسب با قطر سیم بكسل باشد. 
 باید سطح كفشك های كمكی حداقل سه برابر كفشك های اصلی باشد. 

 باید اتصاالت سازه جرثقیل در وضعیت ایمن بوده و فاقد لقی باشد. 

 حداقل فاصله مجاز جرثقیل ها از جریانهای الكتریكی 
میزان جریان الكتریكیفاصله

 3. 05 m<50Kv

4. 58 m200 Kv
6. 10 m350 Kv
7. 62 m500 Kv
9. 15 m650 Kv
10. 67 m800 Kv

 

عدم وجود سیستم ضد برخورد سر بوم و اتصال ایمن سبد و به هم ریختن ساختار جرثقیل
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کنفرانس ملی تولید برق همزمان با حرارت و برودت و 
سیستم های هیبریدی

مقاالت در زمینه  های متنوع علمی، پژوهشی و صنعتی مرتبط با 
سرفصل ها و محورهای کنفرانس بوده و شامل موارد زیر است: 

1- تجهیزات، فناوری و فرآیند تولید همزمان در مقیاس میكرو و ماكرو
 CHP 1-1- عوامل تاثیرگذار و فناوری های جدید در بهبود راندمان سیستم های

و هیبریدی
1-2- كاربرد و بهبود تجهیزات )چیلرها، موتورهای احتراقی، پیل های سوختی، 

مبدل ها، ... ( در سیستم های CHP و هیبریدی
2- منابع تجدید پذیر، فســیلی و سیستم های هیبریدی در تولید برق یا برق و 

حرارت
3- روش های ذخیره  سازی انرژی در سیستم های تولید همزمان

3-1- بهبود یا نوآوری در روش های الكتریكی، حرارتی، مكانیكی، شیمیائی، ... 
در ذخیره سازی انرژی

4- كاربردهای صنعتی، مسكونی و تجاری، مطالعات موردی و تجارب موفق
5- پایداری و قابلیت اطمینان انرژی، امنیت و پدافند غیر عامل

5-1- روش های پایداری سیستم های هیبریدی تولید برق یا برق-حرارت
5-2- نقش ریز شبكه  های CHP در پایداری و امنیت انرژی

5-3- تولید محلی برق و گرما برای مناطق استراتژیك
5-4- ارزیابی قابلیت اطمینان

6- بهینه سازی، مدیریت ریسك، ارزیابی اقتصادی و موانع سرمایه گذاری
6-1- بهینه سازی تولید توان در سیستم های برق –حرارت، برق- انرژی های 

دیگر یا هیبریدی
6-2- فرصت های سرمایه  گذاری در سیستم های تولیدهمزمان در كشور

6-3- ویژگی های جغرافیایی استفاده از سیستم های تجدید پذیر
6-4- موانع سرمایه گذاری در تولید انرژی در كشور

6-5- تاثیر قوانین و مقررات برای افزایش سرمایه گذاری در تولید پراكنده
6-6- تاثیرات زیست محیطی

برگزار کنندگان: 
 دانشگاه كاشان

مهلت ارسال چكیده مقاالت: 
تاریخ برگزاری همایش: 6 و 7 شهریور 1392
cchp2013. kashanu. ac. ir :سایت همایش

تلفن تماس دبیرخانه: 0361-5912893

نكات عمومی ایمنی جرثقیل ها 
 بـاال و پاییـن بـردن كامـا عمـودی بـار به طوری كه در حیـن بلند كردن 

نوسـان نداشته باشد. 
 بازدیـد روزانـه ی اپراتـور قبل از شـروع كار از كلیه قسـمت های جرثقیل 

و دقـت كافـی از صحـت وضعیت قطعات
 حداكثر ظرفیت مجاز جرثقیل باید در طرفین دسـتگاه حك شـده باشـد. 
 تمـام چـرخ دنده ها و سـایر قسـمت های انتقال دهنده ی نیـرو باید دارای 

حفاظ و پوشـش مناسب باشد. 
 

همان طور كـه در عكس مشـخص اسـت عاوه بر اینكه هوك شـیطانك 
نـدارد بار هم بـر هوك عمود نمی باشـد. 
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مهنـدس سـید مهدی هاشـمی رئیس کمیسـیون عمـران مجلـس شـد 
سید مهدی هاشمی به عنوان رئیس کمیسیون عمران مجلس انتخاب شد
در نشسـت سه شـنبه 28 خردادمـاه موضـوع انتخـاب هیـأت رئیسـه ایـن 
كمیسـیون در دسـتور كار اعضـاء قـرار داشـت كه مهدی هاشمی توانسـت 

كرسـی ریاسـت ایـن كمیسـیون را از آن خـود كند. 
انتخـاب مهندس هاشـمی عـاوه بـر آن كه می تواند در شـتاب بخشـی به 
نهضت سـازندگی كشـور در حوزه  زیرسـاخت ها و امور عمرانـی به ویژه در 
تعامـل بـا دولت نوپـای یازدهم، نقـش مهمی ایفا نموده خبر خوشـی برای 

فعاالن صنعت راه، سـاختمان و شهرسـازی به حسـاب آید. 
اداره سـكان اداره  یكی از مهم ترین و اثرگذارترین كمیسـیون های بیسـت 
گانـه  مجلـس شـورای اسـامی، بـه دسـت یكـی از مدیـران متخصـص 
و متعهـد كـه عـاوه بـر سـمت های سرپرسـتی وزارت كشـور، معـاون 
عمرانـی وزارت كشـور، قائم مقـام وزیر راه و ترابری وقت، رئیس سـازمان 
شـهرداری ها و دهداری هـای كشـور، معـاون امـور مناطـق شـهرداری 
تهـران، طـراح و مجـری پروژه های دفاعـی و فرهنگی كشـور و ...، عضو 
هیأت علمی دانشـگاه بوده و طی سـه سـال اخیر، ریاسـت تخصصی ترین 
NGO عمرانـی كشـور یعنی »سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان« را بر 
عهـده داشـته اسـت می توانـد نویـد بخـش تعامـل سـازنده و حداكثـری 
»دولـت تدبیـر و امید« با »دهمین كمیسـیون اثرگذار مجلـس« در فرآیند 
آبادانی كشـور بوده و پس از تحقق »حماسـه  سیاسـی«، در شـكل گیری 
»حماسـه  اقتصـادی« مـد نظـر مقام معظـم رهبری نیز سـهم به سـزایی 

داشـته باشد. 
سـازمان نظام مهندسی سـاختمان خراسـان رضوی و ماهنامه طاق این 
انتخـاب شایسـته را به جامعه مهندسـی کشـور تبریك گفتـه و برای 

ایشـان در ایـن مسـوولیت آرزوی توفیق می کند. 

احداث بزرگترین دریاچه شرق کشور
شـهردار منطقه 8 مشـهد با اشـاره به توسـعه 30 هكتاری بوسـتان بزرگ 
كوهسـنگی، از سـاخت یكـی از بزرگتریـن دریاچه هـای مصنوعی شـرق 

كشـور در این بوسـتان خبـر داد. 
علیرضـا خادم پیـر گفـت: در طـرح توسـعه كوهسـنگی سـاخت یكـی از 
بزرگترین دریاچه های مصنوعی شـرق كشـور، فواره موزیكال، آب نماهای 
زیبا، شـهربازی، رسـتوران و مسـیر های ویـژه دوچرخه در دسـتور كار قرار 
دارد. وی بـا اشـاره بـه سـاخت دریاچـه مصنوعی در بوسـتان كوهسـنگی 
گفـت: مهم تریـن بخش پروژه 30 هكتاری توسـعه بوسـتان كوهسـنگی، 
دریاچـه زیبای آن اسـت كه با سـطح آبگیـری به وسـعت دو هكتار، یكی 

از بزرگ تریـن دریاچه هـای مصنوعـی شـرق كشـور به شـمار می آید. 
شـهردار منطقـه 8 مشـهد یاد آور شـد: با احداث ایـن دریاچـه، ذخیره آبی 
20 هـزار مترمكعبـی برای بوسـتان كوهسـنگی ایجـاد می شـود. خادم پیر 
بـا اشـاره بـه آب نماهای پلكانی ایـن طرح افـزود: همچنین در ایـن پروژه 
دو آبنمـای پلكانـی سـاخته شـده كـه از دو طرف كـوه به پاییـن ریخته و 
نمـای زیبایـی را ایجـاد می كنـد. وی ادامـه داد: ایـن آب نماها بـه گونه ای 
طراحـی شـده كـه حجـم درخـور توجهـی آب از بـاالی كـوه بـه بركه ای 
كوچـك منتقـل شـده و سـپس از طریق چند جـوی آب بـه دریاچه اصلی 

می شـود.  ریخته 

به شدت از حقوق شهروندان مراقبت می کنیم
به گزارش پایگاه اطاع رسـانی شـهرداری مشـهد، سـید محمد پژمان در 
مراسـم رونمایـی از تـاالر مبادالت اماك و مسـتغات شـهر و همچنین 
نظامنامـه خریـد و تملـك امـاك و حقوق در شـهرداری مشـهد بـا بیان 
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ایـن مطلب افـزود: رونمایـی از این دو مكان یكی از نشـانه های برجسـته 
و یكـی از مشـخصه های بـارزی اسـت كه هدف شـهرداری مشـهد را در 

راسـتای سـرعت بخشـیدن به كارهـای مردم تبییـن می كند. 
وی اظهـار كـرد: بـا راه انـدازی این سـامانه ها و سـرویس ها، از ایجاد رانت 
جلوگیـری می شـود كـه این سـرویس ها در تحقـق این هـدف، در مرحله 

اول بـه شـهرداری و در مرحلـه بعد به شـهروندان یاری می رسـاند. 
شـهردار مشـهد بـا اشـاره بـه وجـود برخـی ابهام هـا در حوزه هایـی كه با 
مـردم سـر و كار دارنـد، عنوان كـرد: وجود برخی ابهام هـا در واحدهایی كه 
بـه شـهروندان خدمت رسـانی می كنند، گاه مشـكاتی را ایجـاد می كند و 
ایـن در حالـی اسـت كه توقع شـهروندان به ویژه آن دسـته كه اماكشـان 

را به شـهرداری واگذار می كنند، انجام سـریع و شـفاف كارهاسـت. 
وی بـا اشـاره بـه راه انـدازی سـامانه مبـادالت اماك و مسـتغات شـهر 
تاكید كرد: این سـامانه در همه جا در دسـترس شـهروندان اسـت و عاوه 
بـر از بیـن بـردن ابهام ها و شفاف سـازی معامـات اماك در شـهرداری، 
می توانـد بـه عنوان فرصتی برای سـاماندهی معامات اماك شـهروندان 
در مشـهد مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و بـه ایجاد تعـادل در بـازار زمین و 

بیانجامد.  مسكن 

تهیه طرح جامع و تفصیلی شهر مشهد
رئیس شـورای اسامی شـهر مشـهد گفت: اولویت چهارمین دوره شـورای 

اسامی شـهر مشـهد طرح جامع و تفصیلی شـهر مشـهد است. 
عبـاس شـیرمحمدی در نشسـت خبـری بـه مناسـبت سـالروز تشـكیل 
شـوراهای شـهر و روسـتا اظهار كرد: فاصله حریم و محدوده شـهری یك 
تنفـس گاه برای توسـعه برنامه هـای شـهری و جلوگیـری از ناهنجاری ها 

به شـمار مـی رود. 
رئیـس شـورای اسامی شـهر مشـهد بـا بیـان اینكـه محـدوده شـهری 
مطابـق بـا یك برنامه ریـزی هماهنگ توسـعه پیدا می كند، گفت: مشـهد 
مقـدس در نقـاط مختلـف شـرقی، جنوبـی و شـمالی بـه خاطـر فاصله با 
شـهرهای همجوار مشـكل تداخل حریم نداشـت و با تشـكیل شهرستان 
طرقبه و شـاندیز مرز حریم مشـهد در شـمال غربی و غرب با مرز متصور 

آن هـا تداخل پیـدا كرد. 
شـیرمحمدی خاطرنشـان كـرد: اختـاف نظـر در ارتبـاط با حریـم غربی 
مشـهد سـبب شـد تا طـرح جامع كـه بسـیاری از فصـول آن انجام شـده 
بیـش از دو سـال معطـل بماند و قضاوت به اسـتانداری خراسـان رضوی و 

وزارت كشـور كشـیده شود. 
وی تاكیـد كرد: سـند طرح جامـع و تفصیلی باید پاسـخ گویی یكنواختی را 
در همـه نقـاط شـهر مشـهد اعمال كنـد و هم اكنون بـا به تعویـق افتادن 
ایـن سـند خسـارت های زیادی به شـهر وارد شـده اسـت. وی تاكید كرد: 
بـه نظر بنـده اولویـت چهارمین دوره شـورای اسامی شـهر مشـهد طرح 

جامع و تفصیلی شـهر مشـهد است. 

مشهد پایتخت برنامه ریزی شهری کشور
اسـتاد دانشـگاه تبریـز گفـت: بـا تـاش شـورا و شـهرداری در امـور 
برنامه ریـزی و پژوهشـی، می توان مشـهد را پایتخت برنامه ریزی شـهری 

دانسـت.  ایران 
كریم حسـین زاده دلیر در حاشـیه پنجمین كنفرانس برنامه ریزی و مدیریت 
شـهری در دانشـكده علوم دانشـگاه فردوسـی، اظهـار كرد: برگـزاری پنج 
دوره كنفرانـس مدیریت شـهری در مشـهد با تاش شـهرداری، شـورای 
شـهر و دانشـگاه نشـان دهنـده عـزم و تاش ایـن نهادها در همـكاری و 
توسـعه فعالیت های مشـترك اسـت كه می تواند نوید بخـش پیوند فضای 
كار و فعالیـت اجرایـی با محیط دانشـگاهی باشـد و برنامه ریزی و مدیریت 
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را بـه هم گـره بزند. 
اسـتاد دانشـگاه تبریز با تاكید بر انتخاب آگاهانه اعضای شـورای شـهر از 
سـوی مـردم بیان كرد: مـردم مشـهد در پایتخت معنوی كشـور و دومین 
كانشـهر مذهبـی جهان حضـور دارند كـه همین موضوع جایگاه مشـهد 
را حتـی از پایتخت سیاسـی كشـور نیـز پررنگ تر و متمایزتر كرده اسـت و 
به همین دلیل شـهروندان مشـهدی با انتخابی آگاهانه و دقیق نسـبت به 

مسـایل حسـاس بوده و همـه امور را رصـد می كنند. 
حسـین زاده تصریـح كـرد: پایـه و اصـل بـرای انجـام اقدامـات موثـر بـا 
انتخاب اعضای شـورا و شـهرداری كوشـای مشـهد وجود دارد و این نقطه 
عطفـی برای مشـهد اسـت پـس بایـد گام های بزرگتـر بعدی در راسـتای 
توسـعه برنامه ریـزی و مدیریـت در این شـهر و ارسـال این الگـو به دیگر 

برداشـته شود.  شهرها 

طرح جامع مشهد در انتظار تعیین حریم
معـاون معماری و شهرسـازی شـهرداری مشـهد عنوان كرد: طـرح جامع 

مشـهد در انتظـار تعیین تكلیف حریم غرب شـهر اسـت. 
محمد هـادی جاویـد با بیان این مطلب ادامه داد: طرح جامع شـهر مشـهد 
در كنـار طـرح جامع اسـتانی در حال تدوین اسـت. وی بیان كـرد: در طرح 
تفصیلـی مشـهد، شـهر بـه هفـت حوزه تقسـیم شـده اسـت كـه در حال 
حاضـر بـا توجـه بـه پایـان رسـاندن سـه حـوزه از ایـن طـرح مـا آمادگی 
بـرای تصویـب هرچه سـریع تر این طـرح را داریم. جاوید گفت: متاسـفانه 
دو سـالی اسـت كـه طـرح جامع به دلیـل مسـایل حریم در غرب مشـهد 

منتظـر تعیین و تكلیف شـورای برنامه ریزی اسـتان اسـت. 
معاون معماری و شهرسـازی شـهرداری مشـهد در خصوص زمان تقریبی 
تصویـب ایـن طرح گفت: براسـاس آخریـن گفت وگویی كه با اسـتانداری 
شـده اسـت، قرار اسـت در اولین فرصت طرح جامع شـهر مشـهد، تعیین 

تكلیف شود.  و 
وی ادامـه داد: آنچـه در طـرح تفصیلـی شـهر مشـهد اجـرا خواهد شـد با 
نـگاه كان بـه طـرح جامـع اسـتانی اعـم از بخـش كاربری هـا، تصویب 
كاربری هـا و اقداماتـی اسـت كه باید بـرای ارایه خدمات پیش بینی شـود، 
همچنیـن بـا توجه به سـطح عملكرد آن ها مقـررات و ضوابط مسـیر خود 
را طـی خواهنـد كـرد. جاویـد تصریـح كـرد: در صـورت اخـذ تصمیمـات 
سـریع تر مدیـران كان، ایـن طـرح تصویـب خواهـد شـد، اما ما طـرح را 

تاكنـون پیـش برده ایم. 

قطع همكاری مهندسان ناظر با مالكان؛ ممنوع 
عضـو هیـأت مدیـره سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان اسـتان تهـران 
گفت: مهندسـان ناظـر به هیچ وجـه نمی توانند قبل از تخریب سـاختمان 

بصـورت یكطرفـه همـكاری خود بـا مالك را قطـع كنند. 
عبدالمجیـد سـجادی نایینـی در پاسـخ بـه این پرسـش كه آیا مهندسـان 
ناظـر قبـل از آغـاز تخریـب سـاختمان می تواننـد بـه دلیل مشـغله كاری 
همـكاری خـود را بـا مالك سـاختمان قطـع كنند افـزود: مهندسـان ناظر 
بـه هیـچ وجـه نمی تواننـد قبـل از تخریـب سـاختمان بصـورت یكطرفه 

همـكاری خـود با مالـك را قطـع كنند. 
وی ادامـه داد: مهنـدس ناظـر زمانـی كـه متعهـد بـه انجـام كار می شـود 
مجبـور اسـت در زمـان تخریب برسـر پـروژه حضور جدی داشـته باشـد. 
سـجادی نایینـی اضافه كـرد: اگر مهندسـان ناظر نتوانند و مشـكلی برای 
آن هـا مثـل جراحـی و یا اختـاف با مالك پیـش بیاید مهنـدس ناظر باید 

یـك مهنـدس به جای خـود معرفـی كند. 
عضـو هیـأت مدیـره سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان اسـتان تهـران 
گفـت: مهنـدس ناظـر اصا نمی توانـد به دلیـل مشـغله كاری اعام كند 
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كـه نمی توانـد كار تخریـب را نظـارت كنـد بنابرایـن اگـر ایـن گونه شـد 
مالـك می توانـد علیـه آن مهندس ناظر به شـورای انتظامی سـازمان نظام 

مهندسـی شـكایت كند. 
علیرغـم اینكه برخی از مهندسـان ناظر برگه همكاری بـا مالكان را امضاء 
كـرده انـد با عنـوان اینكـه مشـغله كاری آن ها زیاد اسـت از همـكاری با 

مالـكان و شـروع به كار تخریب سـاختمان خـودداری می كنند. 

کیفی سازی ساخت وساز با مجریان کارآمد
مدیـركل دفترسـازمان های مهندسـی و تشـكل های حرفـه ای وزارت راه 
و شهرسـازی گفـت: اگـر مجریـان ذی صـاح وارد عمـل شـوند و پـای 
كار بیاینـد آن اعـداد و ارقامی كـه دربحـث افزایـش هرچه بیشـتر كیفیت 

ساخت وسـاز در كشـور مـد نظـر داریـم، محقـق خواهد شـد. 
سـید قـوام الدیـن شـاهرخی، در همایـش سراسـری مجریـان ذی صاح 
در ارتقـای كیفیـت ساخت وسـاز، در شـیراز افزود: براسـاس آمار، در سـال 
90حـدود 200 میلیـون مترمربـع سـاخت وسـاز در كشـور صـورت گرفت 
كـه ایـن میـزان در سـال 91 بـه 260 میلیـون متـر مربع درحوزه شـهری 
افزایـش یافـت. وی ادامـه داد: اگـر هـر متر مربـع را پنج میلیـون ریال در 
نظـر بگیریـم عددی كه بـرای 260 میلیـون متر مربع هزینه شـده چیزی 

درحـدود 130 هـزار میلیـارد تومـان خواهد بود. 
او اضافـه كـرد: چنانچـه ایـن 130 هزار میلیـارد تومان با 14 هـزار میلیارد 
تومان بودجه عمرانی كشـور مقایسـه شـود، مشـاهده می كنیـم كه تقریبا 
معادل 10 برابر بودجه عمرانی كشـور در سـال گذشـته صرف ساخت وساز 
شـده اسـت. شـاهرخی افـزود: ایـن رقـم 130 هزار میلیـارد تومـان باید از 
سـوی مجریـان ذی صاح اجرا شـود تا سـرمایه های كشـور هـدر نرود. 

مدیـركل دفتـر سـازمان های مهندسـی و تشـكل های حرفه هـای وزارت 
راه و شهرسـازی ادامـه داد: وقتـی ایـن رقـم توسـط افـراد ذی صـاح و 
متخصص این حرفه هزینه نشـود در نهایت ما با انبوهی ازسـاختمان های 
بـی كیفیـت مواجـه خواهیـم بـود و از طرفی بسـیاری از منابع كشـور نیز 

بـه هدر مـی رود. 
وی ضمـن تاكیـد بـر پررنـگ تـر شـدن نقـش قانـون، مقـررات و آییـن 
نامه هـا در حـوزه نظـام مهندسـی گفـت: بـرای واگـذاری كارهـا بـه افراد 
متخصـص و اهـل فـن، برنامه هایی در وزارت راه و شهرسـازی در دسـتور 
كار اسـت كـه امیدواریـم با به اجـرا درآمدن و عملیاتی شـدن این برنامه ها 

كارهـا بـه افراد صاحیت دار سـپرده شـود. 

نظارت بر گودبرداری  وظیفه ما نیست!
رئیس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان تهران با تاكید بر اینكه 
ایـن سـازمان وظیفه ای برای نظارت بـر گودبرداری ها نـدارد، گفت: ایمنی 
سـاختمان ربطـی بـه مهندسـان ناظر نـدارد و سـازنده صاحـب صاحیت 

بایـد آن را تضمین كند. 
ســعید غفرانــی در خصــوص افزایــش نظــارت بــر عملكــرد مهندســان 
ــی، اظهــار داشــت:  ــرای جلوگیــری از گودبرداری هــای غیراصول ناظــر ب
ــر  ــا ب ــدارد ت ــه ن ــی وظیف ــام مهندس ــازمان نظ ــون، س ــاس قان براس
ــروژه  ــر پ ــوول ه ــه مس ــند بلك ــته باش ــارت داش ــازی نظ ــاختمان س س

ــت.  ــر اس ــدس ناظ ــازنده و مهن س
وی بـا بیـان اینكـه چند مـورد بازرسـی بصـورت تصادفی از سـاختمان ها 
انجام شـده اسـت، گفت: سـازمان نظام مهندسـی سال گذشـته چند مورد 
بازرسـی را برخـاف وظیفـه قانونـی خود انجـام داد زیـرا برای مـا مقدور 

نیسـت كه بـر تمـام پروژه ها نظارت داشـته باشـیم. 
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان اسـتان تهـران تصریـح كرد: 
سـازمان تنهـا نظـارت عالیه بر ایـن چند پروژه داشـت كـه موردهایی هم 
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بـه دلیـل تخلـف به شـهرداری گزارش شـد. 
غفرانـی بـا اشـاره بـه ابـاغ آییـن نامـه گودبـرداری، افـزود: امیدواریم با 
همـكاری شـهرداری ایـن آییـن نامـه به اجـرا برسـد و مهندسـان ناظر با 

تكیـه بـر ایـن آییـن نامـه بـر گودبرداری هـا نظارت داشـته باشـند. 
وی بـا تاكیـد بـر اینكه ایمنی سـاختمان ربطی به مهندسـان ناظـر ندارد، 
بیان كرد: ایمنی سـاختمان را باید سـازنده صاحب صاحیت كـه از وزارت 

راه و شهرسـازی پروانـه دارد تضمین كند. 
رئیس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان تهران در پاسـخ به این 
پرسـش كـه چـرا هنـوز تعـدادی زیـادی از سـاختمان ها از سـوی مالكان 
سـاخته می شـود، گفـت: وظیفـه كنترل ایـن پروژه ها با شـهرداری اسـت 
و سـازمان نظـام مهندسـی نمی توانـد كنترلـی بر این موارد داشـته باشـد. 

دوران شـكوفایی صادرات خدمات فنی و مهندسـی در سـازمان نظام 
مهندسی ساختمان

بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان نظام مهندسـی كشـور، مهندس سـید 
مهدی هاشـمی رئیس سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان در مصاحبـه 
بـا خبرنـگاران بـا بیـان اینكه صـدور خدمـات فنی مهندسـی بـه صورت 
سـازمان یافتـه در سـازمان نظام مهندسـی آغاز شـده اسـت، گفـت: البته 
بسترسـازی ها از یـك و نیـم سـال پیش صـورت گرفتـه و هماهنگی ها با 

دسـتگاه های دولتـی نیـز انجام شـده اسـت. 
وی افـزود: صـدور خدمـات فنـی مهندسـی قبـا بـه صـورت پراكنـده و 
غیرسـازمان یافته انجام می شـد كه هم اكنون هماهنگ و سـازمان یافته 
اسـت و هفت وزارتخانه، همكاری و مشـاوره دارند. هاشـمی افزود: در دوره 
جدیـد كـه از یك و نیم سـال پیـش آغاز شـده قراردادهایی با كشـورهای 

مختلـف از 65 میلیـون دالر تا پایین تر بسـته شـده اسـت. 
وی گفـت: قراردادهایـی كـه قبـا بـه صـورت پراكنده بسـته می شـد در 

قالـب سـازمان یافتگـی جدید توسـعه خواهنـد یافت. 
مهنـدس سـید مهدی هاشـمی، صدورخدمـات فنـی مهندسـی را به همه 
كشـورها جزو برنامه های سـازمان نظام مهندسی دانسـت و گفت: در حال 
حاضر كشـورهای همسـایه مـورد هدف است. هاشـمی افزود: اخیـرا تفاهم 
نامه هایـی را بـا نظـام مهندسـی ژاپـن داشـته ایم و در همـه زمینه هـای 
اجرایی و مطالعاتی و مشـاوره ای همكاری خواهیم كـرد. وی گفت: در این 
تفاهـم نامـه طرح هایـی در زمینه های مختلف طراحـی، مشـاوره و اجرا با 

دیگـر كشـورها به صورت مشـاركتی خواهیم داشـت. 
مهنـدس سـید مهدی هاشـمی افزود: هـم اكنـون قراردادهـای اجرایـی در 
كشـورها ی آمریـكای التیـن بـرای صـدور خدمـات فنی مهندسـی اجرا 
می كنیـم و عـاوه بـر اینكـه در بخش هـای اجرایـی كار می شـود تاش 
می كنیـم در بخـش آموزشـی هم خدمـات رسـانی كنیم. رئیس سـازمان 
نظـام مهندسـی سـاختمان گفـت: در بخـش آموزشـی هـم بـا آمـوزش 
نیروها به كشـورهای دیگر و نیز ارسـال بسـته های آموزشـی برای كشـور 

درآمدزایـی و كسـب ثـروت خواهیـم كرد. 

افزایش سود حاصل از ساخت وساز با حذف سیستم موتورخانه مرکزی
ــا انتقــاد  نایب رئیــس اول ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان كشــور ب
از برخــی ســازندگان مســكن در پایتخــت كــه بــرای كاهــش هزینه هــا 
اقــدام بــه حــذف سیســتم موتورخانــه مركــزی می كننــد گفــت: برخــی 
ســازندگان بــا حــذف سیســتم موتورخانــه مركــزی، از ایــن فضــا بــرای 
ــق ســود حاصــل از  ــن طری ــد و از ای مقاصــد دیگــری اســتفاده می كنن

ــد.  ــش می دهن ــود را افزای ــاز خ ساخت وس
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان كشـور، 
مهنـدس فـرج زاده هـا در گفـت وگـو بـا فـارس افزود: هـر چند با اسـتناد 
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به مبحث چهاردهم مقررات ملی سـاختمان، اسـتفاده از دو سیسـتم تهویه 
مطبـوع از طریـق موتورخانـه مركزی و یـا پكیج با رعایـت الزامات مربوط 
بـه آن بدون اشـكال اسـت امـا، در حال حاضر بـه دو دلیل عمده اسـتفاده 
بـی رویـه از پكیج هـای سـاختمانی در میان سـازنده ها رایج شـده اسـت. 
وی ادامه داد: عاوه بر سـودجویی برخی سـازنده ها در اسـتفاده از سیسـتم 
پكیـج، نبـود فرهنگ زندگـی گروهـی و اختافاتی كه در نتیجه اشـتراك 
تمـام واحدهـای یـك مجتمـع مسـكونی در هزینه هـا و مسـوولیت های 
سیسـتم موتورخانـه مركـزی به وجـود می آید باعث شـده مالـكان هم به 

اسـتفاده از ایـن سیسـتم ها روی بیاورند. 
مهنـدس فـرج زاده هـا بـا تاكیـد براینكـه بـه طـور كلـی، به لحـاظ فنی 
اسـتفاده از سیسـتم های موتورخانه ای مركزی بهتر از سیسـتم های تهویه 
مطبـوع تكـی یا همـان پكیج هاسـت، تصریح كـرد: جابجایـی حرارتی در 
سیسـتم های موتورخانه ای مركـزی به لحاظ اینكه در پایین ترین قسـمت 
قـرار می گیـرد و حـرارت بـه صـورت یكسـان و یكنواخت توزیع می شـود 

بـه مراتـب بهتر از سیسـتم های تكی اسـت. 
 وی ادامــه داد: در صورتــی كــه طراحــی و محاســبات فنــی سیســتم های 
موتورخانــه ای بــه خوبــی انجــام و اجــرا شــود از نظــر كیفیــت حرارتــی، 
ایــن سیســتم ها بــه هیــچ وجــه قابــل مقایســه بــا سیســتم های حرارتــی 

ــتند.  پكیج نیس

سهم سیستم های حرارتی تكی در مرگ خاموش
نایـب رئیـس اول سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان كشـور همچنیـن 
بـه آمـار قابـل توجهـی در خصوص سـهم سیسـتم های حرارتـی تكی در 
مـرگ خامـوش اشـاره كرد و گفـت: چـون در سیسـتم های تهویه مطبوع 
تكـی تمـام تجهیـزات در داخـل منزل نصـب می شـود خطرات ناشـی از 
گازگرفتگـی، درصـد باالیـی از مرگ خامـوش را به این سیسـتم ها مربوط 
می كنـد. ایـن در حالی اسـت كه در سیسـتم موتورخانه مركـزی به لحاظ 
آن كـه تجهیـزات در فضایـی خـارج از واحـد مسـكونی نصـب می شـوند 

چنیـن خطراتی وجود نـدارد. 

اصطالح "ساختمان ضدزلزله" اشتباه و غیر علمی است
پژوهشـگاه بین المللی زلزله شناسـی و مهندسی زلزله اصطاح "ساختمان 
ضـد زلزلـه" را غیـر علمی خوانـد و یـادآور شـد: طراحـی سـاختمان ها بـر 

اسـاس شـتاب زلزلـه صورت می گیـرد، نه بر اسـاس بـزرگای آن. 
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان كشـور به 
نقل از مهر، پژوهشـگاه بین المللی زلزله شناسـی و مهندسـی زلزله ضمن 
انتقـاد از كاربـرد اصطـاح غلط "سـاختمان ضد زلزله" كه سـال ها اسـت 
در ادبیـات ارتباطـی بیـن فروشـندگان و خریـداران سـاختمان ها رواج پیدا 
كـرده، ایـن اصطـاح را مـردود و غیرعلمی ذكـر و تاكیـد كرد: بر اسـاس 
اسـتاندارد 2800 ایـران، طراحـی سـاختمان ها بـر اسـاس شـتاب زلزلـه 

صـورت می گیـرد، نه بر اسـاس بـزرگا. 
بـه عنـوان نمونـه در تهـران سـاختمان ها بـرای شـتاب زلزله معـادل 35 
درصـد شـتاب جاذبـه زمین طراحی می شـوند. بنابـر این هیچ سـاختمانی 
در تهران در برابر زلزله بر اسـاس ریشـتر طراحی نمی شـود و اساسـا چنین 

ادعایـی مبنـای علمی ندارد. 
از آنجـا كـه روال طراحـی و اجـرای سـاختمان ها برای سـطوح عملكرد و 
سـطوح لـرزه ای تعریف و مشـخص می شـود، لـذا نمی توان ادعـا كرد كه 
سـاختمانی می توانـد ضد زلزله باشـد؛ بنابراین اصطاح سـاختمان "مقاوم 
در برابـر زلزله ای با شـدت مشـخص" توصیف صحیح تری اسـت كه باید 

كوشـش شـود جایگزین این غلط مصطلح شـود. 
البتـه طبـق نظـر كارشناسـان، ادعـای اینكـه سـاختمانی در برابر شـدت 
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مشـخصی از زلزلـه مقـاوم باشـد، منطقـی اسـت؛ مشـروط بـر آن كـه 
سـاختمان مـورد نظر بـا رعایت ضوابط فنـی در طراحی و كیفیـت در اجرا 

باشـد.  همراه 
همچنیـن درصـد خرابی و خسـارت های یـك زلزله منوط بـه مجموعه ای 
از علـل و عوامـل مختلـف از جملـه عمـق كانونی و شـدت زلزله اسـت و 

تنهـا به بـزرگای آن مربوط نمی شـود. 
مقایسـه دو زلزله باالی 7 ریشـتر منجیل-رودبار در سـال 1369 و سراوان 
)سیسـتان( در سـال جـاری نشـان می دهـد درحالـی كـه زلزلـه سـراوان 
بـه لحـاظ بـزرگای ریشـتر حتـی بزرگتـر از زلزلـه منجیل-رودبـار بـوده 
اسـت، خسـارات جانـی و مالـی بـه مراتـب كمتری نسـبت به زلزله سـال 
1369 داشـته اسـت. دلیـل آن هـم فاصله زیاد كانـون زلزله )نقطـه ای در 
عمـق زمیـن كه شكسـتگی اتفاق می افتـد( تا سـاختمان های موجـود در 

شـهرهای پر جمعیت اسـت. 
در واقـع انـرژی زلزلـه در فواصل دورتر به صورت طبیعی كاسـته می شـود 
و شـتاب زمیـن كاهـش می یابد. در نتیجه ذكر این موضوع كه سـاختمانی 
تنهـا بـر اسـاس بـزرگای مشـخصی از زلزله طراحی شـده اسـت صحیح 
نیسـت؛ چراكـه آن سـاختمان ممكن اسـت در مجاورت مركـز آن زلزله یا 

در فاصله ای بسـیار دورتر از آن باشـد. 
از ایـن رو منطقی تریـن راه بـرای اطمینـان از ایمنی و مقاومت سـازه ها در 
برابـر زلزلـه، درخواسـت مدارك فنـی سـاختمان مثل نقشـه های طراحی 
شـده، تاییدیه های مهندس ناظر و شـهرداری از فروشـندگان است. روشن 
بـودن مشـخصات طراحـی، محاسـب و ناظر در ایـن مسـتندات زمینه ای 

بـرای بررسـی اجمالی كیفیـت كار را فراهـم می كند. 

مجلس از صنعت ساختمان حمایت نكرد
رئیس شـورای مركزی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان با بیـان اینكه 
حداقـل 83 میلیـارد دالر از بودجـه عمرانـی كشـور در صنعـت سـاختمان 
هزینـه می شـود، گفـت: در یـك سـال اخیـر كمیسـیون عمـران مجلس 
نتوانسـت آنگونـه كـه باید صنعـت سـاختمان را مـورد حمایت قـرار دهد. 
سیدمهدی هاشـمی افزود: در سـال اول فعالیت كمیسـیون عمـران در دوره 
نهم مجلس دسـتاوردهای خوبی حاصل شد اما این كمیسیون می توانست 
بـا انجـام كارهـای بیشـتر، دسـتاوردها و نتایـج بهتـری را كسـب كنـد. 
وی بـا بیـان اینكه در سـطح كشـور فعالیت هـای عمرانی بسـیاری انجام 
می شـود، تصریـح كـرد: از همین رو بخش عمرانی كشـور نیـاز به حمایت 
و پشـتیبانی های قوی به خصوص در بخش تقنینی دارد و باید كمیسـیون 
عمـران مجلـس و بـه ویـژه رئیـس و هیـأت رئیسـه آن سـاز و كارهـای 

مناسـب تری را بـرای هزینه كـرد بودجـه عمرانی در نظـر گیرند. 
هاشـمی در ادامـه افـزود: یكـی از وظایـف اصلـی كمیسـیون عمـران این 
اسـت كـه بـر اجـرای قوانیـن وضـع شـده مرتبـط با ایـن بخـش نظارت 
دقیق داشـته باشـد كـه امیدواریم پـس از برگزاری انتخابات هیأت رئیسـه 

ایـن كمیسـیون، موضـوع مذكـور به شـكل جدی تـری دنبال شـود. 
رئیس شـورای مركزی نظام مهندسـی سـاختمان كشـور با تاكید بر اینكه 
بایـد افـراد دارای بیشـترین تخصـص و تجربه بـه عنوان رئیـس و هیأت 
رئیسـه كمیسـیون عمران مجلس انتخاب شـوند، گفت: قطعاً یك فرد به 
تنهایـی نمی توانـد از تمام تخصص ها و تجربیات الزم برخوردار باشـد و به 
همیـن دلیل رئیس كمیسـیون عمـران مجلس باید از تخصـص، تجربه و 
توانمندی تمام اعضای كمیسیون و سایر مشاوران و متخصصان بهره گیرد. 
عضـو كمیسـیون عمـران مجلس با بیـان اینكه بخشـی از قوانین مصوب 
و سیاسـت های ابـاغ شـده در بخـش عمران هنوز اجرایی نشـده اسـت، 
افـزود: اجـرای ایـن قوانیـن و سیاسـت ها از موضوعاتی اسـت كـه باید به 
شـكل جـدی و بـا همت رئیس كمیسـیون در دسـتور كار آن قـرار گیرد. 
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هاشـمی تاكید كـرد: رئیـس كمیسـیون عمـران مجلـس باید بـه گونه ای 
عمـل كنـد كـه بـا اسـتفاده از تمـام توانمند هـای سـه قـوه، فعالیت های 
عمرانی سـرعت بیشـتری یابـد و در عین حـال كیفیت ایـن فعالیت ها نیز 

پیـدا كند.  ارتقا 
ایـن نماینـده مجلس با اشـاره به اینكـه تغییراتی در تركیب هیأت رئیسـه 
كمیسـیون عمـران بـه وجـود خواهـد آمـد، گفـت: ایـن تغییـرات باید به 
گونـه ای باشـد كـه هـم از تجربیات هیأت رئیسـه قبلـی اسـتفاده و هم از 

پتانسـیل و قابلیت سـایر اعضـا بهره گرفته شـود. 

شرایط بیمه کارگران ساختمانی اعالم شد
دبیـر كانـون انجمن هـای صنفی كارگران سـاختمانی كشـور شـرط بیمه 
كارگـران سـاختمانی را داشـتن كارت مهـارت فنـی و حرفـه ای ذكـر و 
پیشـنهاد كـرد تا در كنار الـزام كارت مهارت، شـرایط احراز اشـتغال كارگر 

هـم مدنظـر قـرار گیرد. 
علـی یارمحمـدی گفـت: بـر اسـاس قانـون كارگـران سـاختمانی بـرای 
معرفـی بـه سـازمان تامیـن اجتماعـی تنهـا بایـد كارت مهارت داشـته و 

آزمـون مهـارت فنـی و حرفـه ای را گذرانـده باشـند. 
وی بـا بیـان اینكـه نمی توان به صـرف داشـتن كارت مهارت بـرای افراد 
مجـوز اسـتفاده از سـهمیه كارگـران سـاختمانی را صادر كـرد، ادامـه داد: 
سـازمان فنـی و حرفـه ای تنهـا بـرای متقاضیانـی كـه بتواننـد در مراحل 
آزمـون قبـول شـوند، كارت مهـارت صـادر می كنـد و وظیفـه ای بـرای 

شناسـایی كارگـر واقعـی از غیر را نـدارد. 
یـار محمـدی افـزود: در الیحـه بیمه هـای اجتماعـی مصـوب سـال 85 
مجلـس، مركـز پژوهش هـای مجلـس نسـبت به این مسـاله كه داشـتن 
كارت مهارت شـرط بیمه كارگران سـاختمان باشـد اعـام موضع كرد كه 
در آنجا پیشـنهاد شـد احراز اشـتغال به جای كارت مهارت جایگزین شـود. 
دبیــر كانــون انجمن هــای صنفــی كارگــران ســاختمانی كشــور اضافــه 
ــه  ــد بیمــه كارگــران ســاختمانی ب كــرد: متاســفانه در حــال حاضــر رون
ــی  ــون فن ــه آزم ــی ك ــرد متقاض ــر ف ــه ه ــی رود ك ــش م ــه ای پی گون
ــارت  ــد، كارت مه ــب كن ــی كس ــره قبول ــد و نم ــه ای را بگذران و حرف
ــی  ــی می شــود در حال ــی معرف ــن اجتماع ــازمان تامی ــه س ــرد و ب می گی
كــه بــا ایــن كار هــم ترافیــك زیــادی در ســازمان ایجــاد می شــود و هــم 

ــد.  ــاز می مانن ــل اتمــام ســهمیه از بیمــه ب ــه دلی ــراد مســتحق ب اف
بـه اعتقـاد وی اگـر در كنـار صـدور كارت مهـارت، متقاضـی بیمـه دوره 
آموزشـی الزم را دیـده و احـراز اشـتغال او بـه تاییـد انجمن هـای صنفـی 
رسـیده باشـد می توانـد بـه عنـوان كارگـر واقعـی سـاختمان بیمه شـود. 
یـار محمـدی در عیـن حـال با اشـاره به ابـاغ بخشـنامه بیمـه كارگران 
سـاختمانی به تمام اسـتان ها، درباره شناسـایی كارگران واقعی سـاختمان، 
گفـت: خوشـبختانه طی مذاكرات اولیه با مسـووالن قرار اسـت تا موضوع 
بازرسـی و شناسـایی كارگـران واقعـی سـاختمان بـه انجمن هـای صنفی 
واگـذار شـود كـه بـا توجه بـه نظـر مسـاعد سـازمان تامیـن اجتماعی در 

صـورت تاییـد نهایـی بـه زودی اباغ خواهد شـد. 

ثبت نام بیمه کارگران ساختمانی
بـه زودی مرحلـه اول ثبـت نـام و پذیـرش 80 هـزار كارگـر سـاختمانی 
متقاضـی اسـتفاده از بیمـه آغـاز می شـود، بـا ایـن حـال بـه دلیـل انجام 
نشـدن بازرسـی و نظـارت دقیـق 60 درصد افـرادی كه امكان اسـتفاده از 
مزایـای ایـن بیمه ویـژه را به دسـت می آورند، كارگر سـاختمانی نیسـتند!
 سـیدهادی سـاداتی از آخریـن اقدام هـای صـورت گرفتـه به منظـور آغاز 
شناسـایی كارگران سـاختمانی متقاضی دریافت پوشـش بیمه ای در كشور 
خبر داد و گفت: یكی از مسـایل و مشـكاتی كه در این زمینه وجود دارد، 



رویـدادهـا

92

شناسـایی كارگران واقعی از كسـانی اسـت كه می خواهند به نـام كارگر از 
این موقعیت برای بیمه شـدن سـوء اسـتفاده كنند. 

عضـو هیـأت مدیـره كانـون عالـی انجمن هـای صنفـی كارگـران ایـران 
دربـاره انتقـاد برخی گروه های كارگری در اسـتان های كشـور درباره اینكه 
امـكان اسـتفاده از مزایـای بیمـه كارگـران سـاختمانی برای آن هـا فراهم 
نشـده اسـت اظهـار داشـت: مـا گفتیم راسـتی آزمایـی درخواسـت ها را به 

انجمن هـا واگـذار كنند. 
سـاداتی خاطـر نشـان كرد: متاسـفانه برخی اخبـار به ما می رسـد مبنی بر 
اینكـه بـا وجود روشـن بودن بخشـنامه بیمه كارگـران سـاختمانی، برخی 
مسـووالن تامین اجتماعی در شـهرها به صورت سـلیقه ای عمل می كنند 

و بخشـنامه های مركـزی را مـورد توجه قـرار نمی دهند. 
ایـن مقـام مسـوول كارگـری كشـور افـزود: بـرای جلوگیـری از ازدحـام 
تقاضـای كارگـران سـاختمانی برای بیمه می توان فهرسـت ثبـت نام های 
قبلی كه در دسـترس اسـت را بررسـی كرد و از این طریق راسـتی آزمایی 

صـورت گیرد. 
وی بـا اعـام اینكـه امسـال نیـز برای بیمـه كارگران سـاختمانی سـقف 
200 هـزار نفر تعیین شـده اسـت تاكید كـرد: در فاز اول برنامه ریزی شـده 
اسـت تـا مراحـل پذیـرش و بیمـه 80 هزارنفـر انجام شـود، اما متاسـفانه 
بـه محـض اعـام ایـن تعـداد در مدت زمـان بسـیار كوتاه چنـد دقیقه ای 

می شـود.  تكمیل 
بـه گفتـه سـاداتی، بـرای اینكـه حقـوق ثبت نـام شـدگان واقعـی پایمال 
نشـود بایـد بـه صـورت گـروه گـروه و بر اسـاس زمـان ثبت نـام افـراد را 
دعـوت نماینـد. طبـق مذاكـرات صـورت گرفتـه امسـال قرار اسـت ثبت 

نام هـا در 2 تـا سـه مرحلـه انجـام پذیرد. 

کاهش خسارات زلزله با بتن سبك ایرانی
متخصصـان یـك شـركت فعـال در زمینـه تولیـد بتـن، بتنـی را طراحی 
كرده انـد كـه بـه دلیـل سـبكی به كاهـش میـزان خرابـی در زمـان زلزله 

كمـك می كنـد. 
اعضـای یك شـركت ثبت شـده در شـهرك علمـی و تحقیقاتـی اصفهان 
بتنـی را طراحـی كرده و سـاخته اند كـه تنها نصف بتن هـای معمولی وزن 
حجمـی دارد. وزن حجمی یـك بتن عـادی 2400 كیلوگـرم بر متر مكعب 
اسـت در حالی كـه این بتـن تنها 1500 كیلوگـرم بر مترمكعـب وزن دارد. 
میـاد نكویـی یكی از متخصصان این شـركت درباره بتن سـبك سـاخته 
شـده، توضیـح داد: ایـن بتـن افـزون بر سـبك بـودن به دلیـل كانی های 
معدنـی خاصـی كه در آن اسـتفاده شـده اسـت، مقاومت فشـاری باالتری 

دارد و می توانـد بـار بیشـتری را تحمل كند. 

تأثیر به کارگیری بتن سبك در سازه
وی بــا اشــاره بــه اینكــه بتــن یكــی از اصلی تریــن مصالــح ســاختمانی 
ــوان  ــه عن ــن ســبك ب ــراوان اســت، خاطرنشــان كــرد: بت ــرد ف ــا كارب ب
مصالحــی كــه چگالــی آن بــه طــور قابــل ماحظــه ای از بتــن معمولــی 
پایین تــر اســت، نقــش مؤثــری در كاهــش وزن ســاختمان ها، بــه 
ــن و  ــه او عمده تری ــه گفت ــا دارد. ب ــازه  ای آن ه ــمت غیرس ــژه در قس وی
اصلی تریــن كاربــرد بتــن ســبك در ایــران در بلوك هــای ســبك ســقفی 

ــیب بندی اســت.  ــازی و ش ــف س ــن ك ــواری و بت و دی
نكویـی ادامـه داد: هـر چـه بتـن بـه كار رفتـه در یك بنا سـبك تر باشـد، 
آسـیب كمتـری در زلزلـه می بیند. بتن سـنگین، بار مرده بسـیار بیشـتری 
را تحمـل می كنـد امـا بتـن سـبك نـه تنها بـار كمتـری را به سـاختمان 
تحمیـل می كنـد، بلكـه شـكل پذیری بهتـری نیـز دارد. او و همكارانـش 
مـدول االستیسیته)نسـبت تنـش بـه كرنـش مـواد جامد خطـی( این بتن 
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را بـاال برده انـد؛ بنابرایـن قابلیـت ارتجاعـی آن باالتر رفته و شـكل پذیری 
بهتـری دارد؛ ویژگـی ای كـه باعـث می شـود در بنـای سـاختمان از فوالد 

كمتری اسـتفاده شـود. 
افزایش 1۰ برابری عمر جدول های خیابان با پوشش نانویی بتن

بتـن سـاخته شـده در ایـن شـركت افزون بـر ایـن ویژگی هـا از یك الیه 
پوشـش نانویی برخوردار اسـت كـه از آن در برابـر آب و آلودگی محافظت 
می كنـد. نكویـی در ایـن بـاره توضیـح داد: چون سـطح بتن خلـل و فرج 
زیـادی دارد، آب بـه راحتـی بـه داخـل آن نفـوذ می كنـد و در فصل سـرد 
سـال بـا یـخ زدن، باعـث تخریـب بتن می شـود. ایـن الیه نانویـی باعث 
می شـود كـه آب بـه صـورت قطره یـی بر روی سـطح بتـن باقـی بماند و 

در آن نفـوذ نكند. 
وی بـا اشـاره بـه اینكـه ایـن ویژگـی بتـن سـبك سـاخته شـده را برای 
اسـتفاده در جـدول كنـار خیابان مناسـب می كنـد، ادامه داد: طبـق آماری 
كـه چنـد سـال پیـش منتشـر شـد هـر سـاله حـدود 500 میلیـارد تومان 
صـرف تعویـض و نوسـازی جـداول خیابـان می شـود در حالـی كـه عمر 
متوسـط این جدول ها تنها سـه سـال اسـت. به گفته نكویی بتن سـاخته 
شـده توسـط این شـركت به دلیل مـواد به  كاررفتـه در آن، نوع سـاخت و 
پوشـش نانویـی روی بتـن، عمر مفیـد این جدول هـا را 10 برابـر می كند. 

آموزش مهارت کارگران ساختمانی
مدیـركل دفتر بهسـازی و نظارت سـازمان آموزش فنی و حرفـه ای از ارایه 

گواهـی مهارت به 5. 1 میلیون كارگر سـاختمانی خبر داد. 
علیرضـا حاتـم زاده بـا اشـاره بـه رویكـرد آموزش هـای سـازمان آموزش 
فنـی حرفـه ای كشـور اظهار داشـت: آموزش هـای الكترونیكـی و آموزش 
مبتنـی بـر بـازار كار از مسـیر تقاضـا محوری به جـای عرضه محـوری از 
جملـه ایـن رویكردها اسـت. وی تاكید كـرد: اثر بخشـی آموزش ها زمانی 
بیشـتر می شـود كـه به سـمت تقاضا محـوری بـرود و مبتنی بر نیـاز بازار 

باشد.  كار 
مدیـركل دفتـر بهسـازی و نظـارت سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای 
كشـور بـا بیـان اینكه امسـال تاكید شـده تـا اولویـت اختصـاص اعتبار به 
رشـته هایی خواهـد بـود كه منطبـق بر نیـاز بازار كار باشـد، گفـت: كیفی 
سـازی آمـوزش باعـث می شـود افـراد مهـارت بهتری نسـبت به گذشـته 
داشـته باشـند. حاتـم زاده با اشـاره بـه اینكه بیـش از 5. 1 میلیـون كارگر 
سـاختمانی گواهـی مهـارت دریافـت كردند،  تصریـح كرد: ایـن گواهی  ها 
بـه دو صورت شـركت در آموزش یـا آزمون های ادواری شـركت می كنند. 
ایـن مقام مسـوول بیان داشـت: این افراد پـس از گـذاران مراحل مختلف 
گواهـی مهـارت دریافـت می كننـد و كارگـران شـاغل بـا داشـتن گواهی 
مهـارت فنـی و حرفـه ای زیر پوشـش تامین اجتماعـی قـرار می گیرند. به 
گفتـه وی، دفاتـر انجمن های صنفی كارگری در اسـتان ها وظیفه بررسـی 
وضعیـت كارگـران سـاختمانی را برعهده دارنـد و در صورت شـاغل بودن 

به بیمـه معرفی می شـوند. 
حاتـم زاده تاكیـد كـرد: نظـارت بایـد بـر انجمن هـا نیـز صورت بگیـرد تا 
بتـوان افـرادی را زیر پوشـش قرار داد كه كارگر سـاختمانی واقعی باشـند. 
ایـن مقام مسـئول با بیـان اینكه بحث بیمه كارگران سـاختمانی و دریافت 
گواهی مهارت از سـال 88 شـروع شـده اسـت، بیان داشت: ساالنه نزدیك 
بـه 130 هـزار نفـر در دوره های آموزشـی شـركت می كردند و بقیـه نیز در 

آزمون هـای ادواری شـركت كردند. 

ساخت دیوار سبك با مقاومت باال
محقـق ایرانـی دیوارهـای پیـش سـاخته بـا اسـتفاده از الیـاف شیشـه، 
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پاسـتیك بازیافتـی و كامپوزیـت سـاخت. این نـوع دیوارها در مقایسـه با 
انـواع دیگـر سـبك تـر و دارای مقاومـت بـاال هسـتند. 

نویـد رشـیدی مختـرع ایـن دیوارهـای پیش سـاخته اظهـار داشـت: این 
نسـل از دیوارهـای پیـش سـاخته از مـواد بازیافتی تهیه شـده اند و شـامل 
دو قسـمت باربـر و جـدا كننـده هسـتند. ایـن نـوع دیوارهـا به دو شـكل 
آن هـا  و  بلوك هـای شـش ضلعـی طراحـی شـده  و  قـدی  پانل هـای 
به گونـه ای سـاخته شـده اند كه انتقـال نیرو به بهترین شـكل از سـقف به 

كـف انجـام می شـود. 
ایـن مخترع خاطرنشـان كرد: وزن این دیوارها در قسـمت جـدا كننده 42 
كیلوگـرم درمترمربـع و در بخـش باربر 76 كیلوگرم در متر مربع اسـت. در 
واقـع وزن ایـن دیوارهـا نسـبت بـه دیوارهای آجری بسـیار سـبك اسـت 

بنابراین مناسـب ترین گزینه برای اسـتفاده در سـاختمان ها اسـت. 
وی در مـورد گـچ مصرفـی در ایـن نـوع دیوارهـا گفـت: گـچ بـه كاررفته 
در ایـن دیـوار مخصـوص اسـت از این رو ایـن دیوارهـا می توانند مقاومت 

باالتـری داشـته باشـند ضمـن این كـه آب كمتـری جـذب می كنند. 

خنك سازی محیط به صورت طبیعی
عضو هیأت علمی دانشـگاه سـمنان موفق به ساخت دسـتگاه خنك كننده 

بدون اسـتفاده از انرژی های تجدیدناپذیر شـد. 
داود معروفـی، مسـؤول دفتر مالكیت فكری پارك علم و فناوری دانشـگاه 
سـمنان بـا اعام این خبر گفـت: اختراع این دسـتگاه با عنـوان »مكانیزم 
تهویـه و تبریـد طبیعـی )گنبد خنك كننـده(« متعلق به مهنـدس ابراهیم 
باقـری طالقانـی، از اعضـای هیأت علمی دانشـكده هنر دانشـگاه سـمنان 
اسـت كـه با همـكاری پـارك علـم و فنـاوری دانشـگاه سـمنان آن را به 

ثبت رسـانده است. 
وی افـزود: خنك سـازی محیط بـدون اسـتفاده از انرژی های تجدیدناپذیر 
از قابلیت هـای ایـن اختـراع اسـت. از طریـق این اختـراع بـا بهره گیری از 
ویژگی هـای طبیعـی و موجود، تهویـه و تبرید طبیعی صـورت می پذیرد و 

تا حـد زیـادی دما كاهـش می یابد. 
معروفـی تصریـح كـرد: طـرح موردنظـر می توانـد بـر روی قسـمتی از 
سـقف نورگیرهـای مركـزی سـاختمان ها یا بـر روی كانال هـای مركزی 
و فضاهـای معمـاری نصـب و راه انـدازی شـده و بـه شـیوه طبیعی باعث 
خنـك شـدن فضاهـای داخلی شـود. وی با بیـان اینكه هـدف از طراحی 
ایـن محصـول، تولید به شـیوه سـنتی نبـوده اسـت، افزود: ایـن محصول 
می توانـد به شـیوه صنعتـی، در ابعاد مختلف و با مواد جایگزیـن تولید و در 

سـاختارهای معماری عرضه شـود. 
معروفـی با اشـاره به اینكه كاربرد وسـیع این محصـول باعث صرفه جویی 
قابـل توجـه در مصرف انرژی در سـطح كان می شـود، ادامـه داد: امروزه 
خنـك كـردن فضاهـای داخلی توسـط كولرهای آبـی، كولرهـای گازی و 
اسـپلیت و مـواردی مشـابه انجـام می شـود كـه هر كـدام نیازمنـد صرف 
انـرژی زیـادی هسـتند و ایـن در حالـی اسـت كـه ارزش و درجـه اهمیت 
انـرژی هـر روز بیشـتر جلـوه می كنـد و مصـرف بیـش از حـد انرژی های 
تجدیدناپذیـر، دغدغه زیسـت محیطی و همچنین آسـیب رسـانی زندگی 
انسـان به طبیعت و طراحی و توسـعه پایدار، مفاهیمی هسـتند كه تغییر در 

شـیوه زندگی انسـان را طلـب می كنند. 

افتتاح بزرگترین آبشار مصنوعی کشور
بزرگتریـن آبنما و آبشـار مصنوعی دست سـاز در كشـور، در سـرزمین برج 

میـاد تهران افتتاح شـد. 
علـی محمـد مختـاری مدیرعامـل سـازمان پارك ها و فضای سـبز شـهر 
تهـران در مراسـم بهره بـرداری از ایـن آبنمـا كـه باحضور شـهردار تهران 
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برگـزار شـد، گفـت: ظرفیـت آبگیری ایـن آبنما كـه در دو سـطح طراحی 
شـده اسـت، 3000متر مكعب اسـت. 

وی بـا بیـان اینكـه از آب ایـن آبنمـا برای آبیاری فضای سـبز بـرج میاد 
اسـتفاده می شـود، گفـت: محوطـه بـرج میاد تهـران 100هكتار وسـعت 
دارد كـه سـی هكتـار آن به فضای سـبز اختصاص یافته وانـواع گونه های 

گیاهی كشـورمان در آن كاشـته شـده است. 
مختـاری بـا بیان اینكه تاسیسـات آبرسـانی ایـن آبنما از قنات یوسـف آباد 
احـداث شـده اسـت، گفت: این تاسیسـات حدود دو كیلومتر طـول دارد كه 
از بزرگراه شـیخ فضل اهلل نوری تا محوطه برج میاد كشـیده شـده اسـت. 
بـه گفتـه مدیرعامـل سـازمان پاركهـا و فضای سـبز شـهر تهـران ارتفاع 
ایـن آبنما سـی و شـش متـر وعرض آن چهل و هشـت متر اسـت و بركه 

مصنوعـی و جزیـره ای نیز درسـطح فوقانی آن طراحی شـده اسـت. 
مختاری خاطرنشـان كـرد: ورود به محوطه این آبشـار و آبنمای مصنوعی 
بـرای عمـوم مـردم آزاد اسـت و مراجعـان می تواننـد تـا سـاعتی كـه برج 

میـاد باز اسـت، از آن دیـدن كنند. 
وی از طراحـی رسـتوران غذاهـای دریایـی در اطـراف این آبنما خبـر داد و 
گفـت: بزرگتریـن بـاغ گلهـای تهران نیـز در ضلع شـرقی برج میـاد ودر 

مجـاورت بیمارسـتان میاد بـه زودی احداث خواهد شـد. 

بلندترین فضای سبز عمودی کشور در تهران
شـهرداری منطقـه 11بـا تكیـه بر تولیـد ملی و بـا بهره گیـری از فن آوری 
بومی شـده متناسـب با وضعیت اقلیمی شـهر تهـران، بلندترین دیوار سـبز 

كشـور را بـر نمـای سـاختمان ناحیه یك ایـن منطقه ایجـاد كرد. 
مسـعود كفایت منـد شـهردار منطقه 11 شـهرداری تهـران با بیـان اینكه 
تراكـم بـاالی سـاختمان ها در مناطـق مركـزی پایتخـت و وجـود بافـت 
فرسـوده و پاییـن بودن سـرانه فضای سـبز، لـزوم توجه جدی به بررسـی 
راهكارهـای ارتقـای فضاهای سـبز در محات مركزی شـهر را می طلبد؛ 
به ایجاد بلندترین سـازه دیوار سـبز شـهری در كشـور اشـاره كرد و گفت: 
محدودیت های توسـعه فضای سـبز منطقه در تملك زمین مناسـب برای 
احـداث باغچـه و بوسـتان و نیـز جمعیـت بـاال و وجـود بافـت متراكـم و 
فرسـوده؛ مـا را بـر آن داشـت كـه به منظور افزایش سـرانه فضای سـبز و 
بهبـود سـیما و منظر شـهری و در راسـتای كاهش آلودگی هـوا و آلودگی 
صوتـی؛ اقـدام بـه اجرای فضای سـبز عمودی بـا بهره گیـری از فن آوری 
بومی شـده بر اسـاس شـرایط اقلیمی شـهر تهران بر روی نمای سـاختمان 

ناحیـه یـك واقع در خیابـان نوفل لوشـاتو نماییم. 
وی افـزود: از مشـخصات بـارز ایـن پـروژه می تـوان به ارتفاع و مسـاحت 
سـازه اشـاره كرد كـه با 110 متـر مربع مسـاحت و 20 متر بلنـدی؛ دارای 
بیشـترین ارتفـاع در كل پروژه هـای دیـوار سـبز احداثـی در كشـور اسـت 
و تعـداد 1275 باكـس بـا ابعـاد 20*50 سـانتی متـر مربـع در 114 ردیف 

طراحی شـده اسـت. 
كفایتمنـد ضمـن بیـان ایـن كـه آبیـاری دیواره سـبز بـا سیسـتم آبیاری 
مكانیـزه و سیسـتم طراحی زهكشـی انجـام خواهد شـد؛ بـه برنامه ریزی 
مناسـب بـرای نگهـداری و توجه به ابعـاد اجتماعی آن از لحاظ سـازگاری 
و ادغـام طبیعت با سـاختمان اشـاره و تصریح كرد: توسـعه فضای سـبز و 
زیبـا سـازی محیـط زندگی شـهروندان و ایجـاد و ارتقای نشـاط عمومی و 
سـامت جسـمی و روانـی شـهروندان در سـال های اخیـر مـورد توجـه و 

تأكید شـهرداری بوده اسـت. 
كـرم كریمی معـاون امـور شـهری و فضای سـبز منطقه 11 شـهر تهران 
نیـز در ارتبـاط بـا جزییـات فنـی ایـن پـروژه خاطـر نشـان كرد كـه برای 
اجـرای ایـن دیـواره سـبز بـا بـه كار گیـری تـری دی پنـل )پنل هـای 3 
بعدی ( در سـاختمان اسـتحكام كافی برای آن در نظر گرفته شـده اسـت 
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و بـه منظـور به حداقـل رسـاندن ریسـك های احتمالی و تضمین بیشـتر 
دیـواره سـبز؛ عـاوه بـر در نظـر گرفتـن وضعیت نمـا و عمر سـاختمان، 
تمامـی  جوانـب در خصوص بـار اضافی و جزییـات اجرایـی آن در طراحی 
و محاسـبات اولیه، اسـتفاده از پانل های مدوالر با طراحی و ابعاد مناسـب، 
نحـوه اتصـال پانل هـای مـدوالر به نمـای سـاختمان، نوع تركیب بسـتر 
كاشـت، وزن مخصـوص و عمـق آن، انتخـاب گیاهان سـازگار با وضعیت 
اقلیمی تهـران و خرده اقلیم، جهت گیری نمای سـاختمان، موقعیت سـایه 

روشـن و نیـاز نوری توجه شـده اسـت. 

نیكزاد: 26 برابر دولت های قبل کار شد
وزیر راه وشهرسـازی در مراسـم تقدیر از عوامل بازسـازی مناطق زلزله زده 
اسـتان آذربایجان شـرقی، با اشاره به سـاخت بیش از 2 میلیون مسكن مهر 
شـهری و مقاوم سـازی صدهـا هـزار خانه روسـتایی در كشـور در 8 سـال 
دولـت محمـود احمدی  نـژاد، عملكرد این دوره در بخش سـاخت مسـكن 
را 26 برابـر دولت هـای گذشـته عنوان كـرد و گفت: هرگز قصد زیرسـوال  
بـردن كارنامـه سـال های گذشـته مطـرح نیسـت، امـا در همیـن زلزلـه 
آذربایجـان دولـت آنچنان پـای كار آمـد و بانك مركزی آنقـدر منابع برای 
بازسـازی گذاشـت كـه امروز توانسـتیم عملكـرد قابل دفاعـی ارایه كنیم. 
علـی نیكزاد با اشـاره بـه اظهار رضایت مقـام معظم رهبـری از روند امداد 
و نجـات در زلزله ارسـباران، افزود: مسـاله زلزله، مسـاله مهـم و اولویت دار 
دولـت بـود و بـا توجـه به وسـعت زلزله، كسـی بـاور نمی كرد كـه در این 
مـدت كوتـاه كار بـه ایـن بزرگـی انجـام شـود. نیكـزاد به حضـور رئیس 
جمهور در جلسـه شـورای مدیریت بحران اسـتان در تبریز اشاره و تصریح 
كـرد: تصمیم گیـری بـرای تامیـن اعتبـار ایـن كار بـزرگ در یك جلسـه 
بی سـابقه بـود و بانـك مركـزی هم بـرای اولیـن بـار 50 درصد اعتبـار را 
یك جـا بـه بنیـاد مسـكن پرداخت كـرد. وی با بیـان اینكه متاسـفم برای 
كسـانی كـه در زمان شـروع بازسـازی ایـن منطقـه زلزلـه زده، بحث های 
انتخاباتـی مطـرح می كردند، افزود: دولت برای بازسـازی مناطـق زلزله زده 
عـزم راسـخ داشـت و اراده ای جز این در میـان نبود؛ اما برخی هـا به دنبال 

مچ گیـری بودنـد كه ایـن بی انصافی اسـت. 

سكونت 4 میلیون ایرانی در سكونتگاه های غیررسمی
مدیرعامل شـركت عمران و بهسـازی شـهری ایران با اشـاره به سـكونت 
بیـش از 4 میلیـون نفر در سـكونتگاه های غیررسمی كشـور، گفت: تاكنون 
106 پـروژه بـا اعتبـاری بالـغ بـر 630 میلیـارد ریـال در سـكونتگاه های 

غیررسـمی به افتتـاح و بهره برداری رسـیده اسـت. 
مجیـد كیـان پـور در گفـت وگـو بـا مهـر بـا اشـاره بـه توانمندسـازی و 
سـاماندهی سـكونتگاه های غیررسـمی، اظهار داشـت: تاكنون در 68 شهر 
مطالعـات سـكونتگاه های غیررسـمی انجام گرفته اسـت كـه در قالب این 
شـهرها 744 محلـه غیررسـمی با مسـاحت 43 هـزار و 889 هكتـار مـورد 

بررسـی قـرار گرفتند. 
وی بـا بیـان اینكـه در ایـن محله هـا بالـغ بـر 4 میلیـون و 400 هـزار نفر 
سـكونت دارنـد، بیـان كرد: از تعداد 744 محله شناسـایی شـده 296 محله 
بـا مسـاحت 19 هـزار و 996 هكتار و جمعیـت 2 میلیـون و 178 هزار نفر 
بـرای انجـام اقدامات كالبـدی، اجتماعـی، فرهنگی و اقتصـادی به عنوان 

محـات در اولویـت اول برای سـاماندهی انتخاب شـدند. 
مدیرعامـل شـركت مـادر تخصصـی عمـران و بهسـازی شـهری ایـران 
تصریـح كـرد: در تمامـی  مراكز اسـتان ها و كانشـهرها به جز شـهرهای 
تهران و شـهركرد، مطالعات توانمندسـازی سكونتگاه های غیررسمی انجام 

شـده است. 
وی بـه پروژه هـای اجرایـی در ایـن محله ها اشـاره كـرد و گفـت: تاكنون 
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158 پـروژه بـا اعتبـاری بالـغ بـر 780 میلیـارد ریـال در سـكونتگاه های 
غیررسـمی 20 شـهر كشـور و تعداد 55 محله با همكاری مدیریت شـهری 
و مـردم در قالـب ارایـه سـرانه های خدمـات شـهری در حال انجام اسـت. 
كیـان پـور در خصـوص ایجـاد این سـرانه ها، افـزود: پروژه های سـاخت و 
احـداث آموزشـی، بهداشـتی، فرهنگی، فنـی و حرفه ای، ایجاد دسترسـی، 
احـداث شـبكه های آب و فاضـاب، آب آشـامیدنی، روشـنایی معابـر در 
دسـتور كار اسـت كـه تاكنون از ایـن تعداد 106 پـروژه با اعتبـاری بالغ بر 

630 میلیـارد ریـال بـه افتتاح و بهره برداری رسـیده اسـت. 

بازیافت گرم آسفالت به روش درجا
صنعتگـران فارسـی موفـق بـه بازیافـت گـرم آسـفالت بـه روش درجـا و 

اجـرای موفقیـت آمیـز آن در محورهـای مواصاتـی فـارس شـدند. 
بازیافت آسـفالت گرم شـامل عملیاتی اسـت كه طی آن آسـفالت برداشت 
شـده از روسـازی موجود یا بدون مصالح غیر آسـفالتی، به شـرح ضخامت 
تعییـن شـده در نقشـه های اجرایـی و مطابق دسـتورات دسـتگاه نظارت، 
پـس از شكسـتن و خردشـدن و دانـه بندی، و اختـاط با مواد قیـری و یا 

تركیبـات جـوان تولید و در سـطح راه پخش و كوبیده می شـود. 
مدیـر راهـداری اداره كل راه و شهرسـازی فـارس افـزود: ایـن طـرح بـا 
اعتبـاری بالـغ بـر 50 میلیارد ریـال انجام شـد. از مزایای بازیافت آسـفالت 
گـرم اسـتفاده از همـان مصالح و تیر موجود در سـطح رویـه راه ها، كاهش 
هزینه هـای اجرایـی در مقایسـه با روكش آسـفالت، جلوگیـری از تخریب 
محیط زیسـت به دلیـل نیاز كمتر به مصالح، جلوگیـری از هدر رفت منابع 
نفتی كشـور، مشـكات كمتـر برای هدایـت ترافیك و باال بودن سـرعت 
كار اسـت. روشـن افزود: پـس از مطالعات كارشناسـی در بیـن محورهای 
اسـتان فـارس، ابتدا محـور شـیراز-جهرم و محور شـیراز-آباده بـه عنوان 

محـل اجـرای طرح انتخاب شـدند. 

ساخت سازه های بتنی ضدزلزله با میلگردهای فوالدی کمتر
پژوهشـگران هسـته تحقیقاتی دانشـكده عمران مسـتقر در پـارك علم و 
فناوری دانشـگاه سـمنان به فناوری »تأمین شـكل پذیری سازه های بتنی 
مقاوم در برابر زلزله با كاهش مصرف میلگردهای فوالدی« دسـت یافتند. 
بـه گزارش ایسـنا، دكتـر علی خیرالدیـن و دكتـر محمدكاظم شـربتدار از 
اعضـای هیأت علمی دانشـگاه سـمنان و علـی همتی، دانشـجوی دكتری 
سـازه دانشگاه سـمنان، پژوهشـگران هسـته تحقیقاتی این پروژه هستند. 
پژوهشـگران سـمنانی در ایـن پـروژه از الیـاف پلی پروپیلـن )PP( كـه در 
داخـل كشـور تولیـد شـده و قیمـت آن در مقایسـه بـا سـایر انـواع الیـاف 
نیـز پایین تـر اسـت، برای سـاخت بتن كامپوزیت سـیمانی الیافـی توانمند 
)HPFRCC( كـه دارای شـكل پذیری زیاد بـوده و می تواند جایگزین بتن 
معمولـی در تیرهـا و قاب های بتنی در سـاختمان های مقـاوم در برابر زلزله 

شود، اسـتفاده كردند. 
از ایـن مصالـح توانمنـد می توان بـرای كنترل عـرض ترك در سـازه های 
بتن مسـلح، جایگزینی در سـازه های بتن مسـلح مسـتعد انهدام در نقاطی 
بـا آرماتورگـذاری فشـرده و ترمیم و تقویت سـازه های بتنی اسـتفاده كرد. 
یكـی  در  مقالـه  یـك  قالـب  در  پـروژه  ایـن  نتایـج  همچنیـن 
نـام بـه  آمریـكا  عمـران  مهندسـی  جهانـی  معتبـر  مجـات   از 
»)Journal Of Structural Engineering )ASCE«، یـك مقالـه 
در مجلـه مهندسـی عمـران دانشـگاه صنعتـی شـریف بـا اعتبـار علمی- 
پژوهشـی ISC و یك مقاله در چهارمین كارگاه مشـترك ایران و آمریكا 
در دانشـگاه صنعتـی شـریف ارایه و همچنین یك رسـاله دكتـری در این 

زمینه اجرا شـده اسـت. 
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دو پروژه ایرانی در میان جوایز معماری آقاخان در سال 2۰13
فهرسـت نامزدهـای جایـزه معمـاری آقاخـان در سـی ام آوریـل 2013 در 
سـاختمان باسـتانی در لیزبـون پرتغال اعام شـد. 20 نامزد بـرای دریافت 
جایـزه یـك میلیون دالری برگزیده شـده اند كه شـامل آپارتمان بلندمرتبه 
تـا بازسـازی و مرمـت سـاختمان های قدیمی می شـود. پروژه هایـی كـه 
هیـأت داوران مسـتقل انتخـاب می كننـد در كشـورهای مختلـف ماننـد، 
افغانسـتان، اتریـش، ژاپـن، هندوسـتان، اندونزی، ایـران، لبنـان، مراكش، 
فلسـطین، روانـدا، آفریقای شـمالی، سـریانكا، سـودان، سـوریه، تایلند و 
یمـن واقـع شـده اسـت. در میـان این 20 برنـده، دو پـروژه از ایـران در دو 

شـهر محـات و تبریز ارایه شـده اسـت. 

 ترفند جدید سازنده ها برای کاهش هزینه ساخت
 شـیرازپور بـا انتقـاد از اینكـه در برخـی مـوارد پكیج هایی در سـاختمان ها 
نصـب می شـود كـه بـا متـراژ تناسـب نـدارد، گفـت: یكـی از مهم تریـن 
وظایـف مهندسـان ناظـر ایـن اسـت كـه از نصـب پكیـج نامناسـب در 

آپارتمان هـا جلوگیـری كننـد. 
وی با بیان اینكه بسـیاری از سـازندگان به خاطر حذف هزینه های ناشـی 
از طراحـی سیسـتم موتـور خانه مركـزی به تعبیـه مكانی بـرای پكیج در 
آپارتمـان روی آورده انـد، گفـت: اغلب این سـازندگان هـم از نصب پكیج 
خـودداری می كننـد و اغلب ساخت وسـازها تهیـه و نصب این سیسـتم را 
بـه عهـده خریـدار می گذارند تـا از این طریق متحمـل هزینه های طراحی 

و اجرای سیسـتم موتورخانه مركزی نشـوند. 
*ساختمان های 10 واحدی از سیستم موتورخانه مركزی استفاده كنند

شـیرازپور افزود: به سـازندگان توصیه می شـود كه برای ساخت وسـازهایی 
با بیش از 10 واحد مسـكونی حتما از سیسـتم موتورخانه مركزی اسـتفاده 

كنند. 

نصب نخاله گیر در پروژه های ساخت
معـاون شهرسـازی شـهرداری منطقـه 8 بـا اشـاره بـه نظارت مسـتمر بر 
سـاختمان های در حـال سـاخت از اجـرای طـرح نصب نخاله گیـر در این 

سـاختمان ها خبـر داد. 
مهـرداد خـودی بـا اعـام ایـن مطـب گفـت: بـه منظـور حفـظ ایمنی و 
سـامت شـهروندان، مالـكان واحدهـای در حال سـاخت موظف به نصب 
نخالـه گیرهـای مناسـب و اسـتاندارد شـدند. وی افزود: همچنیـن مالكان 
موظـف بـه رفـع سـد معبـر مصالـح سـاختمانی در محـل عبـور و مـرور 

هستند.  شـهروندان 
معـاون شهرسـازی شـهرداری منطقـه 8 بـا اشـاره بـه كنتـرل و نظـارت 
مسـتمر بـر سـاختمان های دارای تخریب اظهار داشـت: بر همین اسـاس 
با رعایت اسـتانداردهای الزم و جلوگیری بروز تخلفات سـاختمانی،، روزانه 

بیـش از 50 سـاختمان در سـطح محـدوده مـورد بازدید قـرار می گیرد. 
وی افـزود: حصـار كشـی، رفع سـد معبر سـاختمانی نظـارت و كنتـرل از 
سـاختمان های در حـال گـود بـرداری از جملـه مـواردی اسـت كـه مورد 
توجـه قـرار دارد. خـودی گفـت: ایـن بازدیدهـا در راسـتای حفـظ مـوارد 
ایمنـی، اصول شهرسـازی و جلوگیـری از خطرات احتمالی توسـط مالكان 

و پیمانـكاران سـاختمانی صـورت می پذیـرد. 

ساخت بلندترین ساختمان دنیا در چین
شـركت سـاختمان بـادوام بـه عنوان یـك شـركت ساخت وسـاز در چین 
در نظـر دارد تـا پیش از پایان سـال 2013 بلندترین سـاختمان جهان را در 
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شـهر چانگشـا با تكنیـك سـازه های پیش سـاخته بزرگ بنـا كند. 
سـاخت ایـن سـاختمان اكنـون دارای مجـوز الزم اسـت اما ممكن اسـت 
تصـور شـود كـه ایـن شـركت زمان كافـی در اختیـار نـدارد، چرا كـه برج 

خلیفـه دارنـده ركـورد بلندترین سـاختمان در طی 5 سـال سـاخته شـد. 
ایــن درحالــی اســت كــه شــركت ســاختمان بــادوام در تكنیكــی تولیــد 
ــارج از محــل پیشــگام  ــش ســاخته خ ــازه های پی ــزرگ از س ــات ب قطع
اســت، از ایــن رو می توانــد ایــن ســازه ها را بــه محــل منتخــب منتقــل 
كــرده و آن را بــه ســرعت كنــار هــم قــرار دهــد. ایــن شــركت از ایــن 
تكنیــك بــرای ســاخت یــك مجتمع مســكونی 30 طبقــه در عــرض 15 

روز در ســال 2011 اســتفاده كــرد. 
طـرح سـاخت این سـاختمان با نام آسـمان شـهر دربرگیرنـده فضای یك 
میلیـون و 610 هـزار متـر مربعی اسـت كه این فضـا در 220 طبقه پخش 
می شـود. ایـن طبقه ها هم كاركرد مسـكونی و هم كاركرد تجاری داشـته 
و ظرفیـت 70 تـا 120 هـزار نفـر را دارنـد. هزینـه سـاخت این سـاختمان 

بیـش از 600 میلیون دالر تخمین زده شـده اسـت. 
براسـاس ایـن طرح ها سـاكنان بیشـتر از آسانسـور اسـتفاده می كننـد، اما 
افـرادی كـه از آسانسـور واهمـه دارند می تواننـد از پلـكان 9. 6 كیلومتری 

اسـتفاده كننـد كـه از طبقـه اول بـه طبقه صـدو هفتادم می رسـد. 
ایـن سـاختمان دربرگیرنـده 56 محوطه باز مختلف اسـت كه می تـوان از 
آن بـرای بسـكتبال، تنیـس، شـنا و تئاتر اسـتفاده كرد. 86 هـزار متر مربع 
از فضـای داخلـی ایـن سـاختمان بـه مـزارع ارگانیـك عمومی اختصـاص 
خواهـد یافتـه اسـت. از آنجـا كـه موافقـت دولـت چیـن بـا سـاخت ایـن 
سـاختمان از طـول زمان سـاخت آن بیشـتر بوده این شـركت به سـرعت 

كار ساخت وسـاز را آغـاز می كنـد. 

قطر جزیره تفریحی می سازد
شـركت تجاری »بروه« قطر به منظور میزبانی هرچه بهتر از گردشـگرانی 
كـه در طـول برگـزاری مسـابقات جام جهانـی 2022بـه این كشـور سـفر 
می كننـد، قصـد دارد با هزینـه 5. 5 میلیـارد دالری جزیـره ای تفریحی در 

سـواحل دوحه بسازد. 
براسـاس گـزارش روزنامـه »الشـرق« قطـر، این جزیـره كه »المهـا« نام 
خواهـد گرفـت، دارای ویاهای مجلل، پارك آبـی و پنج هتل بزرگ برای 

میزبانـی از طرفداران فوتبال اسـت. 
“عبـداهلل سـبیعی”، مدیـر اجرایـی این شـركت در حاشـیه كنفرانسـی در 
دوحـه اعام كـرد: هتل های این جزیـره تفریحی امكان اسـكان 25 هزار 
نفـر را دارنـد. كشـتی های مسـافربری هـم می تواننـد بـه مـدت یـك تـا 
دو هفتـه در سـواحل ایـن جزیـره مسـتقر شـوند. انتظـار مـی رود بـا آغاز 
اجـرای پروژه هـای ویژه مسـابقه های جـام جهانی فوتبال در قطـر، نیاز به 

هتل هـا در ایـن شـهر افزایـش یابد. 
سـبیعی افـزود: سـاخت ایـن جزیـره تفریحـی در حـدود 20 میلیـارد ریال 
قطـر )معـادل 5. 5 میلیـارد دالر( هزینه در برخواهد داشـت. این پروژه هم 

اكنـون در مراحل اولیه سـاخت اسـت. 
وی ادامـه داد: ایـن شـركت تاكنـون توانسـته موافقت شـورای عالی قطر 
مبنـی بـر خریـد یك میلیـون متر مكعـب زمین و سـاخت یك اسـتادیوم 
ویـژه مسـابقه های جام جهانـی را بـه دسـت آورد، اما هنـوز در مورد قیمت 

زمیـن به توافق نرسـیده اسـت. 

ساخت خانه از قارچ
نخسـتین خانـه قارچی جهـان نمونه كاملـی از یك خانه دوسـتدار محیط 
زیسـت اسـت كـه در دیـواره آن از قـارچ به عنـوان عایق حرارتی اسـتفاده 

شـده است. 
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 ایـن خانـه بطـور كامل از قارچ سـاخته نشـده و یك قاب چوبـی به عنوان 
سـاختار كلی خانه در نظر گرفته شـده اسـت؛ قارچ ها نیز در بین دیوارهای 

خانه قرار داده می شـوند. 
برخـاف روش هـای سـنتی كـه از عایـق فـوم مبتنـی بـر نفت اسـتفاده 
می شـود، در داخـل دیواره هـای ایـن خانه از قارچ اسـتفاده شـده اسـت كه 
در مـدت یـك مـاه خشـك شـده و یك عایـق حرارتـی مناسـب و كاما 

طبیعـی ایجـاد می كند. 
اسـتفاده از این عایق ضد آتش، بسـیار به صرفه تر از اسـتفاده از روش های 
متـداول عایـق كاری اسـت؛ باوجـود اندازه خانـه كوچك، ایـن خانه نمونه 
واقعـی یـك سـاختمان دوسـتدار محیـط زیسـت محسـوب می شـود كه 
عـاوه بـر اسـتفاده از مواد سـبز )چـوب و قـارچ(، به مصرف بهینـه انرژی 

نیـز كمـك می كند. 

ساخت هتلی با گرانش صفر
طرح هـای سـاخت نخسـتین جزیـره مصنوعـی و هتـل فضایی در شـهر 
بارسـلون، اسـپانیا رونمایی شـد تا گردشـگرانی كه از شـاهكارهای هنری، 
فرهنگـی و تاریخـی این شـهر دید می كننـد، گرانش صفر فضایـی را هم 

كنند.  تجربه 
شـهر پـر همهمـه بارسـلون در اسـپانیا سـاالنه هـزاران گردشـگر جـذب 
می كنـد و به داشـتن نقاطی كه در فهرسـت میراث جهانی قـرار گرفته اند 
مشـهور اسـت، امـا در یك تعارض بسـیار عجیب بـا جاذبه هـای تاریخی، 
هنـری و فرهنگی، بارسـلون بـه زودی صاحب نخسـتین جزیره مصنوعی 

و اولیـن هتـل فضایی می شـود. 
اولیـن جزیـره مصنوعی بارسـلون دربرگیرنده یك هتل 300 متری اسـت 
كه گفته می شـود نخسـتین محل اسـتراحت و اقامتگاه زمین اسـت كه با 

گرانش صفر سـاخته می شـود. 
 موبیلونـا شـركت آمریكایی درحـال حاضر مأموریت سـاخت این هتلهای 
فضایـی را در سراسـر دنیـا برعهـده گرفتـه اسـت و گفتـه می شـود كـه 
سـرمایه گذاری اولیه برای سـاخت جزیره بارسـلون 9. 1 میلیارد دالر است. 
گردشـگران می تواننـد از طریـق یـك پیـاده رو كـه روی دریا از خشـكی 
سـاخته می شـود به این هتل برسـند. در این جزیره گردشـگران می توانند 
نوعـی بـی وزنی را در یـك تونل عمودی باد تجربه كرده و یا از فروشـگاه 

فضایی 24 سـاعته دیدن كنند. 
جـروم بوتاری؛مدیرعامـل شـركت موبیلونا اظهار داشـت: پنجـره هتلهای 
فضایی موبیلونا شیشـه شـفافی خواهد بود كه از قابلیت خاموش و روشـن 
شـدن این شـفافیت برخور دارند. خاویر تریاس شـهردار بارسـلون با اشـاره 
بـه اینكـه به این پـروژه هیچ عاقه ای ندارد، اظهار داشـت كه شـهرداری 

بررسـی این طرح را ادامـه خواهد داد. 
وی اظهـار داشـت: مـا هیچ نیـاز و یا تمایلی بـه اجرای پروژه هایـی از این 
دسـت نداریم و نمی خواهیم بارسـلون را به یك نمایشگاه تبدیل كنیم. این 
درحالی اسـت كه این اظهارات موبیلونا را كه قصد دارد هتلهای فضایی در 
شهرهای لس آنجلس و هنگ كنگ نیز بنا كند از كار خود بازنداشته است. 

ساخت استادیوم مزار شریف با کمك ایران
با كمك مالی جمهوری اسـامی ایران؛ والی بلخ كلنگ سـاخت اسـتادیوم 

سرپوشیده مزار شـریف را بر زمین زد. 
والـی بلـخ كلنـگ سـاخت اسـتادیوم سرپوشـیده مـزار شـریف را كـه بـا 
كمـك مالی یـك میلیون دالری جمهوری اسـامی ایران انجام می شـود، 
بـه زمیـن زد. والـی بلـخ هنـگام زمیـن زدن كلنگ اسـتادیوم سرپوشـیده 
مزارشـریف ضمن تشـكر از جمهوری اسـامی ایران به خاطر تأمین مالی 
ایـن پـروژه گفـت: از رئیس كمیتـه ملی المپیك افغانسـتان هـم به دلیل 
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امضـای ایـن پروژه بـا جمهـوری اسـامی ایران، تشـكر می كنم. 
عطـا محمـد نـور خطـاب بـه جوانـان ورزشـكار این والیـت گفـت: ما در 
خدمـت شـما هسـتیم و بهتریـن زمیـن و بهترین امكانـات ورزشـی را در 
خدمـت شـما قـرار دادیم تا بتوانیـد در بازی هـا پیروز شـوید. رئیس كمیته 
ملـی المپیـك افغانسـتان نیـز طی سـخنانی گفت: مـن به سـایر والیات 
هـم سـفر كـردم ولی بلخ را نسـبت به همـه والیت ها الگـوی عرصه های 
مختلـف بـه خصـوص رشـد و توسـعه ورزش می دانـم و خـود والـی بلـخ 

چندیـن قطعـه زمیـن را در اختیـار كمیته ملی المپیـك قرار داده اسـت. 
محمــد ظاهــر اغبــر رئیــس كمیتــه ملــی المپیــك بــا بیــان اینكــه ایــن 
ــم روزی  ــد و امیدواری ــاخته می ش ــش س ــال پی ــد 50 س ــتادیوم بای اس
شــاهد افتتــاح ایــن اســتادیوم باشــیم، گفــت: خوشــبختانه والــی بلــخ دو 
قطعــه زمیــن بســیار خــوب را در اختیــار كمیتــه ملــی المپیــك قــرار دادند 
كــه در اینجــا نقــش اصلــی را ایــران و نقــش ســوم را هــم اداره ورزش 

افغانســتان بــه نحــو احســن انجــام دادنــد. 
معاون كنسـولگری جمهوری اسـامی ایران مقیم مزارشـریف نیز پیرامون 
طرح و نقشـه اسـتادیوم سرپوشـیده این والیت گفت: این پـروژه با هزینه 
یك میلیون دالر از سـوی مؤسسـه بسـیج جمهوری اسـامی ایران انجام 
می شـود. بدخـش معـاون كنسـولگری جمهـوری اسـامی ایران از والـی 
بلخ خواسـت تا در كنار كتابخانه فرهنگی فردوسـی و اسـتادیوم ورزشـی، 

مجموعـه نمایشـگاه دایمی صنایـع داخلـی و خارجی را در آینـده بنا كند. 
وی بـا بیـان اینكـه نبـود یـك نمایشـگاه دایمـی در والیت بلخ احسـاس 
می شـود، گفـت: ایجـاد مركـز نمایشـگاه دایمی بـرای تجـار و بازرگانـان 

افغانسـتان بـه روابـط حسـنه دو كشـور كمـك می كند. 
بدخـش بـا بیـان اینكـه جمهـوری اسـامی ایران همیشـه در كنـار مردم 
مسـلمان و برادران افغان خـود بوده، تصریح كـرد: امیدواریم این ارتباطات 
به صورت جدی و مسـتمر بین دو كشـور وجود داشـته باشـد تا بتوانیم به 

شـكل كامـل تـری ایـن روابط را با هم گسـترش و توسـعه دهیم. 

ساخت مرتفع ترین هتل جهان
دولـت چیـن قصـد دارد منطقـه ا ی در تبـت را بـه مرتفع تریـن مقصـد 

گردشـگری جهـان تبدیـل كنـد. 
در راسـتای جـذب بیشـتر گردشـگران بـه منطقه زیبـای تبت، سـرزمین 
مقـدس بوداییـان و یكـی از سـه قطب برتر گردشـگری چیـن ، دولت این 
كشـور قصد دارد معبدی در مرتفع ترین نقطه تبت را به مقصد گردشـگری 
جهـان تبدیل كند. در آینده نزدیك معبد مشـهور "جوكهانگ " با سـاخت 
یـك جـاده كه از شـهر لهاسـا به طور مسـتقیم بـه آن منتهی می شـود و 
همچنیـن ایجاد چند هتل لوكس با معماری سـنتی، رسـتوران و پاركینگ 

میزبان هـزاران گردشـگر خواهد بود. 
معبـد »جوكهانـگ« كه حدود سـال 642 میادی احداث شـد ، اولین معبد 
بوداییـان در تبـت بوده و تمام بناهای تاریخی شـاخص تبت از جمله »كاخ 
پوتاال« كه در فهرسـت میراث جهانی سـازمان یونسـكو نیز به ثبت رسیده 
و سـاالنه میزبان هزاران گردشـگر اسـت، پس از این معبد سـاخته شده اند. 
ایـن كاخ كـه در ارتفاع 3700 متری از سـطح زمین واقع شـده نیز صومعه 
مقدس بوداییان و اقامتگاه سـابق »داالیی الما« و شـاهكار معماری تبتی 
بـوده و بـا داشـتن بیـش از 1000 اتـاق محل نگهـداری بیـش از 20 هزار 

مجسـمه و آثار ارزشـمند و بی نظیر هنری اسـت. 
تبـت كـه در سـال های اخیـر در كنار دو شـهر پكـن و شـانگهای به یكی 
از سـه قطـب برتر گردشـگری چیـن تبدیل شـده، در سـال 2012 میزبان 
چهار میلیون و 200 هزار گردشـگر بود. حدود 15 درصد گردشـگران تبت 
از كشـورهای خارجـی به ویـژه آمریـكا، آلمان، سـنگاپور، مالزی، اسـترالیا، 

ژاپـن و نپال بـوده  و مابقی از چین هسـتند. 
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ترکیه بزرگترین فرودگاه دنیا را می سازد
دولـت تركیه به منظور سـاخت بزرگترین فرودگاه دنیا در اسـتانبول، حدود 

هفتصـد هـزار اصله درخت را قطـع خواهد كرد. 
اداره محیـط زیسـت تركیـه در یك ارزیابـی اعام كرد، به منظـور احداث 
سـومین فرودگاه اسـتانبول در تركیه در نزدیكی سـواحل دریای سیاه، باید 

658 هـزار اصله درخت قطع شـود. 
در همیـن زمینـه، بینالـی ایلدیریـم وزیـر حمـل و نقـل تركیه اعـام كرد  
فـرودگاه جدیـد، بزرگتریـن فرودگاه دنیا با شـش بانـد و ظرفیت جابجایی 
صـد و پنجاه میلیون مسـافر در سـال خواهد بود و عاوه بـر آن، صد هزار 

فرصـت شـغلی در تركیه ایجـاد خواهد كرد. 
ایـن فـرودگاه در زمینـی بـه مسـاحت هفـت هـزار و 650 هكتـار احداث 

خواهـد شـد كـه هشـتاد درصـد آن را جنـگل در بـر گرفته اسـت. 

ساخت مجلل ترین هتل زیردریایی جهان 
امـارات متحـده عربـی بـه تازگـی از جدیدتریـن برنامه خود برای سـاخت 

بزرگتریـن و مجلل تریـن هتـل زیردریایی جهـان خبر داده اسـت. 
دبـی كـه در حال حاضـر از برخـی از عجیب ترین اسـتراحتگاه های جهان 
برخـوردار اسـت، قصـد دارد بـا هتل »مـدور آبی« خـود میهمانانـش را به 
تجربـه زندگـی در سـطح زیرزمینی دعـوت كند. این هتـل محصول فكر 
شـركت لهسـتانی »فنـاوری اقیانـوس عمیـق« بـا همـكاری با شـركت 
سوئیسـی BIG InvestConsult AG اسـت. سـاختمان ایـن هتـل از 
شـكل عجیبـی برخـوردار بـوده و بـا دو بخـش دیسـك مانند كـه با یك 
محـور باریـك دارای پله و آسانسـور به هم متصل هسـتند، بیشـتر شـبیه 

بـه یك سـفر فضایی اسـت. 
دو جـزء سـازنده اصلـی بـا پنج پایـه از هم جدا شـده كه یكـی در زیر آب 
قـرار خواهـد گرفت. مهمانان می تواننـد در 21 اتاق ایـن هتل اقامت كنند 
كـه بـه منظور ادغـام هر چه بیشـتر با دنیای زیر آب طراحی شـده اسـت. 
عاقه منـدان بـه كاوش سـطح زیریـن همچنیـن می توانند از یـك مركز 
شـیرجه و یـك كافه زیرآبـی بهره مند شـوند. طراحی پیمانـه ای این هتل 
بـه گفتـه طراحـان به معنـی قابلیـت جابجایی این سـازه و حركـت آن در 

صـورت بـروز رویدادهای اقتصادی و محیطی اسـت. 
سـطح باالیـی هتـل شـناور بـوده و می تـوان آن را از سـازه اصلـی جـدا 
سـاخت و در زمـان بـروز بایـای طبیعـی بـه عنـوان قایـق نجـات مورد 
اسـتفاده قـرار داد. هتـل مـدور آبـی اولیـن سـاختمانی نیسـت كـه در زیر 
آب سـاخته می شـود. پیـش از ایـن هتـل Jules Undersea Lodge در 
فلوریـدا بـا سـه اتـاق و چند مـورد دیگر در جزایر مالدیو سـاخته شـده بود. 
امـا طراحـی جدیـد هتل دبی مسـلما از بیشـترین ابتـكار برخوردار اسـت. 
طراحـان از دیگـر مزیتهـای این هتل؛ قابلیت اسـتفاده از آن به عنوان یك 
ابزار آزمایشـگاهی برای حفظ و بررسـی محیط اقیانـوس و دریا خبر دادند. 

برج دوقلوی شیك بانك مرکزی آلمان 
اینجـا دفتـر مركزی بانك آلمـان در فرانكفورت اسـت و برج های دوقلویی 

را كه می بینید بسـیار شـیك و مدرن طراحی شـده اسـت. 
كافـی اسـت بدانیـد 2 هـزار اثر هنـری در طراحـی داخلی این سـاختمان 
توسـط 120 هنرمند آلمانی طراحی و پیاده سـازی شده است. این برجهای 
دوقلـو، هشـتادمین رتبه در اروپا، پنجاه وسـومین رتبـه در اتحادیه اروپایی، 
سـازدهمین بـرج بلنـد مرتبـه در آلمـان و دهمیـن بـرج در فرانكفـورت از 

لحاظ ارتفاع محسـوب می شـوند. 
گفتنـی اسـت پیشـتر ایـن بـرج بـرای كمپانـی Hyatt Hotels سـاخته 
می شـد كـه آن هـا تغییـر عقیـده داده و بانـك آلمـان، سـاختمان را خرید. 

مركـز بـرج روی دال بتنـی بـه ضخامـت 4 متر اسـتوار گشـته اسـت. 
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عجیب ترین آپارتمان های دنیا 
كمتـر پیـش می آیـد آپارتمان ها كمی غیرعادی سـاخته شـوند امـا در دنیا 

هسـتند آپارتمان هایـی كـه به گونـه عجیبی سـاخته یا تزیین شـده اند. 
زندگی آپارتمان نشـینی سـالیان سـال اسـت كه تمـام دنیا را فـرا گرفته و 
همـه می دانیـم كـه آپارتمان ها تنها در فیلم اسـت كـه خنـده دار و زیبا به 
نظر می رسـند ولی در واقعیت محیطی بسـته و بسـیار سـاده هستند. البته 
در نقـاط مختلـف دنیـا آپارتمان هایـی نیز هسـتند كه در نـوع خود عجیب 

یـا بسـیار جالـب اند كـه در ادامه با آن ها آشـنا می شـویم: 
آپارتمان پینگ پونگی

"دانیـل آرشـام" طراحـی اسـت كـه آپارتمانـش را در بروكلیـن بـه طـرز 
عجیبی سـاخته اسـت به گونه ای كه تمام دیوارهای آن پیكسـل پیكسـل 
بـه نظر می رسـند. امـا اگر ایـن آپارتمان 70 متـری را از نزدیك مشـاهده 
كنیـد می بینیـد كه تمـام آن بـا توپ های پینگ پونگ پر شـده اسـت. در 
ایـن خانـه برای تزییـن همه چیـز از توپ پینگ پونگ اسـتفاده شـده كه 

شـمار آن هـا به 25 هـزار توپ می رسـد. 
آپارتمان همستری

در نـگاه اول ایـن آپارتمـان تنها یك دایـره بی مصرف اسـت كه می توان 
آن را چرخانـد و اسـتفاده دیگـری نـدارد امـا ایـن آپارتمـان بـه نوعـی 
بسـیاركامل اسـت و بسـیاری از وسـایل زندگی را دارد. اگر به بخش های 
مختلـف ایـن چرخ نـگاه كنید حتما مشـاهده خواهید كرد كه هر قسـمت 
آن بـه شـكل خاصـی كنده كاری شـده اسـت. بـا چرخاندن ایـن چرخ به 
هر سـمت یك وسـیله جدید در خانه را می توان اسـتفاده كرد. برای مثال 
در ایـن آپارتمـان تخـت خـواب، میز كار، میـز ناهار خوری و حتی سـینك 

ظرفشـویی وجود دارد. 
خانه پاول گولیتر

بسـیاری از طراحان بزرگ معموال خانه خود را بسـیار زیبا طراحی می كنند 
امـا در مـورد پـاول گولتیـر طراح فرانسـوی ایـن مورد كمی متفاوت اسـت 
چـرا كـه او بیشـتر خانه خود را عجیب كرده اسـت. در تمـام آپارتمان همه 
چیـز راه راه اسـت حتی وسـایل نیز راه راه شـده اند. پـس از خانه گلخانه به 
طـرز عجیبـی به خانه های ارواح شـباهت دارد كه همه گیاهـان روی دیوار 
و زیـر میزها رشـد كرده اند. همچنیـن او یك خانه عروسـكی كامل برای 

دختـر كوچكش درسـت كـرده كه در نـوع خود منحصر به فرد اسـت. 
خانه کاغذی

"دون لوچـو" هنرمنـد ایتالیایـی فـردی اسـت كه تمامـی  آپارتمانـی را با 
كاغـذ طراحـی و سـاخته اسـت. او هیـچ وقت از انگیـزه اش در مـورد این 
خانـه نگفتـه اما كارش بسـیار جالب اسـت چرا كه هیچ وسـیله دیگری به 
جـز كاغـذ در ایـن خانه به كار نرفته اسـت حتی تخت و دستشـویی نیز از 
كاغذ درسـت شـده اسـت. ایـن خانه به نقاشـی های سـیاه قلمی شـباهت 
دارد كـه وارد دنیـای واقعـی شـده اسـت. او در خـارج خانه یـك پاركینگ 

كاغـذی نیـز بـرای خودرو سـاخته اسـت تا خانـه كاما مقوایی باشـد. 
خانه ای با پله های اضافی

یكـی از خانه هـای ژاپنـی كـه توسـط طراحـی بـه نـام "سـو فوجیموتو" 
سـاخته شـده اسـت به آپارتمان پله اضافی مشـهور شـد. در این آپارتمان 
همـه اتاق هـا و تمامـی  اتصـاالت خانـه با پلـه به هـم وصل شـده اند. هر 
كـدام از اتاق هـا به آشـپزخانه یـا از پذیرایی بـه هر اتـاق پله های مختلفی 
وجـود دارد بـه گونـه ای كـه 70 درصد از فضـای خانه تنها از پله تشـكیل 

شـده است. 
سینما آپارتمان

در سـال 1931 در جنوب اسـتكهلم سـینمایی بازگشایی شـد كه تا همین 
چنـد سـال پیش نیز بـه كارش ادامه مـی داد تا اینكه خریداری شـد و حاال 
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به یك خانه بسـیار شـیك تبدیل شـده است. این سـینما با مساحتی برابر 
بـا 423 متـر با قیمتی معادل سـه میلیون دالر برای فروش گذاشـته شـده 
اسـت. در ایـن خانـه تمامـی  امكانـات رفاهی به صـورت اختصاصـی قرار 

داده شـده اسـت و هیچ چیزی كـم ندارد. 

پایتخت سفید کجاست؟
تعـداد  بیشـترین  بـودن  دارا  دلیـل  بـه  تركمنسـتان  عشـق  آباد  شـهر 
سـاختمان  های مـدرن كـه با سـنگ مرمر پوشـیده شـده اسـت، در كتاب 

ركوردهـای گینـس ثبـت شـد. 
در مراسـم ویـژه ای كـه بـه مناسـبت انتخاب شـهر عشـق آباد بـه عنوان 
یكـی از ركـورد داران گینـس برگـزار شـد، رئیـس جمهور این كشـور هم 
شـركت كرد. در این مراسـم، »كریگ گلندی« سـردبیر كتاب ركوردهای 
گینـس كـه به این مناسـبت از انگلیس به تركمنسـتان سـفر كرده اسـت، 
گواهینامـه مربوطـه را بـه »رجب گلدی نورمحمداف« شـهردار عشـق  آباد 

تقدیـم كرد. 
سـردبیر كتاب ركوردهای گینس در سـخنانی در مراسـم مذكور اعام كرد 
كه شـهر عشـق  آباد به دلیل داشـتن بیشـترین تعداد سـاختمان  ها با نمای 

سـنگ مرمر سـفید در كتاب گینس ثبت شـده است. 
 وی افـزود: در عشـق  آباد 543 سـاختمان جدیـد سـاخته شـده  اسـت كـه 
تمـام نمـای ظاهری آن ها به مسـاحت 514. 4 میلیون متر مربع با سـنگ 
مرمر پوشـیده شـده اسـت كه این مورد در دنیا بی نظیر اسـت و این شـهر 

ركورد جهانی را شكسـت. 
ایـن گـزارش حاكیسـت كـه »قربانقلی بـردی  محمداف« رئیـس جمهور 
تركمنسـتان نیز در مراسـم مذكور ضمن اسـتقبال از ثبت شـهر عشق  آباد 
در كتـاب گینـس، اعام كـرد كه دولت این كشـور بـا هماهنگی مجلس 
بـا توجـه به مـوارد فوق، تصمیـم گرفته اسـت روز 25 ماه مـی را به عنوان 
روز ملـی شـهر عشـق  آباد نامگـذاری كنـد. وی همچنیـن در این همایش 
فرمـان جدیـدی را نیـز در ارتبـاط بـا گسـترش مسـاحت و حـدود شـهر 
عشـق  آباد و پیوسـتن مناطـق مسـكونی حومـه به این شـهر صـادر كرد. 

از ســوی دیگــر، رئیــس مجلــس تركمنســتان نیــز در ســخنانی اعــام 
ــق  آباد را در  ــاز در عش ــد ساخت وس ــای جدی ــام طرح ه ــه تم ــرد ك ك
نهایــت رئیــس جمهــور ایــن كشــور بررســی و تأییــد كــرده اســت كــه به 
همین مناســبت بــه بــردی  محمداف عنــوان »معمــار نامی تركمنســتان« 
ــاب  ــه در كت ــاری نیســت ك ــن ب ــهر عشــق آباد اولی ــود. ش ــا می  ش اعط

ــی گینــس ثبــت می  شــود.  ركــورد جهان
مقامـات ایـن جمهوری سـابق اتحاد جماهیر شـوروی سـابق كه سرشـار 
از منابع غنی گاز اسـت، میلیاردها دالر برای تغییر شـكل شـهر عشـق  آباد 
)شـهری با یـك میلیون نفر جمعیـت( هزینه می  كنند. این در حالی اسـت 
كـه قربانقلـی بـردی  محمـد اف رئیـس جمهور این كشـور سـال گذشـته 
بزرگتریـن چرخ وفلـك بـا كابین  هـای شیشـه  ای در جهان را در این شـهر 

افتتـاح كـرد و نـام ایـن چـرخ و فلك نیـز در كتاب گینس ثبت شـد. 
یـك بـرج تلویزیونـی 211 متـری نیـز در عشـق  آباد بـه شـكل سـتاره 
سـاخته شـده  اسـت كه نـام این سـازه نیز به عنـوان بزرگترین سـاختمان 
سـتاره  ای شـكل جهـان در كتـاب گینـس به ثبت رسـیده  اسـت. به گفته 
مسـووالن گینس، بزرگترین فرش جهان در تركمنسـتان بافته شـده است 
و بزرگتریـن میلـه پرچـم در دنیا كـه 133 متر طول دارد نیز در این كشـور 

دارد.  قرار 

آسمانخراشی که باد را گیج می کند!
كمپانـی »معمـاری آدریـن اسـمیت و گـوردون گیـل«، از طرح هـای خود 
بـرای سـاخت »برج سـلطنتی« رونمایی كـرده  كه مرتفع ترین سـاختمان 
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بمبئـی و یكـی از بلندتریـن آسـمانخراش های دنیـا خواهد بود. 
شـكل منحنی گونـه ایـن آسـمانخراش مسـكونی كـه دارای 116 طبقه و 
ارتفـاع 400 متـر خواهـد بـود، بـرای "سـردرگم كردن باد" طراحی شـده 
اسـت. ایـن طرح دارای مسـاحت 76 هـزار و 722 متر مربـع، فضای الزم 
بـرای 132 آپارتمـان را در اختیار خواهد گذاشـت كه مسـاحت هـر كدام از 

آن هـا از 195 تـا یـك هـزار و 115 متر مربع گزارش شـده اسـت. 
هـر یـك از ایـن آپارتمان ها بـه طور كلـی دو طبقه را اشـغال خواهند كرد 
و نماهـای بهتریـن واحدهـا رو بـه دریـای عربی خواهـد بـود. توانایی این 
بـرج بـرای مقابله با بـاد، از طریـق باغچه های آسـمانی صـورت می گیرد 

كـه بادهـای احاطه كننـده را نـم دار خواهد كرد. 
از ویژگی های دوسـتدار محیط زیسـت این سـاختمان می توان به برداشت 
آب بـاران، بازیافـت آب خاكسـتری و پوشـش خارجی بـرای محدودكردن 

دریافت گرمای خورشـیدی اشـاره كرد. 
آشـپزخانه ها و حمام های این آسـمانخراش می توانند توسـط یك كارخانه 
محلـی پیش سـاخت شـوند. كمپانـی معمـاری همچنین مسـوول طراحی 
»برج پادشـاهی« در عربسـتان سـعودی و »مركز ووهان گرینلند« اسـت. 
طـرح برج پادشـاهی مراحل آمادگی را پشـت سـر می گـذارد، در حالی كه 
مركـز گرینلنـد در حـال سـاخت اسـت و انتظار مـی رود تا سـال 2017 به 

پایان برسـد. 

شهری زیر یك بام شیشه ای 
فروشـگاه  "وسـت اومانتون" با بیش از 800 طبقه، بزرگترین فروشـگاه در 
آمریـكای شـمالی اسـت كـه به شـهری بـزرگ در زیر یك بام شیشـه ای 

دارد.  شباهت 
 این فروشـگاه بسـیار عظیم كه در كانادا واقع شـده شـبیه شـهری اسـت 
كـه زیـر یـك سـقف قـرار دارد و از قسـمت های مختلف شـامل اسـتخر، 
پـارك بـازی، یـك جنگل سرپوشـیده و پارك آبی تشـكیل شـده اسـت. 

در ایـن فروشـگاه كـم نظیر بیـش از 23 هـزار كارمند و خدمه مشـغول به 
كار هسـتند و دارای پاركینگـی با ظرفیت 20 هزار خودرو اسـت و سـاالنه 

دسـت كم 2. 28 میلیون بازدید كننـده دارد. 
این فروشـگاه توسـط دو برادر ایرانی ساخته شـده و تا سال 2004 میادی 
بزرگترین فروشـگاه جهان محسـوب می شـد اما پس از آن فروشگاهی در 

چیـن این عنـوان را از آن خود كرد. 
این فروشـگاه كه در سـال 1981 میادی افتتاح شـد، دارای یك آكواریوم 
زیرزمینی اسـت كه بیش از 100 گونه ماهی، كوسـه، الك پشـت دریایی 

و خزنده در آن نگهداری می شـوند. 

خانه  کروی، چاره  افزایش جمعیت 
تصــور می شــود كــه جمعیــت جهــان تــا ســال 2050 بــه 9 میلیــارد نفــر 
ــه منظــور اســكان تعــدادی از ایــن دو میلیــارد نفــر اضافــی،  برســد و ب
 Ekinoid ــروژه ــه پ ــق ب ــه متعل ــروی ك ــای ك ــهرهای دارای خانه ه ش
ــی از  ــر در بخش های ــزار نف ــرای ده ه ــار پذی ــر ب ــد در ه ــتند، قادرن هس

ــند.  ــل ســكونت باش ــای غیرقاب مكان ه
طراحـان بـر ایـن باورند كه یـك كره اسـتحكام سـاختاری عالـی را ارایه 
می دهـد و همچنیـن از میـزان مـواد خـام بـرای سـاخت خانـه می كاهد. 
گفتـه می شـود كـه Ekinoid از فـوالد یـا چـوب چندالیـه چسب شـده 
سـاخته می شـود كه مطابق محیط غیرقابل سـكونت انتخابی، عایق بندی 

یا روپوشـی می شـود. 
صحراهای اسـترالیا، سـیبری، مغولسـتان و آفریقا برای احداث شـهرهای 
نظـر می رسـند. همچنیـن دشـت های  بـه  مناسـب  خانه هـای كـروی 
سـیابی با شـهرهای Ekinoid مناسـب سـكونت و ترقی خواهند شـد. 
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گفتـه می شـود كـه یـك خانـه كـروی منفـرد می توانـد طـی یـك هفته 
و توسـط یـك تیـم چهارنفـره سـاخته شـود. پس از سـاخت یكـی از این 
خانه هـا، سـازندگان ماهـر شـده و می تواننـد بـر فرایند سـاخت خانه های 
دیگـر نظـارت كننـد. بنابرایـن سـاكنان شـهر خواهنـد توانسـت منـازل 

خودشـان را بسـازند. 

نخستین ساختمان زیستی جهان 
نخسـتین سـاختمان زیسـتی جهان با نمـای بیوراكتور حـاوی ریز جلبك 

در هامبـورگ  آلمان افتتاح شـد. 
در ایـن سـاختمان پنل هـای شیشـه ای بیوراكتورهایـی حـاوی ریز جلبك 
بـكار رفتـه انـد؛ این جلبك ها با تولید زیسـت تـوده و گرمـا به عنوان منبع 
انرژی تجدیدپذیر در سـاختمان مورد اسـتفاده قرار می گیرند. این سیسـتم 
بطور همزمان یك عایق مناسـب گرمایی و صوتی برای سـاختمان ایجاد 

 . می كند
 در نمـای سـاختمان 129 بیوراكتـور در ابعـاد 5. 2 در 7. 0 متـر بـكار رفته 
انـد كـه جنـوب غربـی تا جنوب شـرقی نمـای سـاختمان را پوشـش داده 
انـد؛ بیوراكتورهـا توسـط مركـز مدیریـت انـرژی كنتـرل می شـوند كه در 
آن گرمـای حـرارت خورشـید و جلبك پـس از جذب و ذخیره شـدن، برای 

تولیـد آب گـرم سـاختمان مورد اسـتفاده قـرار می گیرند. 
جـان وورم مدیـر تحقیقـات شـركت اسـپانیایی Arup تأكیـد می كنـد: 
اسـتفاده از فرآیندهای زیسـت- شـیمیایی در نمای سـاختمان برای ایجاد 
سـایه و انـرژی تجدیدپذیـر یك ایده كامـا نوآورانه و راه حـل پایدار برای 

تولیـد انرژی در مناطق شـهری محسـوب می شـود. 
تخمیـن زده می شـود كـه تا چهـار دهه آینـده بیـش از 75 درصد جمعیت 
9 میلیاردی جهان در مناطق شـهری سـاكن خواهند شـد و در این شرایط 
بایـد محیط هـای متراكـم شـهری از ارگانیسـم های زنـده بـرای تأمیـن 

بخشـی از انرژی اسـتفاده كنند. 
ایـن شـركت پیش از ایـن طرح مفهومی از آسـمانخراش های سـال 2050 
میـادی را ارایـه كـرده اسـت؛ ایـن طـرح شـامل سـاختمان های زنـده با 
اسـتفاده از جلبك اسـت كه یك ماژول انعطاف پذیر، برخوردار از سیسـتم 
تصفیه هوا، سـایت های تولید مواد غذایی و فضای سـبز داخلی محسـوب 

می شـود كـه توسـط ربات ها تعمیـر و نگهداری می شـود. 
سیسـتم های هوشـمند كه مغز سـاختمان های آینده محسـوب می شـوند، 
امكان مدیریت و اسـتفاده صحیح از منابع مختلف انرژی توسـط سـاكنان 

را فراهـم می كنند. 

خواب راحت در النه ای انسانی 
"جیسـون فـان" طـراح آمریكایـی بـه تازگـی دسـت بـه ابتـكاری جالب 
زده اسـت و خانه هایـی بـا الهـام از النـه پرندگان درسـت كرده اسـت كه 

می توانـد تجربـه خـواب در النـه پرنـدگان را بـه شـما بدهد. 
النـه پرنـدگان را حتمـا دیـده اید كه چقـدر زیبا و دقیق هسـتند به طوری 
كـه بـه نظـر می رسـد بهترین مهندسـان آن هـارا طراحی كـرده انـد و در 

اصـل تنهـا ابزار سـاخت ایـن خانه ها منقـار پرنده ها اسـت. 
شـاید تـا بـه حـال بـا خودتـان گفته باشـید كـه خوابیـدن و یـا زندگی در 
چنیـن النـه ای چه حسـی می تواند داشـته باشـد و آیـا این خانه هـا راحت 

هسـتند یا خیر؟
"جیسـون فـان" طـراح آمریكایـی بـه تازگـی دسـت بـه ابتـكاری جالب 
زده اسـت و خانه هایـی بـا الهـام از النـه پرندگان درسـت كرده اسـت كه 

می توانـد تجربـه خـواب در النـه پرنـدگان را بـه شـما بدهد. 
ایـن خانـه از شـاخه های مختلـف درختـان طبیعی درسـت شـده اسـت و 
البتـه بیشـتر مناسـب فصل بهار اسـت و در ایـن مدت تازه و نرم هسـتند. 
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او چندیـن خانـه بـه این سـبك سـاخته و برای فـروش قرارداده اسـت. 
البتـه ایـن نكتـه را نیـز بایـد بدانیـد كـه ایـن خانه هـا خیلی هـم راحت و 
بدون مشـكل نیسـتند چرا كه برای تلقین حس پرندگان سـاخته شـده اند 
و شـما ممكـن اسـت زیر باران خیس شـوید و یـا پرندگان بـه داخل خانه 

بیایند.  شما 
"فـان" قصـد دارد خانه هـای خـود را بـا اندازه های متفاوت نیـز تولید كند 
بـرای مثـال النه هـای 8 نفره و حتـی 30 نفره در دسـتور كار او قرار گرفته 

اسـت. البته بـرای هر خانه بیش از 500 شـاخه بـه كار می رود. 
او می گویـد سـاخت ایـن خانه هـا زحمت بسـیار زیـادی دارد و جمع كردن 
و سـرهم كـردن آن هـا بسـیار سـخت اسـت چـرا كه درسـت جـا نرفتن 

شـاخه ها در داخـل هـم باعـث می شـود تـا كل خانه خراب شـود. 

طراحی مدارس شناور 
مركـز طراحـی و شهرسـازی NLÉ بـا سرپرسـتی كنلـه آدیمـی، معمـار 
نیجریـه ای در حال سـاخت یك مدرسـه چندسـطحی در الگوس نیجریه 

اسـت كـه بـر روی پلت فرم هـای معلـق قـرار دارد. 
ــت  ــن و مدیری ــود زمی ــا كمب ــورد ب ــروژه برخ ــن پ ــرای ای ــدف از اج  ه
ضایعــات عنــوان شــده اســت. ایــن مدرســه كــه بــرای 100 دانش آمــوز 
و آمــوزگار طراحــی شــده، دارای قاعــده ای بــه مســاحت 10 مترمربــع و 

ارتفــاع 10 متــر اســت. 
در این طرح تقریباً از 256 ظرف اسـتوانه ای پاسـتیكی برای شـناور شدن 
سـاختمان بر روی آب اسـتفاده شده و چارچوب مدرسـه با استفاده از چوب 

محلی سـاخته شده است. 
همچنیـن پنل هـای خورشـیدی بـرای تامیـن الكتریسـیته بـه همـراه 
برداشـت كننده آب بـاران بـرای تجهیز سـرویس های بهداشـتی به عنوان 

راهـكاری بـرای نبـود سیسـتم فاضـاب طراحی شـده اسـت. 
تیـم طـراح، زمیـن بازی را بـر روی قاعده بنا كـرده و دو طبقـه دیگر را در 
بخـش فوقانی بـرای كاس هـای درس اختصـاص داده اسـت. این طرح 
نمونـه ای اولیـه برای ارتقای معماری و شهرسـازی در شـهرهای سـاحلی 

آفریقایی و سـاخت منـازل شـناور خواهد بود. 
پس از تكمیل آزمایشـی پلت فرم های شـناور در سـپتامبر 2012، شـركت 
طـراح مدعی اسـت كه مراحل سـاخت این سـاختمان تقریبا كامـل بوده و 

در سـال تحصیلی آینـده از آن بهره برداری می شـود. 
طراحی پل معلق برای دوچرخه سواری

محققـان هلنـدی، موفـق بـه طراحی پلی شـناور بـرای عبـور دوچرخه ها 
شـده اند كـه عـاوه بر حفظ جـان دوچرخه سـواران، هیچ گونـه تداخلی با 

ترافیـك خودروهـای عبوری ایجـاد نمی كند. 
 مسـیرهای ویژه دوچرخه در معابر و تقاطع های پر ترافیك، خطراتی برای 
راننـدگان، دوچرخـه سـواران و حتـی عابرانی كه در حال تردد از دو سـمت 
خیابان هسـتند، در پی دارد كه مسـیریابی مناسـب را دچار مشكل می كند. 
پـروژه پـل شـناور یا معلـق توسـط محققـان شـركت IPV Delft برای 
یكـی از شـلوغ ترین تقاطع هـای شـهر آیندهـون طراحی و سـاخته شـده 
اسـت كـه در یـك مسـیر كامـا مجـزا دوچرخـه سـواران را از خودروهـا 

تفكیـك می كنـد. 
پـل شـناور از طریـق كابل هـای فوالدی بـه یك پایـه میانـی محافظ به 
ارتفـاع 69 متـر متصل شـده اسـت؛ ایـن پایه در مركـز تقاطع قرار داشـته 
و تمـام ایـن مسـیر ویـژه دوچرخه سـواران از باالی مسـیر تـردد خودروها 
عبـور می كنـد. پـروژه پـل شـناور آیندهـون در تابسـتان 2012 تكمیل و 

آمـاده بهره برداری شـد. 
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ساخت اولین خانه افقی جهان
یك معمار هلندی از برنامه های خود برای سـاخت سـاختمانی با اسـتفاده 
از چاپگر سـه بعدی خبر داده كه از اسـتحكام بیشـتری از سـاختمان های 

سـیمانی برخوردار خواهد بود. 
"جاجـاپ رویجسـنارس" قصـد دارد از ایـن چاپگـر برای سـاخت قطعات 
6x9 متری از مخلوطی از شـن و نوعی نوار با اسـتحكام بیشـتر از سیمان 
اسـتفاده كند. این قطعات در نهایت به هم متصل شـده و یك سـاختمان 

جالب را شـكل خواهند داد. 
 هزینـه ایـن سـاختمان بیـن چهـار تا پنـج میلیون یـورو بوده و به شـكل 
یـك حلقه پیوسـته طراحی شـده اسـت. اگرچه این سـاختمان بـه تقویت 
بیشـتر بـا سـیمان نیاز خواهد داشـت، اما ایـن طراح معتقد اسـت كه چاپ 
سـه بعدی یـك فنـاوری شـگفت انگیز بـوده و طراحـی این حلقه پیوسـته 
را تسـهیل كـرده اسـت. هر دو شـكل منافع خصوصـی و تجـاری در این 

سـاختمان كـه »خانه افقـی« نام گرفته، لحاظ شـده اسـت. 
"رویجسـنارس" قصـد دارد در هـر كشـور یكـی از ایـن سـاختمان ها را 
احـداث كنـد كـه كار تكمیل یكـی از آن ها برای سـال آینـده برنامه ریزی 
شـده اسـت. این خانه چاپ سـه بعدی برخـاف سـاختمان های عادی كه 
از چـوب و مـواد دیگر سـاخته شـده اند، بـه هیچ وجـه اتاف انـرژی ندارد. 

تغییر شفافیت پنجره ها در ثانیه
یـك شـركت در شـمال كالیفرنیـا گزینـه ای بـا فناوری بـاال بـرای تغییر 
شیشـه پنجره هـای سـنتی طراحـی كـرده كـه مجهز بـه WiFi بـوده و 

شـفافیت آن را ظـرف یـك ثانیـه تغییـر می كنـد. 
شـركت تـازه كار"سـانت" ایـن پنجـره را بـه گونـه ای طراحی كـرده كه 
دارای یـك پوشـش مجهـز بـه WiFi روی قاب پنجره های كنونی اسـت 
و از طریق یك اپلیكیشـن روی تلفنهای هوشـمند درجه شفافیت آن تغییر 
می كنـد، بـه این معنا كـه كاربر هـر زمان كـه بخواهد می توانـد از منظره 
مقابـل خـود و نـور آفتـاب اسـتفاده كند و یا بـرای حفظ حریـم خصوصی 

شـفافیت پنجـره را تغییر دهد. 
ایـن پوشـش روی قـاب كنونـی پنجره هـا قابل نصب اسـت كه ایـن امر 
بـه سـادگی صورت می گیـرد. پـس از اندازه گیـری پنجره و بـرش میزان 
الزم از ایـن پوشـش می تـوان آن را با اسـتفاده از چسـب خودكار پوشـش 
به شیشـه چسـباند. سـپس چند گیره اتصال ویژه به پوشـش متصل شـده 

و بـه ترانسـفورمر مجهـز به WiFi وصل می شـود. 
پـس از ایـن مرحله كاربر اپلیكیشـن مخصوص را یا برای تلفنهـای دارای 
سیسـتم عامـل اندرویـد و یا برای سیسـتم عاملهـای iOS دانلـود كرده و 
شـفافیت پوشـش را كنترل می كند. براسـاس اعام این شـركت، پوشش 
را می تـوان بـه وسـیله یك جریان الكتریكی تبدیل به یك جسـم سـخت 
كرد و آن را حركت داد و سـپس شـفافیت آن را ظرف یك ثانیه تغییر داد. 
ــم و  ــات، تی ــترش تأسیس ــرای گس ــر دارد ب ــانت" در نظ ــركت "س ش
ــان  ــد. حامی ــع كن ــزار دالری جم ــغ 200 ه ــود مبل ــی خ محصــول نهای
 WiFi ایــن ســتاد در نهایــت یــك محصــول از پوشــش های مجهــز بــه

ــد.  ــت می كنن دریاف

بازشدن قفل هوشمند با تلفن همراه
در دسـتاوردی كه می تواند پایان بخش احسـاس وحشـت از جا گذاشـتن 
كلید خانه باشـد، یك شـركت انگلیسـی نوعی قفل هوشـمند تولید كرده 
كـه بـه كاربـر اجـازه می دهد بـا اسـتفاده از تلفـن همـراه و بدون نیـاز به 

بیـرون آوردن آن از جیـب، وارد خانه شـود. 
ــرای  ــوان آن را بطــور خــودكار ب ــوده و می ت  قفــل آگوســت 199 دالر ب
اجــازه ورود دادن بــه دوســتان و مهمانــان تنظیــم كــرد. ایــن قفل توســط 
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جیســون جانســون، كارآفریــن فنــاوری آمریكایــی و ایــوس بهــار، طــراح 
صنعتــی ســاخته شــده اســت. 

آن هـا یـك سـال بـرای سـاخت ایـن دسـتگاه وقـت گذاشـته انـد و قرار 
اسـت در سـال جـاری فـروش آن آغـاز شـود. قفـل آگوسـت از آلومینیوم 
آندونایـز بـادوام سـاخته شـده و می تـوان آن را بـا اسـتفاده از یـك برنامه 

تلفـن هوشـمند یا بطـور آنایـن فعـال و مدیریـت كرد. 
ایـن فنـاوری بـه قفـل در خروجی مرتبـط بوده و نیـروی خـود را از باتری 
تامیـن می كنـد. بـه ادعـای سـازندگان، نصـب آن تنهـا 10 دقیقـه طول 
می كشـد. بـه گفته سـازندگان، بسـته این قفـل حـاوی آداپتورهـای زبانه 
كتابـی و چـرخ لنگر اسـت كـه با حـدود 90 درصـد از قفلهای موجـود در 

بـازار آمریكا مطابقـت دارند. 
كاربـران ایـن قفل هوشـمند می توانند در طول فرآیند بررسـی، سـازگاری 
آن بـا قفل هـای خـود را بسـنجند. قفـل آگوسـت بـا تمـام گوشـیهای 
هوشـمند دارای بلوتـوث كاربـری داشـته، اگرچـه در حـال حاضـر تنهـا با 

سیسـتم عاملهای آندرویـد و iOS كار می كنـد. 
فنـاوری قفـل رمزگـذاری شـده برای دسـتگاههای ثبت شـده یـا دعوت 
شـده رمزهای منحصربفرد ارسـال می كنـد كه غیرقابل كپی اسـت. برای 
بـاز كـردن قفـل، افـراد دارای كـد می تواننـد بـه در نزدیك شـده، بلوتوث 
گوشـی خـود را فعـال كرده و نشـانی مرتبط را از برنامه انتخـاب كنند. این 
قفـل چند ثانیه برای بررسـی و تاییـد هویت مهمان وقـت صرف می كند. 
پـس از اینكـه هویـت فرد شناسـایی شـد، دایـره ای از نقاط قرمـز در برابر 
دسـتگاه بـه رنـگ سـبز درآمـده و قفـل آگوسـت بـاز می شـود. همچنین 
زنـگ در خانـه برای آگاه سـازی صاحبخانه از ورود فرد بـه صدا در می آید. 
صاحبـان خانـه نیـز می تواننـد در صـورت فرامـوش كـردن تلفن خـود یا 
بـرای ذخیـره كـردن باتـری آن از كلید اسـتفاده كنند اگرچه ایـن قفل در 
زمـان كـم بـودن نیروی باتری بـه كاربر ایمیـل فرسـتاده و او را از این امر 

آگاه خواهـد كرد. 
بـرای ارایه دسترسـی بدون كلیـد به دوسـتان، خانواده یا سـایر میهمانان، 
صاحبخانـه بایـد یـك دعوتنامـه بـرای آن هـا بفرسـتد. ایـن كار از طریق 
شـماره های موجـود در دفترچه تلفن دسـتگاه تلفن همراه فـرد قابل انجام 
بـوده امـا فـرد دیگـر نیـز بایـد از این برنامـه بـرای دریافت كد دسترسـی 

برخوردار باشـد. 
بـا ورود و خـروج فـرد دیگـر در خانـه یـك پیام بـرای صاحبخانه ارسـال 
می شـود از ایـن طریـق صاحبخانـه می توانـد زمانـی را كـه افـراد در خانه 
آن هـا گذرانده انـد پیگیـری كنند. همچنیـن یك گزینه كتـاب میهمان به 
افـراد اجـازه می توانـد تـا پیامهای تشـكر یـا تصاویـر را بـرای صاحبخانه 

ارسـال كنند. 
دعوتنامه هـا همچنیـن می تواننـد از محدودیـت زمانـی از یـك سـاعت تا 
همیشـه برخـوردار باشـند و فـرد می تواند این گزینـه را در هـر زمان تغییر 
دهـد. قفـل آگوسـت بـرای ایمنی بیشـتر در هـر 10 ثانیه قفل می شـود. 

کاغذ دیواری های نورانی 
محققـان یك شـركت طراحـی دكوراسـیون در لندن موفق بـه تولید یك 
نـوع كاغـذ دیـواری شـدند كـه مجهـز بـه المـپ LED HSJ اسـت و 

فضـای خانـه را روشـن می كند. 
 LED نـور تولیـد شـده توسـط ایـن كاغـذ دیـواری به دلیـل المپ هـای
اسـت كـه درون آن تعبیـه شـده اسـت. طول عمـر هریـك از المپ های 
LED، حـدود 50 هزار سـاعت اسـت. طرح های اصلی ایـن كاغد دیواری 

از فرهنـگ مایـان الهام گرفته شـده اسـت. 
عـاوه بر المپ LED، از سـنگ كریسـتالی نیز در سـطح كاغـذ دیواری 
اسـتفاده شـده اسـت. ایـن كاغد دیـواری قابل شسـت و شـو، خطـر برق 
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گرفتگـی نـدارد. كاغـذ دیـواری در طرح هـای متفـاوت تولید شـده اسـت 
و حتـی خریـداران می تواننـد طـرح مـورد نظـر خـود را سـفارش دهنـد تا 

شـركت كاغـذ دیـواری سفارشـی را بـرای آنان طراحـی كند. 

ساخت ربات های تونل زن زیرزمینی
ربات هـای نجات و تحقیقاتـی زیرزمینی آینده موفقیتشـان را مدیون الهام 

از مورچه هـای آتـش خواهند بود. 
محققـان دریافتند كـه مورچه های آتـش به طور مكرر قطر تونل هایشـان 
را بـرای اطمینـان از تحرك ایده آل، تنظیم می كنند. شـبكه های گسـترده 
تونل هـای زیرزمینی این مورچه ها بسـیار شـبیه به سـبك زندگی مردمان 

جنوب ایاالت متحده اسـت. 
بـا مطالعـه مورچه هـای آتـش در آزمایشـگاه بـا اسـتفاده از پرتونـگاری 
مقطعـی محاسبه شـده اشـعه ایكـس، محققان اصـول بنیادیـن حركتی را 
دریافتنـد كـه تیـم ربات هـا می تواننـد روزی برای سـفر سـریع و آسـان از 

بیـن تونل هـای زیرزمینـی از آن  بهـره برنـد. 
در میـان ایـن اصـول، می تـوان به سـاخت محیط هـای تونلی اشـاره كرد 
كـه بـه حركـت بـه اطـراف بـا لغزش هـا و سـقوط های محدودكننـده و 

كاهـش نیـاز بـه فرایند عصبـی پیچیـده، كمـك می كند. 
اولیـن مشـاهده مبنـی بـر ایـن كـه مورچه هـا در فضاهـای محـدود از 
شاخك هایشـان بـرای حركـت و حـس محیط اسـتفاده می كننـد، تعجب 

دانشـمندان مدرسـه فیزیـك موسسـه فنـاوری جورجیـا را برانگیخـت. 
در مجموعـه ای از مطالعـات كه توسـط نیك گراویش، دسـتیار تحقیقاتی 
انجام شـد، گروهی از مورچه هـای آتـش )Solenopsis invicta( درون 
لوله هـای خـاك قـرار داده شـدند و به آن ها امـكان حفر تونل هـا به مدت 

20 سـاعت، داده شد. 
بـه منظـور شبیه سـازی طیفی از شـرایط محیطـی، گراویـش و همكارش 
انـدازه ذرات خـاك را از 20 میكـرون به بیـش از 600 میكرون تغییر دادند. 

آن هـا همچنیـن محتـوای رطوبت را از یك تـا 20 درصد تغییـر دادند. 
در حالـی كـه تغییر در انـدازه ذره و محتوای رطوبت، تغییراتـی را در حجم 
تونل هـای ایجـاد شـده و عمقـی كـه مورچه هـا حفر كردنـد، ایجـاد كرد، 
قطـر تونل هـا ثابت باقـی ماند. اندازه قطر حـدود 5. 3 میلی متـری با اندازه 

جثـه خـود این حشـرات قابل مقایسـه بود. 
انـدازه تونل هـا یـك اصل طراحی بـرای مورچه هاسـت و بـرای مورچه ها 
امـكان بهتریـن اسـتفاده از شـاخك ها، جوارح و بدنشـان برای صعـود و و 
فـرود در تونل هـا را بـا برقـراری تعامـل با دیوارهـا و محدودكـردن طیف 

گام های اشـتباه، فراهـم می كند. 
محققـان از پرتونـگاری مقطعی محاسبه شـده اشـعه ایكس بـرای مطالعه 
تونل هـای مورچه هـا در اتاقك هـای آزمایـش بهـره بردنـد و موفـق بـه 

جمع آوری 168 مشـاهده شـدند. 
آن هـا همچنیـن از تجهیـزات رهگیـری ویدویـی بـرای جمـع آوری داده 
در خصـوص حركـت مورچه هـا از خـال تونل هـای ساخته شـده بیـن دو 
پلیـت مشـخص و از خـال مارپیچـی از لوله های شیشـه  ای بـا قطرهای 
 Proceedings of the متغیـر، اسـتفاده كردنـد. جزییات ایـن مطالعـه در

National Academy of Sciences منتشـر شـد. 

گیاهان درخشان، جایگزین المپ های حبابی!
تیمـی از دانشـمندان Kickstarter در نظـر دارند گیاهان درخشـان را از 

لحـاظ ژنتیكـی مهندسـی و آن هـا را جایگزین المپ هـای حبابی كنند. 
ایـن تیـم در حـال گزینـش ژن هـای باكتری هـای درخشـان هسـتند 
كـه رادیواكتیـو را در تاریكـی بـه رنـگ سـبز درمی آورنـد. آن هـا سـپس 
می خواهنـد از نرم افـزاری بـه نـام Genome Compiler برای خلق دی 
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ان ای اسـتفاده كننـد كـه گیاهـان می تواننـد آن را بخواننـد. 
ایـن مهندسـان در نظر دارنـد باكتری ها را بـا ژن های درخشـان تركیب و 
آن هـا را بـه درون گیاهـان وارد كنند. در صورت داشـتن بودجـه 400 هزار 

دالری، آن هـا قصـد دارنـد رزهای درخشـان را تولید كنند. 

ساخت بتن از پوسته تخمه آفتابگردان
مطالعات دانشـمندان نشـان می دهد می توان از پوسـته تخمـه آفتابگردان 
كـه اغلـب بـه عنوان یك مـاده اتافی به آن نگاه می شـود، برای سـاخت 

بتن اسـتفاده كرد. 
پوسـته تخمه آفتابگـردان منبع پایدار تراكم اسـت و ادعا می شـود كه بتن 
حاصـل، طـی گرم شـدن پـس از انجمـاد، در مقابل تـرك مقاوم تر اسـت. 
محققـان مدعی انـد كـه بـا تراكم هـای باالتر پوسـته تخمـه، می تـوان از 

بتـن فقـط برای اسـتفاده بـه عنوان یـك ماده عایق نگریسـت. 
تراكـم پایین تـر منجـر بـه تولیـد بتـن سـبك می شـود كـه می تـوان از 
آن بـرای اهـداف ساخت وسـاز اسـتفاده كـرد، گرچـه دانشـمندان توصیـه 
می كننـد كـه ایـن كار باید بـه سـاختمان های كشـاورزی كـه دارای یك 

طبقـه هسـتند، محدود شـود. 
همچنیـن می تـوان از پوسـته تخمـه آفتابگـردان بـا ارزش كالریـك باال، 
بـرای اسـتفاده در سـوخت زیسـت تـوده بهـره بـرد. ایـن تحقیق توسـط 
بـوراك سیسـمان و ارهـان گـزر از دانشـگاه نامیـك كمـال تركیـه انجام 
 International Journal of Environment and Waste شـد و در

Management انتشـار یافـت. 

هتلی که در آب دست و پا می زند! 
شـركت معمـاری و مهندسـی عمق دریـای لهسـتانی بـه نـام »فنـاوری 
و  بـا »شـركت خصوصـی سـوئیت ها  را  قـراردادی  اقیانـوس عمیـق« 
هتل هـای ریجوود« به منظور سـاخت »هتل دیسـكی آبـی« منعقد كرده 

ست.  ا
 ایـن هتـل آبـی در آن سـوی سـاحل كوردهیـواروی مالدیـو واقـع خواهد 
شـد و روی دو دیسـك قـرار می گیـرد. بخـش باالیـی ایـن سـاختمان به 
میهمانـان امـكان اسـتفاده از تمامـی  آن چـه آب و هـوای محلـی ارایـه 
می دهـد را خواهـد داد، در حالـی كـه دیسـك قابل فرورفتـن در آب امكان 

اسـتراحت  كـردن بـه همـراه آبزیان اقیانـوس هنـد را فراهـم می كند. 
ایـن هتـل جنـب تفریحـگاه ZEN در جزیـره كوردهیـواروی در نونـوی 
آتـول واقع خواهد شـد. شـركت فنـاوری اقیانـوس عمیـق در اطاعیه ای 
وجـود چشـمه  آب گـرم زیـر آبـی »فوشـی« را دلیل بـارزی بـرای چنین 
ماجراجویی هایی دانسـت. هنوز در خصوص گشـایش یا حتی آغاز سـاخت 
این هتل گزارشـی ارسـال نشـده اما شـركت سـازنده مرحله طراحی آن را 

فوری عنـوان كرده اسـت. 
























