
محمد رضا رئیسی
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

مهندس��ی ؛ ضرباهنگ و 
دمی��دن روح “تدبیر” در 
جامع��ه و تغییر در نگرش 
ن��گاه و مدیریت تصادفی 
به معضالت و مش��کالتی 
است که برخی، بر اساس 
آن گم��ان م��ی کنند می 
توان با درآمیختن تجربه 
و خطا آنه��ا را از پیش پا برداش��ت.از ای��ن منظر و با 
مالحظ��ه چالش های پی��ش روی می ت��وان ضمن 
مدیریت بهینه رخدادها ، فرصت ارزشمندی را برای 
اس��تفاده نس��ل های آتی از رفاه و امنیت اجتماعی 
فراهم ساخت.این مجال به معنای حفظ ثروت های 
حاضر و چگونگی مقابله با اتالف آن است .تدبیری که 

حاصل آن به توسعه پایدار خواهد انجامید.
در دهه های گذش��ته تعریف توس��عه که صرفاً جنبه 
اقتصادی داش��ت تغییر کرده و اکنون به نوعی جامع 
نگری که شامل توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و زیست محیطی است روی آورده است. در این تعریف 
انسان به عنوان محور اصلی توسعه مطرح بوده و هدف 
آن »توسعه انسانی پایدار« است که منظور از آن فراهم 
کردن زمینه های الزم برای آماده سازی انسان هاست 
تا ضمن مشارکت در فرآیند توسعه خود نیز از زندگی 
پایدار بهره مند ش��وند و همین اقبال را برای آیندگان 
نیز در نظر داش��ته باش��ند، در این میان حفظ منابع 
طبیعی تجدیدشونده و محیط زیست جایگاه ویژه ای 
یافته است، به طوری که حفظ کیفیت محیط زیست 
و کاهش آثار مخرب و زیانبار طرح های توسعه در کنار 

دیگر اهداف قرار گرفته است.
عالوه بر آنچه اشاره ش��د چگونگی مصرف انرژی نیز 
بر روند توسعه تاثیر خواهد گذاشت.باید پذیرفت اگر 
چه برخي از روش��هاي عرضه و مصرف انرژي ممکن 

است باعث صدمه زدن به محیط زیست شود...
ادامه در صفحه 2

مهندسی ؛ دمیدن 
روح”تدبیر”درجامعه است

سرمقاله

 امیدوارم با جّدیت 
مهندسان خالق و همت 
دستگاههای مرتبط، 
ساخت و ساز در بافت 

فرسوده اطراف حرم مطهر، 
و حاشیه و دیگر نقاط آن، 
با در نظر گرفتن ظرفیت 

بالقوه کالبدی شهر، 
متناسب با فضای معنوی 

آن طراحی و اجرا شود
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، حض��ور در مناط��ق کمت��ر توس��عه یافته،همچون 
روس��تاها و ارایه خدمات مناس��ب در آن ح��وزه با در 
نظر گرفتن خطرات بالقوه و ح��وادث غیرمترقبه می 
باشد )متأسفانه اس��تان ما در بیش از 65 درصد خاک 
خود روی گس��ل های زلزله خیز قرار دارد( ، لذا حضور 
مهندسان توانمند برای بهبود ساخت و سازها بر اساس 
مش��خصات زمین و منابع و امکانات بس��یار ضروری 
اس��ت. از طرف دیگر در حوزه شهرس��ازی و گسترش 
ش��هرها توجه به مبانی معماری ایرانی، اس��المی در 
طراحی و ساخت و توس��عه شهرها بسیار مهم است. با 
توجه به سابقه طوالنی تمدن ایرانی، اسالمی استفاده 
غیرمبتکرانه از الگوهای خارجی که منطبق با فرهنگ 
و خصوصیات جغرافیایی ما نمی باش��د تمدن و سابقه 

تاریخی درخشان ما را تضییع خواهد کرد. 
در ادامه این پیام تصریح ش��ده اس��ت : نکته دیگری 
که در ح��وزه توانمندی های مهندس��ان خراس��ان 
رضوی وج��ود دارد ظرفیت باالی آنها در بحث صدور 
خدمات فنی مهندسی در رش��ته کشاورزي و رشته 
هاي دیگ��ر مانند عمران- صنایع- نف��ت و گازو...  به 

کشورهای همسایه و منطقه می باشد که می بایست 
برای این مهم با توجه به سیاس��ت های کالن اقتصاد 
مقاومت��ی و رویکرد دولت تدبیر و امید بر گس��ترش 
تعامالت اقتصادی با س��ایر کش��ورها ب��رای افزایش 
صادرات خدمات فنی و مهندسی و گسترش بازارهای 
منطقه، برنامه ری��زی و پیگیری ک��رد. در این رابطه 
معرفی توانمندی ها و دس��تاوردهای مهندسان عزیز 
کشورمان در عرصه منطقه ای و بین المللی بسیارمهم 
و ضروری است. مشهد مقدس با توجه به جایگاه رفیع 
مضجع ش��ریف حضرت ثامن الحج��ج )ع( و پایتخت 
معنوی ایران می بایس��ت به عن��وان الگوی معماری 
اس��المی ایرانی به زائران و مس��افران و ظرفیت های 
مورد نیاز این کالن ش��هر معرفی ش��ود ک��ه در حال 
حاض��ر در این بخش ش��اهد نواق��ص و کمبودهایی 
هستیم و امیدوارم با جّدیت مهندسان خالق و همت 
دس��تگاههای مرتبط فضای ساخت و س��از در بافت 
فرسوده اطراف حرم مطهر و حاشیه و دیگر نقاط شهر 
ظرفیت بالقوه کالبدی شهر متناسب با فضای معنوی 

آن طراحی و اجرا شود.

استاندار خراس��ان رضوی با ارسال پیامی به مناسبت 
پنجم اسفند ؛ روز مهندس ، بر ضرورت تقویت اصول 
اخالقی و ارایه الگوهای مناسب رفتاری تاکید کرد. در 
پیام رشیدیان آمده اس��ت: “  تفکر مهندسی تفکری 
نظام یافته و سیس��تمی است، پنجم اس��فند ماه هر 
س��ال فرصت مغتنمی اس��ت تا جامعه س��ختکوش 
مهندس��ی کش��ور ضمن تأکید بر گس��ترش توانایی 
حرفهای خویش بر ضرورته��ا و نیازهای حوزه کاری 
خ��ود در ش��رایط فعلی نیز مروری داش��ته باش��ند. 
ای��ن جامعه مولد و مؤث��ر با تأکید ب��ر مبانی اصولی و 
تخصصی حاکم بر حرفه خویش،الزم است بر تقویت 
اصول اخالق��ی در بخش تخصصی خ��ود که منبعث 

از فرهنگ ایرانی و اس��المی در نقش��آفرینی در حوزه 
سرمایههای اجتماعی و ارایه الگوهای رفتاری در کنار 

کار تخصصی خود ایفای نقش کند. 
در ای��ن پی��ام همچنین آمده اس��ت: یک��ی دیگر از 
مفاهیمی که در حوزه نظام مهندسی باید به آن توجه 
داشت ضرورت گام برداشتن در راستای توسعه همه 
جانبه و فراگیر اس��ت )چرا که توسعه نقطه ای باعث 
افزایش فاصله طبقاتی و توسعه در جغرافیای منطقه، 
موجب بروز معضالت اجتماعی از جمله مهاجرتهای 

بیرویه خواهد شد.(
استاندار خراسان رضوی در ادامه پیام خود آورده است 
: از جمل��ه زمینه های در خور توجه جامعه مهندس��ی 

"تفكر مهندس�ي، تفك�ری نظام یافته و سیس�تم یافته اس�ت." اس�تاندار 
خراسان رضوی با ارسال پیامی به مناس�بت روز مهندسی بر توانمندی های 
مهندسان برای حل مش�كالت فعلی تاکید کرد. متن پیام علیرضا رشیدیان 

به این شرح است:

یکی از افراد هیئ��ت مذاکره کننده چندی پیش حرف خوبی زد، گف��ت اگر به توافق هم 
نرسیدیم، آس��مان به زمین نمی آید، دنیا به آخر نمی رس��د؛ خب، نشود. حرف درستی 
است.  ما آن چنان که حاال آنها خیال کردند، ضرر نمی کنیم؛ تصّور کردند که اگرچنانچه 
چنین بش��ود، چنان خواهد ش��د؛ نه، راه حل وجود دارد، راه حل همین اقتصاد مقاومتی 
اس��ت که ضربه های دشمن را اّول کم اثر می کند، کاهش می دهد که این ماِل کوتاه مّدت 
اس��ت، در میان مّدت و بلندمّدت به حرکت عظیِم مردم اوج م��ی دهد. اقتصاد مقاومتی 
این جوری اس��ت. آن کس��انی که صاحب نظر در زمینه اقتصادند، بع��د از آنکه ما اقتصاد 

مقاومتی را اعالم کردیم، قضاوتشان این بود. ما راه حل داریم، آنها راه حل ندارند.
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای مجمع عالی بسیج مستضعفین

همراه با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
در روز گرامیداشت مهندس

خبر خوش مهندس ترکان 
 برای مهندسان

گفت و گو با  یک »نقاش ملكوتي«

مهندسان  منافع شخصی شان را 
به منافع مردم ترجیح ندهند

مهندس قانع از ضرورت اجرای طرح ارجاع نظارت می گوید

آنقدر پولدار نیستیم
که کاالی ارزان بخریم

چهره ماندگار در معماری و مهندسی راه و ساختمان:

برای گشودن افق های جدید 
در هنر و معماری، تالش کنیم
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استاندار خراسان رضوی در پیام خود به مناسبت روز مهندسی :

تفکر مهندسي،تفکری نظام یافته و هدفمند است
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ویژه نامه روز مهندسیرپرتاژ آگهی
 

ش��هردار مش��هد در پیامی به مناس��بت پنجم 
اسفند ؛ روز مهندس با اشاره به این مطلب تاکید 
کرده است:  امروز هم با تقویت اخالق حرفه ای 
و روحی��ه خودباوری در جامعه مهندس��ی می 

توان شاهد تحوالت عظیم در این عرصه بود.
صولت مرتضوی در ادامه با بیان اینکه مهندسان 
از اصلی ترین ارکان توس��عه کشور از گذشته تا 
به ام��روز بوده ان��د می افزاید :میراث گذش��ته 
مهندسی ما با پیشینه تاریخی اسالمی- ایرانی 
کش��ورمان عجین شده اس��ت و می بایست از 
ارزش��های آن در قالب های جدید فنی، علمی و 

اخالقی بهره برد.
وی در این پی��ام همچنین خاطر نش��ان کرده 
است: پنجم اسفند ماه، سالروز تولد دانشمند و 
مهندس ایرانی”خواجه نصیرالدین طوسی” که 
مزین به نام مهندس ش��ده است بهانه ای است 
برای قدردانی از قش��ر فرهیخت��ه و تأثیرگذار 
مهندس سالی که از سوی مقام عظمای والیت 
به نام “ اقتص��اد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت 
جهادی” نام گذاری ش��ده است، آخرین روزها 
وماه پایانی خود را س��پری می کند. س��الی که 
تبلور آن ادام��ه تأکیدات راهبردی رهبر معظم 
انقالب ب��ر دو مقوله مهم اقتص��اد و فرهنگ با 

سالح عزم ملی و مدیریت جهادی است.
توجه به بح��ث مهم اقتص��اد مقاومت��ی که از 
دغدغه های جدی جامعه امروز ماست و رعایت 
آن تکلیفی اس��ت ک��ه رهبر انق��الب بر دوش 
مسؤوالن و مردم نهاده اند، موضوعی که جامعه 
مهندسی ما می توانددر تحقق آن نقش بسزایی 

داشته باشند.
شهردار مش��هد در ادامه پیام خود آورده است: 
هرگون��ه اص��الح و پیش��رفت در عرصه ه��ای 
اجتماع��ی، اقتص��ادی و فرهنگ��ی نیازمن��د 
برخورداری از توان و نی��روی اقتصادی کافی و 
مهندسانی است که با کس��ب تجربه خدمت و 
درک اهمیت حماس��ه اقتصادی می توانند به 
رفع موانع پیش روی توس��عه اقتصادی کمک 

کنند.
این روزها دش��من با س��الح تحریم به جنگ ما 
آمده است، تحریمی که برخی آن را تهدید می 
دانند اما در مقابل بخش زیادی از دانش��مندان 
کش��ور آن را فرصت می دانن��د و معتقدیم هنر 
اندیش��مندان ایران اسالمی از جمله مهندسان 
ارزش��مدار و توانمند ما این اس��ت که تهدیدها 
را به فرص��ت تبدیل کنند. تحری��م ها گذرگاه 
سختی اس��ت که میتواند ما را به اهداف بزرگ 

اقتصاد مقاومتی برساند.
وی همچنین تاکید کرده است : صرفه جویی و 
کیفی سازی و استفاده از فناوری های نوین امر 
مهمی است که با همت جامعه مهندسی، قطار 

اقتصادی کش��ورمان را بر 
روی ریل اقتصاد مقاومتی 
ق��رار داده و م��ی توان��د 
راهب��ردی عمل��ی برای 
رس��یدن به س��ند چشم 
اندازب��وده و راه را ب��رای 
تدوین برنام��ه عملیاتی 
هموار س��اخته و سیاست 
های 24 گانه ابالغی مقام 
معظم رهبری را به مرحله 

اجرا درآورد.
پیداس��ت هر نوع حماسه 
د  قتص��ا ا ر  ی د ز س��ا
بای��د منج��ر ب��ه جهش 

ظرفیته��ای  تولی��دی و 
ایج��اد جاذب��ه در زمینه 
فعالیت ه��ای تولیدی به 
جای س��وداگری و سفته 

بازی شود.
مدیریت جهادی در حوزه 
اقتصاد یعنی گذار از یک 
اقتصاد وابس��ته و آسیب 
پذیر در برابر نوس��انات به 
اقتصادی مقاوم که در آن 
زنجیره تولی��د در اقتصاد 
کامل و غیر وابس��ته باشد 
و کش��ور بتوان��د ضم��ن 
پاس��خگویی به تقاضای 

داخلی س��همی از مبادالت اقتصاد بین الملل را 
نیز به خود اختصاص دهد.

ش��هردار مش��هد در پی��ام خ��ود م��ی افزاید: 
نخستین نگاه در تحقق اقتصاد مقاومتی، همت 
متخصصان و مهندس��ان کشور در بهینه سازی 
خدمات و کمک به رفع چالش های پیش روی 
آن است تا از این منظر اعتماد میان شهروندان 
به جامعه متخصصان افزایش یافته و نیاز کشور 
ب��ه واردات تولی��دات تخصصی کاه��ش یابد. 
مهندس��ان با درک موقعیت های حاضر ضمن 
همکاری با نهادهای همس��و می توانند فرآیند 
نیل به س��وی توس��عه همه جانبه اقتصادی را 
تس��هیل کنند. در این راستا توجه به مهندسی 
ارزش موضوع حائز اهمیتی است که رعایت آن 
در جامعه در راس��تای اقتصاد مقاومتی بس��یار 
ضروری اس��ت. هفت��ه و روز مهن��دس بهانه و 
فرصت مغتنمی اس��ت تا بار دیگر نقش ارزنده 
مهندسان عزیز را در س��اخت جامعه ای سالم، 
پویا، با نش��اط و از همه مهم تر برخوردار از ثبات 

و توانمندی اقتصادی بر همگان معلوم شود.
صول��ت مرتضوی با بیان اینکه مش��هد مقدس 
بزرگتری��ن کالن ش��هر مذهبی دنیاس��ت که 
می رود ت��ا در س��ال 2017 می��الدی مزین و 
ملقب به نام “پایتخت فرهنگی جهان اس��الم” 
نیز ش��ود می افزاید: این روزه��ا در جای جای 
مش��هد مقدس پ��روژه های کوچ��ک و بزرگ 
ارزش��مندی با پیگی��ری مدیریت ش��هری و با 
همت مهندس��ان پر تالش در حال انجام است 
که هر ک��دام از آنه��ا نماد توانمن��دی و تحقق 
ش��عار”ما می توانیم” اس��ت؛پروژه های بزرگ 
ملی چ��ون ادامه خط یک و حف��اری خط دو و 
ب��ه زودی آغاز عملیات حفاری خط س��ه قطار 
ش��هری،کمربند جنوبی،اح��داث تقاط��ع ها 
و بوس��تان ها.امید اس��ت با اله��ام از آموزش و 
پژوهش همراه ب��ا فعالیت های گروهی و حرفه 
ای و با اس��تفاده از فناوری های نوین و خالقانه 
و همس��و با رعایت مقررات مهندس��ی و اخالق 
اس��المی و حرفه ای،اندیشه و روش مهندسان 
ایرانی که دس��تاورد های عظیم و ارزش��مندی 
را در طول تاریخ به بش��ریت هدیه کرده اند،به 

آیندگان و نسل های آتی هدیه نمایند.
ش��هردار مش��هد در پایان می افزاید: بار دیگر 
ضمن تبریک ای��ن روز به تمام��ی جهاد گران 
جبهه اقتصادی ب��ه ویژه مهندس��ان،آمادگی 
مدیریت شهری مشهد مقدس را برای همکاری 
با جامعه به منظور از میان برداش��تن معضالت 
پیش روی شهر مش��هد همچون ترافیک،بافت 
فرسوده،حاشیه نش��ینی و نیز احیای معماری 
اسالمی-ایرانی با رویکرد فرهنگ رضوی اعالم 

می دارم.  

در پیام شهردار مشهد به مناسبت پنجم اسفند، روز مهندس تاکید شد:

مهندسان از اصلی ترین 
ارکان توسعه کشور هستند

پیام

“تاریخ پ�ر افتخار ایران اس�المی مفتخر به داش�تن دانش�مندان 
فرهیخته ای است که پایه گذار تمدن این مرز و بوم بوده اند.” 

 صرفه جویی و کیفی سازی 
و استفاده از فناوری های 
نوین امر مهمی است که با 

همت جامعه مهندسی، قطار 
اقتصادی کشورمان را بر روی 

ریل اقتصاد مقاومتی قرار 
داده و می تواند راهبردی 

عملی برای رسیدن به سند 
چشم انداز باشد

ادامه از صفحه یک
... اما انرژي براي توس��عه اقتصادي بس��یار با اهمیت اس��ت. 
از ای��ن منظ��ر افزایش به��ره وری انرژي و صرف��ه جویي در 
مصرف آن  و یا جایگزیني س��وختهاي فس��یلي ب��ا انرژیهاي 
تجدی��د پذیر می توان��د فردایی بهتر را برای نس��ل های آتی 

تضمین کند.
ای��ن مهم بویژه آنگاه که با تعریفی واقع��ي از تنظیم روابط و کنش 
های متقابل بین عوامل انس��انی، اقتص��ادی و عوامل محیطی، به 
منظور ایجاد س��رزمینی مبتن��ی بر بهره گیری بهین��ه و پایدار از 
اس��تعدادهای انس��انی و محیطی یعنی همان آمایش سرزمینی 
همراه ش��ود به روند توس��عه هدفمند ش��تاب افزونت��ری خواهد 
داد. بدیهی اس��ت برنام��ه جامع آمایش س��رزمین در چهارچوب 
اص��ول مصوب، از طریق گس��ترش عدالت اجتماع��ی، رفع فقر و 
محرومیت، برقراری تعادل و توازن در برخورداری از سطح معقول 
توسعه و رفاه در تمام مناطق جغرافیایی به گونه ای عمل می کند 
که بتواند اهداف چش��م انداز بلند مدت توس��عه کشور و مدیریت 
یکپارچه سرزمین را بصورت تحقق پذیر، متوازن، پایدار و عادالنه 

عملی سازد.
یک��ی دیگر از ابزارهای نیل به توس��عه پایدار آنه��م با هدف ایجاد 
تمهیدات مناس��ب برای بهره مندی از نس��ل های آت��ی پرهیز از 
تولید و عرضه کاالها و خدمات غیر اس��تانداردی است که مصرف 
آن عالوه بر اتالف س��رمایه های مالی ، گاه به بروز حوادث و فجایع 
احتمال��ی خواه��د انجامید.کاهش عمر مفید س��اختمانها پیامد 
اجتناب ناپذیر مصرف خدمات و کاالهایی اس��ت که بواسطه رنگ 
باختن اخالق حرفه ای دس��ت اندرکاران صنعت س��اخت و ساز، 

بازار اینگونه تولیدات را اشباع کرده است.
بنیان نظام کیفی و زنجیره اعتم��اد به متخصصان در غیاب حلقه 
اخالق حرفه ای از هم خواهد گسس��ت . فراموش نکنیم مهندسی 
حرفه ای اس��ت ک��ه به لحاظ ارتباط نزدیک با انس��ان و هس��تی، 
مس��تلزم همراهي اخالق اس��ت. اخالق در این عرصه هم تعیین 

کننده چارچوب کلی تعامل صاحبان حرفه صنعت س��اختمان با 
طبیعت، فناوری و کالبد حرفه اس��ت و هم روشنگر وظایفی که به 

تنظیم سلوک آنان با جامعه و شهروندان می انجامد
توس��عه پای��دار مره��ون تربیت مهندس��انی اس��ت ک��ه ضمن 
برخورداری از ابت��کار و خالقیت، به اخالق مهندس��ی نیز پایبند 
باشند. اخالق به عنوان برترین و عالی ترین سرمایه بشری با الهام 

از اعتقادات دینی سهم بسزایی در راهبرد 
اهداف تعیین ش��ده در برنامه های توسعه 
دارد و عاملی اس��ت که امروزه متخصصان 
س��اختمان را به بها دادن هر چه بیشتر به 
آن س��وق می دهد. پدید آمدن این دانش 
جمعی در میان مهندس��ان نقش کلیدی 
و تعیین کننده ای در س��اختن جامعه ای 
سالم و ارزش��مند و تحقق یافتن آرمانشهر 

انسان ها دارد .
مس��وولیت اخالقی و تعهد تمامی فعاالن 
حوزه صنعت س��اختمان کش��ور به ارزش 
های بنیادین، زمینه س��از تحقق توس��عه 

پایدار خواهد بود. 
آنچ��ه در ای��ن می��ان از اهمیت بس��زایی 
برخوردار اس��ت و زمینه های بلوغ اخالق 
حرفه ای در میان متخصصان را باعث می 
گردد توجه همزمان به دو اصل “ آموزش“ 
و “ پژوه��ش “ در می��ان فع��االن صنعت 
ساخت و س��از اس��ت.این مهم چنانچه با 
تدبی��ر و در نظر داش��تن اص��ل بهره وری 
همراه ش��ود به تس��ریع در اهداف توسعه 
پایدار منجر خواهد شد.پژوهش و آموزش 
اصول حرفه ای برای تمامی عوامل ساخت 
و ساز ضمن آنکه از اتالف منابع جلوگیری 

خواهد کرد به چالش پی��ش روی این صنعت یعنی تولید و عرضه 
کاالها و خدمات غیر استاندارد نیز پایان خواهد داد.  

همزمان ، اتخاذ برنامه های متناظر با سیاست “استفاده از فناوری 
های نوین س��اختمانی با رویکرد کاهش شدت مصرف انرژی” که 
باید برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در این بخش مورد 
توجه قرار گیرد،به روند توس��عه پایدار شتاب بیشتری خواهد داد 
.مادام��ي که مهندس��ی با جوه��ره پژوهش ، 
آم��وزش و بهره مندی از عل��وم و فناوری های 
نوی��ن در نظام تولی��د همراه ش��ود هیچگونه 
تهدید خارجی و ی��ا تحمیل تحریم نمی تواند 
ساختار توس��عه همه جانبه کش��ور را تهدید 

کند. 
حمای��ت از پژوه��ش ه��ای مهندس��ی و نیز 
ش��رکتهاي دانش بنی��ان به عن��وان مظاهر و 
مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتي، به رشد اقتصادي 
و تولید ث��روت از طریق دانش خواهد انجامید، 
پیداست بواس��طه ثروت آفریني از طریق علم، 
اقتصاد کش��ور به ش��کوفایي حقیقي خواهد 

رسید.
خالصه آنکه فراموش نکنیم مهندسی چیزی 
ج��ز ضرباهن��گ و دمی��دن روح “تدبی��ر” در 
جامعه نیس��ت ؛ تدبیری که بر تحقق توس��عه 
پای��دار از طریق بازنگری در اس��تفاده از منابع 
ان��رژی ، پژوهش ، آم��وزش و به��ره مندی از 
فن��اوری های نوی��ن تاکی��د دارد.تدبیری که 
بر آن اس��ت تا با تبیین این مولفه ها در بس��تر 
اقتص��اد مقاومتی آرام��ش و امنیت اجتماعی 
را برای شهروندان جامعه از یک سوی و تعالی 
جایگاه مهندس��ان و تامین حق��وق اجتماعی 

آنان را از سوی دیگر تضمین کند.

مهندسی ؛ 
دمیدن روح”تدبیر”درجامعه است

 مهندسی چیزی جز ضرباهنگ 
و دمیدن روح “تدبیر” در 

جامعه نیست ؛ تدبیری که بر 
تحقق توسعه پایدار از طریق 
بازنگری در استفاده از منابع 

انرژی ، پژوهش ، آموزش و بهره 
مندی از فناوری های نوین 

تاکید دارد.تدبیری که بر آن 
است تا با تبیین این مولفه ها در 
بستر اقتصاد مقاومتی آرامش 

و امنیت اجتماعی را برای 
شهروندان جامعه از یک سوی و 
تعالی جایگاه مهندسان و تامین 
حقوق اجتماعی آنان را از سوی 

دیگر تضمین کند

محمدرضا اخوان عبداللهیان 
مدیرکل راه و شهرسازي 

 یک��ي از بدیه��ي تری��ن 
و اساس��ي تری��ن اصول 
حرف��ه اي ، لزوم پایبندي 
و رعای��ت اخالق حرفه اي 
اس��ت . بررس��ي آث��ار بر 
جاي مانده از گذش��تگان 
و می��راث به ی��اد مانده از 
دیروز نشان دهنده التزام 
پدران ما به رعایت اصول اخالقي در س��اخت بناها و 

ابنیه آن دوره است .
آنچه اعتبار س��ازندگان دهها پروژه س��اختماني را با 
وجود پیش��رفت و بهره گیري از فن��اوري هاي نوین 
به زیر س��ؤال مي برد ناشي از حضور غیر متخصصاني 
اس��ت که به فعالی��ت مهندس مبادرت م��ي ورزند . 
ناگفته پیداست بارزترین پیامد این اشتغال عالوه بر 
اتالف بخش قابل مالحظه اي از س��رمایه هاي مادي 
و معنوي کش��ور ، به زیر سئوال رفتن اعتماد عمومي 
نسبت به متخصصان و به ویژه جامعه مهندسي است. 
از این روي به نظر مي رس��د برنامه ریزي ها و تنظیم 
قوانین در این خصوص باید به سوي صیانت از جایگاه 

حرفه اي مهندسي کشور سوق یابد .
ش��اید به همی��ن دلیل یک��ي از الزامات اساس��ي از 
سیاس��ت هاي کلي”اقتصاد مقاومتي” که بر اساس 
بند یک اصل 100 قانون اساسي تدوین گردیده و بر 
اساس آن تاکید شده است افزایش پوشش استاندارد 
براي تمامي محصوالت داخلي و ترویج آن است تا در 
نتیجه تحقق آن بخشي از الزامات فعالیت هاي حرفه 

اي مهندسان نیز تحقق یابد .
رهب��ر معظم انق��الب در ضرورت انج��ام فعالیتهاي 
کیفي مي فرماین��د : از تولید کنن��ده داخلي چه آن 
مدیر ، چه آن کارگر چه آن سرمایه گذار خواسته مي 
ش��ود و اصرار مي شود که کار را تمیز ، درست و کامل 
ارایه دهند . هر دوي اینها اش��اره اسالم و دستور دین 

مقدس ما است .
براي تحقق کیفیت به عنوان مظهر اخالق مهندسان 
چند اص��ل ضروري اس��ت ؛ اص��ل نخس��ت در این 
خصوص آموزش نیروي انس��اني اس��ت به این معنا 
ک��ه ضرورت دارد آم��وزش فني و حرف��ه اي با توجه 
به آنکه از فقدان و کمبود نی��روي ماهر رنج مي بریم 
بیش از گذش��ته مد نظر مسوالن قرار گیرد .تا زماني 
که نی��روي ماهر در اختیار نداش��ته باش��یم چگونه 
مي توانیم ادع��ا کنیم به س��اختمانهاي با کیفیت و 
ب��ا مقاومت خواهیم رس��ید و همین مس��اله دغدغه 

مهندسان جامعه را چندین برابر مي کند .
مس��اله دوم تولید مصالح با کیفیت است . متاسفانه 
ما هنوز ش��اهد اس��تفاده از مصالح غیر استانداردي 
هستیم که گاه اس��تفاده از آنها خطراتي را نیز در پي 
دارد . ناگفته پیداس��ت نمي توان به همه مهندسان 
گفت که چنانچه در س��اختماني مصالح اس��تاندارد 
وجود نداش��ت کار را متوقف کنید اگر اینگونه عمل 
کنیم در عرض یک روز کار همه ساختمان ها متوقف 

مي شود .
از س��وي دیگر باید بس��تر حضور ج��دي تر مجریان 
صاحب صالحیت را فراهم کرد . چرا که در پایان، این  
 مهندسان ناظر هستند که باید با دقت عمل و نظارت 
خود به بحث کیفیت رس��یدگي کنند . عالوه بر این 
عوامل که باعث کیفیت و عمر ساختمان خواهند شد 
اگر مدیریت زمان نداش��ته باش��یم و به بهینه  سازي 
مصرف انرژي توج��ه نکنیم دچار مش��کل خواهیم 
ش��د . بنابراین امیدواریم بتوانیم در جامعه مهندسي 
راهکارهاي مناس��بي را براي رس��یدن به این اهداف 

پیدا کنیم .
دس��تیابي به این اهداف به معاني گس��ترش اخالق 
مهندس��ي و صیان��ت از جایگاه پرافتخار مهندس��ي 

است .
در پایان ضمن تبریک روز مهندس��ي به همه دست 
ان��درکاران ،  متخصصان ،  فرهیختگان و مس��ووالن 
در عرصه س��اخت و س��از و آباداني کش��ور  امیدوارم 
با همدلي ، حمایت و پش��تیباني جامعه مهندس��ي 
استان و کش��ور و با توجه به پژوهش و آموزش شاهد 
پیش��رفت هاي قابل توجهي در ح��وزه هاي مختلف 
مهندس��ي به ویژه شهرس��ازي ، معم��اري  مدیریت 
ترافی��ک و دیگر حوزه هاي توس��عه و عمران آباداني 

کشور باشیم .

به اعتبار مهندسي  بیندیشیم 

یادداشت
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رپرتاژ آگهی ویژه نامه روز مهندسی  

همراه با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در روز 
گرامیداشت مهندس

خبرخوش مهندس ترکان
 برای مهندسان

گفت و گو

اشاره :
مرد باروت، تی ان تی، چاش�نی، و خاکریزهایی اس�ت که هنگامه یاس ، یاس 
امید را بر دلها می ش�كفت ، مرد تدبیر روزهای سخت دفاع و سازندگی ؛ شور 
ایستادگی و ش�عور تمام قد مردانگی . مرد جهاد و لودرهای بر افروخته اما پر 

شور و مصمم .
مرد علم و عمل ؛ نگران از آینده  و آن هدر س�وزی بی مهابا که نكند فردا آهی 

از هیمنه انرژی در بساط وطن نماند.
برای او اندیش�ه ساخت ژ-3 و س�وار کردن دوش�كا بر کف وانت خاکی س�پاه به همان اندازه دغدغه 

پاگرفتن آزادراه تهران- شمال و قرار گرفتن خشت های دانشگاه آزاد روی یكدیگر اهمیت دارد. 
با اینحال اکبر ترکان ؛ مرد 63 س�اله علم و سیاست همچنان نیز متعهدانه خود را بی نیاز از نوشتن نمی 
داند او ضمن آنكه به ارتقای دانش در میان همكاران خویش می اندیش�د متواضعانه می گوید: ذهنش 
کهنه ش�ده اما با مطالعه می کوش�د کهنگی ذهن�ش را کمتر کند.گفتار متواضعان�ه اش هم عین رفتار 
صادقانه اش بر خالف معدود مردان ریاست، بی ریاست و در پیچ هزار توی سیاست عادت »پیچاندن« 
مردم را رفتار دور از کیاس�ت م�ی داند.گو آنكه می گوید: »کس�ی نباید فكر کند با ارای�ه آمار غلط یا 
دستكاری ش�ده یا حتی آمار غیرواقعی، می تواند ذه�ن جامعه را منحرف کن�د. در درازمدت هزاران 
شمع روشن می شود و بر ابعاد تاریک خواهد تابید. آفتاب حقیقت برای همیشه پشت ابر نخواهد ماند. 
جوان ه�ای روزگارمان در این مواقع اصط�الح جالبی دارند. »پیچاندن«. مس�ووالن نباید طوری آمار 
دهند که مردم و جوان ها بگویند فالنی ما را »پیچانده« اس�ت.« یا جای�ی دیگر می گوید  یک زمانی به 
همكارانم می گفتم اگر بدانید آقای خمینی از پش�ت این شیشه در حال تماشای شماست ، رفتارتان با 
مردم همینی اس�ت که االن دارید؟ قطعًا رفتارمان تغییر خواهد کرد و مراقب خواهیم بود. حاال خدای 

خمینی مواظب است و ما را می بیند. 
اکبر ترکان ؛ مدیر توانمندی که امروز بر کرس�ی س�ازمان نظام مهندس�ی س�اختمان تكیه زده است 
اندیشه توس�عه را وامدار و مرهون سردار س�ازندگی می داند ؛ این را می شود از صالبت مثال زدنی در 
گفت�ار و جدیت وص�ف ناپذیر در فعالیتهای روزمره اش ش�نید و باور کرد. گفت و گ�وی ما با وی گرچه 

کوتاه، اما پر مغز و پر محتواست

محمد حسن واحدی
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري خراسان رضوي

 پنجم اس��فند که از سوی 
ش��ورای فرهنگ عمومی  
به عنوان “ روز مهندس��ی “ 
تعیین شده یادآور خواجه 
نصیرالدین طوس��ی است . 
پس از این ک��ه ایران زمین 
ب��ا پذیرش اس��الم تولدی 
دوباره یافت س��تارگانی از 
این سرزمین باستانی در آسمان علم جهان درخشیدند 

و خواجه نصیرالدین طوسی از برجسته ترین آنها بود.
ظرف دو س��ال اخیر دو رویکرد ابداعی در استان دنبال 
شده است که می تواند الگوی موفقی برای کشور باشد ؛ 
همچنان که خراسان رضوی خاستگاه بسیاری از طرح 
ها و برنامه های کشوری در حوزه مهندسی بوده است . 
از یک سوی بزرگداشت روز مهندس و بسیج مهندسین 
ب��ه هفته تبدیل ش��ده تا از مهندس��ان ، چن��ان که در 
خور ش��ان آنهاس��ت تجلیل به عمل آید و توان جامعه 

مهندسی استان  بیش از پیش  رخ نماید.
از سوی دیگر ویژه برنامه های این هفته از تمرکز بر یکی 
از س��ازمان های نظام مهندسی به هر سه سازمان فعال 
س��اختمان ، کش��اورزی و معدن تعمی��م یافته و طیف 
گس��ترده تری از مهندس��ان را دربرگرفته است. بدین 
ترتیب بیشتر مهندسان در استان چنان که باید و شاید 
مورد توجه قرار می گیرند . هرچند معمارهس��تی ناظر 
خوب و بد اعمال ماس��ت و اوس��ت که در نهایت همه را 

ارزشیابی می نماید.
البته برگزاری شایس��ته این برنام��ه ها مرهون همدلی 
میان س��ه ضلع مدیریت اس��تان ، س��ازمان های نظام 
مهندسی و بس��یج مهندس��ین اس��ت که اگر همواره 
س��رلوحه اعمال ما قرارگیرد و “ م��ا “ جایگزین “ من “ 

شود “  به اتفاق بتوان جهان را در اختیار خود گرفت “.
برنامه ریزی و مقدمه س��ازی برای برگزاری شایس��ته 
هفته مهندس و بس��یج مهندس��ین در استان از فردای 
پای��ان برنام��ه های س��ال 92 آغاز ش��د و ب��ه صورت 
غیررس��می  ستاد دایمی بزرگداش��ت این هفته شکل 
گرفت که با مس��اعدت س��ازمان های نظام مهندس��ی 
و بسیج مهندس��ی و با اس��تقرار در محلی مشخص ،به 
زودی رسمیت خواهد یافت. دایمی بودن این ستاد نیز 

از ابتکارات مدیریتی و مهندسی استان است.
 ش��عار انتخاب شده برای بزرگداشت این هفته در سال 
جاری  “ مهندسی الگوی اقتصاد مقاومتی ، مهندسی و 
مدیریت جهادی و فرهنگ سازی و خدمات فنی “ است 
که عالوه بر آنکه می تواند برای حل مش��کالت مبتالبه 
ایران اس��المی تعیین کننده باش��د و  بر نقش کلیدی 
مهندس��ان صحه گذارد ، مطابق با منویات مقام معظم 

رهبری است.
 پی��ام های نوروزی مق��ام معظم رهبری طی س��الیان 
اخیر با کلید واژه هایی نظی��ر : “ اصالح الگوی مصرف ، 
کار و همت مضاعف، اقتصادمقاومتی ، مدیریت جهادی 
“ بی��ش از پیش رنگ مدیریتی به خود گرفته و این مهم 
بیانگ��ر دغدغه معظم ل��ه برای ارتقای اس��تانداردهای 

مدیریتی در کشور است.
ایشان روی مساله ای انگشت گذاش��ته اند که از عمده 
کمبودهای مهندس��ی در کشور اس��ت. مهندسی با دو 
بال مدیریت و فرهنگ همراه است که می تواند به نقطه 
اوج و اثربخش��ی خود ارتقاء یابد. امروز ایران اس��المی 
بیش از هر زمان دیگر به مهندس��ان مدی��ر نیاز دارد تا 
بتواند در عرصه مهندس��ی نیز الگوی شایس��ته ای در 

جهان اسالم و حتی فراتر از آن باشد.
همچنی��ن با توجه به تحریم ه��ای ظالمانه ای که علیه 
ایران اس��المی وضع شده اس��ت،ارتقای کمی و کیفی 
خدمات مهندس��ی م��ی توان��د در چارچ��وب اقتصاد 
مقاومت��ی ، نیاز داخلی را تامین کن��د و همزمان امکان 
صدور خدمات فنی و مهندسی و ارزآوری را برای کشور 
فراه��م نماید تا بتوان گام موثری را به س��وی  “اقتصاد 

بدون نفت “ برداشت.
خدمات فنی و مهندسی در خراسان رضوی با یک طعم 
ش��یرین نیز آمیخته ش��ده اس��ت ؛ وجود بارگاه مطهر 
رضوی و خدمتگزاری به زائ��ران و مجاوران حضرتش. 
مهندس��ان متعهد اس��تان نش��ان داده اند که قدر این 
موقعی��ت اس��تثنایی را می دانند . از ای��ن رو تالش می 
نمایند که بیش��ترین کمیت و بهتری��ن کیفیت را ارایه 
نماین��د تا حق همجواری با “ عال��م آل محمد )ص( “ را 
ادا کنند ؛ آنها میراث داران شایس��ته معمارانی هستند 
که ح��رم مطهررضوی را به یکی از ج��ذاب ترین اماکن 

مذهبی جهان تبدیل کرده اند . تا باد چنین بادا !

دکتر محمدرضا حسین نژاد 
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد

پنج��م  له  س��ا هم��ه 
اس��فند به بزرگداش��ت 
ی��ن  لد جه نصیر ا ا خو
طوس��ی اختصاص دارد 
که بر اس��اس تقویم ملی 
ای��ران، از آن ب��ه عن��وان 
روز مهن��دس ی��اد م��ی 
ش��ود. ضم��ن تبری��ک 
این مناس��بت به تمام��ی همکاران گرام��ی امید آن 
دارم بتوانی��م در راس��تای خدمت رس��انی به زائران 
ومجاوران ش��هر بهش��ت، مش��هد مق��دس درظل 
توجهات ول��ی نعمتمان حضرت ثام��ن الحجج علی 
بن موس��ی الرضا ) ع ( بیش از پیش موفق وس��ربلند 

باشیم.
مشهد ، با مساحتی حدود 30 هزار هکتار و جمعیتی 
بالغ بر 3 میلیون نف��ر دارای پیچیدگی های خاصی 
می باشد ، از این رو رش��د و توسعه برنامه ریزی شده 
آن نیاز ب��ه همکاری و اس��تفاده از خدم��ات ارزنده 
مهندس��ان در همه رس��ته ها و رش��ته ها دارد . این 
خدمات در سطوح متفاوت و مقیاس های گوناگون ، 
راهبری همه جانبه گروه های مهندسی را می طلبد .

در راس��تای تحق��ق منوی��ات مقام معظ��م رهبری 
در خص��وص اقتص��اد مقاومتی و نحوه نایل ش��دن 
ب��ه اهداف مورد نظر ایش��ان و بر مبنای چش��م انداز 
کالنشهر مش��هد مقدس به واسطه توس��عه پایدار، 
اصالح فرایند ها ، اعتالی محیطی و فضاهای زیست 
شهری ، ارتقای س��طح خدمات دهی به شهروندان و 
.... شهرداری مشهد اقدام به واگذاری سطح وسیعی 
از مس��وولیت ها و ماموریت های خ��ود به مجموعه 
مهندس��ان که تنها مرجع فنی حای��ز صالحیت می 

باشند ، کرده است  .
 برون س��پاری خدمات شهرسازی به دفاتر مهندسی 
از مهمترین این اقدامات می باشد که بدنبال ضرورت 
پیش گفته ، ماموریت خود را بر اس��تفاده همه جانبه 
از خدم��ات طراح��ی نظ��ارت و اجرای مهندس��ین 
در تمامی س��طوح شهرس��ازی ، معماری ، خدمات 

شهروندی و ... متمرکز ساخته است .
از دیگر دستاوردهای برجس��ته مجموعه مهندسی 
در حوزه مدیریت ش��هری ، تولید طرح های توسعه 
شهری )طرح توس��عه و عمران مش��هد و طرح های 
تفصیل��ی( ب��ا کاراتری��ن روش های ط��رح ریزی و 
ارزیابی و بر اساس طرح اس��تراتژیک توسعه شهری 
بوده اس��ت . ای��ن طرح ها با مش��ارکت گ��روه های 
متعددی از جامعه مهندس��ان ، مدیران ، اس��تادان و 
کارشناس��ان مجرب  تهیه شده اس��ت که هم اکنون 
اسناد طرح جامع از آن مجموعه مصوب و آماده بهره 
برداری می باش��د و سایر اس��ناد ذیل آن)طرح های 
تفصیلی و موضعی( در مرحله مناس��بی از پیشرفت 

قراردارند .
با عنایت به همه پیش��رفت های یادشده ، حرکت به 
س��مت تعالی همچنان پرش��تاب و نیازمند حرکت 
های جهاد گونه اس��ت لذا ارتقای جایگاه مهندس��ی 
نیازمن��د اقدامات و الزاماتی همچ��ون موارد زیر می 

باشد :
تقویت و توس��عه فرهنگ و ارزش های اس��المی در 

معماری و شهرسازی
ارتباط بیش از پیش حوزه های اجرایی و دانشگاهی

استاندارد سازی و بروزرسانی دستورالعمل ها
افزایش تعامالت بین بخش��ی در راس��تای پوش��ش 

ضعف های نظارتی 
ترویج و آموزش مس��تمرو به روز نمودن دانش فنی 

صاحبان حرفه ها
ایج��اد ارتباط موثر می��ان حوزه ه��ای حاکمیتی و 

اجرایی شهرسازی
پایبندی مهندسان بر مباحث اخالق حرفه ای 

دس��تیابی به موارد فوق ب��ا ایفای نقش مس��ووالنه 
مهندس��ان در کنار حمایت های مدبران��ه نهادها و 
مدیران ش��هری ، ذی نفعان و ذی نفوذان ،  توس��عه 
شهری مش��هد را به س��مت الگوی پیشرفت ایرانی- 

اسالمی  هدایت خواهد کرد . 
خالصه آنکه از جامعه مهندس��ان انتظار می رود در 
ایفای نقش مه��م و تاثیر گذارخود در حیطه نظارت ، 
ارزیابی و کنترل با حداکثر توان  و با حساسیت ویژه بر 

مسایل اجتماعی و شهری اقدام کنند .

مهندسی  و دو بال 
مدیریت و فرهنگ

یادداشت

نقش مسووالنه مهندس�ان در توسعه 
شهری مشهد

یادداشت

ش�ما اخی�راً در جای�ی ب�ه موضوع 
محدودی�ت ارزي کش�ور و احتمال 
افزایش نرخ ارز اش�اره ک�رده بودید.همزمان 
برخی هم از احتمال کاهش بهای نفت خبر می 
دهند.که به نظر می رسد پیامدهای وابستگی 
کشور به اقتصاد نفتی است.در چنین شرایطی 
به نظر ش�ما  مهمترین چالش هاي امروز نظام 
مهندسي س�اختمان چیست و مهندسان در 

چنین شرایطی چه وظایفي بر عهده دارند؟
آن چیزي که مد نظر ش��ما است ارزیابي 
صنع��ت س��اختمان اس��ت و اینکه این 
صنعت با چه وضعیتي روبرو است و نظام 
مهندسي ساختمان چگونه از این تاثیر مي گیرد.

ببینید ، ما در وضعیتي هس��تیم که مي خواهیم از 
رکود خارج شویم . براي خروج از رکود مطالعاتي 
انجام ش��ده و برنامه اي ارایه گردیده که در نهایت 
به س��ه دسته بندی منجر ش��ده است. یک دسته 
تصمیماتی اس��ت که وزارتخانه ه��ا و دولت باید 
بگیرد و یک دس��ته تصمیماتی است که به اصالح 
قانون نیاز دارد. دسته اول و دوم با مصوبات هیأت 
وزی��ران و با تصمیم��ات وزارتخانه ه��ا به جریان 
افتاده اس��ت .دسته س��وم که تقدیم مجلس شده 
تا این لحظه که ما با ش��ما صحبت مي کنیم هنوز 
به مرحله نهایي تصویب و ابالغ نرس��یده اس��ت و 
بر اس��اس اطالع��ات بنده مجل��س آن را تصویب 
کرده ولي در مرحله تایید ش��وراي  نگهبان است. 
جهت گی��ري این مصوب��ات این اس��ت که براي 
خروج از رک��ود باید از بخش هایي به عنوان موتور 
محرکه اقتصاد اس��تفاده کرد. یکی از بخش هایي 
که مي تواند موتور محرکه اقتصاد باش��ند صنعت 
س��اختمان است. فعال ش��دن صنعت ساختمان 
باید بتواند به خروج کشور از رکود کمک کند حال 
آنکه این صنعت در حال حاضر در وضعیت خوبي 
به س��ر نمی ب��رد . صدور پروانه هاي س��اختماني 
نسبت به سال قبل 25 درصد کاهش داشته است 
یعني ساخت و ساز در کش��ور نسبت به سال قبل 
یک س��وم کمتر ش��ده اس��ت . البته این مقدار در 
ش��هرهاي مختلف فرق مي  کند ؛ در ش��هرهاي 
بزرگ رکود بیش��تر و عمیق تر است به طوري که 

در تهران میزان ساخت و ساز به کمتر از 50 درصد 
س��ال قبل رسیده اس��ت . خروج از رکود مستلزم 
این اس��ت که به  ابزارهاي مناس��ب براي تحریک 
تقاضا توجه شود. ابزارهاي تحریک تقاضا معموال 
صندوق هاي پس انداز مسکن و تسهیالت بانکی 
اس��ت. در حال حاضر بانکهاي کشور در وضعیت 
نامناسبي هس��تند چون بخش عظیمي از منابع 
بانکهاي کش��ور در دوره هاي گذش��ته به جاهاي 
دیگری رفته اس��ت و االن فعال نیس��ت و گردش 
ندارد . مثال در مورد مس��کن مهر 48 هزار میلیارد 
توم��ان از منابع بانکي در مس��کن مهر اس��ت یا 
معوقات بانکي که امروز 92 ه��زار میلیارد تومان 
هستند معوقات رسمي هستند . یک بخش دیگر 
هم معوقات غیر رسمي هستند ؛ یعني آنهایي که 
به طور واقعي معوقه اند ولي بانکها به صالحش��ان 
نبوده که آن را در ترازنامه ش��ان نش��ان دهند،لذا 
به مش��تري ها یک وام جدید اس��مي داده اند که 
وام قبلي ش��ان را با آنها تس��ویه کنن��د . اینها در 
ظاهر معوقه نیس��تند  ولي در باط��ن معوقه اند و 
این اشکاالت باعث شده که بانکها توانایي اعطای 
تسهیالتشان بسیار کم شده است و به این ترتیب 
نم��ي توانند به تحریک تقاض��ا کمک کنند چون 
االن ساخت و سازهایي انجام شده که متقاضیان 
براي اینکه این تقاضا فعال ش��ود باید تس��هیالت 
بانکی بگیرند و بدون تس��هیالت بانکي نمي توان 
چرخه داد و ستد و  معامالت مسکن  را فعال کرد. 
وزارت راه و شهرسازي برای این بخش از گرفتاري 
ها و مشکالت راه حل هایي هم دارد  که آقاي وزیر 
در مصاحبه هاي خودشان آنها را اعالم کرده اند و 

مي توان به آنها مراجعه کرد.
در آس�تانه 5 اسفند؛ روز مهندسي 
هستیم به عنوان رئیس بزرگترین 
س�ازمان مردم نهاد کش�ور اگ�ر توصیه اي 

براي همكارانتان دارید بفرمایید 
من مي خواهم صادقانه بگویم که خیلي 
از افتخارات ارزش��مند پ��س از پیروزي 
انق��الب اس��المي را مهندس��ان ایجاد 
کردن��د و م��ي خواه��م از خدماتي ی��اد کنم که 
مهندسان کش��ور در بخش صنعت نظامي انجام 

محمد تقي خسروي

دادند آنچه در دوران دفاع مقدس 
و  در س��ازمان صنای��ع دف��اع و در 
صنعت دفاعي کش��ور انجام ش��د 
درخش��ان تری��ن دس��تاورد هاي 
مهندس��ي اس��ت چ��ه در ح��وزه 
س��اخت س��الح و مهمات و چه در 
حوزه تعمیر و نگهداري تجهیزات 
پیشرفته نظامي. ما قبل از انقالب 
تجهیزات پیشرفته نظامي و بیشتر 
هواپیماها و رادارهایمان امریکایي 
و یا ایتالیایي بودند. موشکهاي هوا 
به ه��وا، موش��کهاي پدافندي ما 
امریکایي بودند ؛  اما پس از انقالب 
همه مش��مول تحریم ش��ده بود و 
دش��منان ما تصور م��ي کردند که 
همه اینه��ا متوقف و زمین گیر مي 
ش��ود و به دلیل اینک��ه در تحریم 
هس��تیم  موفق نمی ش��ویم از این 
ابزاره��ا در دوران دف��اع مق��دس 
اس��تفاده کنی��م . دس��تاوردهاي 
مهندس��ي و افتخارات��ي ک��ه در 
صنایع دفاعي  ما چه در سپاه و چه 
در ارتش خلق ش��د باعث شد که با 
افتخار بتوانیم تا آخرین روز جنگ 
تم��ام تجهیزاتمان را ب��ه بهترین 
ش��کل به��ره ب��رداري و تعمیر و 
نگه��داري کنی��م و بس��یاري از 
نیازهاي دفاعي کش��ور را خودمان 
بس��ازیم . ما تحریم بودیم و خرید 
س��اده تری��ن تجهی��زات برایمان 
عملي نب��ود و همه اینها را فرزندان 
این ملت ساختند و درخشش خود 
را در حوزه مهندس��ي نشان دادند. 
بعدا ب��ر قابلیت هاي آنها روز به روز 
افزوده ش��د و امروز ما ب��ه یکي از 
باالترین س��طوح صنع��ت نظامي 
رسیدیم که در سطح جهان مطرح 
ز  ی��ن بخش��ي  ا هس��تیم و ا
دس��تاوردهاي مهندس��ان کشور 
اس��ت که کمت��ر فرصت ب��وده در 
خصوص آن بحث شود و کمتر هم 
امکان تبلیغ آن بوده است. لذا باید 
از خدمات و دس��تاوردهاي آنها که 
در ای��ن ح��وزه ت��الش کردن��د و 
برایمان افتخار آفریدند یاد کنیم و 

به این دستاورد ها افتخار کرد.
عالوه بر اینها در صنعت سدسازي 
، راه آه��ن ، راه س��ازي و اح��داث 
تونل هاي ب��زرگ نی��ز افتخارات 
ارزش��مندي آفریده شده است؛ به 
طوري که تونل ه��اي بزرگ امروز 
جزو مشکالت ما نیستند. با سطح 
مقط��ع کوچک که معم��وال براي  
انتق��ال آب انجام مي ش��ود و یا با 
س��طح بزرگ که براي آزاد راهها و 
بزرگ راهها استفاده مي شود همه 
توسط مهندس��ان داخلی طراحي 
و اجرا مي ش��ود . اج��راي راه آهن 
های��ي مث��ل بافق- بن��در عباس، 
بافق- مشهد، مشهد-سرخس که 
یک خط سراسري را از سرخس به 
بندر عباس ایجاد کرده همه پس از 

انقالب ایجاد شده است.
در آس�تانه نوروز خبر   
خوشي براي همكاران 

مهندس دارید؟
م��ن فکر م��ي کن��م آن 
چی��زي ک��ه ان ش��اءاهلل 
بزودي در اجالس شیراز 
مورد بحث قرار خواهد گرفت فعال 
کردن مبح��ث 22 مق��ررات ملی  
س��اختمان اس��ت . مبح��ث 22 
مقررات ملی س��اختمان مربوط به 
نگه��داري و مدیریت س��اختمان 
است. اش��تغال و فعالیت این حوزه 
بسیار مهم و گسترده است و مربوط 
به س��اخت و س��ازهاي جدید نمي 
شود بلکه مربوط به کل ساختمان 
هاي موجودي اس��ت که باید براي 
نگه��داري و مدیریت آنه��ا از این 
مبحث استفاده کرد و همین مساله 
فرصت اش��تغال جدی��دي را براي 
مهندسان فراهم مي کند . با وزارت 
راه و شهرسازي گفت و گو شده که 
صالحیت مهندسان طراح،مجري، 
ناظ��ر و صالحی��ت مهندس��ان 
نگهداري و به��ره ب��رداري را باید 
تفکیک کنیم و در پروانه هاي اینها 
حس��ب صالحیت ها درج ش��ود تا 
فرصت اشتغال گسترده تري براي 

مهندسان فراهم گردد.    
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خ�روج تقاض�ای س�وداگرانه از ب�ازار 
مسكن

 معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه وشهر سازی 
در خصوص رکود ساخت و س��از طی سال جاری می 
گوید: بازار مس��کن در ایران همواره دارای دوره های 
رونق و رکود است به طوریکه در برخی دوره ها قیمت 
مس��کن با افزایش نسبتا ش��دید مواجه می شود و در 
این مقطع به دلیل رونق در بازار معامالت و همچنین 
افزایش سودآوری س��رمایه گذاری در حوزه مسکن، 
س��اخت و س��از در این بخش با رونق مواجه می شود 
و پ��س از آن به دلیل کاهش ق��درت خرید متقاضیان 
مصرفی مسکن و همچنین خروج تقاضای سوداگرانه 
از این بازار ، قیمت مس��کن با ثبات نسبی روبرو شده و 
ساخت و س��از نیز به دلیل کاهش سود دهی سرمایه 
گذاری در بخش مس��کن، با رکود مواجه می شود . بر 
این اساس و با توجه به مولفه های تاثیر گذار بر بازار ،به 
منظور خروج ساخت و ساز مسکن از رکود باید ضمن 
توجه به طرف عرضه مسکن، طرف تقاضای بازار نیز با 

استفاده از ابزارهای بازار سرمایه و پول تقویت شود. 
دکترحامد مظاهریان با اش��اره به اهمیت راهکارهای 
تقویت طرف تقاضای بخش مسکن می افزاید : افزایش 
سقف تسهیالت خرید مسکن، توسعه بازار رهن اولیه 
و راه ان��دازی بازار رهن ثانویه، تش��کیل صندوق های 
پس انداز مسکن در همه بانک ها و استفاده از ظرفیت 
ش��رکت های لیزینگ ها  راهکارهای مناس��بی برای 

طرف تقاضای این بخش است.

منشأ تحرک در اقتصاد 
وی ادامه می ده��د: اعطای تس��هیالت ارزان قیمت 
س��اخت در بافت ه��ای فرس��وده ش��هری و مناطق 
روستایی، تکمیل واحدهای مسکن مهر با استفاده از 
منابع مالی غیر تورمی، تشکیل صندوق های سرمایه 
گذاری زمین و س��اختمان و فعال شدن حساب های 
امان��ی )escrow account( در بانک ها به منظور 
حمای��ت از پیش خری��داران و پی��ش فروش��ندگان 
مس��کن نیز از جمله راهکارهای تقویت طرف عرضه 

بخش مسکن می باشد. 
به گفته این مس��وول برخی از راهکارها نظیر صندوق 
های س��رمایه گ��ذاری زمی��ن و س��اختمان، اعطای 
تس��هیالت ارزان قیم��ت در باف��ت های فرس��وده و 
مناطق روستایی و همچنین افزایش سقف تسهیالت 
خری��د عملیاتی ش��ده و س��ایر راهکاره��ا در مرحله 
تدوین دس��تور العمل و هماهنگی با نهادهای ذیربط 

است. 
دکترمظاهری��ان می افزای��د: بخش مس��کن دارای 
ارتباط گس��ترده پسین و پیش��ین با سایر بخش های 
اقتصادی اس��ت. بر این اس��اس تحوالت این بخش بر 
اقتصاد کشور تاثیر گذاش��ته و تاثیر می پذیرد. از این 
رو ، شرایط فعلی کش��ور که محدودیت های ناشی از 
تحریم ها و گاه��ا بی تدبیری های گذش��ته، موجب 
رکود در اکثر رش��ته فعالیت ها ش��ده اس��ت، صنعت 
س��اخت وس��از می تواند با عنایت به ماهیت درونزای 
آن و ب��دون اتکا به خارج، منش��ا تح��رک در اقتصاد 

کشور شود.
 وی ادام��ه می دهد :صنعت س��اخت وس��از هنگامی 
واجد اهمیت بیشتر می شود که به سهم آن از اشتغال 
) 12 تا 15 درصد(، سرمایه گذاری )30 تا 40 درصد( 

و ارزش افزوده )6 تا 8 درصد( توجه شود.

سوداگری ساخت وساز 
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی مهندس��ان صنعت 
س��اختمان کش��ور در این خصوص م��ی گوید : آنچه 
امروزه با عنوان رکود از آن یاد می ش��ود بس��تگی به 
ش��رایط موجود در کش��ور دارد که نمود آن در بخش 
مسکن رکودی است که ش��اهد آن هستیم وعملکرد 

این رکود از جنبه های مختلف قابل بررسی است. 
دکتر احمد رضا س��رحدی می افزاید:رک��ود در بازار 
س��اخت وس��از موجب تعدیل قیمتها ش��ده که این 
مسأله موجب گردیده مردم با خاطر آسوده وارد بازار 
مسکن شوند چرا که حبابی که در بخش مسکن ایجاد 
ش��ده بود تا حدود زیادی از بین رفت و بازار مسکن از 
تعادلی برخوردار ش��ده که متقاضی واقعی می تواند 
با اطمینان بیش��تری خرید کند ضم��ن آنکه تورم در 
حوزه مس��کن نیز کاهش یافته و از نرخ تورم عمومی 
کش��ور پایین تر است و در مجموع شرایط خوبی برای 

مصرف کننده فراهم شده است. 
عضو اس��بق هیأت رئیس��ه س��ازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان تهران ادامه می دهد:آنچه در حوزه 
ساخت وس��از مدنظر مس��ووالن ومهندسان صنعت 
ساختمان اس��ت بحث اش��تغال و تولیدات مرتبط با 
حوزه مس��کن اس��ت. هم اکنون دولت در ش��رایطی 
نیس��ت که مانند گذش��ته با ارایه وام و تسهیالت، در 
بازار مسکن تحرک ایجاد کند ضمن اینکه این مساله 
پاس��خگو نیز نمی باشد چرا که تعداد س��اختمانها و 
واحد های ساخته شده که به صورت تکمیل و یا نیمه 
کاره رها ش��ده اند بیش از تقاضای موثر اس��ت از این 
رو با توجه به اینکه در ش��رایط موجود عرضه بیش از 
تقاضا است و تقاضا عرضه موجود را پوشش نمی دهد 

ساخت وساز در شرایط فعلی 
منطقی نیست. 

وی م��ی گوی��د : مس��کن 
در کش��ور م��ا به ج��ز بخش 
مس��کونی نوع��ی س��رمایه 
گذاری نیز محسوب می شود 
،بخش سرمایه گذاری را می 
ت��وان تحریک ک��رد چرا که 
برخی افراد به جای نگهداری 
پ��ول وخری��د ط��ال و ارز ، 
س��اختمان احداث می کنند 
تا ارزش پولشان حفظ شود.

گرچه کار مناس��بی نیس��ت 
اما در گذش��ته س��وداگری 
مس��کن وج��ود داش��ت و 
ساختمانها دس��ت به دست 
بی��ن بنگاهه��ای امالک می 

گشت و هر بنگاه مبلغی را به آن می افزود و طی مدت 
کوتاهی قیمت مسکن دو برابر می شد. 

تعادل قیمت مسكن 
وی در ادام��ه اظهار م��ی دارد: گرچه رکود س��اخت 
وس��ازموجب تع��ادل قیمت در بازار مس��کن ش��ده 
ام��ا موجب رکود اش��تغال های وابس��ته ب��ه صنعت 
ساختمان نیز گردیده اس��ت که باید در این خصوص 
دولت با اج��رای اقتصاد مقاومت��ی از این رکود خارج 

شود. 
وی با اش��اره به منطق��ه جغرافیایی ای��ران می گوید: 
همسایگان ما به دلیل جنگهای اخیر نیازمند ساخت 
وس��از هس��تند وبا توجه به ارتباطاتی که ما با کشور 
های مذک��ور داریم اگر با سیاس��تگذاری های وزارت 
امور خارج��ی بتوانیم بازارهای صنعت س��اختمانی 
افغانستان،تاجیکس��تان وع��راق را شناس��ایی کنیم 
با توجه ب��ه تولید انبوهی که در حوزه س��یمان ،آهن 
،کاشی ،س��رامیک وسایر مصالح س��اختمانی داریم 
می توانی��م در بخش ص��ادرات فعال باش��یم که این 
مهم عالوه بر ارزآوری برای کش��ور می تواند در صدور 
نیروی فنی ومهندسی نیز تاثیر گذار باشد تا عالوه بر 
پویا ساختن اقتصاد واش��تغال در کشور وابستگی به 

اقتصاد نفتی نیز کاهش یابد. 
دکت��ر س��رحدی ادامه می ده��د : در برخ��ی مواقع 
س��اخت وس��ازهای داخل��ی موجب تخری��ب منابع 
طبیعی کش��ور شده اس��ت و اگر ما بخواهیم با همین 
روند به ادامه س��اختمان سازی به بهانه ایجاد اشتغال 
وپیش��گیری از رکود این صنعت ادام��ه دهیم به طور 

حتم حاصلی جز ضرر نخواهد داشت. 

تنظیم خط تولید کشور 
وی می افزاید : ما می توانیم با استفاده از پتانسیلهای 
موجود در صنعت س��اختمان خط تولید ها را مطابق 

ب��ا بازارهای جهان��ی تنظیم 
کنی��م و با هم��کاری نیروی 
فنی ومهندسی صادرات این 
صنعت را پویا کنی��م. اما اگر 
انتظار داش��ته باشیم دولت 
وامهایی در اختیار افراد قرار 
دهد وبا تزریق ای��ن وامها به 
بازار سوداگری خرید وفروش 
مسکن وس��اخت وساز رونق 
یابد این رون��ق کاذب پس از 
مدتی کوتاه منج��ر به رکود 
خواهد ش��د ک��ه نتیجه ای 

نخواهد داشت. 
ب��ه اعتق��اد وی ب��ا توجه به 
س��اخت وس��ازها وامکانات 
موجود در کش��ور ایران تا دو 
س��ال آینده نیاز به س��اخت 
وس��از مس��کن ندارد و تکمی��ل پروژه های مس��کن 
مهر وس��ایر پ��روژه ه��ای ناتمام اطراف ش��هرها می 
تواند موجب تعادل عرضه وتقاضای کش��ور ش��ود و 

نیازمندان واقعی نیز می توانند خرید کنند.

تغییر الگوی مصرف 
وی راهکار خروج از رکود س��اخت وساز را تغییر نگاه 
سنتی به س��اخت وس��از عنوان می کند ومی گوید: 
دول��ت می تواند با ایجاد ن��گاه صادراتی وتولید محور 
صنعت س��اخت وس��ازبه اقتصاد مقاومتی نیز دست 
یابد. دکتر س��رحدی ادامه می دهد: ما طی س��الهای 
گذش��ته برنامه کالنی برای اقتصاد کش��ور نداشته و 
همواره اقتصادی وابس��ته به درآمدهای نفتی و خام 
فروش��ی داش��ته ایم.ضمن اینکه پس از اتمام جنگ 
تحمیل��ی ویرانی ه��ای متعددی  در بخش س��اخت 
وس��از ایجاد ش��ده بود که موجب رونق اقتصاد بساز 
وبفروش ها ش��د )درحالی که در گذش��ته س��اخت 
وس��از یکی از بخش��های تولیدی کشور محسوب می 
شد( ومحور اصلی اقتصاد کشور بساز بفروشی شد به 
طوری که طی اواخر ده��ه 60 بخش عمده نقدینگی 
کش��ور از بخش��های مختلف جدا وبه صنعت ساخت 
وساز تزریق می ش��د،حتی تسهیالت بانکی به بخش 
س��اخت وس��از اختصاص یافت وساخت وس��ازها از 
حال��ت تقاضا مح��وری خارج وبه س��وداگری تبدیل 
شد تا جایی که ما ش��اهد ساخت وساز ساختمانهایی 
میلیاردی شدیم که مشخص نیس��ت مشتریان آنها 
چه کسانی هس��تند واین لوکس گرایی موجب تغییر 
الگ��وی مصرف خانوار های  ایران��ی وهدر رفت منابع 

شده است. 
به گفت��ه وی اقتصاد مقاومتی می تواند با شکس��تن 
این چرخ��ه معیوب و ایجاد تقاض��ا محوری در حوزه 
صادرات صنعت ساخت وس��از فعالیت وسرمایه های 
موجود را در این بخش س��رمایه گذاری کند تا عالوه 

بر رفع انحرافهای موجود )بس��از وبفروش وسوداگری 
مس��کن( ازخ��ام فروش��ی وتخریب مناب��ع طبیعی 
)زمینهای کش��اورزی وجنگلها( نیز پیشگیری شود 

وصنعت ساخت وسازکشور صادرات محور گردد.

نقش کلیدی صنعت ساخت وساز 
رئیس کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اسالمی 
نیز ضمن تایید رکود صنعت س��اخت وساز در کشور 
می گوید:متاسفانه رکود در سایر فعالیتهای تولیدی 
واقتصادی وابس��ته به صنعت ساخت و ساز نیز طاقت 
فرسا شده وبسیاری از مشاغل را تحت تاثیر مشکالت 

جدی قرار داده است .
دکتر س��ید مهدی هاش��می با اش��اره ب��ه اینکه 30 
درصد اقتصاد کش��ور در بخش صنعت ساختمان رقم 
می خوردم��ی افزاید : بیش از140نوع ش��غل به طور 
مستقیم یاغیر مس��تقیم به این صنعت وابسته است 
به همین دلیل صنعت س��اختمان نق��ش ویژه ای در 

اقتصاد کشور دارد و نیازمند توجه جدی است.
به گفته این مس��وول عنوان نش��دن سیاستهای کلی 
واجرایی دولت یازدهم در بخش مسکن یکی از عوامل 
رکود صنعت س��اخت وساز محس��وب می شود زیرا 
متقاضیان و س��رمایه گذاران افق روشنی را درصنعت 
س��اختمانی نمی بینند به همین دلیل عرضه وتقاضا 
کاهش یافته اس��ت.اما اگر سیاستهای کلی واجرایی 
دولت به ویژه  وزارت راه وش��هر س��ازی اعالم شود و 
سیاستهای حمایتی پروژه عظیم مسکن مهر پیگیری 

گردد شاهد رونق این صنعت خواهیم شد.
دکتر هاشمی یکی از راههای تحقق اقتصاد مقاومتی 
را س��رمایه گذاری در بخش��های تولیدی واشتغال زا 
عنوان می کند ومی گوید:صنعت س��اختمان در این 
مهم بس��یار حایز اهمیت اس��ت زیرا می تواند موجب 
جذب سرمایه های خرد جامعه شود واز ظرفیت تولید 
واش��تغال صنایع متعددی بهره مند گردد، اما اگر به 
کمبود های این بخش توجه نش��ود وتقاضاها انباشته 
ش��ود در آینده با مش��کالت جدی   در صنعت ساخت 

وساز به ویژه حوزه مسکن مواجه خواهیم شد.  

کاهش گردش پول 
یکی از کارشناس��ان حوزه مهندس��ی کش��ور نیز در 
خصوص رکود س��اخت وس��از در ایران م��ی گوید:تا 
اش��تغال در جامعه فعال نش��ود یعنی واردات کاهش 
وتولی��د افزایش نیاب��د گردش پ��ول در جامعه انجام 
نخواهد ش��د و م��ردم نمی توانند پس ان��داز کنند در 
نتیجه مس��کن که یکی از عم��ده ترین پس اندازهای 

جامعه است با رکود مواجه خواهد شد. 
مهن��دس محمد غرضی می افزاید: شایس��ته اس��ت 
دولتهای متوالی که بر سر کار می آیند به جای برنامه 
ریزی برای واردات به تولید داخلی بیاندیشند تا مردم 
به سوی سرمایه گذاری برای تولیدات داخلی ترغیب 

شوند. 
وی ادام��ه می ده��د: در صورت��ی که تولی��د داخلی 
جایگزی��ن واردات ش��ود م��ی توانیم در ح��وزه های 
مختل��ف ،حتی صنعت س��اختمان صادرات داش��ته 
باش��یم که عالوه ب��ر تحقق اقتص��اد مقاومتی ورونق 
اقتص��ادی ش��اهد رونق ب��ازار های داخل��ی از جمله 

صنعت ساخت وساز خواهیم شد. 
به گفته وی متاس��فانه ما با تکیه بر واردات و س��رمایه 
گ��ذاری در تج��ارت کاالهای خارج��ی موجب رونق 
اشتغال در کش��ورهای چین وترکیه ،رکود بازارهای 
داخل��ی در حوزه های مختل��ف ،افزایش نرخ بیکاری 

وهمچنین خروج ارز از کشور شده ایم . 

پایین بودن قدرت خرید 
یکی از اعضای هی��أت مدیره کانون سراس��ری انبوه 
س��ازان کش��ور نیز در خصوص رکود ساخت و ساز در 
کشور می گوید:عوامل متعددی موجب رکود ساخت 
وساز در کشور شده است که پایین بودن قدرت خرید 
مردم یکی از عوامل مذکور است که شایسته می باشد 
دولت ب��ا کمک بخ��ش خصوصی و ارایه تس��هیالت 
شرایط تامین مس��کن مناس��ب برای مردم را فراهم 

آورد. 
مهن��دس ایرج رهبر م��ی افزاید: الزم اس��ت طرحها 
وبرنامه های حوزه س��اخت وس��از باز تعریف وبه طور 
جدی عملیاتی ش��ود تا مردم اطمینان داشته باشند 
تولید برقرار اس��ت وتولید از عرض��ه وعرضه از تقاضا 
عقب نباشد وبا حفظ تعادل قیمت تغییری در قدرت 

خرید مردم ایجاد نشود .
وی ادام��ه می دهد: نیاز کش��ور به اقتص��اد مقاومتی 
در هر دوره ای ارزشمند اس��ت واکنون نیز با توجه به 
شرایط اقتصادی کشور ضروری است با رعایت اقتصاد 
مقاومتی وفرهنگ سازی وآموزش به مردم وطراحی 
برنامه های مناسب از نوساناتی که احتمال می دهیم 
موجب افزایش تورم وتغییر وضعیت اقتصادی کشور 

می شود پیشگیری کنیم .
مهن��دس رهبر م��ی افزاید: ب��ا توجه به س��هم عمده 
س��اخت وس��از در اقتصاد کش��ور )بیش از 40 درصد 
اقتص��اد مربوط به حوزه س��اخت وس��از وعمران می 
ش��ود( می توانیم با برنامه ریزی واج��رای طرحهای 

مناسب این حوزه را از حالت رکود خارج کنیم . 

کارشناسان در گفت وگو با “طاق” عنوان کردند

صادرات خدمات فني و مهندسی 
در اولویت قرار گیرد

گزارش

 رکود و کاهش ساخت و ساز در کشور، نگرانی ها در خصوص نابرابری عرضه و تقاضا 
و همچنین باال رفتن قیمت مسكن در آینده را افزایش داده است.آمارها نشان می 
دهد ساخت و ساز در پایتخت طی پنج ماه نخست س�ال جاری 51 درصد کاهش 
یافته،ضمن آنكه در سایر استانهای کشور نیز کاهش چشمگیری داشته است.در 
ادامه دیدگاه برخی از کارشناسان صنعت ساختمان در خصوص رکود ساخت وساز 

و راهكارهای برون رفت از آن را می خوانیم.  

 صنعت ساخت وساز می تواند 
با عنایت به ماهیت درونزای 

آن و بدون اتكا به خارج، منشا 
تحرک در اقتصاد کشور شود

سید مجید مزینانی
عضو هیأت علمي دانشگاه و عضو هیأت مدیره سازمان 

نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

بی تردید یکی از راههای 
مع��ه  جا ز  ا ی��ت  حما
ع  ض��و ، مو س��ی مهند
رعایت اس��تاندارد است. 
اگ��ر چرخ��ه مهندس��ی 
س��اختمان را متش��کل 
از تحصی��ل، کارورزی، 
ورود به حرف��ه، طراحی، 
مصالح، اجرا و نظارت فرض کنیم، فرآیند استاندارد 
در تمام��ی حلقه ه��ای این چرخه نقش��ی حیاتی بر 

عهده دارد. 
لزوم رعایت ش��اخص ها ی��ا همان اس��تانداردها در 
دوران تحصیل بر کس��ی پوش��یده نیست. گذراندن 
کارورزی های واقع��ی و نه ص��وری مطلبی مبرهن 
اس��ت. اصرار ب��ر طراح��ی دقیق، اج��رای بدون کم 
وکاست، نظارت موثر، شعار تمامی جامعه مهندسی 
اس��ت. حال در نظ��ر بگیرید اگر تمام��ی مالحظات 
ف��وق رعایت گردد ولی مصالح اس��تفاده ش��ده غیر 
اس��تاندارد باش��د چه اتفاقی می افتد. متاسفانه باید 
گفت تمامی زحمات به هدر خواهد رفت.  اما صورت 
مساله ما ،جلوگیری از تولید، توزیع و مصرف مصالح 
غیراس��تاندارد اس��ت. از مهمترین ویژگی های بارز 

مصالح غیر استاندارد می 
توان ب��ه ارزان��ی، قابلیت 
 ، ه د س��ا س��ی  ستر د
فراوان��ی و....اش��اره کرد. 
در ای��ن رهگ��ذر ممکن 
اس��ت کیفی��ت مصال��ح 
مزبوربراحت��ی نی��ز قابل 
تش��خیص نب��وده، عالوه 
بر این نظ��ارت چندانی بر 
فرآیندهای تولید، توزیع 
و مصرف وجود نداش��ته 

باشد.
حال پرس��ش اساسی این 
اس��ت که چه بای��د کرد؟ 
آیا باید دست روی دست 
نتظ��ار  گذاش��ت و در ا
دس��تگاههای دولت��ی و 
مش��ابه بود تا وارد میدان 
شوند و یا از موضع انفعالی 
بی��رون آم��د و نقش��ی 
پررن��گ در حل مس��اله 
ایفا نم��ود. به نظر نگارنده 
می توان مس��ایل ذیل را 
به عنوان بخ��ش هایی از 
پاسخ مورد توجه قرار داد:

1 -فرهن��گ س��ازی از 
طری��ق رس��انه ه��ا در 
راس��تای آگاهی بخش��ی 
جامعه در عدم استفاده از 

مصالح غیر استاندارد
2 -تعامالت نزدیک با ارگانهای ذیربط

3-الزام مالکان بر دریاف��ت آزمایش های مختلف از 
آزمایشگاههای استاندارد

4-برپایی مس��تمر کارگاههای آموزش��ی تشخیص 
مصالح استاندارد از غیر استاندارد

5 - پایش مستمر مراکز تولید و توزیع غیر استاندارد 
و اعالم آنها به مراجع ذیصالح

6 -توقف ادامه ساخت ابنیه با مصالح غیر استاندارد
7 -اع��الم لیس��ت برنده��ای معتبر و غی��ر معتبر و 

بروزرسانی مستمر آنها
8 -حمای��ت حقوقی از جامعه مهندس��ی در اینگونه 

موارد
-9 -پیشنهاد افزایش جرایم متخلفان این حوزه ها

10- انجام پژوهش��های سفارشی در تمامی بندهای 
فوق

پیشنهاد می شود ش��رکت های کنترل و بازرسی که 
شرح وظایفشان برگرفته از مس��ایل عنوان شده باال 
می باش��د زیر نظر سازمان  نظام مهندسی ساختمان 
تش��کیل ش��ده و در جه��ت کاهش دغدغ��ه جامعه 

گامهایی اساسی بردارند.

مصالح غیر استاندارد، تهدیدی برای 
جامعه مهندسی ساختمان

یادداشت

 پیشنهاد 
می شود 
شرکت های 
کنترل و 
بازرسی 
که شرح 
وظایفشان 
برگرفته از 
مسایل عنوان 
شده باال می 
باشد زیر نظر 
سازمان  نظام 
مهندسی 
ساختمان 
تشكیل شده 
و در جهت 
کاهش دغدغه 
جامعه گامهایی 
اساسی بردارند 

اعظم طیرانی 
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رپرتاژ آگهی ویژه نامه روز مهندسی  

بشر امروز بطور پیوسته گریبانگیر معضالتی شده است که 
خود او با مصرف بی رویه انرژی و توسعه نامتوازن در تقابل 
با طبیعت ایجاد نموده اس��ت. پدی��ده هایی چون تغییرات 
جهانی آب و هوا، خشکسالی و کاهش منابع آب، گسترش 
آلودگیهای زیس��ت محیطی و از بین رفت��ن منابع حیاتی 
تعادل اکولوژیکی کره زمین، بحرانهایی است که روز به روز 
بر شدت آنها افزوده ش��ده و دامنگیر نسل امروز و نسلهای 
آینده بشر خواهد ش��د. با مشخص شدن نتایج سوء توسعه 
بدون توجه به مالحظات زیس��ت محیطی، مفهوم توسعه 
پایدار در دهه 60 و 70 میالدی مطرح ش��د. یکی از کلیدی 
ترین بخش��های مفهوم توس��عه پایدار به بحث ساختمان 

سبز می پردازد.
 انس��ان برای آسایش بیش��تر خود در محل سکونت، محل 
کار و ه��ر یک از فعالیته��ای خود حت��ی ورزش و کارهای 
فرهنگی، اقدام به احداث س��ازه هایی منحصر به فرد کرده 
اس��ت. انس��ان مدرن پس از غلبه ظاهری بر طبیعت، این 
مهم را به س��اخت و س��ازهای خود نیز تس��ری داد. بخش 
عم��ده ای از معض��الت زیس��ت محیطی که ام��روزه با آن 
مواجهیم به فرهنگ مدرن س��اختمان سازی باز میگردد. 
ام��روزه جنگلهای انبوهی که زمانی ری��ه های زمین بودند 
جای خود را به شهرهای س��یمانی و آجری سپردند. مسیر 
رودها مطابق نظر انسان تغییر کرده و منابع آب زیرزمینی 

به صورت بی رویه مصرف شده اند. 
 International Energy( آژانس بین المللی ان��رژی
Agency( در تازه ترین گزارش خود 40 درصد از مصرف 
جهانی انرژی و 24 درصد از دی اکس��ید کربن تولید شده 
توس��ط بش��ر را مربوط به س��اختمانهای موجود می داند. 
این نس��بت جدای از انرژی مصرف شده برای تولید مصالح 

و س��اخت و س��ازهای جدید اس��ت. بر این اساس، صنعت 
س��اختمان نیز به عنوان یک��ی از مهمتری��ن عوامل ایجاد 
بحران های زیس��ت محیطی، می بایست تغییرات اساسی 
در مبانی و روش��های خود ایجاد کند. ای��ن تغییر بنیادین 
در مفهوم “ساختمان س��بز “جلوه گر شده است. بسیاری 
از مردم با شنیدن عنوان س��اختمان سبز ناخودآگاه تصور 
می کنند که این مفهوم مترادف با ساختمانهایی با مصرف 
انرژی کم اس��ت. این در حالی اس��ت ک��ه کاهش مصرف 
انرژی و اس��تفاده از انرژیهای تجدید پذیر صرفاً بخش��ی از 
مفهوم س��اختمان سبز را شامل می ش��ود. ساختمان سبز 
یا ساختمان س��ازی پایدار شامل روندی است که با محیط 
زیس��ت وحفظ منابع زمین از ابتدا تا پایان عمر ساختمان، 
سازگار می باش��د. این س��ازگاری می بایس��ت از انتخاب 
سایت ش��روع ش��ده و در مراحل طراحی، س��اخت و ساز، 
بهره برداری، نگهداری، تعمیر و در نهایت تخریب آن تداوم 

داشته باشد. 
با توجه به گس��تردگی این مفهوم، دس��ت اندرکاران صنعت 
س��اختمان سبز طیف وس��یعی از متخصصان و مهندسان را 
شامل می ش��ود.به همین دلیل و با توجه به معیارهای بسیار 
زیاد در ای��ن خصوص، اس��تاندارد LEED به منظور تدوین 
روش��ی برای امتیازدهی به س��اختمانها بر اساس معیارهای 
مختلف تدوین ش��ده اس��ت. در صورتیکه یک ساختمان که 
حداقل 40 امتیاز کس��ب کند، گواهینامه س��اختمان سبز 
را دریافت خواهد کرد. عالوه بر این س��اختمانهای با کس��ب 
حداقل 50 امتیاز در رده مدال نقره، س��اختمانهای با حداقل 
60 امتیاز در رده س��اختمانهای طالیی و سازه های با کسب 
حداقل 80 امتیاز در زمره رده ساختمانهای با رتبه پالتین قرار 
می گیرند. الزم به ذکر است که سقف امتیاز یک ساختمان بر 

اساس این آیین نامه 110 امتیاز می باشد.
ب��ر اس��اس اس��تاندارد LEED، اولین معیار ب��رای یک 
ساختمان سبز مربوط به انتخاب س��ایت می باشد. در این 
زمینه می بایس��ت محل س��اختمان حداق��ل در محدوده 
مسیر س��یالبهای صد ساله قرار نداشته باشد. عالوه بر این، 
مسایل مربوط به فرسایش خاک، به حداقل رساندن تجاوز 
به عرصه ه��ای طبیعی و محیط زیس��تی، وجود منابع آب 
پایدار و.... از دیگر مؤلفه های مؤثر در انتخاب س��ایت پروژه 

می باشد.
با توجه به اهمیت منابع آب��ی، یکی از مهمترین معیارهای 
امتیاز دهی به ساختمانهای سبز مربوط به بازدهی آب می 
باشد. در این زمینه فرایندهای مربوط به استفاده مجدد از 
آب، افزایش راندمان مصرف آب، جم��ع آوری آب باران از 
س��طوح آبگیر، محوطه سازی کارامد و استفاده از آسفالتها 
و مصالح متخلخل برای کاهش رواناب و تغذیه س��فره های 
آب زیرزمینی و ... حایز اهمیت می باش��ند. ساختمانهای 
س��بز در شرایط مش��ابه قادرند تا 50 درصد در مصرف آب 

صرفه جویی داشته باشند.
مسایل مربوط به انرژی نیز یکی از مهمترین عوامل مطرح 
در ساختمانهای سبز می باش��ند. افزایش راندمان مصرف 
انرژی و جلوگی��ری از هدر رفت آن با اس��تفاده از مصالح و 
روش��های نوین عایق بندی حرارتی ساختمانها، هوشمند 
سازی ساختمان در زمینه مصرف انرژی، استفاده از انرژی 
های نو مانند س��لولهای فتو ولتائی��ک، ژنراتورهای بادی و 

آبگرمکن های خورش��یدی و ... از جمله مهمترین مباحث 
مطرح در این زمینه می باش��ند. این س��اختمانها حداقل 
30 درصد نسبت به س��اختمانهای معمولی انرژی کمتری 
مصرف می کنند و بخشی از انرژی مورد استفاده در آنها، در 

خود ساختمان تامین می شود.
در طراحی س��اختمانهای س��بز می باید حداکثر استفاده 
از نور طبیعی، جریان باد و س��ایر مزیته��ای طبیعی انجام 
پذیرد. عالوه بر این گس��ترش فضای سبز به منظور جبران 
دی اکسید کربن تولیدی توسط ساختمان، یکی از اهداف 
مهم طراحی می باش��د. این مس��اله با اس��تفاده از طراحی 
بامهای سبز و استفاده از فضاهای پرت ساختمان به منظور 
ایجاد فضای سبز میسر می ش��ود. بر این اساس باید تولید 
دی اکسید کربن در س��اختمانهای سبز تا 35 درصد کمتر 
از ساختمانهای مشابه باشد. عالوه بر این، با گسترش فضای 
سبز آسایش بصری و روانی ساکنان ساختمان افزایش می 
یابد و ساختمانهای س��بز را به یکی از مناسب ترین مکانها 
برای زندگی مبدل می س��ازد. ن��وآوری در طراحی بیرونی 
و داخلی و هماهنگی هر چه بیش��تر س��اختمان با محیط 
طبیعی پیرامون آن نیز یکی از مهمترین مؤلفه های امتیاز 

دهی به ساختمانهای سبز می باشد.
استفاده از مواد و مصالح طبیعی و قابلیت بازیافت و استفاده 
مجدد ای��ن مصالح نیز تاثیر بس��یار زیادی در س��بز بودن 
یک ساختمان دارد.یک ساختمان س��بز می باید حداکثر 
اس��تفاده را از مصالح طبیعی و محلی داش��ته باشد.مصالح 

مورد اس��تفاده در آن قابل بازیافت و اس��تفاده مجدد بوده 
و فاقد آلودگی و مواد س��می برای محیط زیس��ت باش��د.

مواد مورد اس��تفاده می باید دوستدار الیه ازن بوده و حتی 
المقدور از مصالح اطراف محل س��اخت تامین شده باشند. 
یکی از مهمترین نوآوری ها در ساختمانهای سبز، بازیافت 
مواد و مصالح موجود در احداث این ساختمان ها می باشد. 
در نهایت نیز سازه های ساخته شده در پایان عمر خود می 
بایس��ت به راحتی قابل برچیده شدن بوده و کمترین تاثیر 
مخرب را بر محیط زیست محل داشته باشند. بر این اساس 
هزینه دفع پسماندها در ساختمانهای سبز 50 تا 90 درصد 

می بایست کمتر از ساختمانهای امروزی باشد.
با توجه به مطالب ذکر ش��ده ساختمانهای سبز یک سرمایه 
گذاری بلند مدت و هوش��مندانه اس��ت که الزم است برای 
حفظ محیط زیس��ت و ادامه حیاط کره زمین در نس��لهای 
آینده، انجام پذی��رد. از مهمترین تج��ارب موفق در زمینه 
احداث س��اختمانهای س��بز می توان به مدارس سبز اشاره 
کرد. مدارس به دلیل س��طح اشغال اندک بنا یکی از مناسب 
ترین س��ازه ها برای طراحی سبز می باش��ند. عالوه بر این با 
تربیت و تحصیل نس��ل آینده، احداث س��اختمانهای سبز 
تبدیل به فرهنگ و مطالبه عمومی ش��ده و توجیه اقتصادی 
ساخت این س��ازه ها را فراهم می کند. از طرفی الزم است تا 
با تدوین آیین نامه ها و استانداردهای تشویقی و اجباری در 
این زمینه، اقدامهای عملی توسط شهرداریها و سازمان نظام 

مهندسی برای گسترش روزافزون این بناها انجام پذیرد.

ساختمان سبز
هنر مهندسی برای توسعه پایدار

 و حفظ محیط زیست

مقاله

بس��یاری از مردم، در زمان انتخاب ساختمان 
ب��رای خود یا دیگری، صرف��اً ظاهر آن را مورد 
توج��ه ق��رار می دهند. نم��ای زیب��ا، مصالح 
زیب��ای استفاده ش��ده در فضاه��ای عمومی، 
نورپردازی و نکاتی از این دس��ت که پیام های 
بص��ری دلنش��ین به انس��ان می ده��د، وی را 
در پس��ندیدن س��اختمان اقن��اع می کند. اما 
آیا به راس��تی همین اندک ب��رای قرارگرفتن 
ساختمان در زمرة ساختمان های خوب کافی 
است؟ بی تردید پاس��خ مهندسان منفی است. 
گرچه زیبایی بصری از ویژگی های ساختمان 
خوب اس��ت، اما نمی توان آن را به عنوان تنها 
مالک تشخیص س��اختمان خوب اختیارکرد، 
زی��را عوامل مؤث��ر و مهم دیگ��ری در این باره 
وجود دارد که نبای��د نادیده گرفته یا به غفلت 

سپرده شود.
اص��والً ب��ا رعای��ت و تأمی��ن »مق��ررات مل��ی 
س��اختمان« انتظار می رود که اهداف آن یعنی 
»ایمنی، بهداش��ت، بهره دهی مناسب، آسایش 
و صرفة اقتصادی« تأمین شود. تأمین هر یک از 
این اهداف، تأثیر شگرفی در تأمین ویژگی های 

مطلوب ساختمان دارد.
کش��ور ما در معرض ح��وادث طبیعی مختلفی 
است: زلزله، س��یل، طوفان و… تأمین ایمنی، 
ه��م در مراحل س��اخت و اجرای س��اختمان و 
ه��م در دوران بهره ب��رداری از مهم ترین نکات 
ساختمان س��ازی در کشور ما و البته در بسیاری 
از کشورهای جهان محسوب می شود و به همین 
علت جزو اهداف مقررات س��اختمانی بیش��تر 
کش��ورها قرار گرفته اس��ت. بنابراین نخستین 
ویژگی ساختمان خوب را باید »ایمنی« دانست. 
با تأمی��ن ایمنی از جنبه ه��ای مختلف از جمله 
ایمنی لرزه ای، می ت��وان اطمینان و اعتماد الزم 
را از این باب برای بهره مندان س��اختمان فراهم 
س��اخت. پس باید گفته ش��ود ک��ه در انتخاب 
س��اختمان خوب در کنار عنص��ر زیبایی و البته 

هوی��ت معم��اری آن – ک��ه بحث��ی جداگانه را 
می طلب��د – توجه به ایمنی ب��ه خصوص ایمنی 
ل��رزه ای ضرورتی تام دارد. البته تش��خیص این 
مهم از عه��دة عموم خارج اس��ت و نیازمند نظر 
تخصصی مهندسان زبده و کارشناسان ذی ربط 
اس��ت که اش��خاص می توانند به آن��ان مراجعه 

کنند.
ایمنی س��اختمان به وی��ژه ایمنی ل��رزه ای آن 
فرآیندی اس��ت که از طراحی و محاسبات آغاز 
و ب��ه عملیات اجرای��ی و حتی بهره ب��رداری آن 
توس��عه می یابد. ش��اید س��اختمانی که از نظر 
طراحی، محاسبات و اجرا به نحو مؤثری در برابر 
زلزله ایمن ش��ده است، در دوران بهره برداری به 
دلیل اعمال تغییرات ناآگاهان��ه مانند تغییر در 
سازه یا تغییر کاربری نامناسب، آن را در معرض 

خطر و ریسک زیاد قرار دهد.
تأمین بهداش��ت و آس��ایش جس��می و روحی 
بهره برداران نیز از زمره ویژگی های س��اختمان 
خوب اس��ت که موضوعی بین رش��ته ای است و 
گرچه نکات عمده و اصل��ی آن در زمره طراحی 
معماری س��اختمان قرار می گی��رد، اما طراحی 
سازه و تأسیس��ات مناسب نیز در این بین نقشی 
به سزا دارد. ساختمان خوب در تأمین بهداشت 
و آسایش روحی و روانی و جسمی اشخاص تأثیر 
عمده ای دارد، بی آن که بهره برداران به جزییات 

این تأثیرهای هر روزه واقف باشند. 
ام��روزه تاثیر این ویژگی ها بر اهل فن پوش��یده 
نیس��ت، حت��ی تأثی��ر معم��اری خ��وب در 
پیش گی��ری از وق��وع جرم در جوام��ع مختلف 
نیز مش��خص ش��ده اس��ت و بنابر این باید جزو 
جدانش��دنی ویژگی ه��ای س��اختمان خوب به 

شمار آید.
بهره دهی مناس��ب و صرفة اقتص��ادی دو نکتة 
دیگر از س��اختمان خوب اس��ت که گاه یا از آن 
غفلت می ش��ود و یا تعبیر نادرس��ت می ش��ود. 
برخی س��ازندگان غیر حرفه ای و نابخرد صرفة 

ن  ا ز ر ر ا ا د دی ر قتص��ا ا
تمام کردن ط��رح و اجرای 
ه��ش  کا و  ن  ختما س��ا
هزینه ها به ه��ر نحو ممکن 
می دانند، برای این اشخاص 
اس��تفاده از مصال��ح غی��ر 
استاندارد حتی دست دوم و 
افراد غیر ماهر که دستمزد 
ارزان ت��ری دارن��د و حذف 
برخ��ی عناص��ر الزم مانند 
سیس��تم مقاوم ل��رزه ای یا 
عایق کاری حرارتی مصداق 
صرفه جویی!!!! اس��ت. حال 
آن ک��ه صرف��ة اقتص��ادی 

هرگز چنین معنایی ندارد.
صرفة اقتصادی اس��تفادة بهینه از منابع موجود 
و کاهش هزینه های آتی ساختمان است. صرفة 
اقتص��ادی افزایش ط��ول عمر مفید بناس��ت. 
صرفة اقتصادی آن اس��ت که ب��ا تأمین ایمنی، 
م��ردم جان و مال خود را ب��ه علت نقص و ضعف 

س��اختمان از دست ندهند. 
صرف��ة اقتصادی آن اس��ت 
ک��ه بهره ب��ردار در م��دت 
ز س��اختمان،  اس��تفاده ا
متحمل هزینه های مختلف 
و متع��دد ب��رای تعمیرات و 
تعوی��ض و بازس��ازی های 
گوناگون نش��ود، هزینه های 
انرژی )برق، س��وخت و…( 
را چند برابر نپردازد، متحمل 
هزینه های مختلف درمانی و 
پزش��کی ناشی از ضعف های 
طراحی و اجرا در ساختمان 
نگ��ردد. ارزان��ی واقع��ی در 
تفکر صحیح اقتصادی است 

نه در ارزان سازی.
 در ای��ن بین ب��رای نیل به س��اختمان خوب، از 
یک س��و مردم وظایفی بر عهده دارند و از سوی 
دیگر مهندس��ان تکالیفی. اگر به اختصار بسنده 
کنی��م باید گفته ش��ود که مردم نبای��د صرفاً به 

ظواهر بس��نده کنند یا س��طح توقع��ات خود را 
کمتر از الزامات الزم ق��رار دهند. گرچه زیبایی 
از ویژگی های ساختمان خوب است ولی مطلقاً 

کافی نیست.
کسانی که در بخش س��اختمان سرمایه گذاری 
می کنن��د حتم��اً بای��د رعای��ت مق��ررات ملی 
س��اختمان و تأمین ایمنی، بهداشت، بهره دهی 
مناس��ب، آس��ایش و صرفة اقتص��ادی را به جد 
از مهندس��ان طرف قرارداد خ��ود بخواهند و بر 
ای��ن موارد تأکی��د ورزند و آنان که در جس��ت و 
جوی س��اختمانی برای خرید هستند حتماً این 

م��وارد را در اولویت قرار 
دهند و با مهندسان زبده 
و کارشناس��ان ذی ربط 

مشورت کنند.
مهندسان نیز مکلفند بر 
اس��اس اصول مهندسی 
و اخالق حرف��ه ای تمام 
دانش و اطالعات و سیع  
خود را ب��رای طراحی و 
اجرا و نظ��ارت بر اجرای 
نی  ختما س��ا چنی��ن 
ب��ه کار برن��د و ضم��ن 
تعام��ل ب��ا کارفرم��ای 
پ��روژه )مال��ک(، وی را 
به محاس��ن ای��ن کار و 
معای��ب دوری از اصول 
س��اختمان خ��وب آگاه 
کنن��د و ضم��ن رعایت 
کامل اص��ول حرفه ای، 
 ، س��ی مهند ن��ش  ا د
مباحث بیست ویک گانة 
مقررات ملی ساختمان، 
اس��تانداردها و س��ایر 

الزامات قانونی، کار خود را به بهترین نحو ممکن 
به اجرا رسانند.

نکته ای دیگر در ویژگی های س��اختمان خوب 
وج��ود دارد که در کش��ور ما م��ورد بی توجهی 
قرار گرفت��ه اس��ت و آن هم ش��یوة نگهداری و 
بهره برداری اس��ت. اخیراً با توج��ه به ضرورت و 
اهمیت این موضوع، مبحث بیست ودوم مقررات 
ملی س��اختمان با عنوان نگهداری س��اختمان 
پیش بینی شده است و الزم است که این مهم به 
صورت نظام مند در فرآیند ساختمان سازی مد 
نظر قرار گیرد. آن چه مسلم است حق طبیعی و 
قانونی همة مردم اس��ت که در ساختمان هایی 
ام��ن و راحت و ب��ا هزینة مقبول، زیس��ت و کار 
کنن��د و از مواهب الهی 
بهره من��د ش��وند. این 
حق، وظیف��ه و تکلیفی 
سنگین و مهم بر دوش 
مس��ووالن و مهندسان 
ق��رار می دهد تا با تدبیر 
و وظیفه شناس��ی در 

تأمین آن کوشا باشند.
 

*منوچهر ش�یبانی اصل؛ 
س�ی  مهند نس  لیس�ا
عم�ران، ف�وق لیس�انس 
ی�ی و  ا جر ی�ت ا یر مد
دکترای مدیریت اقتصاد، 
عضو اصل�ی هیأت مدیره 
انجمن زلزله از س�ال 82 
ت�ا 85، عضو کمیس�یون 
 8 مبح�ث  تخصص�ی 
مقررات ملی س�اختمان، 
س�می  ر س  ش�نا ر کا
دادگس�تری در رش�ته 
عم�ران راه و س�اختمان 
و نقش�ه ب�رداری و عضو 
هی�ات مدی�ره چندی�ن 
م  ن نظ�ا ما ز ه س�ا ر و د
مهندسی اس�تان تهران 
ب�وده اس�ت و در ح�ال 
حاض�ر مدی�رکل دفت�ر 
سازمان های مهندسی و تشكل های حرفه ای وزارت 

راه و شهرسازی می باشد.

ارزانی واقعی 
در تفکر صحیح اقتصادی است

 نه در ارزان سازی

مقاله

  منوچهر شیبانی اصل*

محمود فغفور مغربی
 مدیر گروه عمران، دانشكده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

سلمان پوراسماعیل
 دانش آموخته دکتری عمران، دانشگاه فردوسی مشهد

 کسانی که در بخش ساختمان 
سرمایه گذاری می کنند حتمًا 

باید رعایت مقررات ملی 
ساختمان و تأمین ایمنی، 

بهداشت، بهره دهی مناسب، 
آسایش و صرفة اقتصادی 
را به جد از مهندسان طرف 

قرارداد خود بخواهند و بر این 
موارد تأکید ورزند و آنان که 
در جست و جوی ساختمانی 
برای خرید هستند حتمًا این 

موارد را در اولویت قرار دهند و 
با مهندسان زبده و کارشناسان 

ذی ربط مشورت کنند
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برای کس��انی که در کار انبوه سازی، ساخت 
وسازو به طور کلی صنعت ساختمان هستند 
پرسود باشد ، اما درآنجا هیچکس حق ندارد 
بیش��تر از سه طبقه س��اخت وس��از داشته 
باش��دوآنها قوانین ومقررات شهرسازی را از 
هر جه��ت رعایت می کنند وهم��ه کارهای 
عمرانی براس��اس نقش��ه مص��وب انجام می 
ش��ود.اما در ایران قوانین ش��هری وساخت 
وساز سفت وس��خت نیس��ت، هی چانه می 
زنن��د. در اصفهان به چند مناس��بت بخاطر 
لطف��ی که به بنده داش��تند مرا در جلس��ات 
شهریش��ان دعوت کردند، یکی از این جلسه 
ها، در خصوص مترو اصفهان بود، یادم هست 
که چقدر بنده خواهش کردم که لطفاً مترو را 
از چهارب��اغ اصفهان عبور ندهید چون به آثار 
تاریخی و باستانی این مسیر صدمات جبران 
ناپذیری وارد می ش��ود، درختها خشک می 
ش��وند. اما کارخودش��ان را کردن��د، یا کنار 
زاینده رود نباید بلند مرتبه س��ازی کنند اما 

متاسفانه...
مشکل س��ر چانه زنی روی قوانین ومقررات 

شهری است.
نی�ن موج�ود، در  طب�ق قوا
پایتخ�ت خیلی از کش�ورها یا 
ش�هرهای تاریخی جهان نباید به بافت 
س�نتی و تاریخی دست زد چرا در ایران 

اینگونه نیست؟
این را باید از مس��ووالن شهرهای ما 
بپرس��ید. در بعضی جاه��ا ناچارند 
برای رفع نیازشان بافت های قدیمی و سنتی 
را اصالح کنند ولی باید توجه داش��ته باشند 
که ب��ه بافت ه��ای قدیمی ک��ه ارزش ملی، 
فرهنگی وتاریخی دارد آس��یب وارد نش��ود. 
متاسفانه وضعیت زیست محیطی شهرهای 
ما هم خراب شده اس��ت. من نمایشگاهی در 
واش��نگتن داش��تم، آن نمایش��گاه صبح ها 
ساعت 9:30باز می شد. یک روز صبح که در 
حال رفتن به سمت نمایشگاهم بودم ماشین 
بسیار ش��یکی را دیدم که آقای متشخصی از 
آن پیاده ش��د و یک قوطی له شده نوشابه را 
که الی نرده های نمایش��گاه گذاشته بودند 
برداشت و داخل س��طل زباله انداخت ، اما با 
کمال تاس��ف در ته��ران و در همین نزدیک 
خانه من ی��ک روز دیدم ماش��ینی آنچنانی 
وگرانقیمت ی��ک لحظه در س��رازیری ترمز 
ک��رد و خانمی شیش��ه ماش��ینش را پایین 
کش��ید و کیس��ه  ای پر از پوس��ت میوه را به 

خیابان پرتاب کرد.
خیل��ی ناراحت ش��دم.آخر چ��را ؟ باخودم 
فکرمی ک��ردم این خان��م به ای��ن فکر نمی 
کند که در این زمس��تان ممکن است همین 
پوس��ت های میوه اش باع��ث زمین خوردن 
مردم شود.چرا این وجدان دربعضی ها وجود 
ندارند.ما باید ت��الش کنیم احترام به قوانین 
ش��هروندی و محیط زیس��ت در وجود همه 
مردم بیدار ش��ود و همه مق��ررات و قوانین را 
در ساختمان سازی، رانندگی و نیز در روابط 

اجتماعی مراعات کنند. 
ش�ما هر بار که به ایران سفر می   
کنید حداقل سه ش�هر تهران، 
مش�هد واصفهان را می بینی�د، تفاوت 

این سه شهر با 30سال پیش چیست؟
بناه��ای زیب��ای اولیه این ش��هرها 
درالبالی بتن ها و س��اختمان های 
مرتفع گم ش��ده است.متاس��فانه فرهنگ و 
تمدن بیراهه بر س��اخت وس��از و ف��رم این 
ش��هرها حاکم ش��ده و هرکس ه��رکاری را 
خودش دوست داش��ته تحمیل کرده است و 
لذا شهرسازی هم زیر سوال رفته است. به هر 
حال ش��هر هم باید متناس��ب دوران و زمان 
خود به پیش برود و در مسیر زمان و متناسب 
نیاز مردمان عصر و زمان خود حرکت کند تا 
بتواند پاس��خگوی نیازها و خواسته ها باشد. 
اما امروزه ب��ه ناچار - واقعاً به ناچار – به دلیل 
افزایش جمعیت مجبور ش��ده ان��د خیلی از 
فضاهای ش��هری را تغیی��ر بدهند یا تخریب 
کنند و ب��ه کوچه وخیابان های ش��هر اضافه 
کنند . من دع��ا می کنم هیچگاه این تخریب 
ها ب��ه فرهنگ و تاریخ یک ش��هر لطمه نزند. 
ولی نمی دانم چرا اتوبانها ،خیابان ها وکوچه 
ها را فقط ب��رای رفع نیاز ام��روز احداث می 
کنن��د در حالیکه بای��د با دور اندیش��ی  نیاز 
آین��دگان را هم بصورت هم��ه جانبه در اتاق 

فکر دسته بندی کنند و در نظرگرفت.

ش��ما ببینید تهران دارد به ی��ک پایتخت ده 
میلی��ون نفری نزدیک می ش��ود .حال اگر از 
ام��روز برای حداقل 50 س��ال آین��ده تهران 
خصوصیات شهرس��ازی،آب، برق، بهداشت 
،آموزش وپ��رورش و وس��ایل نقلیه عمومی 
بویژه مترو را برنامه ریزی نکنند و گس��ترش 
ندهند با مش��کالت زی��ادی مواجه خواهیم 
شد.باید مسووالن که واقعا دلسوزانه کار می 
کنند ضمن رفع نیاز ام��روز برنامه های دراز 
مدت را هم بطور جد و دلس��وزانه در نظر قرار 
دهن��د. اما همه می دانند ک��ه اصفهان مرکز 
فرهنگ وهنر اس��ت. اگر دنیا را یک انگش��تر 
ف��رض کنیم اصفه��ان ومعم��اری آن را باید 
نگی��ن این انگش��تر بدانیم. این ش��هر با آثار 
گرانقدر تاریخ��ی که دارد در دنی��ا بی نظیر 
است. خوشبختانه اولیای امور دلسوز هستند 
وکارهایش��ان را بلدند ولی کاش در این برهه 
زمان، هم وغ��م خود را صرف رفع تش��نگی 
زاینده رود عزیز می کردن��د. باید زاینده رود 
گریه کن��د تا م��ردم اصفهان دوب��اره خنده 
برلبشان بنش��یند.  اصفهان بدون زاینده رود 
غمن��اک و غصه دار اس��ت و آثار غ��م و اندوه 
برچهره مردم و هم برس��یمای ش��هر نمایان 
است وافس��وس وصد افسوس که زاینده رود 

از بی آبی می سوزد. 
 تف�اوت ام�روز حرم رض�وی با 
دوران کودک�ی و نوجوان�ی 

شماچیست؟
بسیار فرق کرده اس��ت اما من ، هم 
حرم آن زمان را دوس��ت دارم و هم 
کنون��ی را، ببینید این تف��اوت بخاطر زائران 
فراوان آقا امام رضا)ع(است. زمانی که هر روز 
زائران آقا زیاد و زیادتر ش��د، نمی توانس��تند 
برای خدم��ت به این عاش��قان، روضه منوره 
امام رضا)ع(را بزرگ کنند. در واقع اصاًل نمی 
شود گس��ترش داد، برای همین ، صحن ها را 
از اطراف گسترش دادند تا جمعیتی که برای 
زی��ارت می آیند در مضیقه نباش��ند واقعاً در 
آس��تان قدس زحمت می کش��ند. ان شااهلل 

موفق باشند.
 به نظر ش�ما با تخریب فضاهای 
تاریخی پیرام�ون حرم مقدس 
آی�ا لطمه ای ب�ه تاریخ و فرهنگ ش�هر 

مشهد نمی خورد؟
حتم��اً می خ��ورد ولی ب��ا این همه 
جمعیت فراوان چ��ه کار باید کرد؟ 
ببینید روزانه چ��ه تعداد زائر بصورت هوایی، 
ریل��ی و زمین��ی وارد این ش��هر مقدس می 
ش��وند. خوب اگر این کار را انجام ندهند چه 
راه ح��ل دیگ��ری وج��ود دارد؟ فق��ط باید 
کارهایی که می ش��ود اصولی ، متناسب و نیز 

در شان بارگاه مقدس امام رضا)ع( باشد.
-ش��ما از وضعیت نگه��داری و حفظ بناهای 
تاریخی و مرمت وبازس��ازی آن ها در کشور 

راضی هستید؟
راس��تش باید بی��ش از این دقت و کوش��ش 
ش��ود که این بناها حفظ گ��ردد. من همه را 
کامل ندیده ام و بازدیدی نداش��ته ام و آنچه 
را که مش��اهده کرده ام طی سفرهایی بود که 
داشتم. مس��لماً آن هایی که مسوول هستند 
وظیفه دارند خ��وب کار کنند و ب��ا اقدامات 
صحیح سبب حفظ این میراث با ارزش شوند. 
اوای��ل انقالب آیت اهلل طالقان��ی، که خداوند 
رحمتش��ان کند یک ش��ب در کاخ نیاوران 
سخنرانی داش��تند و فرمودند: ای کسانی که 
در مملکت مسوول هستید و کاری انجام می 
دهید، اگر خدای نک��رده در کارتان کوتاهی 
کنی��د و خ��وب انج��ام ندهید و یا ش��غلی را 
برگزینی��د وس��متی داش��ته باش��ید که در 
تخصص ش��ما نباشد و شایس��ته آن نباشید 
آن پولی را که می گیرید حالل نیس��ت. باید 
کس��انی که در جایگاهی قرار می گیرند واقعاً 
برای خوشنودی خداوند دلسوزانه وشایسته 

کارکنند تا این کشور به تعالی برسد.
آیا موارد ملموس�ی برای توجه 
دادن بانیان امور  ب�ه آن در نظر 

دارید که عنوان بفرمایید؟
ببینید ش��هرداریها در هر جای دنیا 
مثل رم و پاری��س نمودهای زیبای 
هنر مرز و بوم خود را دارند وس��عی می کنند 
نمای شهر را از اصالت و زیبایی های حقیقی 
و واقعی دور نگاه ندارند.باید مدیران ش��هری 
ما خصوصیات این شهرها را از نزدیک ببینند 
وکارهای زیربنایی و رو بنایی آنها را از نزدیک 

مش��اهده کنند و ب��ا طرح آن در ات��اق فکر و 
گرفتن تصمیمات معقول ومنطقی به عمران 
و آبادی ش��هر همت گمارند. خوش��بختانه 
تهران با کوش��ش ش��هردار و ش��ورای شهر، 
بس��یار زیبا شده ولی متاس��فانه ساختمانها 
ناهمگون اس��ت. در کوچه های هشت متری 
یا ده متری، دادن جواز س��اخت وساز برج ها 
وساختمان های بلند مرتبه معقول ومنطقی 
نیست. تصور کنید این برج ها وقتی تکمیل و 
مسکونی ش��ود چقدر برای مردم دردسر ساز 
م��ی ش��ود.همین االن هم ک��ه اینهمه برج 
رنگارنگ آماده نش��ده ، غالب��اً، ترافیک غوغا 
می کن��د. م��ی دانید ق��رار گرفت��ن در این 
ترافیکها چقدر ب��ه اعصاب و روان مردم ضرر 
می رساند.غیر از اینکه آلودگی هوا هم محشر 
به پا می کند.در شهرهای مشهد و اصفهان و 
بعضی از مراکز اس��تانها ه��م وضع به همین 
منوال است.من هر سال که می آیم ایران می 
بین��م که وضع از این نظر بدتر ش��ده اس��ت. 
آلودگی هوا ، ترافی��ک ، گرانی ، بیکاری و بی 
انگیزگی و ناامیدی تشدید شده است. شاید 
اگ��ر حداق��ل آلودگی ه��وا وترافی��ک بطور 
محسوس کم ش��ود و به اعصاب وروان مردم 
فش��ار نیاید بقیه موارد ان شااهلل بتدریج حل 

خواهد شد.  
 مهندس�ان معماروشهرساز ما 
در ساخت وس�ازها وطراحی ها 
باید به چه مسایل وشاخص هایی توجه 

داشته باشند؟
اول باید در کارهایشان خدا را در نظر 
بگیرند. نگذارند حیثیت مهندس��ی 
وجایگاه بلندی که در جامعه دارد خدش��ه و 
لطمه پیدا کند. غلبه برنفس، خویشتنداری، 
وج��دان در کار وحف��ظ ش��رافت و اصالت از 
جمله خصایصی اس��ت که هر انسان عاقل و 
دانایی باید با آنها همزیستی و زندگی کند، تا 
ه��ر دری بس��ویش گش��اده ش��ود و البت��ه 
مهندسان عزیز ودلسوز هم باید در این مسیر 
حرکت کنند تا عاقبت بخیر شوند و یادگاری 
های ارزنده ای از خود باق��ی گذارند. اهداف 
س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان بسیار 
عالی و مدبرانه است ومن شک ندارم که همه 
مهندس��ان ما تحصیالت وتجربیات زیادی 
دارند و صاحب فکرواندیش��ه هس��تندو می 
دانند چگون��ه کارباید کنندک��ه در آن خیر 
وصالح جامعه باشد.حاال اینکه چرا بعضی ها 
ب��ه اهمی��ت وخصوصیات شغلیش��ان واقف 
نیستند جای تاسف دارد.باید این بزرگواران 
ومسووالن با طرح و برنامه نگذارند ساختمان 
هایی که تناس��بی با فرهنگ ایرانی ما ندارد 
اینقدر رش��د پیدا کند.اگر برای از بین بردن 
ای��ن ناهمگون��ی ه��ا ت��الش کنند بس��یار 
سپاسگزار می شویم. همچنین خواهش می 
کنم ازخانم ها وآقایان مهندس دقت کنند در 
مس��ایل ش��هری و تصمیم گیری هایش��ان 
مناف��ع جمعی مردم، فدای منافع ش��خصی 
نش��ود، آین��ده نگر باش��ند و ب��رای گرفتن 
تصمیمات بزرگ از مشورت کردن نترسند تا 
آثاری که باقی می گذارند موجب افتخارشان 

باشد و بخود ببالند. 
اگر انس��ان برای رض��ای خداون��د کار کند 
خداوند ه��م به زندگی برکت می دهد. روزی 
را فقط باید از خدا خواس��ت  و رضای خود را 
در رضای پروردگار دانست. همین که منافع 
ش��خصی خود را ب��ه مناف��ع و آرامش مردم 
ترجی��ح ندهیم بزرگتری��ن کار را انجام داده 
ایم  و خداوند هم در هم��ه مراحل زندگی ما 
را موفق می کند.بگذاری��د صراحتا بگویم ما 
باید واقعاً دل بسوزانیم و برای آبادی این آب 
وخاک ومیهن عزیزمان فداکاری ومجاهدت 
کنیم. مهندسان عزیز ما نقش بسیار موثری 
در زیبایی ، عمران و آبادی شهرها دارند.این 
عزیزان می توانند با عشق به میهن ودلسوزی 
وعالقه وافر یک شهر را از هرجهت آباد وزیبا 
و در مسیر پیشرفت وترقی وتعالی قرار دهند 
و برعکس نیز می توانند خدای ناکرده بسوی 
ناهمگونی س��وق دهند. من از سازمان نظام 
مهندس��ی و از همه دلس��وزان وعالقمندان 
ودست اندر کاران به عمران و آبادی و زیبایی 
میهن عزیزمان ایران ک��ه صمیمانه زحمت 
می کشند تشکر می کنم وامیدوارم هرکسی 
که برای اعتال واقتدار و پیشرفت این مملکت 
صادقان��ه و مدبرانه خدمت م��ی کند از همه 

مواهب وعنایات خداوندی بهره مند شود. 

زندگی فعلی شما در آمریكا می 
گذرد، زمانی که به داخل کشور 
می آیید،  تفاوت ش�هر محل س�كونت 
خودتان را با شهرهای ما در داخل ایران 

چگونه می بینید؟
در خیلی جاها م��ی بینید که در هر 

س��وی ش��هر ، س��اختمان ها همط��راز، هم 
اس��لوب و منظم در کنار هم ساخته شده اند.

چرا؟چ��ون قوانین ش��هری در آنجا بس��یار 
سفت وسخت تر از داخل کشور ماست. مثاًل 
ش��هری که م��ا در آنج��ا زندگی م��ی کنیم 
زمینش بس��یارگران قیمت است و می تواند 

گفت و گو با  یک »نقاش ملكوتي«

مهندسان 
منافع شخصی شان را به 

منافع مردم ترجیح ندهند

گفتوگو

 نمی دانم چرا 
اتوبانها ،خیابان ها 
وکوچه ها را فقط 
برای رفع نیاز امروز 
احداث می کنند 
در حالیكه باید با 
دور اندیشی  نیاز 
آیندگان را هم 
بصورت همه جانبه 
در اتاق فكر دسته 
بندی کنند و در 
نظرگرفت

 اگر انسان برای 
رضای خداوند کار 
کند خداوند هم به 
زندگی برکت می 
دهد. روزی را فقط 
باید از خدا خواست  
و رضای خود را در 
رضای پروردگار 
دانست. همین که 
منافع شخصی خود 
را به منافع و آرامش 
مردم ترجیح ندهیم 
بزرگترین کار را 
انجام داده ایم  و 
خداوند هم در همه 
مراحل زندگی ما را 
موفق می کند

دنیا عباسی کسبی
عكس: محبوبه خلجی

 می دانستم سال هاست که رنگ ها با عشق او به خالق جهان هستی خو گرفته 
و جاودانه ترین نگاره های تاریخ جهان را نقش بسته بودند. رنگ ها با دلش 

آشنایی دیرینه داشته و به دست های عاشقش اطمینان دارند.
هرگاه رنگ�ی را با قلم مویش نوازش می کرد، رنگ خود را در دس�ت عاش�ق 
اس�تاد رها کرده تا بتواند راب�ط دل او با خالق زیبایی های این جهان هس�تی 
باشد. وقتی صحبت از عش�ق استاد بود دیگر رنگ ها، رنگ پریده تر از هر زمان دیگربودند. خوشا 
به حال رنگ ها که سال ها نجوای اس�تاد با خداوند را می شنیدندو محرم اسرار او با خالقش بودند. 
به حق درس�ت یادکرده،  استوارت کري ولش، سرپرست موزه س�اکلر دانشگاه هاروارد، که استاد 

محمود فرشچیان را »نقاش ملكوتي«نام برده است.
با توجه به عنایاتی که از جانب  خالق این جهان به اس�تاد ش�ده  نه تنه�ا درک خاصی از دنیای هنر 
داش�ته بلكه کل جهان در نگاهش جلوه ای دیگر دارد. پس با اس�تاد تماس گرفتم و با دعوتشان به 
همراه دوس�تانم به دیدار ایشان رفتیم.مهربانی و محبت اس�تاد، من و دوستان همراهم را ناگهان 
ب�ه یاد خبری انداخت که در اوایل پاییز س�ال 1391 در خبرگزاری های ایران وجهان در راس اخبار 
قرارگرف�ت. یک میلیون کودک از سراس�ر جهان با دعوت و به ابتكار ک�ودکان زنجانی و به منظور 
گس�ترش فرهنگ عطوفت و مهربانی در دنیا، در یک نظرس�نجی اینترنتی از میان 100 شخصیت 
مورد عالقه خود، اس�تاد محمود فرش�چیان را به عنوان مهربان ترین پدربزرگ دنیا انتخاب کرده 
بودند. در عین حال گفته می ش�د که دومین نفری که پس از استاد محمود فرشچیان رتبه مهربان 
تری�ن پدربزرگ دنیا را به خود اختصاص داده  »نلس�ون ماندال« مب�ارز و رئیس جمهوری آفریقای 
جنوبی بوده اس�ت. پس در آن لحظات ما در منزل پدر ب�زرگ مهربانی بودیم که با همه گرفتاری ها 

ودلمشغولی های فراوان خود با لبخندی از سر مهر پذیرای ما بودند.
س�اعتی از این نشست به درد ودل های پدر و فرزندی گذش�ت و پس از آن گفت و گوی رسمی ما با 

استاد آغاز شد :
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رپرتاژ آگهی ویژه نامه روز مهندسی

طرح موسوم به ارجاع نظارت مقوله بحث بر انگیزی است که به دلیل تاثیر بسزای آن بر روی اقتصاد حرفه اِی دست اندرکاران 
ساخت و ساز ، اختالف نظرهای بسیاری را باعث گردیده است.این طرح که باید آنرا گامی در راستای صیانت از دستاوردهای 
ملی دانست ، به ارتباط مالی بین مالكان و ناظران نظم بیشتری خواهد داد .آنچه پیش روی دارید گفت و گوی ما با مهندس 
محمدرضا قانع معاون فني و امور حرفه اي سازمان نظام مهندسي س�اختمان خراسان رضوي در همین خصوص است که 

تقدیمتان می کنیم: 

 اگر ممكن اس�ت برای ش�روع 
ای�ن گف�ت و گ�و ب�ه چرایی ، 
الزامات قانون�ی و ضرورت اجرای طرح 
ارجاع نظارت اشاره ای داشته باشید ؟

 در این خص��وص دو موضوع اصلی 
قابل تبیین است؛ نخس��ت، ایده و 
مبانی  فلسفی آن که بازگو کننده اهداف این 
طرح اس��ت و دیگری مبانی قانونی که روش 
اجرای طرح را تشریح می کند. در خصوص 
مبانی فلسفی این موضوع باید گفت چنانکه 
م��ی دانید در ه��ر نظ��ام تولی��دی عوامل 
مختلفی همچون نیروی انسانی ، امکانات  و 
تجهیزات ، پول و مدیریت ، در کنار هم قرار 
گرفته و محصولی را تولید می کنند که الزاماً 
برای مصرف در خوِد آن نظام تولیدی نیست 
و برای مصرف دیگران و عرضه در بازار، تولید 
م��ی ش��ود . بنابراین س��ود و منفع��ت این 
مجموع��ه تولی��دی در این اس��ت که حتی 
المقدور محصول خود را  ارزانتر تولید کند تا 
بتواند با س��ود بیش��تر به بازار عرضه ش��ود. 
اینجاس��ت که صحب��ت از ض��رورت وجود 
س��ازمانی فرادس��تی ،که قادر به حمایت از 
حقوق مصرف کننده باش��د به میان می آید 
.این مجموعه فرادس��تی ، دولتها هس��تند. 
نقش دولتها این اس��ت که با وضع قوانین و 
اعمال مقررات ، در این امور مداخله کنند تا 
تولید تنها در راس��تای منفعت تولید کننده 
تحقق نپذیرد و منفعت مصرف کننده را نیز 

در پی داشته باشد. 
روش��هایی که دولته��ا به این منظ��ور از آن 
اس��تفاده می کنند متفاوت اس��ت ؛ یکی از 
این روش��ها اعمال سیس��تم بازرسی است؛ 
برای مث��ال در برخی از محصوالت ، نش��ان 
اس��تاندارد درج ش��ده اس��ت. مفهوم نشان 
اس��تاندارد این نیس��ت که تنه��ا مهری بر 
محصول حک شده باش��د؛ بلکه استاندارد ، 
مکانیزمی کنترلی است و نشان می دهد که  
سیستم بازرس��ی در هنگام تولید محصول 
فع��ال بوده اس��ت و این سیس��تم کنترلی ، 
کیفیت و مش��خصات الزم ب��رای محصول 
تولید ش��ده را تضمین می کن��د. در فرایند 
تولید و احداث س��اختمان نیز با عواملی که 
به آن اش��اره ش��د مواجهیم و در بسیاری از 
موارد ، هدف از تولید س��اختمان ، استفاده 
از  این محصول برای بهره برداری  س��رمایه 
گذار و سازنده ساختمان نیست؛ بلکه آنچه 
تولید می ش��ود ، برای عرضه عمومی و بهره 
برداری دیگران است و لذا ساختمان ، مشابه 
با بس��یاری از تولیدات دیگ��ر بعنوان ثروت 
و س��رمایه ملی تلقی می ش��ود و لزوما باید 
سیس��تم نظارتی مس��تقلی وجود داش��ته 
باش��دکه کیفیت تولید را خ��ارج از حیطه و 
منافع س��رمایه گذار و س��ازنده ساختمان 
کنت��رل کند و چ��ون انجام ای��ن نظارت از 
سوی یک سازمان مس��تقل از تولید کننده 
س��اختمان صورت می پذیرد ، عموما هزینه 
سیس��تم نظارتی با عنوان ع��وارض از تولید 
کننده  دریافت می گردد و لذا وجوهی که از 
این بابت اخذ می شود جزو هزینه های تولید 

منظور می گردد. 
در س��الهای گذش��ته و با وجود تاکید قانون 
در خص��وص تعیین ناظ��ر از طرف مرجعی 
مستقل از مالک و س��رمایه گذار ، متاسفانه 
به این مهم توجه نش��ده و مال��ک در هنگام 
دریاف��ت پروانه احداث س��اختمان، ناظر بر 
کار خود را نی��ز انتخاب می کرده و وجه حق 
الزحمه نظارت را مستقیما به مهندس ناظر 
پرداخت می کرده و این روش مغایر با قانون 
بعنوان ی��ک فرآیند جاری ، در کل کش��ور 
رایج بوده اس��ت . بر اس��اس قان��ون، مالک 
م��ی تواند ایده خود را به مهندس س��فارش 
دهد و مهندس طراح  بر اس��اس آن ، نقش��ه 
و طرح مورد نظر مال��ک را طراحی می کند. 
برای تولید و س��اخت بنا نیز مالک می تواند 
مجری مورد نظ��ر خود را انتخاب کند لیکن 
در خصوص انتخ��اب ناظ��ر از چنین حقی 

برخوردار نیست.
بر اس��اس قانون، مشخص ش��ده که نظارت 
ب��ر طرح و اجرا بر عهده چه مرجعی اس��ت و 
چگونه باید انجام ش��ود . مهندسان ناظر که 
صالحی��ت و ظرفیت آنان از طرف وزارت راه 
و شهرسازی مش��خص شده بعنوان نماینده 
حاکمیت وظیفه نظارت را عهده دار هستند 
و س��ازمان نظام مهندس��ی س��اختمان که 
مجموعه ای مردم نهاد و سازمانی متشکل از 
مهندسان است مس��وولیت مدیریت فرایند 

نظارت شامل تعیین مهندس ناظر و نظارت 
عالیه بر فعالیت مهندس��ان را عهده دار می 
باشد. همانگونه که پیش��تر نیز اشاره شد با 
وجود اینکه این موضوع به صراحت در قانون 
پیش بینی شده بود ،لیکن اجرای آن مغفول 
مانده ب��ود تا اینکه طی س��الهای گذش��ته  
ض��رورت توجه و اج��رای آن بط��ور جدی 
مط��رح و م��ورد تاکید قرار گرف��ت و حدود 
دوس��ال پیش ، ش��ورای مرکزی س��ازمان 
نظام مهندسی پس از بحث های مفصل و با 
تاکید بر لزوم قطع ارتباط مالی بین مالک و 
ناظر ، طی دس��تورالعملی تاکید کرده است 
که باید مهندس ناظر توس��ط سازمان نظام 
مهندسی ساختمان انتخاب شود و مالک نیز 
موظف اس��ت هزینه نظارت را  بصورت غیر 
مس��تقیم و از طریق سازمان نظام مهندسی 

به مهندسان ناظر پرداخت کند.
پس از ابالغ دس��تورالعمل شورای مرکزی 
، موض��وع مورد بح��ث در س��ازمان عموما 
مربوط به تعیی��ن جزییات ش��یوه اجرایی 
این دس��تورالعمل با توجه به شرایط محلی 
در ش��هر مشهد بوده اس��ت. یکی از پرسش 
های اصلی این بود ک��ه از این پس چگونه و 
با چه معیاری باید ناظ��ران را انتخاب نمود. 
وقتی با اف��رادی داراي صالحیت و ظرفیت 
یکس��ان، مواجهیم اولویت انتخاب مان باید 
چگونه باشد، پروژه نخس��ت را به چه کسی  
و پ��روژه دوم را به کدامی��ک بدهیم ؟ آیا هر 
مهن��دس که دارای پروانه اش��تغال اس��ت 
دارای تجربه کافی و متناظر با پروژه هس��ت 
یا خیر؟ و یا اینکه، تجربه کاری یک مهندس 
ناظر با مهندس دیگ��ر چه تفاوتهایی دارد؟. 
اینها و پرس��ش های دیگری از این دس��ت 
، حائز اهمیت اس��ت و می توان��د در هنگام 
انتخاب مهن��دس ناظر مورد توجه قرار داده 
ش��ود لیکن چون  اطالعات دقیق و مستند 
در خصوص این موارد در ش��روع کار ارجاع 
نظارت در اختیار نبود لذا فرض شد که افراد 
دارای پروانه اش��تغال با پایه یکسان ، داری 
توانایی یکس��ان هس��تند و بر این اساس با 
در نظ��ر گرفتن ظرفیت خال��ی بعنوان یک 
امتیاز ترجیحی ، اق��دام به انتخاب مهندس 
ناظ��ر از میان تمام مهندس��انی ک��ه اعالم 
آمادگی نموده اند ش��ده اس��ت. در ابالغیه 
ش��ورای مرکزی دو شیوه برای انتخاب ناظر 
پیشنهاد شده که عبارتند از   شیوه تصادفی 
یعنی قرعه کش��ی ، و ش��یوه ایج��اد صف  با 
امتیاز دادن به افراد بر اساس میزان ظرفیت 
خالی . البته یکس��ری امتی��ازات فرعی هم 
پیشنهاد شده است؛ س��ازمان های مختلف 
و حتی در مواردی قبل از ابالغ این دس��تور 
العمل ، سیس��تمی را برای ارجح دانس��تن 
یک فرد نس��بت به فرد دیگر تعریف کرده و 
ان��واع پارامترها را برای تعیی��ن امتیاز افراد 
در صف مشخص کرده اند اما شاخص ترین 
آن در تمامی س��ازمان های نظام مهندسی 
استانها  ظرفیت خالی  بوده است. شروع کار 
ارجاع نظارت در  اس��تانها بصورت همزمان 
انجام نشده است و اتخاذ تصمیم برای شروع 
این موضوع در اس��تان خراس��ان با توجه به 
ش��رایط موجود و تبعات اجرای این طرح بر 
بازار و با توجه به نظرات موافقان و مخالفان و  
رسیدن به یک اجماع عمومی بسیار دشوار 
بوده و طبعا با تاخیر بیشتری نسبت به سایر 

اس��تانها انجام ش��ده 
اس��ت؛ بطوری که از 
مجموع 28 اس��تانی 
که ملزم به اجرای آن 
بودند استان خراسان 
در رتب��ه بیس��ت و 
شش��م ی��ا بیس��ت و 

هفتم قرار دارد.
اتف��اق مهمي که پس 
از طرح  ارجاع نظارت 
و انتخ��اب ناظ��ران 
توس��ط س��ازمان رخ 
داده، تغییر کنش��ها 
و واکنش��ها در ای��ن 
خص��وص اس��ت. در 
سیس��تم گذش��ته، 
ع��ده اي ب��ا مال��کان 
همکاری داش��تند و 
در انتخ��اب ناظ��ران 
دخالت م��ی کردند و 
تیم ه��اي نظارتي را 
س��ازمان می دادند و 
طبعاً  در ای��ن فرایند 
منافعي نیز کسب می 
کردند ول��ی با اجرای 
طرح ارج��اع نظارت ، 
این گروه تاحدودی از 

چرخه کار کنار گذاشته شده اند و  درآمدی 
ک��ه از این ناحیه داش��تند نیز حذف ش��ده 
است.  چون از این پس واسطه ها نمي توانند 
ماموریت نظارت بر کار را به افرادی که خود 
انتخاب م��ی کنند واگذار کنن��د به تبع آن  
بخش��ی از ارتباط و همکاری آن��ان  با مالک 
و عوامل اجرایی س��اخت و س��از  که بس��یار 
ه��م تاثیرگذار ب��وده، قطع می ش��ود . این 
مس��اله باعث ش��ده تا در آغاز اجرای طرح با 
مخالفتهای جدی این گروه مواجه باشیم ، از 
طرف دیگر به دلیل شرایط اقتصادی موجود 
و نب��ود نقدینگ��ي کافي در ب��ازار و کاهش 
قیمت معام��الت و عدم توجیه اقتصادي که 
موجب رکود فعالیتهای ساخت وساز شده ، 
آهنگ پیش��رفت طرح ارجاع نظارت نیز  با 

کندي همراه شده است. 

ر  م��ا آ س  س��ا ا بر
شهرداری مشهد ، در 
سال 92 حدود 7000 
پروان��ه ب��ا زیربن��اي 
کل ح��دود 9میلیون 
متر مربع صادر ش��ده 
که این مق��دار در هر 
ماه به طور متوس��ط 
ح��دود 600  پروانه و 
زیربن��اي کل حدود 
750هزار متر مربع را 

شامل می شود.
در 9 ماه نخست سال 
93  ح��دود 4 میلیون 
مت��ر مرب��ع پروان��ه 
صادر ش��ده ک��ه افت 
قابل توجه��ي در آمار 
پروانه ه��ای صادره را 
نشان می دهد و بر این 
اس��اس انتظار بود که 
در سه ماهه پایانی 93 
ش��اهد صدور پروانه 
به می��زان حدود 5/1 
میلی��ون مت��ر مربع 
باش��یم ولی ش��رایط 
خ��اص ایجاد ش��ده 
برای گ��ردش پول در 
شهر مش��هد که نمونه آن افت قیمت سهام 
پدی��ده و مش��کالت مالی موسس��ه میزان 
اس��ت ، کاهش ش��دید و غیر قابل انتظاری 
را درتقاض��ای ص��دور پروانه ایج��اد کرده 
اس��ت . بر اس��اس روند گذش��ته  انتظار بود 
که طی 2 ماه دی و بهم��ن حدود 1 میلیون 
مترمربع درخواس��ت پروانه داش��ته باشیم 
ولی تاکنون این مقدار هنوز به صد هزار متر 
مربع نرس��یده است. این مس��اله نشان مي 
دهد که حتي در یک برآورد خوش��بینانه در 
سال جاري احتماال در س��ه ماه پایانی سال 
93 نخواهیم توانست به یک پنجم عملکرد 
سال 92 دس��ت یابیم. وضعیت سال 94 نیز 
به اوض��اع اقتصادي بس��تگی دارد. از طرف 
دیگر ب��ا افزایش تعداد مهندس��ان پایه 3 و 
افزایش تقاضای ناظران مواجه خواهیم بود 

. اگر بخواهیم تصور کنیم چه اتفاقي نسبت 
به س��الهاي گذش��ته براي عرضه کنندگان 
خدمت نظ��ارت رخ مي دهد باید بگوییم که 
اگر در س��ال 92 مثاًل به طور متوسط 1000 
متر مربع زیربنا براي ارجاع کار به مهندسان 
ناظر وجود داشته، شاید در سال 94 از بابت 
افزایش تعداد مهندس��ان ناظر و هم از حیث 
رکود حاکم بر بازار کار ،به طور متوسط 300 
تا حداکثر 500  متر مربع کار برای ارجاع به 

مهندسان داشته باشیم.
پس در ش��رایطي که بازار با چنین کاهشی 
مواجه اس��ت، ضرورت انتظام ام��ور که در 
قالب طرح ارجاع نظارت انجام می شود باید 
با اقبال عمومي مهندس��ان همراه باش��د و 
همه مایل باشند که همین میزان اندک کار 
هم ،حداقل بر اس��اس یک نظام هوش��مند، 
توزی��ع عادالنه ش��ود تا تمامی اف��رادي که 
آمادگي خدمت دارند، ای��ن وظیفه را انجام 
دهند . عموما در ش��رایط عدم توازن شدید 
بین عرضه و تقاضا، نظ��ام کنترل توزیع کار 
که ب��ه نظام کوپن��ي ش��هرت دارد و عمدتاً 
در محدودیته��ا تعری��ف مي ش��ود کارکرد 
مثبتي پیدا می کند زیرا باعث آرامش خاطر 
اکثریت مي شود. هرچند اقلیتي از این شیوه 
متضرر ش��وند ولی اقبال عمومي نس��بت به 

این شیوه گرایش خواهد یافت.

 ای�ن طرح چ�ه منافع�ي  براي 
مصرف کننده دارد؟

قطعاً هرچه دس��ت تولی��د کننده 
بازتر باش��د کارش راحت تر است و 
هرچ��ه محدودیته��اي کنترلي ب��راي وی 
اعمال شود هزینه های تولید وی هم افزوده 

خواهد شد.
چون حجم قابل توجهي از س��اخت و ساز با 
هدف عرضه در بازار انجام مي شود ، نظارت 
برساخت وس��از به منظور حمایت از حقوق 
مصرف کننده بس��یار ضروری است  .گاهی 
ممکن است مصرف کننده در منزل خودش 
نان بی کیفی��ت تولید کن��د و بگوید اینکه 
من چه نان��ی را تولی��د می کنم ب��ه خودم 
مربوط است ولي ساختمان سازي تولید نان 
نیس��ت که در یک وعده خورده شود ؛ بلکه 
یک س��رمایه گذاري پایدار است.بخشی از 
بناهای  فاقد اس��تحکام در اطراف ش��هر از 
س��وی افرادی ساخته می ش��ود که تمکن 
مالی و س��رمایه م��ورد نیاز برای س��اخت  با 
رعایت اص��ول فن��ی را ندارن��د و در نتیجه 
اگر خداي ناک��رده زلزل��ه ای رخ دهد ، آثار 
و تبعات ناش��ي از ویراني ه��ا و صدمات آن و 
نی��ز از بین رفتن نیروي انس��اني و ... را تمام 
جامع��ه باید متحمل ش��ود، بنابر این گرچه 
این نظارت ممکن اس��ت ب��راي برخي تلخ 
باش��د ولي لزوم��اً باید تحقق پی��دا کند.در 
راهنمای��ي و رانندگي هم پلیس، س��رعت 
عب��ور و مرور را کنترل م��ي کند. برای مثال 
در ابتدای طرح الزام بس��تن کمربند ایمنی 
، رعایت ای��ن موضوع برای عده ای دش��وار 
بود ،اما امروز و به تدری��ج با ارتقای فرهنگ 
اجتماعي ، همه این موضوع را به عنوان یک 
ارزش تلقي مي کنند . تعیین مهندس ناظر 
از طرف س��ازمان نظام مهندس��ی گامی در 
مسیر ارتقای کیفیت ساخت و ساز است که 
با مس��تقل نمودن مهن��دس ناظر از مالک و 
سرمایه گذار بوجود خواهد آمد. ما به عنوان 
مهندس وظیفه داری��م با خدمات مطلوب و 
ارایه توصیه ها و رهنمودهاي فني مستقل ، 
نقش ارزشي خدمات فني در سرمایه گذاري 
را برجس��ته کنیم . شاید امروز  به عنوان یک 
آرمان باشد ،لیکن باید این مفهوم به تدریج 
در جامعه رواج پی��دا کند که ما آنقدر پولدار 
نیس��تیم که کاالی ارزان خری��داری کنیم. 
امیدواریم به جایی برسیم که عموم مصرف 
کنندگان مایل باشند بهای بیشتری را بابت 
دریافت کاالیی با کیفیت بیش��تر پرداخت 
کنن��د. قطعاً وقت��ی تولید با نظ��ارت موثر و 
دقی��ق انجام ش��ود ، موجب کیفی��ت بهتر 
خواهد شد و چون دوران ماندگاري بیشتري 
خواهد داش��ت، ارزش اقتصادی بیش��تری 
ه��م پیداخواهد کرد، این هم��ان جایگاهي 
اس��ت که باید برای ایج��اد آن تالش کنیم. 
باید اصطالح “ مهندسي سازي”  را به عنوان 
یک نماد کیفیت روي ساختمان رواج دهیم 
. خوش��بختانه این فرهن��گ در حال ترویج 
اس��ت و مردم در خرید و فروش ها و سرمایه 
گذاري هایش��ان به کیفی��ت و ماندگاري و 

دیرپا بودن محص��ول توجه می کنند و بنابر 
این اگر بتوانیم خدمات مهندس��ي را هرچه 
بهتر به آنه��ا ارایه دهیم قطعا رغبت عمومی 
برای دریافت خدمات مهندس��ی روز به روز 

افزایش خواهد یافت. 
این مساله چه ارتباطي به طرح ارجاع دارد؟

یکي از مواردي که شاید متاثر از ضعف عمده 
در روش کار در س��الهای گذش��ته باشد این 
اس��ت که وقتي مالک حق انتخ��اب ناظر را 
داش��ته ، این ارتباط مال��ي ، موانعی را برای 
اعمال نظارت موثر در جهت رعایت مسایل 
فنی و  کیفیت بخش��یدن ب��ه کار ایجاد مي 
کرده اس��ت و امیدواریم با قطع ارتباط مالي 
بین مالک و مهندسان ناظر ، ناظران بتوانند 
ضمن خدم��ت به مالکان و ترغی��ب آنان به 
انج��ام کار فني و ارتقای کیفی��ت تولید ، به 
عده معدودي هم ک��ه احتماال نمي خواهند 
کیفیت را رعای��ت نمایند ضرورت مراقبت و 
نظ��ارت بر تولیدات را که به عنوان س��رمایه 

ملي مطرح هستند ، گوشزد کنند.

آیا ب�رای ورود ب�ه این موضوع   
کار فرهنگ�ی هم انجام ش�ده 

است؟
م��ن در نخس��تین نشس��تی که با 
تعدادی از مهندسان منتخب براي 
نظارت داش��تم این اصل را مطرح کردم که 
اگر تصور کنی��م هدف از طرح ارجاع نظارت 
این است که حق الزحمه ناظران بطور کامل 
و بر اس��اس تعرف��ه دریافت ش��ود و از این 
موضوع ب��ه عنوان ه��دف طرح ی��اد کنیم 
اش��تباهی جدی را مرتکب ش��ده ایم. باید 
هدف اصل��ي در این ط��رح را بر ای��ن نکته 
معطوف کنیم که موضوع مهمتر از دریافت 
حق الزحمه بر اس��اس تعرفه ، این است که 
بدانیم از طرف س��ازمان نظام مهندسی و به 
نمایندگ��ی از جامع��ه مهندس��ی ب��ه این 
ماموری��ت قدم گذاش��ته ایم و بای��د خود را 
موظف به ارایه خدمات مطلوب به پرداخت 

کننده وجه که مالک است بدانیم .
اگر خ��داي نکرده مهندس��ان ب��ه وظایف 
خود در ارایه خدمت مهندس��ی و نظارت بر 
ساخت و ساز که باید همراه با تعامل سازنده 
با مالکان باشد اقدام ننمایند و خدای نکرده 
با س��وء اس��تفاده از قدرت خود در ش��رایط 
ایج��اد ش��ده بخواهند فقط برت��ری خود را 
اثب��ات کرده، حرف و نظر خود را به کرس��ی 
بنش��انند و اگر به جای بکار گیری روشهای 
اقناعی و تکریم و احترام به مخاطب، با رفتار 
و روش متکبرانه دس��تورات فنی خود را به 
آن��ان اعالم نمایند و خالص��ه اینکه به جای 
راهنمایی و ارشاد مش��فقانه و ایجاد وفاق و 
همدلی ، موجبات نارضایت��ی و اضطراب از 
حضور مهندس��ان را بوجود آورند ،با  اجرای 
این طرح هیچ گام مثبتي برداش��ته نش��ده 

است .
گام مثبت این نیس��ت که پول بیشتري را به 
جامعه مهندسان برس��انیم  بدون اینکه در 
نقطه مقاب��ل آن خدمتي به پرداخت کننده 
وجه ارای��ه دهیم، نکته اصل��ی و کلیدی در 
توفیق طرح ارجاع نظارت این است که همه 
با هم هدف خود را ارایه خدمت مطلوب تر و 
کمک و یاری به کلیه عوامل دس��ت اندر کار 
ساخت و س��از بدانیم و در مقابل ، به این باور 
برسیم و مطمئن باشیم که در این مسیر می 
توانیم هزینه خدمات ارایه شده را با رضایت 
مردم ، حتی بیش از گذشته دریافت کنیم. 

امی��دوارم در اج��رای این حرکت س��ربلند 
ش��ویم و پ��س از گذش��ت مدت��ي جامعه 
احس��اس کند که در مقاب��ل وجوهي که به 
مهندس��ان ناظر پرداخت م��ی کند خدمت 
متناظ��ر دریافت کرده اس��ت . قطعا تحقق 
این آرمان به ت��الش جمعی و رعایت اخالق 
مهندسی که کار فرهنگي و درازمدت است  

نیاز دارد. 
مهن��دس محمد رض��ا قانع ؛ دان��ش آموخته 
دانشگاه علم و صنعت است.وی از سال 1355 
به م��دت 3 دهه  عضو هیات علمی دانش��کده 
مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین 
دو دوره متوالی عضو هی��ات مدیره دوره های 
دوم و س��وم و دو دوره نیز نایب رئیس شورای 
انتظامی س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان 
خراس��ان رضوی ب��وده اس��ت.معاونت فنی و 
عمرانی دانش��گاه فردوس��ی و مدیریت پروژه 
های اجرایی بزرگ مش��هد از دیگر مسوولیت 

های ایشان است.

مهندس قانع از ضرورت اجرای طرح ارجاع نظارت می گوید

آنقدر پولدار نیستیم
که کاالی ارزان بخریم

گفت و گو

 در بسیاری از موارد ، هدف از تولید 
ساختمان ، استفاده از  این محصول 

برای بهره برداری  سرمایه گذار 
و سازنده ساختمان نیست؛ بلكه 
آنچه تولید می شود ، برای عرضه 
عمومی و بهره برداری دیگران 
است و لذا ساختمان ، مشابه با 

بسیاری از تولیدات دیگر بعنوان 
ثروت و سرمایه ملی تلقی می 

شود و لزوما باید سیستم نظارتی 
مستقلی وجود داشته باشدکه 
کیفیت تولید را خارج از حیطه 
و منافع سرمایه گذار و سازنده 

ساختمان کنترل کند

معصومه گلمكانی  
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ویژه نامه روز مهندسیرپرتاژ آگهی

نامی آشنا
شهید مصطفی چمران

“چم��ران” ؛ آشناس��ت نه ب��ه آن دلیل که نام��ش زیبنده 
بزرگراه ه��ا و خیابان هاس��ت ونه به این دلی��ل که یکی از 
مدیران اجرایی پایتخت نس��بتی خانوادگی با او دارد.آنچه 
نام ش��هید مصطفی چمران را بیش از هم��ه پرآوازه کرده ، 

همراهی توامان علم و عمل و تعهد و تخصص در اوست. 
شهید مصطفی چمران در س��ال ۱۳۱۱ تهران متولد شد. 

تحصی��ات ابتدای��ی اش را در مدرس��ه انتصاریه، نزدیک 
پامنار، گذراند و دوران متوسطه را در دارالفنون و البرز طی 
کرد.در س��ال ۱۳۳۲ با رتبه ۱۵ در رش��ته الکترومکانیک 
دانشکده فنی دانش��گاه تهران پذیرفته شد. در تمام دوران 
تحصیل ش��اگرد اول بود بطوری که از اس��تاد س��خت گیر 
خ��ود مهدی بازرگان نم��ره بیس��ت و دو )۲۲( را در درس 
ترمودینامی��ک دریافت کرد. در درس ه��ای آن روز رایانه 
آنالوگ، ج��زو مهم ترین و س��خت ترین درس ه��ا بود که 
چم��ران از آن هم نمره ۲۰ گرفت و در میان دانش��جویان، 

پیشرو بود.
او ب��ا دریافت بورس تحصیلی به دانش��گاه تگزاس ای اند ام 
آمریکا رفت و با وجود تس��لط نداش��تن به زبان انگلیس��ی 
در سال نخست، در این رش��ته به عنوان دانشجوی ممتاز، 
درجه کارشناسی ارشد را کسب کرد. سپس برای دریافت 
درجه دکتری در رشته پاس��ما فیزیک به دانشگاه برکلی 
ایالت کالیفرنیا، که یکی از پیشروترین دانشگاه های جهان 
محسوب می ش��ود، رفت و در آنجا نیز درخشید به گونه ای 
که پایان نامه او مرجع بس��یاری از مقاالت علمی دانش روز 

در زمینه پاسما فیزیک شد.
چم��ران در دهه ۶۰ در آزمایش��گاههای ب��ل و هم چنین 

آزمایشگاه پیشرانه جت ناسا استخدام شد.
او در کن��ار زبان مادری خود فارس��ی ب��ه زبان های عربی، 
فرانس��وی، انگلیس��ی و آلمان��ی مس��لط ب��ود و در کن��ار 
دانش، به هنر نیز توجه ش��ایانی داش��ت. نقاش��ی در میان 
عاقه مندی های بارز هنری او بود که در این زمینه چندین 

اثر رنگ روغن از وی به جا مانده است.
در بخشی از یادداش��ت های شهید چمران می خوانیم: “...

ای خ��دا ، من باید از نظر علم از همه برتر باش��م، تا مبادا که 
دشمنان مرا از این راه طعنه زنند. باید به آن سنگدالنی که 
علم را بهانه کرده و به دیگران فخر می فروش��ند، ثابت کنم 
که خاک پای من هم نخواهند ش��د. باید همه آن تیره دالن 
مغرور و متکبر را به زان��و در آورم، آنگاه خود خاضع ترین و 
افتاده ترین مرد روی زمین باشم. ای خدای بزرگ آنها که از 
تو می خواهم ، چیزهایی است که فقط می خواهم در راه تو 
به کار اندازم و تو خوب میدانی که اس��تعداد آنرا داشته ام. از 
تو می خواهم مرا توفیق دهی که کارهایم ثمر بخش شود و 

در مقابل خسان سر افکنده نشوم.”
دو سال پیش به پیش��نهاد تعدادی از مهندسان بسیجی و 
تصویب مقام معظم رهبری، سالروز شهادت دکتر چمران 

به نام روز بسیج استادان  نام گذاری شد.

خونی که به دریا ریخت
شهیدمهندس مهدي باکري 

مه��دی باک��ری، در س��ال ۱۳۳۳ هج��ری شمس��ی، در 
شهرس��تان میان��دوآب دریک خانواده مذهب��ی و با ایمان 
متولد ش��د. تحصیات ابتدایی و متوس��طه را در ارومیه به 
پایان رس��انید و در دوره دبیرس��تان )همزمان با ش��هادت 
برادرش عل��ی باکری به دس��ت دژخیمان س��اواک( وارد 

جریانات سیاسی شد.
مهدي س��ال آخر دبیرس��تان ب��ود که نیروهاي س��اواک 
برادرش علي را در یک درگیري به ش��هادت رساندند و این 

واقعه تأثیر بزرگي بر روحیه او گذاشت . 
یک س��ال بعد از آن که دیپلمش را گرفت در کنکور ورودي 
دانشگاه تبریز قبول شد و تحصیاتش را در رشته مهندسي 
مکانیک ش��روع کرد ، اما تحصیل در دانش��گاه موجب دور 
ش��دن او از مبارزه انقابي اش نش��د . در آن سالها برادرش 
حمید که به خارج از کشور رفته بود براي استفاده انقابیون 
اسلحه تهیه مي کرد و مهدي در مرز ترکیه اسلحه ها را از او 
مي گرفت و به ایران مي آورد . ب��ا آن که این فعالیتها کامًا 
مخفي انجام مي ش��د ، ساواک به مهدي مشکوک شده بود 
و او را زیر نظر داش��ت . چند بار ه��م او را احضار کرد ولي هر 
بار مهدي با زیرکي و ش��جاعت با بازجوه��ا برخورد کرد و 

نگذاشت هیچ سرنخي از او به دست بیاورند .
انقاب که پیروز ش��د مهدي خود را یکس��ره وقف تثبیت 
نظام��ي کرد که ثمره خون ش��هدا بود . به س��پاه رفت و در 
س��ازماندهي آن کمک کرد . در ش��هرداري مشغول به کار 
شد ، به جهادس��ازندگي رفت و جالب است که از هیچ کدام 
حق��وق  نمي گرفت . اما ش��روع جنگ مس��یر اصل��ي او را 

مشخص کرد . 
ای��ن فرمان��ده دالور در عملیات »بدر« در بیس��ت و پنجم 
بهمن ماه س��ال ۱۳۶۳ هجری شمس��ی بر اث��ر اصابت تیر 
مستقیم مزدوران عراقی، ندای حق را لبیک گفت و به لقای 
معشوق شتافت. هنگامی که پیکر پاکش را از طریق آبهای 
»هورالعظیم« انتقال می دادند، قایق حامل پیکر وی، مورد 
هدف آر پی جی دش��من قرار گرف��ت و قطره ناب وجودش 

به دریا پیوست.

شهیدمهندس حسن طهراني مقدم 
پدر موشكي ایران 

 حس��ن تهران��ی مق��دم در ۶ آب��ان م��اه ۱۳۳8 در محله 
سرچش��مه تهران متولد شد. او از بنیانگذاران اصلي صنایع 
موش��کي جمهوري اس��امي ایران و بنیانگ��ذار توپخانه و 

موشکی س��پاه در دوران پر افتخار هشت سال دفاع مقدس 
و مس��وول س��ازمان خودکفایی و تحقیقات صنعتی سپاه 

پاسداران، بود.
این ش��هید گرانقدر تقریبا ۲۵ سال از عمر خود را در ایجاد 
و توس��عه این بخش از توان دفاعی قرار داده بود و به عنوان 

پدر موشکي ایران لقب گرفت.
ش��هید تهراني مقدم پس از پایان دوره تحصیات متوسطه 
در رش��ته صنایع)ب��رش قطعات صنعت��ي( در مقطع فوق 

دیپلم مدرسه عالي تکنیکیوم نفیسي پذیرفته شد.
حس��ن تهراني مقدم در س��ال ۱۳۵8، در مقطع لیسانس 
رش��ته مهندسي صنایع پذیرفته و به اخذ مدرک مهندسي 

در این رشته موفق شد.
 تهران��ي مق��دم در ۲۱ س��الگي و در ابتداي ش��کل گیري 
رسمي سپاه پاس��داران، به عنوان مسوول اطاعات منطقه 
۳ سپاه شمال، مشغول به فعالیت شد و تا ۵9/7/۳۱ در این 
س��مت باقي ماند. در زمان بروز ناآرامي ه��ا در نقاط مرزي 
که مهم ترین آنها حوادث تجزیه طلبانه در کردس��تان بود، 
س��پاه را در ۱۵ ماه اول عمر خود متوج��ه ضرورت تقویت 

صبغه نظامي کرد. 
پ��س از صدور فرم��ان تاریخ ام��ام )ره( مبني بر تش��کیل 
نیروهاي سه گانه س��پاه پاسداران،  ش��هید مقدم در سال 
۱۳۶4 به ِس��مت فرماندهي موش��کي نیروي هوایي سپاه 

منصوب شد.
راه اندازی یگان موش��کی حزب اهلل در لبنان ، دس��تیابي به 
“نازعات” اولین موشک ایراني، موفقیت در ساخت شهاب۳ 
بخشی از افتخاراتی است که این شهید به آنها دست یافت.

ایش��ان همچنین در س��مت هایی چون جانشینی نیروي 
هوا فضاي سپاه و ریاست س��ازمان جهاد خودکفایي سپاه؛ 

انجام وظیفه کرد.
س��ردار حس��ن تهراني مقدم تا روز آخر عمر نی��ز به عنوان 
مس��وول این س��ازمان در ایجاد یک توان علمی و دانش��ی 
پایه و زیر بنایی مش��غول کارهای علمی و تحقیقاتی بود و 
در روز ش��هادتش در پادگان امیرالمومنین)ع( شهرستان 
مارد در حالي که براي آزمایش موشکي، آماده مي شد، بر 
اثر انفجار زاغه مهمات، به یاران ش��هیدش )احمد کاظمي، 
حسن شفیع زاده، حس��ن غازي، غامرضا یزداني، علیرضا 

ناهیدي، مصطفي تقي خواه و ...( پیوست.
در یکی از خاطرات شهید تهراني مقدم می خوانیم :

شهید صیاد ش��یرازي ش��اگرد اول دوره آموزشي افسران 
اعزامي کش��ورهاي خارج��ي به آمریکا در رس��ته توپخانه 
بودند. چندین کشور بودند که افسران خود را براي آموزش 
به آمریکا مي فرس��تادند؛ از ایران هم شهید صیاد شیرازي 

مهندساِن جاودانه 
عالم هستی

عشقستان

مسوولیت های شهید شاطری
ش��هید حس��ن ش��اطری مدیری کارآمد و 
توانمند بود. این ویژگ��ی بهترین بهانه بود تا 
بزرگترین مس��وولیت ها به وی سپرده شود.

از جمله مس��وولیت هایی که در طول حیات 
پربرکتش به  وی س��پرده شد می توان به این 

موارد اشاره کرد:
ه  ه حم��ز گا ر ا ن��ت مهندس��ی ق��ر و معا
سیدالش��هداء )ع( ،معاونت مهندس��ی سپاه 
اصفه��ان، معاونت فنی و مهندس��ی قرارگاه 
خاتم االنبی��اء )ص(،مس��وولیت طرح های 
مهندس��ی جمه��وری اس��امی ای��ران در 
افغانس��تان )دوغارون-هرات(، معاونت طرح 
و برنامه ق��رارگاه خاتم االنبیاء )ص(،نماینده 
جمهوری اس��امی ایران در س��تاد بازسازی 
لبنان،فرماندهی بس��یج حوزه شهید صنیع 
خانی،فرمانده��ی پای��گاه بس��یج مس��جد 
امیرالمومنین )ع( ش��هرک ش��هید محاتی 
بخش��ی از مس��وولیت های ش��هید حس��ن 

شاطری بوده است.

فعالیتهای اجرایی شهید 
شهید حسن ش��اطری در بس��یاری از نقاط 
حساس نظامی مورد توجه جمهوری اسامی 
ایران طرح ه��ای عمران��ی را مدیریت و اجرا 
ک��رده که می توان به مواردی از آن ها اش��اره 

کرد.
س��اخت مجتمع سیدالش��هدا)ع( در محل 
س��خنرانی س��ید حس��ن نصراهلل ،بازسازی 
منازل و مساجد ضاحیه از جمله مسجد قائم 
)عج( در جنوب لبن��ان، احداث بیش از 8۰۰ 
کیلومتر راه  اعم از اصلی و فرعی و روس��تایی،    
ساخت پل های مواصاتی، بازسازی بسیاری 
از مدارس و بیمارس��تان ام��ام خمینی )ره( ، 
کمک به باغ موزه ملیتا برای حزب اهلل لبنان.

ویژگی های علمی
ش��هید ش��اطری در ط��ی س��الهای جنگ 
تحمیلی به مدت 8 س��ال در امور راهسازی، 
جاده سازی و مهندس��ی جنگ فعال بود ودر 

دوران جنگ در س��طوح مختل��ف مدیریتی 
منش��اء خیرات و ب��رکات زی��ادی گردید. او 
از رزمن��دگان نامی یگان مهندس��ی س��پاه 
پاسداران انقاب اسامی در هشت سال دفاع 
مقدس بود که با تمام وجود در امور مهندسی 
جنگ، راه س��ازی و جاده س��ازی در مناطق 
جنگی فعالیت داش��ت. اما از همان ابتدا وجه 
فرهنگ��ی و معن��وی و ارتباط��ات و مدیریت 
اجرایی دارای برجس��تگی خاصی بود. زمانی 
که به تدبیر مس��ووالن به فرماندهی عملیات 
سپاه و سپس به ریاست ستاد سپاه سردشت 
منصوب شد همان حاج حسن سابق و همان 
روحی��ات پرجوش و خروش او همچنان در او 

موج می زد.

جنگ هشت ساله و شهید شاطری
شهید ش��اطري از س��ال ۱۳۶۰ در سردشت 
حضور داش��ت جوانی رعنا که اولین سالهای 
جوان��ی خ��ود را تجرب��ه می کرد مس��وول 
تدارکات سپاه سردشت بود. وظیفه او تأمین 
و تدارک وس��ایل لجس��تیکی رزمندگان در 
جبهه سردشت بود اما در عین حال مسوولیت 
های فراس��ازمانی زی��ادی ب��ه او محول می 
ش��د بگونه ای که او در همه ج��ا محور عمده 
فعالیتهای فرهنگی و معنوی بود. در مقطعی 
که رژیم صدام ش��روع به بمباران سردش��ت 
کرده بود وضعیت اس��فباری برای مردم شهر 
و روس��تاهای اطراف و رزمندگان و مدافعان 
ایران اس��امی بوجود آمده بود. ازطرف دیگر 

محوره��ای مواصاتی و جاده ه��ای منتهی 
به سردش��ت در معرض تهدی��دات کمین و 
درگیری های گروهکهای وابسته به بیگانگان 
بود.باحم��ات ناجوانمردان��ه ارتش بعثی در 
مرز و احزاب همس��و ب��ا آن در داخل، روزانه 
ش��اهد ش��هادت جوانان رزمن��ده و یا مردم 

بیگناه منطقه بودیم.
باید اذعان داشت در آن زمان سردشت ، یک 
نمونه ای از ایران بود چون از تمامی شهرها و 
مناطق کش��ور در آنجا حضور داشتند. حاج 
حسن ش��اطری را می توان س��رکاروان این 

جمع صمیمی و معنوی دانست .
بمباران وس��یع و گس��ترده سردشت و ربط 
و راهه��ای مواصاتی منطق��ه در روز و توپ 

نگاهی به زندگی مهندس شهید حسن شاطری

سرداری فرامرزی

یادمان

حاج حس�ن در روستای صوفی آباد س�رخه استان سمنان متولد ش�د او که دانش آموختۀ مهندسی عمران بود و در 
مقط�ع دکترای مدیری�ت مراحل پایانی را می گذراند، در بس�یاری زمینه ها با نظرات کارشناس�ی اش گفتنی هایی 
بسیاری داش�ت.چهره ای خدماتی، فرهنگی و در عین حال متعهد و مقید که هشت سال تمام یعنی در طی سالهای 
دفاع مقدس در امور راهسازی،جاده س�ازی و مهندس�ی جنگ فعال بود و پس از آن نیز مدتی را در افغانستان برای 

بازسازی برخی مناطق این کشور به نفع مردم مستضعف افغان فعالیت داشت.

 اهمیت نقش و جایگاه مهندس�ي بر کس�ي پوش�یده نیس�ت اما مهمتر از آن صیانت از 
جایگاه فاخري اس�ت که ب�ا تكیه بر تالش و هم�ت صادقانه مهندس�ان و رهنمودهاي 
متخصصان و نخبگان آن شكل گرفته است.اینكه چگونه باید شأن و جایگاه این مرتبه 
را پاسداش�ت و ب�ر اعت�الي روز افزون آن تاکی�د نمود را می ت�وان با مروري ب�ر آراء و 

رهنمودهاي نخبگان و صاحبنظران مهندسي دریافت:

سعیده سمیعی دلویی

جواد صبوحی
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رپرتاژ آگهی ویژه نامه روز مهندسی

اعزام ش��ده بودند که در بین افس��ران کلیه کشورها ایشان 
شاگرد اول شدند.

ایش��ان وقتي که به جلس��ه امتحان رفتند و امتحان برگزار 
ش��د و نتیجه ها آمد و به نمره خودش��ان اعتراض داشتند 
چون نمره )A( نگرفته بودند شاگرد اول نمي شدند و یکي 
از شاگردهاي کشورهاي دیگر شاگرد اول مي شد. مسوول 
آموزش گفتند دوباره امتحان مي گیریم و ش��ما با امتحان 
موفق، حرف خودت را مي توان��ي ثابت کني. وقتي که وارد 
اتاق مسوول آموزش شدند سؤال ها را براي من نوشتند و از 
اتاق بیرون رفتند و من شروع کردم به پاسخ دادن سؤاالت 
و در همان هن��گام دیدم کتابي که از روي آن س��ؤال طرح 
ش��ده بود روي همان میز است، در همین حین که وسوسه 
ش��دم براي باز کردن کتاب و نوشتن جواب ها پیش خودم 
فکر ک��ردم که حتماً به من اطمینان کرده اس��ت که کتاب 
را اینجا گذاش��ته؛ ب��ا خودم جنگیدم و گفت��م هیچ چیزي 
بهتر از پاکي و صداقت نیس��ت و س��ؤاالتم را نوشتم تا تمام 
ش��د و در همین هنگام بود که دیدم از پش��ت پرده بیرون 
آمد و من را نگاه کرد و گفت ش��اگرد اول واقعي تو هستي و 
مي خواستم امتحانت کنم؛ من یاد گرفتم که صداقت از آِن 

مسلمان هاست و به شما افتخار مي کنم«.

بنای عارف
شهید عبدالحسین برونسی

ش��هید عبدالحسین برونسی سوم ش��هریور ماه ۱۳۲۱ در 
گلبوی کدکن، شهرستان تربت حیدریه متولد شد.

ایشان پس از چند بار تغییر شغل نهایتا به شغل بنایی روی 
آورد و تا هنگام پیوس��تن به سپاه این ش��غل را ادامه داد. او 

همچنین چند بار توسط ساواک دستگیر و شکنجه شد.
ش��هید برونس��ی پس از انقاب به سپاه پیوس��ت و در آغاز 
جنگ راهی جبهه ش��د. وی در این دوران مس��وولیت های 
مختلفی داش��ت که در آخرین آن فرمان��ده تیپ هجدهم 

جواداالئمه بود که در سال ۱۳۶۳ طی عملیات بدر در شرق 
دجله به ش��هادت رسید .شهید برونس��ی ۵ سال همزمان 

باکار به تحصیل علوم اسامی نیز می پرداخت.
مقام معظم رهبری در مورد ش��هید برونس��ی می فرمایند: 
این اوس��تا عبدالحسین بُرونس��ي، یک جوان مشهدي بّنا، 
ک��ه قبل از انقاب ی��ک بّنا ب��ود و با بنده ه��م مرتبط بود، 
ش��رح حالش را نوش��ته اند و م��ن توصیه مي کن��م و واقعاً 
دوست مي دارم ش��ماها بخوانید. من مي ترسم این کتابها 
اصًا دست شماها نرس��د. اس��م این کتاب »خاکهاي نرم 
کوشک« است؛ قشنگ هم نوش��ته شده. ایشان اول جنگ 
وارد میدان نبرد ش��ده بود و بنده هم هیچ خبري نداشتم. 
بعد از شهادتش، بعضي از دوس��تان ما که به مجموعه هاي 
دانش��گاهي و بس��یج رفته بودند و با این جوان بي س��واد - 
بي س��واد به معناي مصطلح؛ البته س��ه، چهار سالي درس 
طلبگ��ي خوانده بوده، مختصري ه��م مقدمات و ابتدایي و 
اینها را هم خوانده بوده - صحب��ت کرده بودند، مي گفتند 
آن چنان ب��راي اینها صحبت مي ک��رده و حرف مي زده که 
دلهاي همه  اینها را در مشت مي گرفته؛ به خاطر همین که 
گفت��م، یک معرفت دروني را، یک ادراک را، یک احس��اس 
صادقانه را و یک فهم از عالم وجود را منعکس مي کرده؛ بعد 
هم بعد از شجاعتهاي بس��یار و حضور در میدانهاي دشوار، 
به شهادت مي رسد؛ که حاال کاري به جزئیات آن ندارم. این 
زیباییهای��ي که آدم در زندگي یک چنین آدمي یا ش��هید 
همت و ش��هید خرازي مي تواند پیدا کن��د و یا اینهایي که 
حاال هس��تند، نظیرش را ش��ما کجا مي توانید پیدا کنید؟ 

کجا مي شود پیدا کرد؟

فقط وجدان کاری
شهید داریوش رضایی نژاد 

شهید داریوش رضایی نژاد س��ال  ۱۳۵۵ در آبدانان استان 
ایام متولد شد. 

در تیرم��اه ۱۳7۳ دیپلم خود را در رش��ته ریاضی دریافت 
نمود. داریوش رضایی نژاد چندین بار در مس��ابقات علمی 
استان ایام مقام اول را کسب کرد. در مهر ماه ۱۳7۳ برای 
تحصیل در مقطع کارشناس��ی در رش��ته مهندسی برق، 
گرایش قدرت، در دانش��گاه صنعتی مالک اش��تر اصفهان 
پذیرفته شد.داریوش رضایی نژاد به محض فارغ التحصیلی 
به عنوان پژوهشگر در مراکز مهم تحقیقاتی و علمی کشور 
مش��غول به کار شد. در نخس��تین سال ش��روع به کار، در 
آزمون کارشناس��ی ارشد س��ال۱۳78 در رشته مهندسی 
برق، گرایش قدرت و مش��غول به ادام��ه تحصیل در دوره 

کارشناسی ارشد شد.
ایشان ضمن تدریس و انجام فعالیتهای تحقیقاتی مسوول 
اجرای بس��یاری از طرح های تحقیقاتی در دانش��گاه های 
صنعت��ی مالک اش��تر، تهران، ش��هید بهش��تی و خواجه 
نصیرالدین طوس��ی بود. او با قبولی در تمام مراحل آزمون 
دکترا س��ال ۱۳9۰ در دانش��گاه خواجه نصرالدین طوسی 

پذیرفته شد. 
در کتاب ش��هید علم در خصوص این شهید به نقل از یکی 
از همکارانش م��ی خوانیم: یک روز آم��دم، دیدم داریوش 
در آزمایشگاه من مش��غول کار اس��ت. از منشی پرسیدم: 
م��ن با آقای رضایی نژاد قرار داش��تم؟ گفت: نه. جلو رفتم و 
پرسیدم: داریوش اینجا چه کار می کنی؟ گفت: »بعضی از 
دانشجوهای تو از من س��ئوال داشتند، نمی شد تلفنی حل 
کنم. قرار گذاش��تم تا در آزمایشگاه مسأله ها رو حل کنم.« 
برای من عجیب بود. آنها دانش��جویان من بودند و داریوش 
هیچ مسوولیتی نس��بت به آنها نداشت. فقط وجدان کاری 

او بود که  به آنجا کشیده بودش.

شهریاری شدن خیلی سخت نیست
شهید دکتر مجید شهریاری

دکتر مجید ش��هریاری در س��ال ۱۳4۵ و در زنجان متولد 

ش��د.تحصیات ابتدای��ی و دبیرس��تان را در زادگاه��ش ، 
زنجان به پایان رساند .

در سال ۶۳ با کس��ب رتبه دو در آزمون ورودی دانشگاه 
صنعت��ی امیر کبیر در رش��ته الکترونیک و در س��ال ۶7 
باکسب رتبه نخس��ت در آزمون کارشناسی ارشد رشته 
مهندسی هسته ای در دانش��گاه صنعتی شریف پذیرفته 
شد و در نهایت در سال 77 موفق شد که دکترای خود را 
در رش��ته علوم و تکنولوژی فناوری هسته ای از دانشگاه 
امی��ر کبیر دریافت کند. وی پس از اس��تعفا از دانش��گاه 
امیرکبیر به خاطر نبود بس��تر مناس��ب ب��رای همکاری 
وی در س��ال ۱۳8۰ به دانشگاه ش��هید بهشتی پیوست. 
و در سال 8۵ با راه اندازی دانش��کده مهندسی هسته ای 
دانش��گاه ش��هید بهش��تی به عضویت هیئ��ت علمی آن 

درآمد. 
پس از فراغت از تحصیل در دانش��گاه امی��ر کبیر به عنوان 

عضو هیات علمی مشغول به کار شد . 
دکتر ش��هریاری دروس��ی همچون فیزیک عمومی و پایه، 
فیزیک راکتور و دینامیک راکتورهای هسته ای را تدریس 
می کرده و چهار کتاب مرتبط با حوزه کاری خود و چندین 
مقاله بین المللی در زمینه مهندس��ی هسته ای در مجات 

معتبر به چاپ رسانده است.
دکتر مجید ش��هریاری صبح روز دوشنبه 8 آذر ماه 89 در 
بلوار ارتش مورد س��وء قصد قرار گرفت و به مقام ش��هادت 

نایل آمد. 
دکتر قاس��می همسر استاد ش��هریاری که در دانشگاه 
هم همکار او ب��وده در خصوص این ش��هید می گوید: 
مجی��د آنقدر انس��ان با اخاق��ی بود که ع��اوه بر بعد 
علم��ی از نظر اخاق��ی هم همکاران و دانش��جویان از 
او درس م��ی گرفتند و م��ن چون هم��کار مجید بودم 
این مطلب را عما در دانش��گاه مش��اهده می کردم به 
همین دلیل اگر یک مجید ش��هریاری از دست ما رفت 
در آینده ای نزدیک ش��هریاری ه��ای فراوانی تربیت 

خواهند ش��د . 
می افزاید شهریاری شدن خیلی س��خت نیست فقط باید 

مقداری مراقب رفتار و احواالت درونی خود بود .

به امید چه کسي نشسته ایم
شهید منصور سّتاری

امیر سرلش��کر منصور س��تاری خواص س��ال ۱۳۲7 و در 
روس��تای ولی آباد ورامین و در خانواده ای متوس��ط به دنیا 

آمد.
ایش��ان دوران ابتدایی را در مدرس��ه ولی آباد ورامین 

و دوران تحصیات متوس��طه را در روس��تای پویینک 
باقرآب��اد به پایان رس��انید. در س��ال ۱۳4۶ ب��ا پایان 
رد  یافت��ن تحصی��ات متوس��طه و اخ��ذ دیپل��م وا
دانش��کده افس��ری )دانش��گاه افس��ری امام علی )ع( 
فعلی( ش��د و پس از پایان دوران آموزش��ی، به درجه 
س��توان دومی نایل گشت. سال ۱۳۵۰ برای گذراندن 
دوره  عمل��ی کنترل رادار راهی کش��ور آمریکا ش��د و 
پس از یک س��ال به ایران بازگش��ت و به عنوان افس��ر 
رهگی��ر نیروی هوایی مش��غول به کار ش��د. در س��ال 
۱۳۵4 در کنکور سراس��ری ش��رکت کرد و در رش��ته 
ب��رق و الکترونیک پذیرفته ش��د، اما با ش��روع جنگ 
ای��ران و عراق در حالی که بی��ش از چند واحد به پایان 
تحصیات دانش��گاهی اش باقی نمانده ب��ود، تحصیل 
در دانش��گاه را رها ک��رده و به رس��ته  نظامی خود در 

نیروی هوایی بازگش��ت.
او در س��ال ۱۳۶۲ به دلیل کارایی و لیاقتی که از خود نشان 
داده بود به س��مت معاونت عملیات پدافن��د نیروی هوایی 
منصوب شد. س��ال ۱۳۶4 زمان ارتقای او به سمت معاونت 
طرح و برنامه نیروی هوایی بود. س��رانجام در بهمن ۱۳۶۵ 
به فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اس��امی ایران 
منصوب ش��د و تا پایان عمر خود عهده دار این مس��وولیت 
بود؛ و س��رانجام در حالیکه 4۶ سال داشت، در دی ۱۳7۳ 
در سانحه س��قوط هواپیما در نزدیکی فرودگاه اصفهان به 
همراه تعدادی از افسران بلندپایه نیروی هوایی به شهادت 

رسید.
ش��هید س��تاری در جایی می گوید:”... ما باید این واقعیت 
را بپذیریم ک��ه در یک مرحله اي قرار گرفت��ه ایم که دیگر 
امریکایي و انگلیس��ي نمي آید براي م��ا کاري کند. پس به 
امید چه کس��ي نشس��ته ایم؟ ما خود باید با تاش پیگیر، 
کارهاي خ��ود را انجام دهیم و نتیج��ه کارهایمان را هم به 
آیندگاني ک��ه بعد از ما م��ي آیند منعکس کنی��م تا راه را 

اشتباه نروند...   

بارانهای مستمر شبانه ش��هر را به یک جبهه 
تمام عیار تبدی��ل کرده ب��ود. در آن غوغای 
طوفان��ی که م��رگ و زندگی و ع��زت و ذلت 
در هم آمیخته بود، ش��رف و غیرت مدافعان 
سردش��ت اعم از بومی و غیربومی آرامشی را 

به منطقه داده بود.
نقش حاج حس��ن ش��اطری در این تجمیع 
نیروها از همه پررنگتر بود. ش��اید در بسیاری 
از مایحتاج روزم��ره ی اداره جنگ و منطقه با 
مش��کل جدی مواجه بودیم ول��ی صبوری و 
اخاق گش��اده رویی حاج حسن تمامی این 
مشکات را سهل و آس��ان می نمود. محافل 
وعظ و دع��ا و نماز جماع��ت و روابط عمومی 
گس��تردۀ ایش��ان در بین نیروه��ا نمونه بود 
ارتباط با مسووالن پش��تیبانی کننده جنگ 
در ش��هرهای عقبه و حس��ن خلق و شیرین 
زبانی حاج حسن شاطری سیل عظیم کمکها 
و هدایای مردمی را به سردشت سرازیرکرده 
بود. در سخت ترین شرایط، جنگ و حمات 
هوایی و توپخانه ای و شیمیایی و درگیریهای 
محورهای مواصاتی هرگز بر روحیۀ بشاش 

حاج حسن تأثیری نمی گذاشت.

سرداری فرامرزی
ضرورتهای خدماتی و مدیریتی باعث شد که 
شهید ش��اطری در مناطق دیگر نیز خدمات 
وس��یعتری را به نظام و ایران اسامی داشته 
باش��د و مدتی برای اج��رای کارهای عمرانی 
وخدماتی وکمک به س��ازندگی افغانستان، 
در کن��ار رهبر بی��داری این کش��ور مظلوم، 
شهید احمدشاه مس��عود قرار گیرد. و تجربه 
سردش��ت را نیز در آنجا پیاده کند.با شهادت 
احمدشاه مسعود، حاج حس��ن بسیار آزرده 
خاطر شد و افغانس��تان نتوانست از خدمات 
این س��ردار پاک اندیش چندان بهره ای ببرد 
و خیلی زود همانن��د آبی که بدنبال رودخانه 
و دریا می گردد، سردش��تی دیگر را در کناره 
های ش��رقی دریای مدیترانه به نام سرزمین 
لبنان پی��دا کرد و جای پای بزرگانی همچون 

امام موسی صدر و شهید چمران گذاشت. 

حضور در لبنان
پس از جن��گ ۳۳ روزه رژیم صهیونیس��تی 
علیه لبن��ان نیز که خرابی ه��ای زیادی را به 
بار آورد، مهندس ش��هید ش��اطری فعالیت 
زی��ادی برای بازس��ازی مناط��ق جنوب این 
کش��ور داش��ت و بدون هیچ چشمداش��تی 
راهها، جاده ها، پ��ل ها و مراکز مختلف لبنان 

را بازسازی کرد.
خاصه آنکه پس از پایان جنگ، هیات ایرانی 
بازسازی لبنان به ریاست سردار شهید حسن 
ش��اطری عازم جنوب این کشور شد و صدها 
طرح در بس��یاری از زمینه ها اعم از مذهبی، 
آموزشی، فرهنگی ، توسعه و زیرساخت را در 

لبنان به انجام رساند.
از جمله اقدامات وی بازس��ازی کلیس��اهای 
جنوب لبنان و بازسازی و تعمیر راه ها و پل ها 
و همچنین س��اخت مس��جد ق��دس در مرز 

اسرائیل و لبنان است.
ویرانی های لبنان درجن��گ ۳۳روزه با رژیم 
صهیونیس��تی نیاز ب��ه س��ازندگی جهادی 
داش��ت که ای��ن توفیق نصیب حاج حس��ن 
ش��د و او از ط��رف دولت جمهوری اس��امی 
ایران مسوولیت بازس��ازی ویرانه های لبنان 

شده بود.
زندگی او مصداق واقعی عقی��ده و جهاد در راه 
حق  بود.شاید کمتر روزي را پیدا مي کردید که 
سردار شاطري در  بیروت و دفتر کارش باشد،او 
کس��ي بود که پا به پاي مقاومت اسامی لبنان 
در صحنه حضور داش��ت.به دورترین نقطه در 
جنوب این کش��ور مي رفت و حت��ي در نقطه 
تماس و نقطه صفر مرزي با رژیم صهیونیستي 

هم خدمت رساني مي کرد.
شهید شاطری خود در خصوص  ارتباط قلبی 

مردم لبنان با ایران می گوید:
»م��ن ۱7 آوری��ل ۲۰۰۶ و تنه��ا اندکی پس 
از پای��ان جنگ ۳۳ رژیم صهیونیس��تی علیه 
لبن��ان وارد لبنان ش��دم. اولی��ن بازدیدم از 
جنوب لبنان به طرف منطق��ه »ناقوره« بود. 
آنجا صحن��ه ای تاریخی برای من اتفاق افتاد. 
به همراه یک هیئت رس��می از جنوب لبنان 

بازدید م��ی کردیم. هن��وز باقیمانده عناصر 
رژی��م صهیونیس��تی در منطقه بودن��د و ما 
اطاع نداش��تیم که منطقه آلوده است. برای 
بازس��ازی حجم خس��ارت ها وارد روستایی 
شدیم. ابتدای روس��تا چند خانه خراب شده 
بود و من که دوربین به همراه داشتم از ماشین 
پیاده ش��دم تا تعدادی عکس بگیرم. حدودا 

۲۰۰ ال��ی ۳۰۰ مت��ر آن طرف ت��ر پایگاهی 
متعلق به ارتش لبنان ب��ود که کاما تخریب 
ش��ده بود. ما تحرکی در آن پایگاه مش��اهده 
کردیم و گم��ان کردیم ک��ه نیروهای ارتش 
لبنان هستند. در حال عکس گرفتن بودم که 
خانمی با سرعت از داخل روستا خودش را به 
ما رساند و به ما گفت: »سریعا از منطقه خارج 
شویم.« وقتی دلیل این حرف را سوال کردیم 
گفت: »داخل این روستا هنوز آثاری از عناصر 
صهیونیس��ت ها هستند و مردم روستا نگران 

جان شما هستند«
هنوز ما هیچ کاری نکرده و بازس��ازی را هنوز 
ش��روع نکرده بودیم. تنها ۲ روز از حضور من 
در لبنان می گذش��ت. من می خواهم بگویم 
»اگر خواسته باش��یم محبتی که مردم لبنان 
به ما، که از ایران برای بازسازی مناطق آسیب 
دیده از جن��گ ۳۳ روزه به لبنان رفته بودیم، 
دارند را به کمک های جمهوری اس��امی به 
لبنان ربط دهیم، ظل��م بزرگی به مردم عزیز 
لبن��ان کردیم. ارتباط و عاق��ه و محبت بین 
ما و مردم لبنان عقیدتی و از س��ر احس��اس 

برادری است.«
عباس گل��رو کاردار س��فیر وقت  ای��ران در 
لبنان در خصوص خدمات مهندس ش��هید 
حس��ن ش��اطری می گوید: هیات بازسازي 
تجهیزاتش��ان را جایي نصب کرده بودند که 
به رژیم صهیونیستي بگویند ما ترسي از شما 
نداری��م و در نقطه مماس با س��رزمین هاي 
اشغالي آمده ایم و کارمان را انجام مي دهیم. 
نیروه��اي بی��ن الملي حافظ صل��ح هم آنجا 
حضور داش��تند.همانجا اتفاقاتي افتاده بود و 
نیروهاي اس��رائیلي آمده بودند و حس��اس و 
ناراحت ش��ده بودند و یک مقدار شلوغ کرده 
بودند و تیراندازي هم ک��رده بودند.بچه هاي 
هیات بازس��ازي هم نگ��ران از اینکه چگونه 

اوضاع را جمع کنند .
نیروهاي بین المللي آمده بودند و به بچه هاي 
بازسازي گفته بودند که خواهش ما این است 
که ش��ما بروید و یک چند روزي دور باش��ید 
تا م��ا آرامش را برق��رار کنیم و بع��دا ببینیم 
که چه مي ش��ود اینجا انجام داد. اما س��ردار 

ش��اطري گفته ب��ود نه، ما اینج��ا کار خاصي 
انجام نمي دهیم،جز اینکه بازسازي مي کنیم 
و داری��م ج��اده مي زنیم. نکته جال��ب اینکه 
آنها در نقط��ه مرزي و در کنار س��یم خاردار 
مش��غول احداث پیاده رو بودن��د و یک جاده 
خیلي خوب و استراتژیکي را تاسیس کرده و 
در کنار آن پیاده رو س��اخته بودند یعني یک 
زیباسازي ش��هري انجام دادند و این ناشي از 
شجاعت سردار ش��اطري بود و اینکه هراس 
در دل ایش��ان نبود که من رفت��ه ام آنجا و در 
نقطه صفر مرزي با رژیم صهیونیستي مواجه 
مي ش��وم. آنچه رژیم صهیونیس��تي بیش��تر 

آسیب مي دید از همین کارهاي رواني بود.
مث��ل قضیه پارک مارون ال��رأس که به پارک 
ایران معروف است. یک روزي سردار شاطري 
گفتن��د من یک بلن��دي  را در جنوب دیده ام 
و دارم فک��ر مي کنم که بتوان��م آنجا را تبدیل 
به یک پارک کنم. چنان با ش��وق و احس��اس 
خوش��حالي حرف مي زدکه ان��گار نمي تواند 
آن ش��ب بخوابد و باید کارش را شروع کند و 
ثمره اش را ببیند. مي گفت :من دارم فکر مي 
کنم اگر بش��ود اینجا را بتوان��م تبدیل به یک 
پارک کنم و پرچم جمهوري اس��امي ایران 
را اینج��ا به اهتزاز در بی��اورم چه کار منحصر 
به فردي مي شود. زمان زیادي نگذشت،یک 
هفته دو هفته بعد ما ش��نیدیم که دس��تگاه 
آورده اند و کل تپه را به هم زدند و کار را شروع 
کردن��د. خیل��ي از هیات هاي رس��مي و غیر 
رسمي و راهیان نور که مي آمدند آنجا ،یکي از 
جاهایي که ما آنها را مي بردیم همان »پارک 
مارون الراس«و یا »پارک ایران« بود که وسط 
این پارک سمبل قدس را به عنوان نماز خانه 
طراحي کرده ان��د و باالي پ��ارک هم پرچم 
ایران و کنارش هم یک دیده باني مرتفعي که 
باالي آن دوربین نصب ک��رده بودند و هیات 
ها و م��ردم و مردم لبن��ان از طوایف مختلف 
که مي آمدند مي آیند و ت��ا عمق اراضي رژیم 

صهیونیستي را مي بینند.
تفریحات ش��به نظامي هم ب��راي آنجا تدارک 
دیدن��د. پینت ب��ال راه اندازي کردن��د و راپل 
هم بس��ته بود و بچه هایي که مي خواس��تند 

هم تفریح م��ي کردند و هم آم��وزش نظامي 
مي دیدند.یکي دیگر از کارهاي جالب ش��هید 
ش��اطري این بود که کلبه ها و آالچیق هایي را 
در این پارک درس��ت کرده و هر کدام را به نام 
یکي از استان هاي ایران نامگذاري کرده بودند. 
جاي جاي امروز لبنان م��ی توان رد پاي این 
سردار مظلوم را دید. شهید شاطری مي گفت 
براي م��ن فرقي نمي کند ک��ه کاري که دارم 
انجام مي دهم، مسجد است یا کلیسا، مدرسه 
اسامي اس��ت یا مدرسه مسیحیان، مهم این 
اس��ت که خدمت به انس��ان مي کن��م و همه 
اینها محروم هس��تند. آن فرد مس��یحي هم 
که در آنجا زندگي مي کند تحت فشار و ستم 

وحمات رژیم صهیونیستي است.
 

 نحوه شهادت 
مهندس ش��هید حسن شاطری، رئیس ستاد 
بازس��ازی لبنان، پس از س��ال ها مجاهدت 
روز س��ه ش��نبه ۲۵ بهمن ماه ۱۳9۱  در راه 
بازگشت از دمش��ق به سمت بیروت در خاک 
سوریه توسط عوامل رژیم صهیونیستی مورد 
هدف و حمله تروریستی مستقیم قرار گرفت 

و به مقام واالی شهادت رسید.
تقریبا تمامی خبرگزاری های مطرح داخلی 
و خارجی خبر شهادت ایش��ان را منتشر و به 
تحلیل آن پرداختن��د. هرچند اخباری ضد و 
نقیض درباره نحوه ش��هادت شهید شاطری 
منتش��ر ش��د اما غضنفر رکن آبادی س��فیر 
ای��ران در بیروت اعام کرد ک��ه این اخبار به 
هی��چ وجه صحت ندارد به ویژه خبر منتش��ر 
شده از سوی گروه موس��وم به» ارتش آزاد« 
که مدعی شده حس��ام خوشنویس، »حسن 
ش��اطری « در حمله هوای��ی دو هفته پیش 
رژیم صهیونیس��تی به منطقه »جمرایا« در 

»ریف« دمشق شهید شده است.
پیک��ر این ش��هید دو روز پس از ش��هادت در 
ش��هرک ش��هید محات��ی تهران ب��ا حضور 
مقامات کشوری و لشکری و حضور گسترده 
مردم تش��ییع ش��د. پیک��ر پاک��ش در گلزار 
شهدای س��منان درکنار س��ایر همرزمانش 

آرام گرفت. 

 

براي من فرقي نمي کند که 
کاري که دارم انجام مي دهم، 

مسجد است یا کلیسا، 
مدرسه اسالمي است یا 

مدرسه مسیحیان، مهم این 
است که خدمت به انسان 

مي کنم و همه اینها محروم 
هستند. آن فرد مسیحي هم 
که در آنجا زندگي مي کند 
تحت فشار و ستم وحمالت 

رژیم صهیونیستي است
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ویژه نامه روز مهندسیرپرتاژ آگهی

نگاهی گذرا به تاریخ و فرهنگ غنی ایران و جلوه های بدیع معماری آن نشان از همت واال و اندیشه ژرف مهندسان و 
معماران کشورمان دارد.متخصصانی که با جستاری ساده در هر یک از آثارشان می توان به عزم آنها برای تعالی هنر 

این سرزمین پی برد.گفت و گوی ما با دکتر گالبچی بخشی از جایگاه غنی تمدن ایرانی و اسالمی را تبیین می کند:
درباره دکتر گالبچی:

پروفسور محمود گالبچی استاد پایه 39 دانشكده معماری دانشگاه تهران، چهره ماندگار جمهوری اسالمی ایران 
در معماری و مهندس�ی راه و س�اختمان و دارای کرسی یونس�كو در معماری و بنیان گذار دانش�گاه معماری و هنر پارس می باشد. وی تا 
کنون موفق به کس�ب عناوینی همچون”استاد نمونه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کش�ور” و”پژوهشگر برجسته دانشگاه های 

کشور”و “استاد نمونه دانشگاه تهران” ونیز “مهندس نمونه کشور”گردیده است.
پروفس�ور محمود گالبچ�ی دارای آثار و تالیفات متعددی از جمله 40 جلد کتاب در زمینه س�ازه و معماری و مدیریت پروژه هس�تند که 
بس�یاری به عنوان کتب درسی دانش�گاه ها به چاپ های پانزدهم و بیشتر رس�یده اند و تا کنون 15 عنوان از این کتاب ها به عنوان کتاب 
س�ال جمهوری اسالمی ایران و یا کتاب برگزیده دانشگاهی انتخاب و معرفی شده اس�ت . تاسیس رشته های متعدد دانشگاهی، انتشار 

بیش از 140 مقاله علمی بین المللی و ملی و اجرای ده ها طرح تحقیقاتی از سایر فعالیت های ایشان است.

آقای دکتر، هنر و معماری گذشته 
ما بر چ�ه پایه هایی اس�توار بوده 

است و دلیل پر افتخار بودن آن چیست؟
ایرانیان از دیرب��از در خلق آثار هنری 
ش��وق وافر داش��ته اند و به مدد ذوق 
خ��دادادی توفی��ق یافته اند برجس��ته ترین و 
پرش��کوه ترین پدیده های هن��ر و معماری را به 
جهان عرضه دارند و نام هنر را با نام ایران همراه 
کنند. ش��گفتی های مس��جد جام��ع اصفهان، 
طراحی بدیع مسجد گوهرش��اد، محراب روح 
پرور و دلنواز مس��جد ش��یخ لطف اهلل، طاق ها، 
ایوان ه��ا، رواق ها و شبس��تان های حرم مطهر 
رضوی، نقش ه��ای بدیع و رنگ ه��ای دلپذیر 
کاشی کاری های آن فضای ملکوتی، همه نشان 
از ش��کوه عشق و عرفان انس��ان هایی دارد که با 
قصد تق��رب به درگاه باری تعالی از تمام وجود و 
هس��تی خویش برای خلق این آث��ار بدیع بهره 
جس��ته اند. اینجاس��ت ک��ه معرفت ب��ه وجود 
پروردگار سرچشمه الهام گردیده است و ایمان 
آفریننده هنر شده است. ش��کوه و عظمت این 
آثار برخاس��ته از عش��ق به حقیق��ت و زیبایی، 
ایمان به راس��تی و کمال و عرف��ان به ذات حق 

سبحانه و تعالی است.
مناره های بلن��دی که صوت دل انگی��ز اذان را 
در پهنه بی کران آس��مان طنین انداز می کنند، 
شبس��تان های نیم��ه تاریکی ک��ه دل و روح و 
اندیشه نمازگزاران را به خلوت خود می خوانند 
و او را به عالم ملکوت می برند، ایوان های بلندی 
که در می��ان مناره ها س��یمای نورانی مومنانی 
را ب��ه خاطر می آورند که دس��ت نی��از به درگاه 
پروردگار متع��ال بلند ک��رده و طلب رحمت و 
مغف��رت می نمایند، هم��ه نمونه هایی از ارزش 
هن��ر و معماری ای��ن مرز و بوم و نش��ات گرفته 
از ظرافت فکر و پاکی احس��اس، همراه با درک 
حقیق��ت و میل به کمال و عش��ق ب��ه زیبایی، 
راس��تی و حقیقت در مردم این سرزمین است. 
و اینچنی��ن اس��ت که جهان متم��دن در طول 
هزاران س��ال نبوغ مردم این س��رزمین را برای 
درک زیبایی و خلق چنین آثار برجس��ته  هنر و 

معماری ستوده است.

برخی می گویند معماري اسالمي 
برگرفته از معماري گذش�ته خود 
ای�ران ب�وده است.ش�ما چ�ه تعریفی از 

معماری اسالمی دارید؟
معم��اري اس��امي اساس��اً ب��ه معنی 
معم��اری مبتن��ی بر اص��ول، ضوابط و 
مبانی اندیشه اسامی است. در مواردی معماری 
اسامی به معنی معماری سرزمین های اسامی 
به کار برده می شود که با این تعبیر می توان از آن به 
عنوان معماری مسلمانان یاد کرد. سابقه و تاریخ 
شکوهمند ایران در معماری پس از پذیرش اسام 
توسط ایرانیان موجب گسترش معماری بر اساس 
باورهای اس��امی و عملکردهای معماری جدید 
منطبق بر اندیش��ه های نوین جامعه شد. به این 
ترتیب مي ت��وان معم��اري اس��امي در ایران و 
کشورهای دیگر متاثر از معماری ایران را در امتداد 

معماري ایران دانست.   

ن  دا ش�ما در مالق�ات اس�تا
دانشگاه های کشور با مقام معظم 
رهب�ری در مردادم�اه س�ال 92 هن�ر و 
معماری ایران را نماد تمدن اسالمی ایران 
معرفی کردید.ممكن اس�ت در مورد این 

موضوع توضیح بیشتری بفرمایید.
بدون تردید هنر و معماری کش��ور ما 
نماد تمدن اس��امی ایران است. این 
حقیقت را نه تنها باید در کاس های درس هنر 
و معماری تدری��س نمود، بلکه بای��د به عنوان 
بخش��ی از دانش و فرهنگ عمومی، ملت بزرگ 
ایران را ازطریق صدا و س��یما و سایر رسانه ها، از 
عم��ق آن و از عظمت و بزرگی تمدن اس��امی 
ایران و آثار س��یزده هزار هنرمند و دانش��مند 
دوران اس��امی در ای��ران آگاه س��اخت. ملت 
بزرگ ایران باید بدانند که طراحی هوشمندانه، 
دقیق و عالمانه مس��جد امام اصفهان افتخاری 
اس��ت بزرگ برای هنر، معماری و مهندس��ی 
ایران. باید گنبد س��لطانیه اولین گنبد آجری با 
روش��ی نوین که مبنای طراحی و س��اخت آثار 
بزرگ معماری مغرب زمین همچون کلیس��ای 
جامع فلورانس بوده است را به خوبی شناخت و 
به جهانیان شناس��اند. مسجد جامع اصفهان با 
چهار ایوان در حیاط مرکزی و مدرسه چهارباغ 
با زیباترین گلدسته های دنیای اسام بر تارک 
معماری جهان می درخشد. میدان نقش جهان 
اصفه��ان، از بزرگتری��ن میدان ه��ا در تاری��خ 

شهرسازی جهان، با طراحی بی نظیر و شگفت 
انگیز خود مجموعه کامل��ی از بناهای مذهبی، 
حکومت��ی و بازار را در اوج زیبایی در درون خود 
جای داده اس��ت. هر یک از این آثار نشانه ای از 
بزرگی، ش��کوه و عظمت تمدن اس��امی ایران 
است. در همین راس��تا باید بر شکوه و شگفتی 
حرم مطهر رضوی ، رمز ورازهای مسجد جامع 
اردس��تان، جذابی��ت ب��ازار تبری��ز و کرمان و 
ش��گفتی های آثار هنرمندان دوران اسامی در 
ای��ران تاکید نمود. نه تنها دانش��جویان ما بلکه 
تمامی مردم ما باید پایداری و صابت سی و سه 
پ��ل، ظراف��ت و زیبایی پ��ل خواجو ای��ن آثار 
برجس��ته مهندس��ی پل در جهان را که از نظر 
فن��ی و تکنیک��ی، روش س��اخت، تناس��ب ها 
وپایداری بی نظیرن��د، بشناس��ند و بدانند که 
س��ازه های آبی شوش��تر )ک��ه این��ک میراثی 
جهان��ی ش��ناخته ش��ده اس��ت( پیش��گام 
فناوری  ه��ای مهندس��ی مناب��ع آب در جهان 
بوده اند، و این فقط بخش��ی از افتخارات بزرگ 
این سرزمین در عرصه هنر و معماری به عنوان 

نماد تمدن اسامی ایران است.

انق�الب اس�المی باع�ث چ�ه 
تحوالت�ی در ح�وزه هنر ش�د و 
دس�تاوردها و چال�ش های آن چ�ه بوده 

است؟
انقاب اسامی ایران نگاه به هنر را در 
جامعه م��ا متحول کرد. ابتذال هنر در 

جشن هنر شیراز که حتی به خیابان ها کشیده 
ش��ده بود جای خود را به هن��ر متعهدی داد که 
تبلور آن را می توان در آثار هنری بعد از انقاب 
و از جمل��ه در حماس��ه دف��اع مق��دس و نقش 
هنرمندان درثبت و ضبط و شناختن ارزش های 
ای��ن حماس��ه عظی��م از گرافیک تا س��ینما از 

نقاشی تا موسیقی مشاهده کرد.
در ش��رایطی ک��ه قب��ل از انقاب بس��یاری از 
خانواده ه��ای معتقد ب��ه فرزندان خ��ود اجازه 
تحصیل در رش��ته ه��ای هن��ری رانمی دادند، 
امروزه خانواده های متدی��ن و متعهد فرزندان 
خود را به تحصیل در رش��ته های هنری ترغیب 
می نمایند و این از نتای��ج ارتقای موقعیت هنر 

در کش��ور و نزدیک شدن به جایگاه حقیقی آن 
اس��ت. باید جامعه ما و بویژه تمامی هنرمندان 
و اهالی هنر در کش��ور قدر این نعمت را بیش از 
پیش بشناس��ند و از این موقعیت برای ارتقای 
جای��گاه هن��ر واقع��ی، متعهد و مردم��ی بهره 

گیرند.
به همی��ن دلیل تمامی هنرمن��دان واقعی باید 
از نعم��ت بزرگ انقاب اس��امی و فرصتی که 
اکن��ون در اختیار آنان قرار گرفته اس��ت برای 
گشودن دریچه ای نوین به سوی جایگاه واقعی 
هن��ر در ایران و جهان اس��تفاده کنن��د. این از 
دس��تاوردهای بزرگ امروز کشور در حوزه هنر 
و اندیش��ه می باشد که متاس��فانه گاه در میان 
انتقادات صحیح و غیر صحیح از اقتصاد و مانند 

آن از نظرها دور می ماند.

مشكالت ساختمان و مسكن در 
کشور چیس�ت و چگونه می توان 

برای رفع آن اقدام کرد؟
نیاز گس��ترده و روزافزون جامعه به 
س��اختمان و مس��کن، ض��رورت 
استفاده از سیس��تم های ساختمانی و مصالح 
جدید ب��ه منظ��ور ارتقای کیفیت س��اخت، 
افزایش س��رعت س��اخت، افزایش عمر مفید 
ساختمان ها، سبک سازی و افزایش مقاومت 
در برابر زلزله را بیش از پیش مطرح س��اخته 
اس��ت. از س��وی دیگر افزایش تولید صنعتی 
س��اختمان ها در مجموعه ساخت و سازهای 
کش��ور به منظور پاس��خ به نیازهاي کنوني و 
تامی��ن ظرفیت ب��راي نیازه��اي آینده یک 
ضرورت بش��مار مي رود. در این راس��تا ارتقا 
س��طح علم��ی و تخصصی جامعه مهندس��ی 
کشور و آش��نایی با سیستم ها و مصالح جدید 

ساختمانی امری اجتناب ناپذیر است.
حل مش��کاتی مانند زمان طوالنی اجرا، عمر 
مفید ک��م، هزینه زی��اد اجرای س��اختمان ها 

نیازمن��د ارایه راهکارهایی به منظور اس��تفاده 
عملی از سیستم های ساختمانی نوین و مصالح 
س��اختمانی جدید اس��ت. ضمن آن ک��ه باید 
گام های اساس��ی در مجام��ع علمی، تخصصی 
و حرفه ای در زمینه بازنگ��ري روش های نوین 
اجرای س��اختمان به منظور مطابقت این روش 
ها با معماري ایران و ش��رایط اقلیمي کش��ور و 
رسیدن به راهکارهای مناس��ب برای استفاده 
از این سیس��تم ها به  عنوان روش هاي مطابقت 
یافت��ه ب��ا ویژگي ه��اي فرهنگ��ي، اجتماعي، 
تاریخي و باورهاي مردم این سرزمین برداشته 
ش��ود. ای��ن اقدام��ات در دراز م��دت موجب 
رسیدن به شرایط اجرایی مطلوب، بهینه سازی 
ساخت، افزایش تولید صنعتی ساختمان و نیز 
افزایش تولید مسکن در کش��ور خواهد شد. از 
س��وی دیگر چنین تحوالتی موجب گسترش 
س��رمایه گذاری های زیربنایی و اصولی خواهد 
ش��د و این مهم جامعه را در رس��یدن به اهداف 
خود در بخش ساخت و ساز یاری خواهد نمود.

در همی��ن راس��تا اق��دام الزم ب��رای معرف��ی 
سیستم های نوین س��اخت برای تحقق اهداف 
ف��وق و به وی��ژه افزای��ش کیفیت س��اختمان، 
کاهش زمان و هزینه س��اخت، سبک س��ازی 
س��اختمان ها و اجرای س��اختمان های مقاوم 
دربرابر زلزله از س��وی دس��تگاه های اجرایی و 

نظارتی ضروری می باشد.
بهره گیري از فناوري هاي نوین وتولید صنعتي 
س��اختمان راه ح��ل اجتناب ناپذی��ر براي حل 
مشکل ساختمان و مس��کن در کشور می باشد 
و امی��د اس��ت اقدام��ات کارشناس��ی برنامه 
ریزی ش��ده از سوی ش��وراهای اسامی شهر، 
شهرداری ها  و سایر دستگاه های ذیربط گامي 
موثر در جه��ت ارتقای صنعت س��اختمان در 
ابعاد معم��اري و مهندس��ي، افزایش ظرفیت 
اجراي س��اختمان ها و بهره گی��ری صحیح تر 
و مناس��ب تر از مناب��ع و نیروهای انس��انی و در 

نهایت تامین مسکن مناسب در کشور  همراه با 
ارتقاء سیمای شهرها در کشور باشد.

کدام اقدام�ات بنیادین می تواند 
در دراز مدت رس�یدن به اهداف 

فوق را تضمین کند؟
ام��روز معماري و مهندس��ي کش��ور 
نیازمند یک حرکت اساس��ي و بزرگ 
در جهت تحقق اهداف و ضرورت هایی همچون 
تغییر در روش های متداول و سنتی ساخت،به 
کارگیری مصالح و فناوري هاي جدید ،ارتقای 
کیفیت س��اخت در کش��ور،افزایش عمر مفید 
ساختمان ها ،کاهش زمان ساخت ،بهینه شدن 
مصرف انرژي در ساختمان و کاهش هزینه های 
س��اخت مي باش��د و در ای��ن حرک��ت بزرگ 
بهره گیري از فناوري هاي نوین وتولید صنعتي 
س��اختمان راه ح��ل اجتناب ناپذی��ر براي حل 
مشکل س��اختمان و مس��کن در کشور خواهد 

بود.

چ�ه پیش�نهادهایی در زمین�ه   
ارتق�ای معماری و هن�ر ایران در 

حال حاضر دارید؟
پ��س از تهی��ه نقش��ه جام��ع علمی 
کش��ور ب��ا ت��اش ش��ورای انقاب 
فرهنگ��ی و جمع��ی از فرهیختگان کش��ور، 
این��ک بای��د در گام بعدی در ح��وزه هنر و به 
ویژه معماری و شهرس��ازی کشور با “تدوین 
س��ند تحقق معماری ایرانی- اسامی”برای 
ش��کل گیری مس��یر آینده معماری کش��ور 

ادامه یابد.
با توج��ه به نیاز مب��رم معماری و شهرس��ازی 
امروز به داش��تن هوی��ت ایرانی-اس��امی که 
متاسفانه در حال حاضر با آن فاصله بسیار دارد، 
پیش��نهادی ک��ه خدمت مقام معظ��م رهبری 
ارایه ش��د س��پردن وظیفه تدوین “سند تحقق 
معماری ایرانی-اس��امی” به ش��ورای انقاب 
فرهنگی بود ک��ه چنانچه به دنب��ال آن عملی 
س��اختن اهداف و برنامه های این س��ند هم در 
ابعاد آموزش��ی )در م��دارس و مراک��ز تعلیم و 
تربیت و دانش��گاه ها(، و هم در ابع��اد اجرایی و 
نظارتی )از طریق دس��تگاه های اجرایی ذیربط 
مانن��د وزارت کش��ور، ش��هرداری ها، وزارت 
راه، مس��کن و شهرس��ازی، مجامع حرفه ای و 
تخصصی و س��ازمان نظام مهندس��ی کشور( و 
هم در ابعاد سیاس��ت گ��ذاری و تدوین قوانین 
فراهم ش��ود می تواند رسیدن به جایگاه تمدنی 
ایران اسامی در حوزه معماری و شهرسازی را 
تضمین نماید و با توجه به تاثیر عمیق معماری 
بر س��بک زندگی، گامی بلند در راستای تحقق 

الگوی زندگی اسامی- ایرانی باشد.
پیش��نهاد دیگر در زمینه “ارزیاب��ی همه جانبه 
آموزش هنر در کشور” بود. به دنبال رهنمودهای 
مقام معظم رهبری در زمینه تحول و ارتقای علوم 
انس��انی و آغاز این حرکت در کش��ور، هم اکنون 
“ارزیابی همه جانبه آموزش هنر در کش��ور” یک 
نی��از مبرم در حوزه هنر اس��ت. فاصل��ه  ای که در 
بعضی م��وارد میان بخش��ی از ارزش های نظام و 
بعضی حوزه های هنر در کشور مشاهده می شود 
را می توان ب��ا “ارزیابی همه جانبه آموزش هنر در 

کشور” توسط نهادهای مسوول برطرف کرد.
پیش��نهاد س��وم در مورد کمیت��ه فرهنگ و 
تمدن اسام و ایران )از کمیته های شورای 
انقاب فرهنگ��ی( بود. در س��ال های اخیر 
کمیت��ه فرهن��گ و تم��دن اس��ام و ایران، 
نقش موث��ری در پرداختن به آث��ار تمدنی 
ای��ران در دوران اس��امی و ب��ه طور خاص 
معماری و هنر ایران داش��ته اس��ت. تقویت 
نق��ش ای��ن کمیته ک��ه متش��کل از جریان 
های موثر فرهنگی کش��ور و شخصیت  های 
برجس��ته حوزه تفکر و اندیش��ه می باش��د، 
می توان��د در جه��ت تعیین خط��وط کلی، 
همچنی��ن سیاس��تگزاری، جهت ده��ی و 
هدای��ت فعالیت ه��ای فرهنگ��ی در ح��وزه 
معم��اری و هنر منطبق بر اه��داف فرهنگی 

کشور، بسیار موثر و راهگشا باشد.
شایس��تگی ملت ب��زرگ ای��ران همچنانکه در 
طول قرن های متمادی حیات پرثمرش اثبات 
نموده حرک��ت در قله های علم��ی و هنری در 
گس��تره پهناور گیتی اس��ت. ام��روزه باید در 
اندیشه گش��ودن افق های جدید در حوزه هنر 
و معم��اری، گس��ترش مرزهای دان��ش و فتح 
قله ه��ای علم و هن��ر و فن��اوری در جهان بود و 
برای تحق��ق آن با تمام توان ت��اش نمود. این 
س��رزمین و مردم آن باید پیش��گام و پرچمدار 

حرکت های علمی و هنری در جهان باشند.  

چهره ماندگار در معماری و مهندسی راه و ساختمان:

برای گشودن افق های جدید 
در هنر و معماری، تالش کنیم

گفت و گو

 حل مشكالتی مانند زمان 
طوالنی اجرا، عمر مفید کم، 

هزینه زیاد اجرای ساختمان ها 
نیازمند ارایه راهكارهایی 
به منظور استفاده عملی از 

سیستم های ساختمانی نوین و 
مصالح ساختمانی جدید است

مهندس سید مهدي میرفندرسكی
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسي 

ساختمان خراسان رضوي
ز  ا یک��ی 
یل  مس��ا
مهم��ی که 
ه��ه  د ر  د
ه��ای اخیر 
توجه  د ر مو
ن  هم��گا
ر گرفته  قرا
اس��ت ، بحث توج��ه به نحوه توس��عه 
ساخت وس��از با نگاه همه جانبه است تا 
بتوان از تلفیق تمامی عرصه ها ش��امل 
مس��ایل کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، 
زیست محیطی، دسترسی و ترافیک و 
... به نظام ساخت و ساز بهتر و منطبق با 

شرایط محیطی و بومی برخوردار شد.
بدین منظور نقش مهندس��ان در تهیه 
طرح های فرادس��ت ازجمله طرح های 
کالب��دی مل��ی ، آمای��ش س��رزمین ، 
ناحی��ه ای و مجموعه ش��هری ، جامع 
ش��هری ، تفصیلی ، هادی روس��تایی ، 
آماده س��ازی زمین ، تفکی��ک اراضی 
شهری ، انطباق کاربری اراضی شهری 
تا س��ایر طرح های موضعی و موضوعی 
که از مقی��اس کان یعنی اس��تان ها ، 
شهرستان ها ، شهرها آغاز می شود و تا 
حد تک بنا و س��اختمان معنا می یابد ، 

موضوعی مهم قلمداد می شود.
ای��ن مس��اله براس��اس اس��ناد قانونی 
همچون  مباحث بیس��ت و ی��ک گانه 
مق��ررات مل��ی ب��ه اش��خاص حقیقی 
وحقوقی واجد صاحیت واگذارش��ده 
اس��ت که تاثیر اجرای تم��ام طرح ها و 
برنامه ها در س��اختار 
و س��ازمان شهرهای 
کش��ور نمود زحمات 
متخصص��ان هف��ت 
رش��ته تخصص��ی و 
پیگیری تحقق کامل 
آن از اهداف سازمان 
نظام مهندسی استان 
نیز م��ی باش��د. این 
طرح ه��ا و برنامه ها 
براي تأمین آس��ایش 
و رف��اه ش��هروندان 
تهیه مي شوند و همه 
ما و ب��ه ویژه مدیریت 
ش��هری بای��د تاش 
کنیم که این طرح ها 
به درستي اجرا شوند 
و از سویی دیگر مردم 
باید خ��ود را در برابر 
ش��هر و ش��هروندان 
دیگر مسوول بدانند و 
ضمن احترام به شهر، 
در خصوص اقدامات 
مخ��رب و س��اخت و 
ساز هاي غیرمجازي 
که برخ��اف قوانین 
ومق��ررات وط��رح 
های فرادس��ت انجام 
ا  مي ش��ود خ��ود ر
مسوول بدانند و بدین 
ترتیب ، سیاست های 
کان کش��ور ، ک��ه   
همان مردم محوري 
و ش��هروند مداري در 
زندگي شهري است 

محقق شود.
لذا گرامیداش��ت روز 
مهن��دس ، عامل��ی در راس��تای تقدیر 
از زحمات این قش��ر جامعه می باش��د. 
به امی��د روزی که جای��گاه مهندس و 
مهندس��ی به درجه عالی خود در نظام 

کشور دست یابد.

ساختار شهر متاثر از حضور 
مهندسان

یادداشت

 نقش مهندسان 
در تهیه طرح های 
فرادست ازجمله 

طرح های 
کالبدی ملی ، 

آمایش سرزمین 
، ناحیه ای و 

مجموعه شهری 
، جامع شهری ، 
تفصیلی ، هادی 

روستایی ، آماده 
سازی زمین ، 

تفكیک اراضی 
شهری ، انطباق 
کاربری اراضی 
شهری تا سایر 

طرح های موضعی 
و موضوعی که 

از مقیاس کالن 
یعنی استان ها 
، شهرستان ها ، 
شهرها آغاز می 

شود و تا حد تک 
بنا و ساختمان 
معنا می یابد ، 

موضوعی مهم 
قلمداد می شود

محسن قناویزچی
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رپرتاژ آگهی ویژه نامه روز مهندسی

همزمان با پنجم اس��فند، روز مهندسی از کتاب و سردیس خواجه نصیر 
الدین طوسی ؛ دانشمند شهیر ایرانی رونمایی خواهد شد.

علی س��یفی ؛ عضو هیات مدیره س��ازمان نظام مهندس��ی س��اختمان 
خراس��ان رضوی با بیان این مطلب اظهار داش��ت: معموالً دانش��گاه ها، 
مراک��ز آموزش عالی و س��ازمان های نظام مهندس��ی، کتاب هایی را در 
حوزه های مهندسی و تخصصی منتش��ر می  کنند ولی کمتر به بزرگان 
مهندس��ی ایران زمین و انتقال افتخارات ایشان به نسل کنونی پرداخته 

می شود.
بر این اس��اس و با توجه به وجود دانش��مندان و مفاخر نامی بی شمار در 
گذشته و حال که همچون ستارگانی پرفروغ بر تارک آسمان ایران زمین 
می درخشند،  بر اساس طرحی پژوهشی زندگی نامه و فعالیت های علمی 
شاخص پدر مهندسی ایران – خواجه نصیر الدین طوسی - مورد واکاری 
مجدد قرار گرفته و به این مهم پرداخته ش��د؛ ضمنا نتایج این پژوهش ها 
در قالب داستانی منتشر می شود تا ضمن جذابیت، امکان ایجاد ارتباط و 

انتقال یافته ها به مخاطبان با سنین مختلف وجود داشته باشد.
این استاد دانشگاه خاطر نشان س��اخت: خواجه نصیرالدین طوسی، در 
علوم مختلف، سرآمد روزگار بوده است ضمن آنکه محققان علوم دینی او 
را دین پژوهی متقی می دانند که آثار و عقایدش در بزنگاه تاریخ، تأثیری 
انکارنش��دنی بر تاریخ شیعه داشته اس��ت. ریاضیدانان، او را دانشمندی 
می دانن��د که با اب��داع روش هایی ن��و، افق هایی تازه پی��ش روی دانش 
ریاضی گشود. اهالی حکمت و فلسفه او را حکیمی فیلسوف می دانند که 
قدم های بزرگی در آنچه امروز »علوم انسانی« خوانده می شود، برداشت 
و مهندسان، او را پدر دانش مهندسی ایران می دانند؛ و خواجه نصیر این 

همه هست و همه، این نیست.
مدیر طرح کتاب خواجه نصیر الدین طوس��ی در ادامه افزود: اثر حاضر، 
یک کتاب تاریخ نیس��ت، بلکه داستانی اس��ت که بر اساس تاریخ روایت 

ش��ده اس��ت و حقیقت آن که هیچ داس��تانی نمی تواند همه وجوه یک 
ش��خصیت تاریخی را در خود نمای��ان کند؛ به ویژه اگر آن ش��خصیت، 

بزرگ مردی هم چون خواجه نصیرالدین طوسی باشد.
وی یادآور ش��د: در این کتاب تاش شده اس��ت تا چهره ای که از خواجه 
در داستان روایت می شود، چهره ای دست یافتنی باشد؛ دانشمندی که 
در س��ایه تاش ها و تدبیرها، از هر تهدیدی ک��ه روزگار پیش می آورد، 
فرصتی برای حفظ و حراست دین و دنیا و آبادانی و اعتای این سرزمین 
می س��ازد. با این همه، رازه��ای فراوانی در پ��س مجاهدت های علمی 
خواجه طوس��ی پنهان اس��ت که کش��ف آن ها جز به م��دد پژوهش در 

برگ های رنگ پریده کتاب تاریخ میسر نمی باشد.
وی همچنین گفت: این کتاب و این داس��تان به بهان��ه نقش خواجه در 
علوم »مهندس��ی« فراهم آمده است و این تأثیر تا آن جاست که به پاس 
تاش های علمی وی در زمینه های مهندس��ی، در تقویم رسمی کشور 
ایران، سالروز تولد خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان »روز مهندسی« 

نام گذاری شده  است.
دکتر س��یفی همچنین در خصوص چگونگی س��اخت سردیس خواجه 
نصیر الدین طوس��ی نیز گفت : برای این منظور طرح پژوهش��ی تعریف 
و تصاویر منس��وب به خواجه و اس��ناد معتبر در زمینه های فرهنگ، نوع 
پوش��ش و ... آن دوره  تاریخی مطالعه و بررسی شد و  از طرفی با توجه به 
ساخت تعدادی س��ردیس برای خواجه نصیرالدین، این آث��ار هم مورد 
بررس��ی دقیقی قرار گرفت.سپس بر اس��اس تصاویر منسوب به خواجه 
طوس��ی و در نظر گرفتن جای��گاه ویژه خواجه به عنوان مش��اور هاکو، 
طرحی توصیفی تهی��ه و با توجه به مذاکرات متعدد با اس��تادان فن، در 
نهایت ساخت س��ردیس به استاد صالح موسویان س��پرده شد. با شروع 
عملیات ساخت سردیس، در جلسات متعدد با افراد صاحب نظر به محل 
کارگاه ساخت س��ردیس مراجعه و بر چگونگی شکل گیری آن نظارت و 

گاه تغییراتی در حین ساخت داده شد. 
وی گفت: این س��ردیس پنجم اسفندماه س��ال 9۳ در حضور مدیران و 
مهندس��ان استان خراسان رضوی رونمایی می  ش��ود و با توجه به اعام 
مرکز مفاخر دانش��گاه فردوسی، سردیس به این مرکز اهدا می شود تا در 

محل مناسبی نصب شود. 
دکتر سیفی در خاتمه از حمایت های سازمان نظام مهندسی ساختمان 
خراس��ان رضوی، نویس��نده ، مش��اور علمی کتاب خواجه نصیر الدین 
طوس��ی و نیز هنرمند س��ازنده و مشاوران طرح س��اخت سردیس این 

دانشمند بزرگ تقدیر کرد.
شایان ذکر است سردیس خواجه نصیر الدین طوسی توسط استاد صالح 
موسویان ساخته ش��ده و آقایان دکتر جواد عباسی، حسن احمدی فرد، 
مهندس محمدباقر ش��کوری و دکتر سلمان ساکت به عنوان مشاوران با 

آن همکاری داشته اند.
کتاب خواجه نصیر الدین طوسی نیز توس��ط حسن احمدی فرد نوشته 
ش��ده و دکتر جواد عباسی و دکتر علی س��یفی بترتیب به عنوان مشاور 

علمی و مدیر طرح در تهیه آن نقش داشته اند.
عاقمن��دان به تهیه این کت��اب می توانند با تلفن ه��ای ۳847۰۳۰۰ و 

۳847۰۲۰۰ )۰۵۱( تماس حاصل فرمایند.

همزمان با پنجم اسفند، روز مهندسی انجام می پذیرد

رونمایی از کتاب و سردیس 
خواجه نصیر الدین طوسی 

قفسه

 شیخ طوسی
»ابوجعفر محمد بن حس��ن طوسی« مشهور به شیخ طوسی و ش��یخ الطایفه، زاده ۳8۵ قمری در طوس و درگذشته  
4۶۰ قمری در نجف، فقیه، محدث، متکلم، مفسر قرآن کریم و از علمای ایرانی شیعه در قرن پنجم قمری می باشد که 

هم عصر شیخ صدوق، فردوسی، شیخ مفید و سید مرتضی بوده است. 

 خواجه طوسی
»ابو جعفر محمد بن محمد بن حسن طوسی« مشهور به »خواجه نصیرالدین طوسی«، زاده ۵97 قمری در طوس و درگذشته  
۶7۲ قمری در بغداد، فیلسوف، متکلم، فقیه، دانشمند، اندیشمند، شاعر، ریاضیدان و منجم ایرانی سده هفتم است. کنیه اش 

»ابوجعفر« و به القابی چون »نصیرالدین«، »محقق طوسی«، »استاد البشر« و »خواجه طوسی« شهرت دارد. 

»شیخ طوسی« یا »خواجه طوسی«؟!

در آسمان پرستاره  گاه ستاره ها  با هم اشتباه گرفته می شوند
ستاره ها

علی سیفی
عضو هیأت علمی دانشگاه و عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
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در یک نگاه» شیخ طوسی« های و فعالیت نامه زندگی  
نـام »ابوجعفر« :کنیه – لقب به شیخ طوسیم» محمد بن حسن طوسیابوجعفر «   

زادروز -قمری  ۳۸۵ رمضان  طوس   
درگذشت قمری  ۴۶۰ محرم ۲۲نبه شب دوش  نجف ارشف –  
آرامـگاه نجف ارشف در مسجد شیخ طوسی مقربه در   

محل زندگی نجف ارشف ،بغدادخراسان،    
ملیت ایرانی   
پیشه قرآن کریم فقیه، محدث، متکلم، مفرس   
های فعالیت سال قمری پنجمسده    
ها لقب و شیخ طوسی شیخ الطائفه (به معنای بزرگ قوم/بزرگ شیعیان)ابوجعفر ثالث، ابوجعفر طوسی،    
دوره سید مرتضیو  شیخ مفید، فردوسی، شیخ صدوق، آل بویه، حکومت سلطان محمود غزنویمعارص    

مذهب اسالم، شیعه   

آثــار  
 ،متهید االصول ،تهذیب االحکام ،التبیان فی تفسیر القرآن ،االستبصار فیام اختلف من االخبارهای متعددی همچون  ها و رساله کتاب تالیف

الفهرست و الخالف فی االحکام  

ترین کارها مهم  
بعد از وفات  مذهب جعفریزعامت مفرس قرآن کریم / /  حوزه علمیه نجف ارشف شیعه / بنیانگذار کتب اربعه ده دو کتاب ازگردآورن

ها اثر ماندگار علمی / گسرتش اجتهاد شیعه و استقالل بخشیدن به آن در برابر اجتهاد اهل  / تربیت هزاران شاگرد / تألیف ده سید مرتضی
در حوزه علمیه نجف مجتهد/ تربیت بیش از سیصد  سّنت  

وبـمنساویر ـتص دیسـتن   

   
ادـر ایشان در زیر اسنـمهـر معتب مرقـد   

 

شد. این مسجد  مسجدبنا به وصیت وی، آنجا تبدیل به  و به خاک سپرده شد نجفدر  در خانه خودششیخ پیکر 
طوسی معروف است. شیخ هم اکنون در قسمت شامل بقعه علوی، به نام مسجد  

      
اطالعاتر ـسای  

            
شیخ طوسی در حرم امام رضا (ع) تبس                     مسجد شیخ طوسی در نجف                                                       

 

 در آسمان ایران زمین و به ویژه خّطه طوس، در ادوار مختلف تاریخ، بزرگان نامی متعددی همچون ستارگانی پرفروغ درخشیده اند و وجود گوهر بارشان، برکات زیادی را به همراه داشته است. 
در این آسمان پرستاره، گاه ممکن است ستاره ها خوب شناخته نشده و جابجا در نظر گرفته شوند. دو شخصیت بزرگ منطقه طوس، شیخ طوسی و خواجه طوسی هستند که به دلیل شباهت نام 
و نزدیکی دوره  زندگی ایشان، گاه یکسان و یا جابجا در نظر گرفته می شوند که در ادامه ابتدا خالصه ای از زندگی نامه و فعالیت های آنها آورده شده و سپس به بیان چالشی در این زمینه می پردازیم.
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خواجه طوسی ●  

، فقیه، متکلمفیلسوف، بغداد، در  قمری 672  درگذشته وطوس در  قمری 597، زاده »خواجه نصیرالدین طوسی«مشهور به » ابو جعفر محمد بن محمد بن حسن طوسی«

» واجه طوسیخ«و » استاد البرش«، »محقق طوسی«، »نصیرالدین«و به القابی چون » ابوجعفر«اش  سده هفتم است. کنیه ایرانیریاضیدان و منجم شاعر، ، اندیشمنددانشمند، 

  شهرت دارد.

 

در یک نگاه» خواجه نصیرالدین طوسی« های و فعالیت نامه زندگی  
نـام »ابوجعفر« :کنیه – ملقب به خواجه نصیرالدین طوسی» ابو جعفر محمد بن محمد بن حسن طوسی«   

زادروز -خورشیدی)  ۵۷۹ اسفند ۵قمری ( ۵۹۷ االولی جامدی ۱۱شنبه   طوس   
درگذشت -خورشیدی)  ۶۵۳ تیر ۱۱قمری ( ۶۷۲ ذیحجه ۱۸دوشنبه   بغداد   
آرامـگاه کاظمین   

ل زندگیمح خراسان، قزوین، آذربایجان و بغداد   
ملیت ایرانی   
پیشه ، فقیه و شاعرمتکلمدانشمند، ریاضیدان، منجم، فیلسوف،    
های فعالیت سال سده هفتم قمری   
ها لقب طوسی و خواجه عقل حادی عرشرالدین، محقق طوسی، استاد البرش، نصی   
دوره ایلخانان اوایل مغوالن و   

مذهب اسالم، شیعه   

آثــار  
 تجرید االعتقاد، االقتباس اساس ،زیج ایلخانی ،اخالق نارصیهمچون  به زبان فارسی و عربیارزشمند حدود یکصد و نود کتاب و رساله علمی 

رشح اشارت بو علی سینا و  

ترین کارها مهم  
به آتش کشیدن کتابخانه قلعة املوت به دست مغوالن / نجات جان دانشمندان و علام از غضب و خشم مغوالن / تأسیس جلوگیری از 

آوری بالغ بر چهارصد هزار جلد کتاب  با جمع رصدخانه مراغهای بزرگ در  احداث و تجهیز کتابخانه» / زیج ایلخانی«تهیه  / رصدخانه مراغه
بر دشت میان طوس و رادکان» میل رادکان مشهد« / بنـای  

منسوباویر ـتص دیسـتن   

    
ادـر ایشان در زیر اسنـمهـر معتب دـتصویر مرق   

.موجود نیست  
باشد مزار ایشان در کاظمین و در پایین پای امام موسی کاظم (علیه السالم) می  

که از آن تصویری یافت نشد.  
ر اطالعاتـسای  

      

 

شایان ذکر اس�ت با توجه به زندگی شیخ طوسی و خواجه طوسی در قرن پنجم و هفتم، 
نگاره و یا تصویری واقعی از ایش�ان موجود نیس�ت و تصاویری که از این آنها در اس�ناد 

مختلف آمده، منسوب به ایشان می باشد.

  چالشی بزرگ
تمبری برای هفتصدمین س��الگرد درگذشت خواجه نصیر طوسی به صورت 
زیر منتشر ش��ده است، در حالی که تصویر وسط آن همان تصویر منسوب به 
شیخ طوسی می باشد و این تمبر مرجع بسیاری از کارهای بعدی قرار گرفته 

و عما تصویر شیخ طوسی و خواجه طوسی جابجا شده است!

عاوه بر این معموال در پوس��ترها و کارهای تبلیغاتی روز مهندس��ی از مهر 
شیخ طوسی –بر اساس جدول خاصه اطاعات شیخ طوسی- برای خواجه 
نصیر الدین طوسی اس��تفاده می شود که این اشتباه هم رایج است! به عنوان 

مثال به تصویر زیر توجه نمایید.

با توجه به وجود مزار شیخ طوسی و خواجه طوسی هر دو در عراق،  گاه محل 
تدفین این دو ش��خصیت واالمقام هم اش��تباه گرفته می شود! یکی در نجف 

آرام گرفته است و دیگری در کاظمین.
در پایان با تاکید بر انجام پژوهش های گسترده و میدانی برای شناختن بهتر 
مفاخر ایران زمین، الزم است از اطاعات موجود و تصاویر منسوب به ایشان 

با دقت بیشتری استفاده شود.
منابع و مراجع

۱- ویکی شیعه                               ۲- ویکی فقه )دانشنامه حوزوی(         ۳  -ویکی پدیا                         
4 -کتاب خواجه نصیر الدین طوسی، نویسنده حسن احمدی فرد، مشاور علمی دکتر جواد عباسی، 

مدیر طرح مهندس علی سیفی، مؤسسه آموزش عالی آزاد مهندسان، ۱۳9۳.

تصویر منسوب به خواجه نصیر الدین طوسی

مهر شیخ طوسی

 بسیج مهندسین پس از گذش��ت بیش از یک دهه از تشکیل 
آن تبدیل به س��ازمانهای تخصصی بس��یج مهندسین عمران 
و معماری، بس��یج مهندسین کش��اورزی و بسیج مهندسین 

صنعت گردید.
 پس از تخصصی نمودن این س��ازمانها، بس��یج مهندس��ین 
عم��ران و معماری ب��ا فراخوان اعض��ای فعال خ��ود اقدام به 
تش��کیل انجمنهای تخصصی کرد. این انجمن ها که با حضور 
حداقل ۱۵ نفر تش��کیل می ش��وند به عنوان ی��ک اتاق گفت 
و گ��و بین اف��راد صاحب تجربه و س��ابقه و مهندس��ان جوان 
مش��تاق به فراگیری علوم و فنون تش��کیل ش��ده است . این 
انجمن ها در راس��تای تحقق برنامه جامع حلقه های صالحین 
بس��یج ، محفلی برای ایج��اد انس و الف��ت و تقویت بنیه های 
معن��وی و آگاهی ه��ای بصیرت��ی و اعتقادی می باش��د. این 
انجمن ها که مورد اس��تقبال اعض��ا قرار گرفته ان��د در قالب 
انجمنه��ای تخصص��ی مدیریت پ��روژه و س��اخت ، انجمن 
تخصصی شهرسازی و شوراي ش��هر ، انجمن تخصصی نقشه 
برداری ، انجمن تخصصی پروژه های دولتی ، انجمن تخصصی 
تش��کلهای حرفه ای، انجمن تخصصی معماری و شهرسازی 
اس��امی، انجمن تخصصی تجربه ن��گاری و دیگر انجمنهای 
موضوعی تش��کیل شده است و اعضا بصورت هدفمند به بحث 
و تبادل نظر در خصوص موضوعات و مش��کات تخصصی می 
پردازند و در قالب روش��های بی هزینه و ک��م هزینه و یا دارای 
هزینه راه ه��ای برون رفت از موانع و مش��کات اداری قانونی 
س��رمایه گذاری یا فرهنگی را بررس��ی می کن��د. این فرایند 
اس��تفاده از ظرفیت نخبگان جامعه در قالب یک اتاق فکر می 
تواند راهکارهای زیادی را در راستای پیشرفت جامعه اسامی 
و س��اختن تمدن اسامی به مردم و مس��ووالن ارایه کند و در 
حقیقت ش��اخه ای از عزم ملی برای ساختن فرهنگ اسامی 

کشور عزیزمان باشد.
ش��ایان ذکر اس��ت تاکنون ۲۱ انجمن تخصصی تشکیل شده 
اس��ت و بسیجیان عضو می توانند با حضور در این انجمن های 
تخصص��ی و حلقه ه��ای صالحین از مزای��ای تبدیل عضویت 

عادی به فعال نیز بهره مند گردند. 

بسیج مهندسین عمران و معماری در 
سال 93

گزارش
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ویژه نامه روز مهندسیرپرتاژ آگهی

دیوار برج رادکان در راس��تای نصف النهار اس��ت، از 
عکس قضیه می دانیم که برای س��اختن این دیوارها 
س��ازندگان باید می دانستند که چگونه می توان این 
راستای نجومی را بر زمین کش��ید و دیوارها را بر آن 
ساخت و برگزیدن این راستا پس از سختی های پیاده 
کردن آن به چه کار می آید و چه بهره ای دارد و به این 
پی می بریم که راستای دیوارهای برج رادکان بر پایه 
راه و جوی کنار آن برگزیده نشده است! یافته نخست 

نجومی این برج برای من ، این رشته باریک بود

در ای�ن راه از چ����ه منابع�ی به�ره 
گرفتید؟

انگار این برج به من فرمان داده بود که باید به 
پژوه��ش و خوان��دن کتاب ه��ای نجومی 
بپردازم. در این راه کتاب های بسیاری گرد آوردم و به 
کتابخانه   آس��تان قدس رضوی و دیگ��ر کتابخانه ها 
رفتم و روزها و شب های بسیاری در این راه گذراندم.

کوشش کردم بدانم که دانشمندان نجومی کهن این 
س��رزمین چگونه می نوش��تند و چه ابزار مهندسی 
داش��تند.در این راه با راه و روش ساخت ابزاری چون 
اس��طرالب و دیگر ابزار نجومی آنها آشنا شدم.استاد 
من تنها کتاب بود و بررس��ی های میدانی همیشگی 

شبانه روزی هم با آن همراه بود.
 زمانی که پان ۱۲ ضلعی کف برج و دو در را کش��یده 
و راس��تای نصف النه��ار را بر آن پیاده ک��ردم، پس از 
آگاه��ی های نجومی ب��ه این نکته دوم پ��ی بردم که 
راس��تای درها در امتداد طلوع آغاز زمستان و غروب 
آغاز تابستان اس��ت و از عکس قضیه مشخص شد که 
این راس��تاها پیش از بنای برج طراحی ش��ده است و 
س��ازندگان آن، آگاهی های نجومی بسیاری داشته 

اند.
 جس��ت و جوی من در نوش��ته های کهن، برای پیدا 
کردن س��وزنی از می��ان خرواره��ا کاه بود؛که پس از 
اس��تواری در این راه و بررسی بسیاری از کتاب ها، به 

نوشته ای برخوردم که مرا راهگشا شد:
 »قری��ه رادک خواجه نصیر را آنجا برجی بوده اس��ت 
که دوازده دریچه داشته است. در هر برجی که ماه نو 

شدی، از یک دریچه می نموده است.«

ای�ن نوش����ته را ک����ج�ا پی�دا 
کردید؟

در کتاب» جغرافی��ای تاریخی «،اثر حافظ 
ابرو خوافی .البته برای اطمینان بیشتر، پس 
از دیدن میک��رو فیلم کتاب در آس��تانه،به کتابخانه 
ملک در تهران رفتم و اصل کتاب را بررس��ی کردم و 
عکس آن را هم گرفتم که خیالم راحت شود.» حافظ 
ابرو« در نوش��ته خود پس از گزارش ش��هرها و قریه 
های توس و اطراف آن، در بندی تبصره مانند، نوشته 
یاد شده را آورده است. پس از آن، همه خستگی های 
راه پژوه��ش از تنم بیرون رفت و کوش��ش مرا افزون 

کرد.
برج رادکان برپایه نوش��ته حافظ اب��رو، کار» خواجه 
نصیر طوس��ي اس��ت.در زیر پوش��ش گنبدی آن که 
فروریخته اس��ت و در زیر آن تنه��ا ۱۲ دریچه وجود 
دارد ک��ه توانای��ی پیداکردن آغاز چه��ار برج»بره«، 
»خرچن��گ«، »ت��رازو« و »ب��ز« ) یا آغاز م��اه های 
فروردین، تیر، مهر و دی( را دارد؛که آغاز موسم های 
چهار گانه ما )بهار، تابستان، پاییز و زمستان( هستند.

برج رادکان ی��ا برج رادک خواجه نصیر طوس��ي، در 
افق باز س��اخته ش��ده اس��ت و از عکس قضیه به این 
می توان پی برد که چه کوشش��ی برای مکان یابی آن 
خرج شده است. عرض جغرافیایی محل برج باید ۳7 
درجه باش��د. چون تنها عرضی که ما می توانیم در آن 
۱۲ ضلعی منتظمی بس��ازیم که دو راستای موازی از 
دو دیوار آن بر راس��تای نصف النهار واقع ش��ود، و در 
میان دو دیوار دیگر آن دو در بس��ازیم که برراس��تای 
طلوع آغاز زمس��تان و غروب آغاز تابستان واقع شود، 
تنها عرض ۳7 درجه اس��ت. از عکس قضیه به این پی 
می بریم که دانشمندان نجومی ما چه دانایی، بینش 

و کوششی داشته اند.

پس خود برج بخش�ی از پرسش های   
شما را در خودش نهفته داشته است؟

بله ،یکی از پویایی های کار پدران و پیران ما 
این است که پاسخ پرسش های کنجکاوان 
کوش��ا را در برج و س��ازه خود نهاده اند و تنها چشم و 
اندیشه ای کنجکاو و کوش��نده برای یافتن پاسخ ها 

می خواستند.به قول» رودکی سمرقندی«:
مردمان بخرد اندر هر زمان           راز دانش را به هرگونه زبان

 گرد کردند و گرامی داشتند           تا به سنگ اندر همی بنگاشتند

دلی����ل س����اخت دو در برج چه 
بوده؟

ب��رج رادکان خواج��ه نصی��ر طوس��ي بر 
دوازده دی��وار از یک ۱۲ ضلع��ی منتظم 
س��اخته ش��ده اس��ت که دو دیوار موازی از آن در 
راستای نصف النهار است و در همه سال و روزهای 
آفتابی، زمانی که خورش��ید به اوج خود در آسمان 
می رسد، آفتاب و س��ایه براین دو دیوار میزان می 
ش��ود و از آنجا می توان نیمروز نجوم��ی یا هنگام 
اذان ظه��ر محلی را پیدا کرد. پس س��بب این همه 
کوش��ش در س��اخت ۱۲ ضلعی منتظ��م برای این 
اس��ت که این پویایی را به برج می دهد و می توان با 
رصد آفتاب و سایه بر این دو دیوار، وهمیشه سال، 
در روزه��اي آفتابي نیمروز جنوب��ي یا اذان ظهر را 
پیدا کرد. در دو دی��وار دیگر ) و روبروي هم( از ۱۲ 
ضلعي منتظم ، دو در س��اخته ش��ده است که این 
توانایي را ب��ه برج مي دهد که پ��س از حرکت ۶۰ 
درجه اي طلوع و غروب  خورش��ید در افق برج نور 
طلوع آغاز زمس��تان و نور غروب آغاز تابستان از دو 
در مي گذرد. پس س��اخت دو در ،براي پیداکردن 

آغاز زمستان وآغاز تابستان بوده است.
در اینجا اس��ت که دریچه ها در درون برج به یاري آمده 
و ای��ن توانایي را به ما مي دهند که دراین روزها چون نور 
پرتو آفتاب در هنگام طلوع و غ��روب مماس به زمین و 
زاویه آن برابر تراز یا صفر است ، سازندگان برج با ساخت 
دریچه هاي ب��االي در، ودر یک تراز س��اختن آنها، این 
پویایي را به م��ا داده اند که در اوج طلوع آغاز زمس��تان 
پرتو نور از یک دریچه به دریچه دیگر برود. به این شکل 
آغاز زمستان را بهتر از درها پیدا مي کنیم. همچنین این 
پویایي برابر در غروب تابستان هم پیش مي آید و آمدن 
پرتو نور آفتاب و گذر از دریچه ها در غروب خورشید ، آغاز 

تابستان را نشان مي دهد.
در اینجا است که نوشته حافظ ابرو استوارتر مي شودکه 
: “قریه رادک خواجه نصیر را آنجا برجي بوده اس��ت که 
دوازده دریچه داشته است. در هر برجي که ماه نو 

شدي ، از یک دریچه مي نموده است.«
چنانچه پوش��ش گنبدي فرو ریخت��ه برج رادکان 
را در اندیش��ه خ��ود بازس��ازي کنیم، م��ي بینیم 
که تنه��ا دوازده دریچه داریم که ن��ور آفتاب را 
ب��ه درون برج م��ي آورد و مي توانیم آنه��ا را به کار 
رص��د بگیریم.هیچ برج دیگ��ري در طوس و کناره 
هاي آن نیس��ت که این برابري را داشته باشد.چه 
این واژه ››رادک‹‹ با ››رادکان‹‹هماهنگ اس��ت و 

برابري مي کند.
ب��االي درها دو دریچ��ه داریم که ب��ا زاویه 9۰ درجه 
ب��ا آنها و در ت��راز آنها دو دریچه دیگر پیدا اس��ت، که 
روي هم هشت دریچه مي شود.در زوایاي حدود 4۵ 
درجه با این راس��تاها هم چهار دریچه داریم.نتیجه ، 
همه دریچه هایي که نور آفتاب را به درون برج در زیر 
پوشش گنبدي درون در تمام روزهای سال مي آورند 
روي هم دوازده دریچه مي ش��ود و باز ، اس��تواري 

نوشته حافظ ابرو بیشتر مي شود که:
›› قریه رادک خواجه نصیر را آنجا برجي بوده است که 
دوازده دریچه داشته اس��ت.درهر برجي که ماه نو 

شدي، ازیک دریچه مي نموده است.‹‹
این ۱۲ دریچه برج اس��ت ک��ه مي توان ب��ا آنها آغاز 
تابس��تان یا آغاز برج هاي خرچنگ و بز)س��رطان و 

جدي( را با دقت بیشتري پیدا کرد.

چه زم�ان متوجه ش�دید ک�ه برج می 

تواند نوروز را هم نشان دهد؟
م��ن زماني که متوجه ش��دم دریچ��ه ها آغاز 
تابستان و زمستان را نش��ان مي دهند،به این 
پرس��ش رس��یدم که: “پی��دا ک��ردن نوروز باس��تاني 
چندهزارس��اله ما که برابر صفر خط کش نجومي همه 
جهان است )نقطه گاما ، نقطه برخورد استواي سماوي با 
دایره الب��روج در بهار(چگون��ه در این ب��رج نجومي یا 

رصدخانه خواجه نصیر انجام مي شده است؟”
پس از بازدیدهاي میداني زیاد،به این نتیجه رسیدم 
که همان دریچه اي که آغاز زمستان را پیدا مي کند، 

مي تواند آغاز بهار یا نوروز باستاني را نشان دهد.
خواج��ه نصیر و گروهش پ��س از برگزیدن و طراحي 
دو دریچه ب��االي درها، به این نتیجه رس��یده بودند 
که اگر در هر تراز و ارتفاعي این دریچه ها را بس��ازند 
رفت وآمد پرتو طلوع و غروب مي تواند آغاز تابس��تان 
و زمستان را در برج پیداکند.اما پرسش پس از آن این 

بود که آنها را در چه ارتفاعي بسازند؟
آنها پویایي دیگري را در این دریچ��ه ها قرار دادند و آن 
این که لبه آجر چیني دروني در را یک ش��اخص گرفته 
و ارتفاع دریچه باالي در را بر این پایه برگزیدند تا مثلث 
قائم الزاویه اي که پدید مي آید،این زاویه را داشته باشد 
که نور آفتاب آمده از این دریچه ، یک روز پیش از نوروز در 
لبه دردو تکه مي شود.اما در روز نوروز، همه نور به پایین 

در افتاده و آن روز “نوروز” میباشد.

چ�را س�اختار و طراح�ي چنی�ن برج 
رصدخانه اي نی�از بوده،مگ�ر خواجه 
نصیر اس�طرالب نداش�ته و از ابزار دیگر بهره 

نمي  برده است؟
در اس��طرالب ها،مثلث هاي کوچکي پدید 
مي آید که اندازه گیري زاویه هاي جابجایي 
پرتو خورشید س��الیانه را با دقت چند دقیقه زاویه اي 
ناممکن مي کند.دقت اسطرالب ها در حد یک درجه 
اس��ت.اما در مثلث هاي بزرگ مي ت��وان زاویه هاي 
کوچک تغییرات پرتو خورشید را به دست آوردو نیاز 
به س��اخت جایگاهي بوده که بتوان با مثلث س��ازي 
بزرگ در آن، این کار را به س��امان رس��اند.پس برج 

رادکان و دریچه هاي آن طراحي شد.
جز اینها ، برج رادکان خواجه نصیر طوس��ي س��ال 
هاي کبیس��ه را هم مي تواند پیدا کند و نور آفتاب 
۱۲ دریچه در تمام روزهای ۱۲ ماه س��ال به درون 
ب��رج می آید و با رص��د کردن آنها و نش��انه گذاری 
ب��رروی دیواره��ای درون ب��رج می توانی��م همه 
روزه��ای تقویم��ی ۱۲ ماه س��ال را پی��دا نماییم . 
ازدوسال گذش��ته تا کنون بر روی رصد این نورها 
کارم��ی کنم و نتای��ج را به اطاع می��راث فرهنگی 
خراسان رس��انده ام.و نتیجه آنرا در کتاب دیگری 

به زودی به چاپ خواهم رس��اند .

اصاًل ب�ا وج�ود رصدخانه مراغ�ه ، چه 
نیازي ب�ه رصدخانه دیگري در طوس و 

خراسان بوده است؟
فاصله خراس��ان با آذرب��ادگان و مراغه زیاد 
اس��ت واگر مردم مراغ��ه ازکارهاي رصدي 
مراغه مي دانس��تند که نوروز چه روزي خواهد بود، تا 
مي خواستند پیکي از مراغه به خراسان بفرستند که 
این آگهي را برساند چند ماه مي گذشت پس نیاز بوده 
اس��ت که در جایي ی��ا جاهاي دیگر و در س��ازه هاي 
ماندگار، این طراحي را انجام دهند که بتوان نوروز یا 
روزهاي دیگر سال را از روي رصد نور آفتاب دریچه ها 
و روزن��ه ها پی��دا کرد و به م��ردم خب��ر داد.بنابراین 
رصدخانه رادکان را ساختند. چه اینکه خواجه نصیر 
طوسي تا ۲7 سالگي در این نواحي زندگي مي کرده و 
درس مي خوانده است، و به همه نواحي آنجا ،مردم و 

مصالح محلي آن آشنایي داشته است.
بنابراین انتخاب رادکان براي س��اخت برج رادکان، با 
دانایي بوده است. سال پایان برج رادکان برابر کتیبه 
آن ، ۶۶۰ هج��ري قمري برابر س��ال پایان س��اخت 
رصدخانه مراغه اس��ت؛ پیداست که همراه رصدخانه 

مراغه طراحي شده است.

 اولی�ن ایده نجوم�ی س�ازندگان برج 
رادکان ب�ر چ�ه مبنایی ش�كل گرفته 

است؟
زمان��ی که می خواهیم بنایی نو را بس��ازیم، 
راس��تای اتاق ها و دیوارها را همیشه بر پایه 
کوچ��ه ها ، راه ها و کناره های خانه های همس��ایه ها 
می س��ازیم ام��ا در ب��رج رادکان دو دیوار م��وازی از 
۱۲دی��وار آغاز بنا را با دقت زیادی در راس��تای نصف 

النهار س��اخته اند که این نخس��تین اندیشه نجومی 
س��ازندگان این س��ازه بوده اس��ت چون پیدا کردن 
راس��تای نصف النهار ی��ک کار نجومی اس��ت که به 

آفتاب و خورشید وابسته است.
ما در علم هندس��ه م��ی گوییم که اثب��ات هر قضیه 
هندسی آنرا پایدار می کند اما می دانیم که عکس آن 

هم باید ثابت شود.
اکنون اگر بدانیم که راستای دو دیوار موازی از دوازده 

بــــــرج رادکان
 شاهــــــکار دیگر 

خواجه نصیر الدین طوسی!
مهندس منوچهر آرین )ضیاء( از کشف راز برج 800 ساله می گوید

گفت و گو

 برج رادکان خواجه 
نصیر طوسي بر 
دوازده دیوار از یک 
12 ضلعی منتظم 
ساخته شده است 
که دو دیوار موازی از 
آن در راستای نصف 
النهار است و در 
همه سال و روزهای 
آفتابی، زمانی که 
خورشید به اوج خود 
در آسمان می رسد، 
آفتاب و سایه براین 
دو دیوار میزان می 
شود و از آنجا می 
توان نیمروز نجومی 
یا هنگام اذان ظهر 
محلی را پیدا کرد

 »قریه رادک خواجه 
نصیر را آنجا برجی 
بوده است که دوازده 
دریچه داشته است. 
در هر برجی که ماه نو 
شدی، از یک دریچه 
می نموده است.«

 در سال های گذش�ته باستان شناس�ان ایرانی و خارجی بسیاری ازکناربرج 
رادکان گذشته اند اما هیچكدام از آنها از خود نپرسیده بودند که چرا این برج 
دو در دارد.چرا دریچه ها و روزنه های بسیاری در آن ساخته شده است؟ چرا 
برروی 12 دیوار منتظم س�اخته شده اس�ت و بر روی آن 36 ترک نیم ستونی 
ساخته شده اس�ت و بدون ماخذی آن را آرامگاه نامیده اند و هیچ گاه از خود 
نپرسیده اند که مهندس�ان و س�ازندگان این بنا این همه دریچه و روزنه را برای چه ساخته بودند.
کاوش های مهندس منوچهر آرین پس از سال ها و روزها منجر به کشف این راز شد که البته حاصل 

آن در کتابی با عنوان » نگاهی دیگر به برج ها « توسط میراث فرهنگی کشور منتشر شده است.
 گفت و گوی ما با ایشان به انگیزه شرح بیشتر این یافته است که تقدیمتان می کنیم:
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ویژه نامه روز مهندسیرپرتاژ آگهی

ماده نخس��ت قان��ون نظام مهندس��ي مع��دن ، این 
مجموع��ه را تش��کیات، س��ازمان ها، تش��کل هاي 
صنفي، مهندس��ي، حرف��ه اي، اش��خاص حقیقي و 
حقوقي و مجموعه قوانین و مق��ررات ، آیین نامه ها و 

استانداردها در بخش معدن تعریف می کند.
همانگونه که ماحظه مي شود طیف وسیعي از سازمان 
ه��ا و حرفه ها و قوانین در این بخ��ش قرار مي گیرند. لذا 
برقراري نظم س��ازماني، مقررات قانوني و قواعد علمي 
)فني و مهندس��ي( هدف و خواس��ته اصلي قانون گذار 
مي باشد و در این راس��تا سازمان نظام مهندسي معدن 

مهمترین رکن اجرایي این قانون مي باشد.
در این راس��تا در دوره سوم از س��ال ۱۳88 تا ۱۳9۰ 
بی��ش از همه توس��عه کمي س��اختار س��ازماني این 
مجموعه در دس��تور کار قرارگرف��ت و امکانات مورد 
نیاز از قبیل کارکن��ان اداري و امکان��ات و تجهیزات 
اداري نظیر س��اختمان و ... و بخش��هاي اداري نظیر 
مرکز آموزش، کمیته ها و کارگروه ها، نمایش��گاه ها 

و .. ایجاد گردید.
همچنین به منظور توس��عه کیفي س��ازمان در دوره 
چهارم یعني از س��ال ۱۳9۰ تاکنون ع��اوه بر تأکید 
بر افزایش کیفیت خدمات فني و مهندس��ي از تمامی 
متخصصان بخش معدن از جمله اس��تادان دانشگاه، 
مدیران شرکت هاي معدني، دانش آموختگان جوان 
و ... براي عضویت در سازمان دعوت بعمل آمد و امروز 
سازمان نظام مهندسي معدن استان خراسان رضوي 
به عنوان یکي از قوي ترین س��ازمانهاي کشور جایگاه 
نخست ارایه خدمات فني و مهندسي در بخش معدن 

کشور را بدست آورده است. 
تعداد اعضای این سازمان در رشته های معدن ، زمین 

شناس��ی ، متالورژی ، نقشه برداری و سایر رشته های 
مرتبط از ۱۶9۳ نفر در ابتدای س��ال 87 به ۲۶۳۳ نفر 
تا پایان 9 ماهه س��الجاری و تعداد اعضای حقوقی این 
س��ازمان از ۶ نفر عضو در انتهای سال 9۲ به 48 نفر در 

پایان 9 ماهه سال جاری افزایش یافته است. 
سازمان نظام مهندس��ی معدن در چهار سال متوالی 
اقدام ب��ه برپایی برگ��زاري 4 دوره نمایش��گاه هفته 
پژوهش ، ۶ دوره نمایش��گاه معدن و ۵ دوره جشنواره 

روز مهندسي نموده است.
این س��ازمان همچنی��ن در کارگروههاي مهم بخش 
معدن استان عضویت دارد که از جمله آن ها می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
کارگروه امور مالیاتي، گمرک و تامین اجتماعي. ۱
کارگروه امور معادن و صنایع معدني، س��ازمان . ۲

صنعت،معدن و تجارت استان

کارگروه شناس��ایي و معرف��ي پهنه هاي زمین . ۳
شناسي در سازمان زمین شناسي

کارگروه تخصصي امور اقتصادي در استانداري . 4
خراسان رضوي

ستاد تسهیل امور پشتیاني واحدهاي تولیدي . ۵
و شهرک هاي صنعتي استان خراسان رضوي

کارگروه توس��عه بخش معدن در اس��تانداري . ۶
خراسان رضوي

کارگروه توس��عه ص��ادرات در ات��اق بازرگاني، . 7
صنایع، معادن و کشاورزي

کارگروه ایمني در کار مع��ادن در اداره کل کار . 8
رفاه و تأمین اجتماعي

کارگروه استاني ارایه تسهیات ریالي صندوق . 9
توسعه ملي

رئیس کمیته مدیریت پسماند استان. ۱۰

 عضویت در کمیسیون صادرات خدمات فني و ۱۱. 
مهندسي استان

کارگروه معدن محیط زیست و منابع طبیعي. ۱۲
تشکیل تعداد ۲۶ دفتر فني و مهندسي فعال در . ۱۳

بخش معدن استان و کشور 
ش��رکت در 8 دوره گردهمایي منطقه اي به ریاس��ت 
سازمان استان خراسان رضوي )شامل ۵ استان هاي 
خراسان رضوي، خراس��ان جنوبي، خراسان شمالي، 
گلس��تان و مازندران( که ۳ دوره آن )طي س��ال هاي 

9۱-9۰ و 9۳( در خراسان رضوي برگزار شد.
این س��ازمان همچنین در انجمن مهندسین خیر 
که در س��ه سال اخیر تأسیس ش��ده ، عضو و جزو 
ارکان ای��ن انجمن مي باش��د.عاوه ب��ر این این 
س��ازمان همچنین در سازمان بس��یج مهندسین 
اس��تان خراس��ان رضوي عضو مي باش��د و با این 

س��ازمان همکاري دارد.
از جمله فعالیتهای مهم سازمان نظام مهندسي معدن 
خراسان رضوي در سال ۱۳9۳ نیز می توان به بازدید 
رئیس سازمان نظام مهندسي معدن خراسان رضوي 
و ارکان س��ازمان از مجتمع فوالد خراسان، برگزاری 
برنامه هاي ویژه نکوداشت هفته معدن و نشست هاي 
مطبوعاتي با خبرنگاران به این مناس��بت ،تش��کیل 
کمیته امتیاز فني و مالي اش��خاص حقوقي،تشکیل 
کمیت��ه نظارت بر ارج��اع خدمات فني و مهندس��ي 
استان،تش��کیل گروه  تخصصي  متال��ورژي با حضور 
اس��تادان دانش��گاهي،برگزاري همای��ش های گروه 
تخصصي زمین شناس��ي و متالورژي با حضور اعضاء 
این رش��ته ها و افتت��اح دفاتر نمایندگي س��ازمان در 

شهرستان هاي گناباد و سبزوار اشاره کرد.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
که بر اس��اس ماده ۲ قانون تاس��یس آن ، در سوم 
تیرماه ۱۳8۰ مجلس ش��ورای اسامی تصویب و 
در س��یزدهم تیرماه همان س��ال به تأیید شورای 
نگهبان رس��یده ، به این شرح تعریف شده است: » 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
جمهوری اسامی ایران سازمانی است غیر دولتی 
با اس��تقال مالی و ش��خصیت حقوقی مستقل که 
به منظور رس��یدن به اهداف و انجام وظایف مقرر 
در این قانون تش��کیل می شود. مهمترین پشتوانه 
ه��ای قانونی س��ازمان ،اص��ل 44 قانون اساس��ی 
جمهوری اس��امی ایران ، قانون تاسیس سازمان 
نظام مهندسی کش��اورزی و منابع طبیعی کشور، 
قانون افزایش بهره وري بخش کش��اورزي، قانون 
جامع نظام دامپروری کش��ور و قانون برنامه پنجم 

کشور می باشد.
 این سازمان پس از تشکیل در استان، گامهای بلند 
و اساسی در مهندسی کردن فرایند تولید در بخش 
کشاورزی برداشته است. در این مسیر، ابتدا ضمن 
ثبت نام و عضوگیری دانش آموختگان کشاورزی 
به ساماندهی و س��ازماندهی مهندسان این رشته 
پرداخته اس��ت به نحوی که. تع��داد اعضای ثبت 
نام شده سازمان و دارای شماره نظام مهندسی در 
استان از بدو تشکیل ) ۱۳8۱ ( تا پایان دی ماه سال 
جاری ، ۱۵۱9۳ نفر و آمار اعضای فعال س��ازمان تا 
بهمن ماه امسال ، ۵87۵ نفر می باشند. ۲۲۵۰ نفر 
از این تعداد را خانمها و ۳۰۲۵ نفر  را آقایان تشکیل 
می دهند. از نظر نوع م��درک تحصیلی 498۵ نفر 
لیسانس، 84۳ نفر فوق لیس��انس و 47 نفر دارای 

مدرک دکترا می باشند.
 در بین رشته های تحصیلی رشته زراعت و اصاح 
نباتات با ۱9۶7 نفر و بعد از آن رش��ته علوم دامی با 
۱۱۵۱ نفر و علوم باغبانی با 4۶۳ نفر در رتبه س��وم 
عضویت می باش��ند. در بین شهرستانها بیشترین 
تعداد اعضا متعلق به شهرس��تان مش��هد با ۶۳/7 
درصد اعض��ا و کمترین تعداد اعضا متعلق به زاوه با 

نیم درصد کل اعضا می باشد. 
در مرحله بعد، به منظور اجرای ماموریتهای فنی و 
وظایف تخصصی در عرصه های تولیدی کشاورزی 
و منابع طبیعی و ورود ای��ن گروه از اعضا به عرصه 
هایی که به آن اش��اره گردید، این سازمان اقدام به 
تعیین صاحیت فنی و تخصصی اعضای حقیقی 
و حقوقی هم��راه با اج��رای دوره های آموزش��ی 
تخصصی و کاربردی، نمود. هم اکنون آمار اعضای 
حقیقی و حقوقی این سازمان که تعیین صاحیت 
فنی ش��ده اند ۱۱۲7مورد مش��اوره و ۱۰۶۲مورد 

پیمان کار می باشند.

مهمترین اهداف سازمان
از جمل��ه اهداف تعیین ش��ده برای این س��ازمان 

می توان به ت��اش در جهت تحق��ق اهداف عالیه 
نظام مقدس جمهوری اس��امی ای��ران در بخش 
کش��اورزی و منابع طبیعی ، سازماندهی  و سامان 
دهی وضعیت اش��تغال دان��ش آموختگان بخش 
کش��اورزی و مناب��ع طبیع��ی ،  کمک ب��ه ارتقای 
س��طح دانش و گس��ترش فناوری نوی��ن در بین 
دان��ش آموخت��گان بخ��ش کش��اورزی ، ارتقای 
منزلت و جای��گاه متخصصین بخش کش��اورزی 
و اخ��اق حرف��ه ای ،ت��اش در راس��تای حفظ و 
پای��داری محی��ط زیس��ت و منابع پای��ه تجدید 
ش��ونده ) آب و خاک، دام وطی��ور، آبزیان، جنگل 
و مرت��ع ( ب��ه منظوردس��تیابی به توس��عه پایدار 
،حف��ظ و حمای��ت از حق��وق صنفی مهندس��ان 
 کش��اورزی در برابر اش��خاص حقیق��ی و حقوقی

 نظارت بر حس��ن اجرای وظایف فن��ی و حرفه ای 
اعضای سازمان

حف��ظ و حمای��ت از حق��وق اش��خاص حقیقی و 
حقوقی که به نحوی از خدمات حرفه ای مهندسان 
کشاورزی بهره مند می ش��وند، تاش در راستای 
انس��جام، هماهنگی و همکاری هر چه بیشتر بین 
شاغان در امور کشاورزی با دستگاههای اجرایی 

دولتی و غیر دولتی ،
ت��اش در راس��تای  حس��ن اج��رای مق��ررات 
ورزی  م��ور کش��ا ب��وط ب��ه ا نی��ن مر ا و قو
 ،حمای��ت از تش��کل ه��ای صنف��ی و تولی��دی،

 کم��ک به صدور خدمات کش��اورزی ب��ه خارج از 
کشور اشاره کرد.

در ادام��ه فعالیت ها، در حال حاضر، این س��ازمان 
دارای نمایندگی در تمامی شهرستان های استان 
می باشد که مشغول خدمت رسانی به بهره برداران 
بخش کشاورزی و اعضا س��ازمان می باشند که به 

مهمترین این خدمات می توان اشاره نمود:
خدمات اجرایی سازمان برای اعضا

ثبت نام و عضوگیری مهندسان کشاورزی
رتبه بندی افراد حقیقی و حقوقی 

صدور پروانه اشتغال برای اعضای رتبه بندی شده 
اجرای دوره های آموزشی کاربردی – فنی

اجرای دوره های کار آموزی و کارورزی 
کاریابی و معرفی دانش آموخت��گان به بنگاه های 

اقتصادی بخش کشاورزی

 بخش�ی از خدمات اجرایی س�ازمان 
برای بهره برداران نیز به این شرح است:

ص��دور پروان��ه موافق��ت اصولی ، تاس��یس ، بهره 
ب��رداری، تلقیح مصنوع��ی دام  و تمدید برای دام، 

طیور و شیات
ص��دور پروان��ه موافق��ت اصولی ، تاس��یس ، بهره 

برداری  و تمدید برای گلخانه و قارچ
صدور مجوز برای فروش��ندگی س��موم، کلینیک 

های گیاه پزشکی و شرکت های دفع آفات
صدور مجوز تاسیس، بهره برداری و تمدید صنایع 

تکمیلی  و تبدیلی کشاورزی 
تفس��یر عکس های هوایی و نقش��ه برداری اراضی 

منابع طبیعی
ارتب��اط و حمای��ت از تش��کل ها، انجم��ن صنفی 
کارفرمایی ش��رکتهای خدمات مهندس��ی فنی  و 

مشاوره ای کشاورزی

مهمترین خدمات ارایه ش�ده توسط 
سازمان در س�ال 93 در بخش بهره برداران 

نیز عبارتند از:
۱- صدور7۰۰ فق��ره پروانه مختل��ف گلخانه ها و 

قارچ
۲- ص��دور 9۲ فق��ره پروان��ه کلینی��ک ه��ای 

گیاهپزشکی و فروشندگی سموم
۳- صدور ۱7۵۰ فقره پروانه در زمینه  دام و طیور 

4- ص��دور ۵8۱ فق��ره پروان��ه صنای��ع تبدیلی و 
تکمیلی 

۵- صدور ۱۰۵ فقره پروانه در زمینه شیات 

مهمتری�ن خدم�ات ارایه ش�ده این 
سازمان در سال 93 به اعضا را نیز می توان در 

این موارد خالصه کرد:  
۱- تعیین صاحیت فن��ی ۳۰7 فقره پرونده اعضا 

حقیقی و حقوقی در کمیته رتبه بندی سازمان 
۲- برگ��زاری ۱۲ دوره اموزش��ی ب��رای ۲۳9 نفر 
ب��ا ۱۱9۳ نفر روز آم��وزش و دوازمون سراس��ری 
کارشناسان رسمی و طراحی سیستم های آبیاری 

برای متقاضیان 
۳- ارجاع کار به 8۲۵ نفر کارش��ناس عضو بمنظور 
نظارت و مس��وولیت فنی  برگلخانه ها، قارچ ،دام ، 

طیور ، شیات و صنایع تکمیلی و تبدیلی
4- ارجاع کار مش��اوره و امکان سنجی پروژه ها  به 

۱۲۰ مهندس دارای رتبه مشاوره 
۵ – ارجاع کار نقشه برداری در زمینه اخذ استعام 
اراضی مس��تثنیات از منابع طبیعی به 87 شرکت 

فعال 
شورای چهارم این سازمان مهمترین اولویت های 

کاری خود را در این موارد تبیین کرده است:
تاش برای توانمند س��ازی علم��ی و فنی هر چه 

بیشتر اعضا 
تاش بمنظور سامان دهی وضعیت اشتغال اعضا 

دفاع از جایگاه سازمانی در تمامی حوزه ها
افزایش ارتباط با تشکل های بخش

انجام نظ��ارت عالیه بر تمامی فعالی��ت های اعضا 
حقیقی و حقوقی سازمان

تاش در راس��تای جل��ب اعتماد اعضا نس��بت به 
سازمان 

ایجاد انضب��اط مالی و س��عی در افزای��ش درآمد 
سازمان 

اجرای برنامه های س��ازمان بر اساس فناوری های 
روز

اس��تفاده از نظرات کارشناس��ی اعضا در راستای 
اصاح دستورالعمل های فنی

احت��رام به ارباب رج��وع ضمن رعای��ت مقررات و 
ضوابط قانونی 

برون سپاری بخشی از فعالیت های سازمان 
مناسب سازی فضای فیزیکی در شان سازمان

اعضای این سازمان انتظار دارند دولت مردان نظام 
مقدس جمه��وری اس��امی و نمایندگان مجلس 
ش��ورای اس��امی با تس��ریع در تدوین آیین نامه 
ها و دس��تورالعمل های  مربوط ب��ه  قانون افزایش 
بهره وری و اصاح قانون تاس��یس س��ازمان نظام 
کشاورزی و منابع طبیعی همراه با واگذاری کامل 
فعالیت های تصدی گری بخ��ش دولتی به بخش 
خصوص��ی در قالب مواد دو و ش��ش قانون افزایش 
بهره وری و ارایه تس��هیات ارزان قیمت به دانش 
آموختگان عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی زمینه س��از تحول و توسعه هر چه 

بیشتر در بخش کشاورزی باشند.

مروری بر عملکرد
 نظام مهندسي معدن خراسان رضوي

گزارش

رویش سبز تالش 
در جاده توسعه

نگاهی به فعالیتهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

گزارش

در کش��ور ما ایران، بالغ بر 
98 درصد ان��رژی اولیه از 
منابع نف��ت خام، فرآورده 
های نفت��ی و گاز طبیعی 
تامین می ش��ود. استفاده 
غیر بهین��ه از حامل های 
انرژی عاوه بر آن که عمر 
ذخایر نفت و گاز را کاهش 
می دهد، خس��ارتهای جدی به محیط زیس��ت وارد 

می کند.
در کش��ورهای توس��عه یافته با وجود افزایش تولید 
ناخالص داخلی ش��دت مصرف انرژی کاهش داشته 
است و این کشورها به رویه مناسبی در مصرف انرژی 

دست یافته اند.
در م��ورد مصرف ان��رژی توج��ه عمده در ای��ران به 
مصرف کننده نهایی معطوف می باش��د ، در حالی که 
استفاده از تجهیزات و فرآیندهایی که مصرف انرژی 
بهینه دارند بسیار مهم است. استفاده از فناوری های 
نوین بمنظور کنترل و بهینه سازی مصرف انرژی در 
صنایع و صنعت ساختمان باید به عنوان یک راهبرد 

اصولی باید در نظر گرفته شود.
شایان ذکر اس��ت که 4۰ درصد از گاز مصرفی کشور 
مرب��وط ب��ه س��اختمان ها و مصارف خانگی اس��ت. 

ل��ذا س��ازمان های نظام 
مهندس��ی رسالت بزرگی 
در ارای��ه راهکاره��ای 
مصرف بهینه ان��رژی در 
صنعت ساختمان به عهده 

دارند.
به دلی��ل اهمیت موضوع، 
بند دوم خط مشی کاری 
و راهبرده��ای عمل��ی 
س��ازمان نظام مهندسی 
“تقوی��ت ن��گاه مل��ی در 
موض��وع صرفه جویی در 
مصرف انرژی” نام گرفته 
است. بر اساس گفته بیژن 
نامدار زنگن��ه ؛ وزیر نفت 
کش��ورمان در هفدهمین 
اج��اس هیئ��ت ه��ای 
عموم��ی س��ازمان نظام 

مهندس��ی ، در خص��وص اتاف بیش از ح��د انرژی 
در بخش مس��کن ، در کش��ور ما بی��ش از دو میلیون 
موتورخانه وجود دارد که با تغییراتی می توان مصرف 

انرژی آنها را تا ۳۰ درصد کاهش داد.
بطور کلی راهکارهای اصلی بمنظور صرفه جویی در 
مصرف انرژی در موتورخان��ه ها عاوه بر عایق کاری 
مناس��ب سیس��تم را می توان در س��ه راهکار بهبود 
بازدهی دیگ ه��ای آب گرم موج��ود در موتورخانه 
ها با تنظیم دقیق مش��عل و کاهش دمای دودکش و 
استفاده از انرژی موجود در گازهای احتراق ، استفاده 
از س��امانه کنترل هوش��مند موتورخانه برای تنظیم 
دمای آب گرم متناس��ب با هوای خارج و اس��تفاده از 
مبدل های حرارتی صفحه ای به جای سیس��تم های 

سنتی منابع دوجداره و کویلی بیان نمود. 
در مورد راهکار سوم، با عنایت به اشاره صریح سازمان 
بهینه سازی مصرف سوخت کش��ور مبنی بر این که 
در صورت اس��تفاده از مبدل های حرارتی صفحه ای 
به جای سیستم های س��نتی گرمایش آب مصرفی، 
از قبی��ل آبگرمکن های مخ��زن دار و منابع کویلی و 
دوجداره س��الیانه یک و نیم میلی��ارد متر مکعب در 
مص��رف گاز در کش��ور صرفه جویی می ش��ود، این 
سازمان استفاده از این مبدل ها را توصیه کرده است.

مبدل های حرارتی صفحه ای واش��ردار نسل نسبتاً 
جدیدی از مب��دل های حرارتی هس��تند که در این 
فناوری س��یاالت گرم و س��رد بین صفحات موج دار 
جری��ان پیدا می کنن��د و موج ه��ای موجود موجب 
اغتش��اش زیاد س��یال و در نتیجه آن باعث افزایش 
انتقال حرارت، کاهش مصرف انرژی و افزایش بازده 

می شود.
از مهم ترین ویژگی های مبدل های حرارتی صفحه 
واش��ردار می توان به راندمان و ضریب انتقال حرارت 
باال، اش��غال فضای کم، وزن کمت��ر، قیمت پایین تر، 
س��هولت در س��رویس و نگهداری و تشکیل رسوب 

کمتر اشاره کرد.

راهبردهای عملی برای صرفه جویی 
در مصرف انرژی

یادداشت

 در کشورهای 
توسعه یافته با 
وجود افزایش 
تولید ناخالص 
داخلی شدت 
مصرف انرژی 
کاهش داشته 
است و این 
کشورها به رویه 
مناسبی در مصرف 
انرژی دست 
یافته اند 

دکتر اردشیر فرشیدیان فر
استاد دانشگاه و عضو هیأت مدیره سازمان نظام 

حسین عباس نیامهندسی ساختمان خراسان رضوی

محمد حاجیان شهری
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رپرتاژ آگهی ویژه نامه روز مهندسی

نظام مهندسی در حكم یک مجلس قانونگذار  
آیت اهلل واعظ طبسی ، نماینده ولي فقیه و تولیت آستان 
قدس رضوي با تاکید بر اهمیت جایگاه فرهنگ اسامي 
نقش س��ازمان نظام مهندس��ي را در حکم یک پارلمان 
مي داند و مي گوید:"امروز بدون ش��ک فرهنگ اسامی 
همه مکتب ها و فرهنگ ها را به چالش کشیده، به خاطر 
برتری و امتیاز این فرهنگ و هویت   اصالت آن. بنابراین 
ما همه جا باید پرچم اس��ام، پرچم انقاب اس��امی و 
ارزش��های دینی  و پرچم فرهنگ قرآن را ب��ه اهتزاز در 
بیاوریم.همه نش��انه های پایبندی ی��ک ملت به مبانی 
فک��ری  اعتقادی اش بای��د در همه رواب��ط مدیریت ما 

محفوظ و رعایت بشود.
خوشبختانه س��ازمان نظام مهندس��ی- همین طور که 
فرمودند در حک��م پارلمان و یک مجل��س قانونگذاردر 
خصوص موضوع ایجاد بناها و س��اختمان ها و سازندگی 

است."

مهندس�ان شایس�تگی هایش�ان را در 
زمینه سازندگی و عمران کشور تقویت کنند

مهندس س��ید ج��واد  شهرس��تانی؛ چهره نام آش��نا و 
پیشکس��وت عرصه اجرایي کش��ور که زماني نیز عهده 
دار مدیریت ش��هري مشهد بوده اس��ت اهمیت جایگاه 
مهندس��ان را مورد تاکید قرار مي دهد و مي گوید: ما در 
کشورمان مدیران زیاد خوبی داریم، اما آنچه مهم است 
که هر ک��س باید در جای خودش ق��رار بگیرد.مدیریت 

ویژگی ذاتی اس��ت که باید در خون آدم باش��د.درس و 
سواد خوب است ولی مدیریت ورای همه این هاست.

برای رس��یدن به جایگاه برتر و دس��تیابی ب��ه احترام و 
موقعی��ت های اجتماعی، هر فرد بای��د لیاقت خودش را 
نش��ان بدهد. بین نیاز جامعه به هر ف��رد و احترام به او، 
رابطه ای مس��تقیم حاکم اس��ت.هر چند نیاز جامعه به 
فرد یا گروهی بیش��تر باش��د، آن فرد یا گ��روه، احترام و 
منزلت بیشتری خواهد داشت.برای رسیدن به موفقیت 
باید اص��رار کرد و راههای خاقانه را مورد توجه قرار داد.

بنابراین به مهندسان جامعه توصیه می کنم، شایستگی 
های خود را در زمینه های س��ازندگی و عمران کش��ور 

تقویت کنند."

مهندس�ان به هی�چ عن�وان کاری خالف 
اخالق انجام ندهند

دکترمهدي بهادری نژاد؛ اس��تاد دانش��کده مهندسی 
مکانیک دانشگاه صنعتی ش��ریف و چهره  ماندگار ایران 
که نش��ان درجه یک دانش را نیز دارد بر ضرورت رعایت 
اصول اخاق مهندسي تاکید دارد و به مهندسان توصیه 
مي کند ب��ه هیچ قیمت کاري را بر خ��اف اخاق انجام 
"  باید کاری کنیم که به عنوان الگو  ندهند.وي مي گوید:
مطرح شویم.پس از معلم ها مهندس ها بیشترین تعامل 
را با مردم دارند.مردم، یک مهندس، رئیس یک صنعت و 
یا یک سازمان را که به اصول اخاقی پایبند است و برای 
آنها کار می کند، ب��ه کارگران اجحاف نمی کند و حقوق 

مروري بر آرا و رهنمودهاي نخبگان و صاحبنظران مهندسي

راهي که باید مهندسان بروند

با نخبگان

اهمیت نقش و جایگاه مهندسي بر کسي پوشیده نیست اما مهمتر از آن صیانت 
از جای�گاه فاخري اس�ت ک�ه با تكیه ب�ر تالش و هم�ت صادقانه مهندس�ان و 
رهنمودهاي متخصصان و نخبگان آن شكل گرفته است.اینكه چگونه باید شأن 
و جایگاه این مرتبه را پاسداشت و بر اعتالي روز افزون آن تاکید نمود را می توان 

با مروري بر آراء و رهنمودهاي نخبگان و صاحبنظران مهندسي دریافت: 

آن ها را به درس��تی پرداخت می کند، می بینند و نسبت 
به او و کارش عاقه مند می شوند.

مراعات ایمنی، س��امت و رفاه از اصول اخاق مهندس 
است تقاضای من از مهندسان این است که این اصول را 
مراعات کنند و حاضر نباشند به هیچ عنوان کاری خاف 

اخاق انجام دهند.

مهندسان گناهكارند اگر ...
مهندس غرضی که خود از زمان تاس��یس سازمان نظام 
مهندسی کش��ور تا س��ال ۱۳89  عهده دار ریاست این 
سازمان بوده است با اشاره به کیفیت اندک و عمر پایین 
ساختمانها در کشور مي گوید: "عمر ساختمان در کشور 
ما کمتر از ۲۰-۳۰ سال و در دنیا ۲۰۰سال است و نیمی 
از تورم ایران به این دلیل اس��ت که س��اختمان به جای 
اینکه ۲۰۰س��ال عمر کند۲۰-۳۰ س��ال عمر می کند.

ولی اگر مقررات ملی ساختمان اجرا شود این اسکلت ها 
س��ال های متوالی به نسل ها خدمت می دهند.تخصص 
ما در این زمینه خیلی می تواند به خودمان ونسل آینده، 
به توسعه فکری و ذهنی و استفاده از ابزارهای پیشرفته 
تر برای استحکام سازی و سامان دادن به اصول۲4 گانه 
مقررات ملی کمک کند.در غیر اینصورت به نظر من گناه 
اصلی تورم برگردن مهندس��انی که به ساخت و ساز می 

پردازند می افتد."

مدرک بي محتوا ندهیم
دکتر فریدون ایرانی؛ اس��تاد رش��ته عمران دانش��کده 
مهندس��ی دانشگاه فردوسی مش��هد با تاکید بر اهمیت 
تربیت متخصصان باسواد در جامعه مي گوید:" مهندس 
شدن خوب اس��ت ولی اینکه مدرک بی محتوا به کسی 
بدهیم کار منفی و پرگناه است، یعنی مؤسسه ای را دایر 
کنیم و مدرکی به کس��ی بدهیم که تنه��ا مدرک دارد و 
عمًا تخصص آن را ندارد.این فرد نه تنها در جامعه مفید 
نخواهد بود بلکه به دلیل داشتن این مدرک در جایگاهی 
قرار می گیرد که ممکن است صدمان جبران ناپذیری را 

به جامعه وارد کند."

باید به تخصص گرایی تن دهیم 
دکت��ر محمد ح��ق پناهی اس��تاد مکانیک دانش��کده 
مهندس��ی  دانش��گاه علم و صنعت ایران با اشاره به لزوم 
تدوین نظام��ي عملیاتي در قانون ب��راي ایجاد تخصص 
گرایي در حوزه هاي مهندس��ي تصریح مي کند: " ما به 
نوع��ی تخصص گرایی و یکپارچگی نی��از داریم. درحال 
حاضر مفهوم مهندس��ی مکانیک خیل��ی فراتر از حوزه 
ساختمان است.از س��ویی مهندسی برق و نقشه برداری 
را نی��ز تنه��ا در حوزه س��اختمان می بینیم ح��ال آنکه 
مهندسی شهرس��ازی فراتر از ساختمان است به همین 
دلیل باید به ی��ک تخصص گرایی تن دهی��م و برای آن 

نظامی عملیاتی در قانون پیش بینی کنیم.در عین حال 
ما به گونه ای یکپارچگی نی��از داریم که در نتیجه حوزه 
های مهندسی با همدیگر از قوانین و سیستم های واحد 

تبعیت کنند."

از ارزش هاي معماري اصیل ایراني محروم 
شده ایم 

محمود گابچی استاد دانشکده معماری دانشگاه تهران 
و پایه گذار رش��ته های تکنولوژی معم��اری و مدیریت 
پروژه و س��اخت در این دانش��گاه اس��ت. وي از معماري 
ام��روز و فاصله آن با مفاهیم گذش��ته اش م��ي گوید: " 
معم��اري ما از مفاهیم گذش��ته فاصله گرفته اس��ت. به 
عن��وان مثال، ما در معماري گذش��ته خ��ود درونگرایي 
و رعایت حری��م را مي دیدیم؛ در حالي ک��ه در معماري 
امروز در بیش��تر مواقع این  نکات رعایت نمي ش��ود. این 
در شرایطي اس��ت که ممکن است خانواده هاي ما عاقه 
داشته باش��ند در محیطي امن، دور از نگاه و چشم افراد 
دیگر زندگي کنند. در گذش��ته معم��اري ما داراي یک 
بیرون��ي و یک اندروني بود؛ بیش��تر خانه ها داراي حریم 
بودند و س��اختمان ها نس��بت به بناهاي مج��اور داراي 
دید و اش��راف نبودند. این  نمونه ها، آس��یب هایي است 
که متاس��فانه امروز ما را از ارزش هاي مطرح در معماري 

اصیل ایراني محروم کرده است. 

وظیفه نظام مهندسي در قبال متخصصان 
دکتر اس��ماعیل آیتی استاد دانش��کده فنی و مهندسی 
دانش��گاه فردوسی مش��هد نگاه ویژه اي به بخش حمل 
و نق��ل و مهندس��ي ترافیک دارد.او م��ي گوید:"حمل و 
نق��ل دو ویژگی مه��م دارد که این دو ض��رورت فعالیت 
بیش از پیش س��ازمان نظام مهندسی را می طلبد؛ یکی 
آنکه حمل و نقل یکی از پایه های اساس��ی توسعه در هر 
کشور است. از سوی دیگر کمبود متخصص در مقوله نه 
تنه��ا در ایران که در بس��یاری از مناطق دنیا وجود دارد. 
بخشی از متخصصان زیر ساخت های حمل و نقل را می 
سازند. این عده مهندسان راه ساز، فرودگاه ساز و یا بندر 
س��از هس��تند که زمینه را برای ایجاد حمل و نقل کارا، 
علمی و بهینه مهیا می س��ازند ولی در بخش مدیریت و 
برنامه ریزی حمل و نقل متخصصان اندکی وجود دارند. 
برنامه ریزی حمل و نقل به ما می گوید چگونه می توان از 
امکانات موجود برای نیل به حمل و نقل صحیح و بهینه 
استفاده نمود. باعث خرسندی است که استان خراسان 
رضوی از حی��ث تربیت این متخصصان جزو موفق ترین 
اس��تان های کشور اس��ت. این عده باید زیر نظر سازمان 
های زیربط بویژه نظام مهندس��ی ب��ه فعالیت بپردازند. 
س��ازمان نظام مهندس��ی بای��د زمینه اس��تفاده از این 

متخصصان را فراهم کند."

به چه کسي معمار نگوییم
دکتر منصور فامکی ؛ معمار و شهرساز بر جسته کشورمان 
تعریف خاصي از معمار ارایه مي دهد و مي گوید:"معماری 
به آدم��ی اجازه می داد که هم نظریات خودش را بس��ازد 
و حفظ کند و هم آن را به س��نجش و س��ایش با کارهای 
دیگران ببرد و سپس، ویژگی های خویشتن خویش را، به 
میل شخصی خود، انتخاب و تعریف کند. شما نمی توانید 
به انسانی که آزاد بودن و آزادگی را در اندیشه و در حرکت 
های خودش تجریه نمی کن��د عنوان»معمار« را اطاق 
کنید، بلکه او تنها یک کارمند متخصص است که می تواند 
کارها را انجام دهد، معمار فردی آزادمند است که آزادگی 

را مدام به عنوان یک خصلت در خود پرورش می دهد«.

تنها شیفتگان خدمت
مهندس درهمی اس��تاد دانشگاه و مدیر عامل شرکت 
سپاد با اس��تناد به این تعبیر ش��هید دکتر بهشتی که 
می گوی��د ما ش��یفتگان خدمتیم نه تش��نگان قدرت 
معتقد است افراد فعال جامعه یا شیفتگان خدمت اند 
و یا تش��نگان قدرت و در واقع این ش��یفتگان خدمت 
اند که بی��ش از دیگران عزم خوی��ش را برای خدمت 
به دیگ��ران جزم کرده ان��د. وی با تاکید ب��ر اینکه هر 
فرد فعالی چون او که در چند زمینه مش��غول فعالیت 
است باید مراقب باشد که اسیر هوای نفس و تمایات 

نفسانی نشود. 

اگر اخالق حرفه ای بیدار شود
مهن��دس منوچهر خواج��ه دلویی معاون اس��بق وزارت 
مس��کن و شهرس��ازی نیز می گوید: اگر اخاق حرفه ای 
و وجدان حرفه ای در میان اقش��ار تحصیلک��رده و بویژه 
مهندس��ان بیدار ش��ود نتایج آن؛ یعن��ی فرهنگ خوب 
س��اختن، بیش از م��ردم عادی در میان ای��ن طیف نمود 
خواهد یافت. باید هر فرد خود را متعهد بداند تا کاری را که 
انجام می دهد به درستی به اتمام برساند. باید تاش کنیم 
این مفه��وم را که در تعالیم معنوی و فرهنگ غنی خود بر 

آن تأکید شده است در حوزه مهندسی ترویج کنیم. 

شما یک حكومت هستید
مهندس بنی هاش��می نماینده مردم مشهد در مجلس 
ش��ورای اس��امی نیز می گوید:به نظر من شما در نظام 
مهندس��ی با اندیش��ه و امکاناتی مثل نیروی انس��انی، 
س��رمایه ، قانون و س��اختار ک��ه در اختی��ار دارید یک 
قانون اساس��ی و یک منابع مالی داری��د. این کار در نظام 
مهندس��ی وجود دارد پس شما یک حکومت هستید که 
اختی��ارات، نیروی انس��انی و پول داری��د. نیروهایی که 
انگیزه کار با شما دارند حق عضویت می دهند. شما یک 
حکومت هس��تید باید هم قیافه حکومت را بگیرید و کار 

حکومت را انجام بدهید.  

ُهَو أَنَشَأُکم مَِّن األَْرِض َواْسَتْعَمَرُکْم فِیَها
خداوندشما را ازخاک آفرید و به ش��ما ماموریت داد تا آنرا 

آباد سازید.
بخشي ازْ یه ۶۱ سوره مبارکه هود

این س��ند گویا و این مفهوم بلیغ و رس��ا که بخشي از سوره 
مبارک��ه هود آی��ه  ۶۱ قرآن کریم اس��ت، عاوه ب��ر اینکه 
تاکی��دی اس��ت صریح بر ض��رورت تاش ب��رای عمران و 
آبادانی جامعه ، دستوری اس��ت برای نسلی که می خواهد 
رفاه ، امنیت و عمران و آبادانی را به نس��ل پس از خود هدیه 
کند.این تاکید بویژه برای جامعه ای همچون جامعه ما که 
بیش از س��ه دهه اس��ت عمل به آموزه های قرآنی و احیای 
این تفکر ناب را سرلوحه خود قرار داده ، از اهمیت مضاعفی 

برخوردار است.
امروز ایران اس��امی ، ایران مقتدر و ایران س��رافراز آنهم با 
گس��تره تمدنی هفت هزار ساله که به متخصصان نام آوری 
همچون خواج��ه نصیر الدین طوس��ی ، خوارزمی ، بوعلی 
س��ینا ، ابوریحان بیرونی ، ش��یخ بهایی و ه��زاران چهره پر 
فروغ عل��م و آگاهی اش می بالد بیش از ه��ر زمان دیگر به 
اندیشه هایی پویاتر از دیروز نیازمند است.اندیشه هایی که 
بتوانند ضمن صیانت و پاس��داری از اعتبار و آبروی ۵ هزار 
سال تاش مهندس��ی ایران به رونق صنعت ساخت و ساز 
کشور هم بیفزایند.صنعتی که مهمترین مشخصه آن الهام 
بخشی از معماری با ش��کوه ایرانی و اسامی و معرف ایمان 
، فرهن��گ ، قدرت خاق��ه اصالت فکری و ش��جاعت فنی 

مهندسان سختکوش ایرانی باشد.
بارزترین و عینی ترین عرصه فعالیت مهندس��ان ایرانی در 

طی ۳۶ س��ال گذش��ته را می توان در 
هش��ت س��ال دفاع مقدس آنهم در زیر بارش پیاپی گلوله 
و موشک بر روی شهرها و س��الهای دشوار تحریم مشاهده 
کرد.دوران پر افتخار دفاع مقدس فرصتی بود تا مهندسان 
ایران��ی تمامی همت ش��ان را برای دمی��دن روح ابتکارات 
نظامی و مهندس��ی در میدان نبرد ب��کار بندند تا در نتیجه 
آن ب��ی نظیرترین ط��رح های مهندس��ی در بحرانی ترین 

شرایط جنگی محقق شود.
س��اخت پل بش��که ای ب��ر روی رودخانه بهمنش��یر برای 
شکستن حصر آبادان با استفاده از بشکه های ۲۲۰ لیتری، 
س��اخت پل ۱4 کیلومتری خیبر بر روی هور که به عنوان 
یکی از شاهکارهای مهندسی جنگ و بزرگترین پل شناور 
دنیا از آن یاد می ش��ود ، و یا س��اخت پل بعثت بر رودخانه 
اروند که اتصال ایران را به فاو امکان پذیر کرد فقط بخش��ی 
از طرح های مهندس��ی در طی هشت س��ال دفاع مقدس 

است. 
دفاع هشت س��اله عاوه بر آنکه به تبلور بخشی از ابتکارات 
مهندسان خاق کشورمان منجر شد ، افزایش توان دفاعي 
و امنیتي کش��ور را نیز به همراه داشت. دستیابی به دانش 
طراحي و تولی��د محصوالت مدرن نظام��ي  در حوزه هاي 
فضایي، ، هوای��ي، دریایي، الکترونیک، مهندس��ي دفاعی 
و تولی��د انواع محص��والت غیرنظامي همچ��ون ماهواره و 
ماهواره بر، ان��واع تجهی��زات مخابرات��ي و الکترونیک و... 
ضم��ن افزایش توان علمي و اس��تراتژیک کش��ور و امکان 
رقاب��ت با قدرت هاي بزرگ و علمي جه��ان، زمینه افزایش 
صادرات محصوالت دفاعي و نظامي را به س��ایر کش��ور ها 

فراه��م کرد.بگونه ای ک��ه امروز تجارب بیش از س��ه دهه 
تاش و نوآوری و شکستن سدهای تحریم و فشار استکبار 
جهانی، مهندسی جمهوری اسامی  را در جایگاهی رفیع و 

کم نظیر قرار داده است.
بس��تر دیگر حضور مهندس��ان کش��ورمان را می شود در 
س��ازندگی خرابی های ناش��ی از بایای طبیعی مشاهده 
کرد.در این عرصه هم اگر نبود تاش مهندسان کشورمان 
، درد نا امنی بازماندگان این رخدادها یا نبود رفاه و از میان 

رفتن آبادانی شهرها و روستاها مضاعف می شد. 
امروز عاوه بر همه اینها مهندس��ی کش��ور ب��ه خلق بدیع 
ترین آثار و س��ازه های معماری و مهندس��ی طی سه دهه 
گذش��ته خود افتخار می کند.س��اخت س��ازه هایی مثل 
برج میاد ؛ شش��مین برج مخابراتی بلن��د جهان ، با ارتفاع 
4۳۵ متر، س��اخت پل صدر ؛ یازدهمین پ��ل برتر جهان از 
حیث ارتفاع ، احداث تونل 9۵۰ متری رس��الت ، س��اخت 
پل س��ه طبق��ه طبیع��ت ؛ بزرگ ترین پ��ل غیرخودرویی 
ایران که برای س��اخت آن ۱4۰۰۰ قطعه فوالدی در ابعاد 
مختل��ف در ارتف��اع 4۰ متری زمین برش��کاری، س��ر هم 

و نصب ش��ده ، احداث س��اختمان 
۱۶۰۰۰ متر مربعی مجلس شورای 
اس��امی با نگاه و تکری��م معماري 
اسامي ، ساخت نیروگاه سد کارون 
۳ باقابلی��ت تولید س��الیانه 4۱7۲ 
میلیون کیل��ووات س��اعت انرژی ، 
س��اخت س��د کارون 4 ؛  بزرگترین 
س��د بتنی دو قوسی کشور و ساخت 
دهه��ا پ��روژه عظی��م نف��ت ،گاز و 
پتروش��یمی توانمندی مهندسان 
ایرانی را به رخ دنیای صنعتی امروز 

کشیده است. 
بخ��ش قاب��ل توجهی از پیش��رفت 
های بخش کش��اورزی هم مرهون 
و وامدار تاش مهندس��ان در حوزه 
کش��اورزی اس��ت. پس از پیروزی 
انقاب اس��امی ، علیرغم مشکات 
بس��یاری که کش��ور در س��الهای 
نخس��ت با آن روبرو ب��ود این بخش 

یکی از بخش��های اقتصادی مورد توج��ه دولتمردان نظام 
بوده ، بگونه ای که امروز بالغ بر 9۰ درصد از نیاز کش��ور به 

محصوالت کشاورزی در داخل تامین می شود.
عاوه بر این حضور مهندسان متخصص و متعهد در صحنه 
توسعه عمران و آبادانی روستاها و کشاورزی و انتقال دانش 
فنی به کش��اورزان و توس��عه تکنولوژی ه��ای جدید مثل 
اس��تفاده از روش های آبیاری نوین برای کشور باعث شده 

که چهره کش��اورزی در روس��تاهای ایران به تدریج تغییر 
یافته و امروزه به نقطه ای رس��یده ایم که حداقل 9۳ درصد 
محصوالت مورد نیاز کش��ور در داخل تولید شده و کشور از 

وابستگی به اجانب رهایی نسبی پیدا کرده است.
امروز پس از گذش��ت ۳۶ س��ال از پیروزی انقاب اسامی 
بخوبی می توان ش��تاب تغییر و دگرگونی را در چهره ایران 
ام��روز دید.بطوری که هر روز اتفاقی ن��و در جای جای این 
کش��ور رخ می دهد. پروژه های عمرانی با س��رعت و دقتی 

مثال زدنی به پایان می رسد.
این موفقیت ها مرهون همت فرزندان متخصصان ش��ما و 
مهندس��ان با تجربه ای است که خود را همت خود را صرف 

عزت و سربلندی کشور کرده اند.
براس��اس مطالعات یونس��کو، یکی از ش��اخصه های اصلی 
کش��ورهای توس��عه یافت��ه وج��ود ۲۰ ت��ا ۵۰ مهندس و 
متخصص در ه��ر ۱۰ هزار نفر جمعیت اس��ت، این میزان 
در کشورهای در حال توس��عه به ۵۰ و در کشورهای عقب 
مان��ده به یک نف��ر کاهش پی��دا کرده اس��ت.در این میان 
س��هم ایران از مهندس��ان بی��ش از ۵۰ مهن��دس به ازای 
هر ۱۰ هزار نفر اس��ت، یعنی این 
کشور در تعداد دانش آموختگان 
مهندس��ی نیز، پا را از کشورهای 

توسعه یافته فراتر نهاده است.
در حال حاضر تعداد مهندس��ان 
دارای پروانه اشتغال به کار حرفه 
ای ح��دود ۱۰8 هزار نفر اس��ت 
که ای��ن تعداد با در نظر داش��تن 
لتحصی��ان رش��ته های  فارغ ا
مهندس��ی ک��ه در قان��ون نظام 
مهندس��ی و کنترل ساختمان و 
جامعه هدف ق��رار دارند به بیش 

از ۳۰۰ هزار نفر می رسد.
س��ی  م مهند ن نظ��ا ما ز س��ا
س��اختمان ب��ا تاکید ب��ر ارتقای 
آگاهی و مهارت دست اندرکاران 
صنعت ساخت و ساز و بویژه بهره 
مندی از تخصص هفت گانه رشته 
های مهندسي عمران،تاسیسات 
مکانیک��ي و برقي،شهرسازي،ترافیک،نقش��ه ب��رداري و 
معماري قابلیته��ای موثری را برای انتق��ال تجارب علمی 

متخصصان ایرانی فراهم کرده است. 
ای��ن مجموعه؛ به عنوان س��ازمانی حرف��ه ای، مردم نهاد، 
غیرسیاس��ی، غیرانتفاع��ی و مس��تقل ، به منظ��ور وضع 
مق��ررات مل��ی س��اختمان و نظ��ارت بر اج��رای خدمات 
مهندس��ی و همچنی��ن بسترس��ازی در خصوص رش��د و 

اعتای مهندس��ی، س��اماندهی به فعالیت های مهندسی 
و نظ��م بخش��یدن به عملکرد ای��ن حرف��ه و ارتقای دانش 
فنی مهندس��ان، صاحب��ان حرفه ها و کارگ��ران در بخش 
س��اختمان و رش��د و آگاهی مردم نس��بت به مقررات ملی 
ایجاد شده اس��ت و با جلب مشارکت سازمان ها و نهادهای 
مرتبط با اس��تفاده از شیوه های مختلف پس از مقوله ایمن 
س��ازی و مقاوم سازی؛ زیباس��ازی در ساخت و س��از را با 
رعایت هویت تاریخی و معنوی در اولویت قرار داده و تاش 
دارد ت��ا چهره و بافت ظاهری ش��هرها و س��اختمان ها را با 
بهره گیری از الگوهای اسامی و ایرانی به چهره ای نمونه و 
زیبا بدل س��اخته و موجبات شاد زیستن شهروندان را مهیا 
سازد. س��ازمان نظام مهندسی کشور در گس��تره فعالیت 
های خود در سراس��ر کش��ور از طریق س��ازمان های نظام 
مهندسی در استان ها، تاش می کند تا همواره پاسخگوی 

انتظارات مقام معظم رهبری، دولت، جامعه و اعضاء باشد
این سازمان معتقد اس��ت با ارتقای دانش و توانمندی های 
مهندس��ان، ترویج فناوری ها و ش��یوه های نوین ساخت و 
ساز و افزایش مش��ارکت س��ازمان ها و نهادهای ذی نفع، 
به عنوان مدعی العم��وم و حامی مردم در این حوزه، ضمن 
جل��ب اعتماد عمومی، موجبات گس��ترش بهینه س��ازی 
فضای ساخت، افزایش صرفه اقتصادی، بهره دهی مناسب، 
بهینه س��ازی مصرف انرژی،افزایش ایمنی و دوام و ارتقاء 

زیباسازی ساختمان ها را فراهم خواهد ساخت.
ضمن آنک��ه در افق چش��م انداز خود به عن��وان تخصصی 
ترین مرجع و مورد اعتمادترین نهاد مس��تقل در نزد افکار 
عمومی در امور مرتبط با س��اخت و ساز؛ کوشیده است در 
ساختمان سازی، عاوه بر تامین سامت و امنیت جسمی 
و روحی شهروندان با مدیریت تمامی منابع و ظرفیت های 
موجود در این بخش و با تاکید بر بافت و فرهنگ اس��امی- 
ایرانی جامعه؛ تحولی شایس��ته را در س��اخت و ساز کشور 
ایجاد نمای��د و از طریق صدور خدمات فنی و مهندس��ی و 
استفاده از ظرفیت های موجود داخلی و خارجی، در سطح 

منطقه و جهان اسام موثر واقع شود.
سازمان مهندس��ی همچنین عزم جدی خود را جزم کرده 
تا مصمم تر از پی��ش چرخه همت نی��اکان متخصصش را 
تکمیل کند و ب��ا توجه به ضرورت قطع وابس��تگی بودجه 
جاری کش��ور به نف��ت و درآمده��ای نفتی و نی��ز ارتباط 
میلیونها نفر با صنعت ساخت و ساز در کشور افق تازه ای را 
برای باز تعریف نقش مهندسان و ترسیم  چشم انداز آینده 

نظام برای صادرات غیر نفتی بگشاید.
امروز مهمترین خواسته مهندسی کشور و بویژه استان این 
اس��ت که جامعه حقوق خود را از دست اندرکاران ساخت و 
ساز طلب کند.به مهندس��ان و متخصصان اعتماد کند و به 

این ترتیب راه را بر حضور غیر متخصصان سد کنند.

صیانت از اعتبار 5 هزار ساله 
مهندسان ایران

مقاله 

 محمد تقی خسروی
مدیر ارتباطات و رسانه سازمان نطام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

 سازمان مهندسی همچنین عزم 
جدی خود را جزم کرده تا مصمم تر از 
پیش چرخه همت نیاکان متخصصش 

را تكمیل کند و با توجه به ضرورت 
قطع وابستگی بودجه جاری کشور 

به نفت و درآمدهای نفتی و نیز 
ارتباط میلیونها نفر با صنعت ساخت 
و ساز در کشور افق تازه ای را برای 

باز تعریف نقش مهندسان و ترسیم  
چشم انداز آینده نظام برای صادرات 

غیر نفتی بگشاید

فهیمه باغستانی
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ویژه نامه روز مهندسیرپرتاژ آگهی

 آقای دکت�ر ، از منظر مدیری که به 
تازگی عهده دار مسوولیتی جدی 
در سازمان نظام مهندسی ساختمان شده 
اس�ت فعالیته�ای ش�كل گرفت�ه در این 
س�ازمان را در خص�وص کاه�ش حوادث 

ساختماني را چگونه ارزیابی می کنید ؟
رعای��ت اصول ایمنی در ه��ر صنعت یا 
فعالیت یک فرهنگ حاکم در آن حوزه 
، برآین��د و تلفیق ضواب��ط و مق��ررات دولتی و 
حکومت��ی و رعای��ت اس��تانداردها و اقدام��ات 
پیشگیرانه توس��ط مردم و فعاالن اقتصادی در 
آن ح��وزه م��ی باش��د. تعام��ل بی��ن نهادهای 
حاکمیتی و مردم  زمانی به شکل مطلوب انجام 
می ش��ود که اوال: نهاد حاکمیتی و دستگاههای 
مربوطه مراحل انجام کار در حوزه ذیربط خود را 
بشناس��ند، به ریزه کاری ها و دقایق آن مس��لط 
باش��ند، نح��وه انج��ام کار به ش��کل مطلوب را 
بدانند، آس��یب ها و آفت ه��ای احتمالی در هر 
حرکت را شناس��ایی کنند و در نهایت مجموعه 
روشهایی که احتمال خطر برای محیط کار را به 
حداقل می رس��اند تدوین و به عن��وان حداقل 
ن��کات الزم الرعایه به همه فعاالن آن حوزه اباغ 

و رعایت آن روشها را تکلیف کنند. 
عملیاتی ش��دن این تکلیف س��ه الزام دارد: اول 
اینک��ه عوامل اجرایی توجیه ش��وند که تکالیف 
اباغی ع��اوه بر رعایت مناف��ع عمومی، منافع 
ف��ردی آنان را ه��م تامین می کند، ول��و آنکه به 
ظاهر هزینه تمام ش��ده آنان را باال می برد.  دوم 
اینکه باید اب��زار و لوازم مورد نی��از برای اجرای 
تکلیف در دس��ترس ق��رار بگیرد. س��وم اینکه 
بای��د آن تکالیف ضمانت اجرا داش��ته باش��د و 
رعایت نکردن آن هزینه های سنگین تری برای 

عامان بی مباالت در بر داشته باشد. 
ما در کش��ور خود تجارب مختلفی در این زمینه 
داش��ته ایم. الزام به بس��تن کمربن��د ایمنی در 
هن��گام رانندگ��ی از آن جمله اس��ت.در حوزه 
های پزش��کی، هواپیمایی، صنای��ع نمونه های 
متعددی را می ت��وان ذکر کرد. متاس��فانه این 
موضوع در حوزه صنعت س��اختمان و مدیریت 
کارگاههای س��اختمانی به اجرا گذاشته نشده 
اس��ت.نهاد حاکمیتی برای این حوزه، سازمان 
نظام مهندس��ی اس��ت. این س��ازمان اقدامات 
شایسته و خوبی برای حمایت از مهندسان عضو 
سازمان انجام داده و ضوابط و مقررات الزم برای 
افزایش درآم��د اعضای خود و همچنین افزایش 
درآمد س��ازمان انجام داده اس��ت. اما در حوزه 
تنظی��م و اب��اغ ضوابط ایمن��ی در کارگاههای 
س��اختمانی اقدام شایسته و بایس��ته ای انجام 
نداده اس��ت و متاسفانه هر روز ش��اهد حوادث 
کارگاهی ناگواری هس��تیم که موجب مجروح 

شدن، فوت و از کار افتادگی تعدادی از کارکنان 
کارگاههای س��اختمانی می ش��ود، حوادثی که 
بیش��تر آنها، به لحاظ فنی، قاب��ل پیش بینی و با 
تدابیر ساده فنی قابل پیشگیری است. نکته مهم 
این اس��ت که حتی با دید حمایت سازمان نظام 
مهندس��ی از اعضای خود، سازمان باید ساختار 
الزم برای برخ��ورد با مهندس��ان ناظر متخلف 
را ایج��اد کند. درح��ال حاضر این ب��ی اقدامی 
س��ازمان موجب ایجاد تصوی��ری از آن در میان 
س��رمایه گذاران شده که س��ازمان را یک مرکز 
هزینه ب��رای فعالیت های خود م��ی دانند و آن 
را به عنوان ی��ک مقام ناظ��ر و مراقب خود نمی 

شناسند.  
حدود دوماه قبل در برنامه اخبار ۳۰/۲۰ش��بکه 
۲ گزارشی از س��قوط یک جرثقیل برجی پخش 
شد که متاس��فانه دو مجروح به جا گذاشته بود. 

در همان گزارش اشاره شد که حدود 4 روز قبل 
یک جرثقیل برجی دیگر نیز س��قوط کرده بود. 
اینجانب به اتکای دوستی دیرینه ای که با آقای 
مهندس ترکان داش��تم، به ایشان تلفن کردم و 
با توجه به مس��وولیت س��ازمان نظام مهندسی 
به ایش��ان توصیه کردم در خص��وص این حادثه 
اقدامی انجام دهند. ایش��ان عکس العمل فوری 
و مثبت داشتند و جلس��اتی در خصوص این دو 
حادثه برگزار کردند. اینجانب را هم به جلس��ات 
دعوت کردند. متاسفانه به فاصله حدود ۱۰ روز 
از آن تلفن، یک جرثقیل برجی دیگر نیز سقوط 
ک��رد و موجب ف��وت دو نفر از کارکنان ش��اغل 
در آن کارگاه ش��د. در این جلس��ات با دعوت از 
ناظر، کارفرما، پیمانکار، شهرداری یا بخشداری 
محلی،دریاف��ت گ��زارش حادث��ه از زبان آتش 
نشانی اقدام و توضیحات آنان اخذ شد. متاسفانه 
مجموعه مطالب طرح شده حاکی از آن است که 
در زمینه نحوه اس��تفاده از جرثقیل ها، سازمان 

نظام مهندس��ی در محل کارگاهها حضور ندارد 
و مقررات و اس��تانداردها حداق��ل در خصوص 
مش��خصات جرثقیل و مش��خصات اپراتور های 
آنان وج��ود ندارد و یا اگر مطالبی در برخی آیین 

نامه ها وجود دارد، بس��یار کلی است و هیچگونه 
نظارت��ی برای رعایت همان ضواب��ط کلی انجام 
نمی شود. متاس��فانه هفته قبل نیز خبر سقوط 
یک جرثقیل تلس��کوپی را در بزرگ��راه نیایش 

دریافت کردیم. 
ای��ن موض��وع مح��دود ب��ه ح��وزه جرثقیل و 
گودبرداری نیست. در تمام شوون فعالیت های 
کارگاههای س��اختمانی این مشکل وجود دارد. 
نصب و بهره برداری از داربس��ت با همین مشکل 
روبروس��ت و بطور مستمر حوادث تلخ و تکراری 
سقوط از داربست را شاهد هستیم. در حالی که 
داربس��ت یکی از ساده ترین سازه هایی است که 
می تواند در صورت طراحی مناسب، ایمن شود. 
براساس مذاکراتی که داشتیم متن یک اباغیه 
تنظیم ش��د که برآن اس��اس طراحی جامعی از 
اقدامات مکمل که س��ازمان بای��د انجام دهد و 
نوع همکاری دستگاههای دولتی دیگر را تعیین 
کرده است. این متن در حال بررسی در سازمان 
نظام مهندسی اس��تان تهران است. شاید بتوان 
توصیه کرد در اجاس��ی که قرار اس��ت سازمان 
نظام مهندسی برگزار کند در این خصوص بحث 
ش��ود و نه تنها سازمان اس��تان تهران بلکه همه 
اس��تانها در این کار درگیر شوند و از نظرات همه 

استانها بهره مند شویم.
   ب�ه نظ�ر جنابعال�ی چ�را تاکنون 
نتوانسته ایم ساز و کار مشخصی را 
برای کاهش هزینه های س�نگین خسارات 

ناشی از این موضوع تهیه و تدوین کنیم؟
نتوانس��ته ایم چون نخواس��ته ایم. اگر 
س��ازمان نظ��ام مهندس��ی ب��ه اتکای 
مس��وولیت حاکمیتی که برعهده دارد، تصمیم 
بگی��رد و ع��زم کن��د ک��ه موض��وع ایمن��ی در 

کارگاههای را سامان دهد، حتما می تواند. 
 جنابعالی نقش کدام یک از سه ضلع 
مثل�ث کارفرما، ش�هرداری یا نظام 
مهندس�ی  را در وقوع و همچنین در کاهش 

مسایل گود برداری بیشتر می دانید؟ 
 در یک مثلث ، هر س��ه ضلع مهم است. 
نبود هریک از س��ه ضل��ع، موجب می 

شود مثلث دیگر وجود نداشته باشد. 
 در عی��ن ح��ال این موض��وع بیش از س��ه ضلع 
دارد و ی��ک پدیده چندضلعی اس��ت. موسس��ه 
استاندارد، گمرک، قوه قضاییه، نیروی انتظامی 
دس��تگاههای موث��ر در موض��وع ایمن��ی در 

کارگاههای ساختمانی هستند.
ب��ه ع��اوه همانطور ک��ه عرض ک��ردم موضوع 
محدود به گودبرداری نیس��ت. گودبرداری یکی 
از عناصر مهم در ایمنی کارگاههای ساختمانی 

است. 
به نظر ش�ما نهادها و س�ازمانهای 
مس�وول مث�ل وزارت عل�وم ، 
س�ازمان فنی وحرف�ه ای،  س�ازمان نظام 
مهندس�ی س�اختمان و ش�هرداری ها در 
خصوص آموزش کارگ�ران ، متخصصان و 

مال�كان چقدر به وظایف خ�ود عمل کرده 
اند.آیا برای دس�تیابی به اهداف مورد نظر 
در این خصوص به تهیه و تدوین ساختاری 
منس�جم  و تعیین متولی واحدی در زمینه 

آموزش نیاز نداریم؟
اگر ضوابط و مقررات مش��خص و قاطع 
طراحی و اباغ شود و یکی از عناصر آن 
اح��راز صاحیت اف��راد ش��اغل در بخش های 
مختل��ف کارگاههای س��اختمانی باش��د، نظام 
های آموزشی، هم در حوزه وزارت علوم و هم در 
آموزش ه��ای غیر دولتی برای مه��ارت افزایی، 

خود را با آن تطبیق می دهند. 
  برخي معتقدند مالكان بیش�ترین 
نقش را در س�اخت و سازها دارند، 
در حالی ک�ه اگر حادثه ای رخ دهد برخورد 
جدی با آنها صورت نمی گی�رد و این افراد 
کمتری�ن مس�وولیت را در قب�ال حوادث 
برعهده دارن�د. حال آنكه مال�ک در تمام 
کش�ورها موظ�ف اس�ت اس�تانداردها را 
رعایت کرده و پاس�خگو باشد آیا نباید در 
ای�ران نی�ز جدیت عم�ل بیش�تری برای 
مالكان در خصوص رعایت اصول ساخت و 
س�ازمدنظر قرار گرفت�ه و قوانی�ن از نظر 

مالک و ناظر بازبینی شود؟
در نب��ود نهادهای حاکمیت��ی، قاعدتا 
بخش خصوصی به طور س��نتی منافع 
خود را در کم کردن هزینه تمام ش��ده طرح می 
دان��د و یکی از اولین هزین��ه هایی که حذف می 
شود، هزینه اقدامات ایمنی است. البته برخی از 
فعاالن بخش خصوصی و مدی��ران کارگاههای 
س��اختمانی که دارای بینش و دی��دگاه عمیق 
هس��تند، ولو اینک��ه از طرف نهاده��ای ذیربط 
اجباری در کار نباش��د، خود احساس مسوولیت 
می کنند و سیستم های ایمنی را در کارگاه خود 
مس��تقر کرده و می کنند. نمونه های زیادی در 
این زمینه داریم. اما عمومیت پیدا نمی کند. باید 
س��ازمان نظام مهندس��ی به موضوع ایمنی در 

کارگاههای ساختمانی بپردازد.  
 چرا با وج�ود ابالغ دس�تورالعمل 
ی  ی ه�ا ر ا د ب�ر د ی�ی گو ا جر ا
ساختمانی در خرداد ماه سال 1392 هنوز 
شاهد اخبار حوادث ناشی از ریزش گودها 
هس�تیم؟ آی�ا کمب�ود و ضع�ف ضوابط و 
مق�ررات و دس�تورالعمل ه�ا دربخ�ش 
س�اختمان در این حوزه موثرند یا اجرایی 

نشدن این ضوابط؟ راهكار چیست؟
این کاری نیس��ت که با ی��ک اباغ حل 
ش��ود. نظارت و پیگیری الزم دارد، یک 
نظارت پ��اک و حرفه ای و هوش��یار م��ی تواند 

ضمانت اجرایی الزم برای آن ایجاد کند.  

هنوز عده ای نظام مهندسی را یک 
مرکز هزینه برای فعالیت های خود 

می دانند 

گفت و گو

اشاره :
هر چند مشاغل س�اختمانی در نقاط دیگر جهان با سهم 1۷ درصدی 
از مجموع حوادث ش�غلی، در زمره حادثه خیزترین مشاغل شناخته 
می ش�وند اما س�هم کارگران س�اختمانی ای�ران 29 درص�د بیش از 
همكاران شان در سایر نقاط دنیاست بگونه ای که در سال گذشته 46 
درصد از مجوع حوادث ش�غلی ایران در مش�اغل ساختمانی رخ داده 
اس�ت که این آمار تنها یک نما از فاجعه ای اس�ت که هر روز در کارگاه های ساختمانی اتفاق 

می افتند.
دامنه حوادث ساختمانی و آنچه در خصوص آمار  و ارقام اینگونه حوادث بیان گردید دولتها 
و س�ازمانهای موفق را بر آن می دارد تا با گس�یل داش�تن فرماندهان خب�ره  و مدیران برتر 

خویش مرزهای تهدید توسعه را تحدید کنند.
اقدام رئیس سازمان نظام مهندسی س�اختمان را نیز در انتخاب دکتر طهماسب مظاهری به 
عنوان نماینده ویژه خود در امور رس�یدگی و تحلیل حوادث حوزه صنعت س�اختمان را نیز 
باید گامی ارزنده در تاریخ مهندس�ی س�اختمان دانست تا به این وس�یله سرانجام مدیری 

توانمند در عرصه اجرایی با اراده ای راسخ فتیله حوادث ساختمانی را پایین کشد.
دکتر طهماس�ب مظاهری در س�ال 1332 در تهران متولد ش�د و دارای مدرک کارشناسی و 
کارشناسی ارشد عمران از دانشكده فنی دانش�گاه تهران، کارشناس رسمي دادگستري و  

دکترای مدیریت دارد.
وی از س�ال 1358 تا 1359 مدیر کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان، از س�ال 1359 تا 
1360 معاون عمرانی اس�تانداری کهكیلویه و بویراحمد، از س�ال 1360 ت�ا 1364 قائم مقام 
س�ازمان برنامه و بودجه، از سال 1364 تا 13۷0 رئیس بنیاد مس�تضعفان و جانبازان انقالب 

اسالمی، بوده است.
مظاهری همچنین از سال 13۷0 تا 13۷3 دبیرکلی بانک مرکزی، از سال 13۷3 تا 13۷6 قائم 

مقامی مدیرعامل شرکت فوالد را برعهده داشته است.
وی در دولت هشتم از سال 1380 تا 1383 وزیر امور اقتصادی و دارایی بود و از سال 1384 تا 
1385 به عنوان معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و از تابستان سال 1385 تاکنون در 

نقش مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ایفای وظیفه کرده است.
ایش�ان در ش�هریور 1386 به دنبال اس�تعفای ابراهیم شیبانی از ریاس�ت کل بانک مرکزی 
جانش�ین او ش�د.دکتر مظاهری اردیبهش�ت ماه امس�ال با صدور حكمی از سوی مهندس 

ترکان نماینده ویژه در امور رسیدگی و تحلیل حوادث صنعت ساختمان گردید.

انجمن فراگیر مهندسین ایده آل  1404
گامی به سوی تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی

محمد روحانی
رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری خراسان رضوی

یادداشت

انقاب اس��امی ایران پس از گذش��ت ۳۶ سال از عمر با برکت 
خود و با رهبری امام عزیز و ادامه مس��یر آن توسط مقام معظم 
رهبری به عنوان معجزه قرن بیستم در جهان شناخته می شود 
بگونه ای که امروز نه تنها تمامی کش��ورها بلکه هر انسان آزاده 
در جهان ب��ه دنبال این روش و الگو پذی��ری از این انقاب می 
باشد و به همین دلیل است که تمامی استکبار با تمام توان خود 
با انواع روش��های نظامی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی تمامی 

تاش خود را بمنظور محدود کردن و حذف این انقاب فراگیر جهانی به کار بسته است. 
هدف اصلی بسیج مهندس��ین تربیت نیروهای تراز  انقاب اس��امی می باشد و با توجه به 
تراز باالی انقاب اسامی که امروزه در گستره جهانی مورد استقبال قرار گرفته است ، باید 

مهندسان بسیجی خود را به این تراز باال ارتقا دهند.
 انجمن فراگیر مهندسین ایده آل  ۱4۰4 )افق آینده بسیج مهندسین عمران و معماری( با 
هدف صدور خدمات فنی و مهندسی و استفاده از ظرفیت باالی نیروی انسانی متخصص در 

راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری (
تش��کیل شده است و اعضایی که به عضویت این انجمن در می آیند متعهد می شوند از ابعاد 
مختل��ف علمی فنی مدیریتی نظ��م و انضباط فردی و اجتماعی خ��ود را به باالترین درجه 
ارتقا دهند تا در صورت حضور این مهندس��ان در عرصه های بین المللی ، در مقام مقایس��ه 
با مهندس��ین س��ایر کش��ورهای رقیب در بعد منطقه ای و جهانی در مقام باالتر و برتر قرار 

گیرند.
 ب��ا توجه ب��ه اینکه ایران اس��امی باید در س��ال ۱4۰4 در باالترین رتب��ه علمی اقتصادی 
فرهنگ��ی در منطقه قرار گی��رد این انجمن س��عی دارد با عضو گیری و تربی��ت بهترینها ، 
برندی بین المللی را برای مهندس��ان ایرانی ایجاد کند و مهندسان در تراز انقاب اسامی 
را به کشورهای منطقه و یا سایر کش��ورهای دوست اعزام نماید. انجمن مهندسین ایده آل 
۱4۰4پس از انجمن مهندس��ین خیر و هیئت فرهنگی مذهبی س��عی در معرفی و تبلیغ و 
گس��ترش بهترینهای مهندسی به جامعه اس��امی در ایران و کشورهای دوست و همسایه 

دارد.

انجمن مهندسین خیر
 و گام های پیموده 

گفت و گو

حسن پور حسیني
نائب رئیس انجمن مهندسین خیر

در استان خراس��ان رضوی دهها خیریه مردمی فعالیت 
می کنند که غالب آنها زمینه کمک های مادی به اقشار 
مس��تضعف ومحروم جامعه اعم از تامی��ن هزینه های 
خوراک و پوش��اک ، درم��ان و اعطای جهیزی��ه به زوج 
های نیازمند و س��ایر موارد مشابه را فراهم می کنند.در 
همین راس��تا با همت جمعی از مهندسان در رشته های 
مختلف و با نیت خداپس��ندانه انجمن مهندس��ین خیر 
استان خراسان رضوی به انگیزه خدمت به مستضعفین 

و کمک به محرومان جامعه تشکیل شد .
هش��تم خرداد ماه س��ال 9۱ این انجمن 
با افتتاح دبیرخانه مرکزي درس��ازمان 
نظام مهندسي خراس��ان رضوي رسما 
فعالی��ت خ��ود را آغ��از ک��رد. در این 
انجم��ن که با همکاری س��ه س��ازمان 
نظام مهندسي س��اختمان ، کشاورزي 
و مع��دن و همکاري س��ازمان بس��یج 
مهندس��ین خراس��ان رضوي تشکیل 
شد تاکنون بالغ بر هفتصد عضو از رشته 
هاي مختلف مهندس��ي عمران ، برق، 
معماری ، مکانیک، کش��اورزی، معدن 

و شهرسازي جذب و متقاضي همکاري داشته است.
رئیس انجمن مهندسین خیر در گفت و گو با با اشاره به 
بخشی از خدمات این تشکل اشاره می کند و می گوید: 
این انجمن که مبنای فعالیت خود را عمران و آباداني از 
طریق ارایه خدمات فني و مهندس��ي براي نیازمندان و 
اماکن مذهبی و عام المنفعه با جلب مشارکت مهندسان 
و خیران اس��تان خراس��ان رض��وي؛ قرار داده اس��ت با 
صرفنظ��ر از هر گونه اهداف سیاس��ي و انتفاعي متاش 
می کند پاسخی به نیازهای افراد آسیب پذیر و نیازمند 

باشد.
مهندس حسن پور حسینی اضافه می 
کند:دستیابي به خودکفایي ، پیشرفت 
و آباداني و کمک ب��ه ارتقاي کارآمدي 
نظ��ام در تمام س��طوح ح��وزه فعالیت 
انجمن و نیز  کمک به اقشار آسیب پذیر 
از طریق ارایه خدمات فني و مهندس��ي 
رای��گان در حوزه ه��اي فعالیت انجمن 
و همچنین ت��اش در راس��تای ایجاد 
بس��تر الزم براي ام��ور زیربنایي مورد 
نیاز کش��اورزان و روس��تاییان نیازمند 

و ارایه خدمات فني و مهندس��ي در تمامي حوزه هاي فعالیتي انجمن به منظور تولید 
ثروت در کشور بخشی از اهداف پیش بینی شده این مجموعه است ،ضمن آنکه انجمن 
مهندس��ین خیر می کوشد با ارایه پیش��نهاد به دس��تگاه هاي اجرایي به منظور بهره 
برداري در سیاس��ت گزاري ها و برنامه ریزي هاي کان منطب��ق بر اهداف انجمن در 
حوزه فعالیت ها و نیز  هماهنگي الزم بین دس��تگاه هاي ذیربط و خیرین و واقفان برای 

تحقق اهداف انجمن و حمایت از نیازمندان استان به اهداف خود نایل آید.
نایب رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی س��اختمان خراس��ان رضوی می افزاید:تاش 
بمنظور اس��تفاده در ارایه خدمات فني و مهندس��ي به محرومان و نیازمندان ، تامین 
منابع بخش خصوصي ، تعاوني و دولتي در راس��تای کمک به اقش��ار آس��یب پذیر در 
حوزه هاي فعالیت و باالخره ایجاد س��از و کار الزم به منظور ارایه خدمات مشاوره اي و 
آموزشي براي متقاضیان واجد ش��رایط در حوزه هاي فعالیت بخش دیگری از اهداف 

پیش بینی شده از سوی انجمن مهندسین خیر است.
از دیگر اهداف تاس��یس ای��ن انجمن می توان به مواردی همچ��ون کمک به طراحی و 
نظارت س��اختمانها و پروژه های عام المنفعه مذهبی اعم از مس��اجد وحس��ینیه ها و 
کمک به مستمندان تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد 
وخیریه ها و همچنین عضویت در کمیته فني س��تاد بازسازي عتبات عالیات در قالب 
همکاري در بخش فني و مهندسي ، همکاري در طراحي و نظارت طرح ۱۱۰ مسجد و 

همکاري با مجمع خیرین مسکن ساز در بخش فني اشاره کرد.
وی می گوید: این خدمات از سالها قبل توسط مهندسان بصورت غیر رسمی و شخصی 
تحقق می یافته اس��ت ولی بمنظور انسجام ، یکپارچگی وساماندهی جامعه مهندسی 
اس��تان ، مقدمات این مهم بصورت نظام یافته و هدفمند از چند س��ال قبل با تاسیس 
هیات امنایی متش��کل از مهندسان خوشنام و پیشکس��وت در امور خیریه و همراهی 
تعدادی از مس��ووالن ش��هری و اس��تانی با تدوین اساس��نامه کار آغاز گردید و پس از 
تصویب پروانه تاس��یس شد. خوش��بختانه این تشکل پس از تاس��یس با اقبال جامعه 
مهندس��ی مواجه گردید بگونه ای که تاکنون بالغ بر 7۰۰ نفر درخواس��ت عضویت در 

انجمن را ارایه کرده اند.
مهندس پور حس��ینی ادامه می دهد:خوش��بختانه با حمایت و هدایت مس��ووالن در 
تمامی دس��تگاهها اعم از استانداری ، شهرداری ، راه و شهرسازی ، نظام های مهندسی 
،کمیته ام��داد ، اوق��اف و امور خیری��ه  ارایه خدم��ات فنی و مهندس��ی در دو بخش 
س��اختمانهای عمومی عام المنفعه ش��امل مسجد ، حسینیه ، دارالش��فاء ، دارالقرآن، 
دارالیتام و س��ایر محرومان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و موسسات خیریه و 
همچنین ایثارگران و خاندان معزز ش��هدا و جانبازان و آزادگان پس از تهیه و تدوین و 
بررسی های کارشناسی در کمیته کارشناسی و نهایتاً در جلسه 4 نفره استان متشکل 
از معاون عمرانی استاندار ، شهردار، رئیس نظام مهندسی و مدیر کل راه و شهرسازی به 
تصویب رسید و بمنظور اجرایی شدن آن اباغ شد که الزم است از همه عزیزانی که در 

این زمینه کمک کرده اند تشکر و قدردانی شود.
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