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بیکاری را نمیتوان در پستوی سیاست پنهان کرد
بیکاری را باید یکی از بدیهی ترین عالیم ضعف و بیماری در نظام اقتصادی
کشورها دانست؛ پدیدهای که برخالف عملکرد برخی از دولتمردان گذشته؛
به دلیل عوارض صریح و آشکار بر پیکره جامعه نمیتوان آنرا در پستو و
هزارتوی جنجالهای سیاسی پنهان کرد.
آمـاری کـه چنـدی پیـش از سـوی وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی
درخصـوص وضعیـت بیـکاری دانش آموختگان دانشـگاهی منتشـر شـد
حاکـی از بیـکاری حـدود  800هـزار دانش آموخته دانشـگاهی اسـت .این
گـروه بهدلیـل آنکـه در مشـاغل مرتبـط بـا رشـته خـود جـذب بـازار کار
نمیشـوند ،بـه امید یافتـن حرفهای مناسـب روی بـه تحصیالت تکمیلی
میآورنـد .ایـن در حالـی اسـت که سـطح توقعـات آنها افزایـش مییابد
و انتظـار دارنـد در دسـتگاههای دولتی و مناصب باالی مدیریتی مشـغول
به کار شـوند.
تناسب نداشتن رشد اقتصادی و ظرفیت اشتغال زایی جامعه با رشد دانش
آموختگان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی یکی از مواردی است که به
بیکاری دانش آموختگان منجر میگردد .در واقع تقاضای اجتماعی باالیی
که برای ورود به مراکز آموزش عالی وجود دارد ،متناسب با رشد اقتصادی
نیست.از سویی بین نظام آموزشی و نظام اشتغال کشور نیز ارتباط کافی وجود
ندارد .به بیان دیگر گسترش کمیآموزش عالی بدون ارتباط با نیازمندیهای
بازار کار و تقاضای شغلی موجود در جامعه صورت گرفته است .این مهم در
ارتباط با گسترش کمیرشتههای مختلف تحصیلی و نیز مقاطع مختلف
تحصیلی وجود دارد.
اما نکته مهمتر اینکه بسیاری از دانش آموختگان دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی ،فاقد مهارتهای مورد نیاز بازار کار هستند .حال آنکه پیداست
تحصیالت عالی زمانی منجر به افزایش کارایی افراد میشود که ضمن توجه
به مباحث نظری ،جنبههای کاربردی آموزش نیز مراعات شود و رعایت این

جنبه نیز زمانی تحقق مییابد که بین سطوح مختلف تحصیل هماهنگی و
تناسب الزم وجود داشته باشد .در حالی که در وضع موجودارتباط مناسبی بین
سطوح مختلف آموزشی و مهارت آموزی وجود ندارد .این نبود ارتباط عالوه
بر آنکه تاثیر زیادی در کاهش معلومات دانش آموختگان دارد پدیدهای به
نام افت تحصیلی ،کیفیت آن را نیز به همراه خواهد داشت که باعث میشود
دانش آموختگان به دلیل نبود مهارتها و اطالعات انجام یافته نتوانند در بازار
کار از کارایی الزم برخوردار شوند .مدرک دانش آموختگان انتظارات شغلی
آنان را افزایش داده و تناسب نداشتن بین انتظارات و فرصتهای شغلی پدیده
بیکاری آنها را گسترش میدهد .در چنین شرایطی یعنی مادام که نظام
آموزش عالی همچنان اصرار بر پذیرش بیرویه دانشجو آنهم بدون توجه به
نیازهای کشور دارد؛ نهادها و سازمانهای تخصصی همچون سازمان نظام
مهندسی ساختمان ناگزیر باید بخشی از برنامههای بلندمدت و کوتاه مدت
خود را صرف آموزش و بازیابی اطالعات دانش آموختگان دانشگاهها کند.
واقعیت این است به دلیل هدفدارنبودن آموزشهای ارایه شده در مراکز
آموزش عالی بخش قابل مالحظهای از دانش آموختگان به هیچ وجه قادر به
کارآفرینی نبوده و بسیاری از آنها از مهارتهای اولیه نیز برخوردار نیستند.
بخش عمده چالشهای فراروی نظام آموزش عالی کشور به دلیل نبود
ارتباط موثر با نهادهای تخصصی و حرفهای است.گرچه وظیفه اینگونه
سازمانها تامین شغل برای دانش آموختگان نیست اما میتوانند ضمن ایجاد
انگیزه ،روح خالقیت و کارآفرینی را در میان اینان زنده کنند.از این منظر
میتوان گفت نظام مهندسی محور اصلی کارآفرینی ،توسعه و اشتغال در
کشور است .این سازمان میتواند در کشف ،استخراج و فرآوری استعدادها و
توانمندیهای دانش آموختگان نقشی اساسی ایفا کند .تنها در این شرایط
است که میتوان به کاهش نرخ بیکاری بهویژه در میان دانش آموختگان
دانشگاهی امیدوار بود.
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| تلنگر |

نگاه ،سكوت و سخن
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اميـر المومنيـن عليه السلام فرمودنـد :تمام خير در سـه
چيز جمع شـده اسـت:
نگاه ،سكوت و سخن.
هـر نگاهى كه پندى از آن گرفته نشـود ،فراموشـى اسـت.
هر سـكوتى كه انديشـه اى در ان نباشـد ،غفلت است .هر
سـخنى كه ذكرى در آن نباشـد ،بيهوده اسـت.
تحف العقول صفحه 210
خوشـا بحال كسـى كه نگاه او پند ،سكوت او انديشه و سخن او ذكر باشد.
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| سروش اندیشه |

گسترشك ّمىدانشگاههارانفىنكنيم،اما...
اصـرار بـر گرهخـوردن تحقيقـات دانشـگاهى بـا صنعـت و تجارت؛ اين حرفى اسـت كـه مـا ده دوازده سـال آن را تكرار كرديـم ،به دولتهـا هم گفتيم،
بـه دانشـگاهها هـم گفتيـم؛ البتـه تـا حدود زيـادى هم تحقق پيـدا كرده ،امـا به طور كامل نـه .اين موضـوع ،هم براى دانشـگاهها مفيد اسـت ،هم براى
صنعـت مـا ،و همچنين بـراى تجارت مـا ،و همچنين براى كشـاورزى ما.
يـك نكتـ ه ديگـرى كـه مـن اينجا يادداشـت كـردهام و در بيانات دوسـتان هم اشـارهاى به آن شـده بود ،مسـاله باال بردن كيفيت در دانشـگاهها اسـت.
البتـه مـن اعتقـاد نـدارم كه گسـترش كميت چيز كمارزشـى اسـت؛ نه ،گسـترش كميت فىنفسـه چيز بسـيار با ارزشـى اسـت .ايـن كه تعداد دانشـجو
زياد شـود ،تعداد دانشـگاه زياد شـود ،مراكز علمى كشـور اين همه گسـترش پيدا كند ،اين كه در بيمارسـتانهاى شـهرهاى دوردسـت پزشـكانى بتوانند
عملهـاى جراحـىاى انجـام دهنـد كـه در گذشـت ه نـه چنـدان دورى  -در اوایل انقلاب ،يا به طريق اولـى قبل از انقلاب  -ح ّتى در تهـران هم به اين
آسـانى امـكان نداشـت ،اينهـا چيـز كمى نيسـت؛ اينها افتخارآميز اسـت .بنابراين گسـترش ك ّمى را نفـى نكنيم ،اما ايـن را تأكيد كنيم كه اين گسـترش
ك ّمـى بايـد بـا اهتمـام به گسـترش كيفى باشـد  -عمق كيفيت  -اين قبول اسـت .او ًال رتب ه كيفى دانشـگاههاى كشـور مشـخص شـود؛ يعنى دسـتگاه
كيفـى معتبر پایينترنـد؛ بعـد برنامهريزى كند بـراى اينكه
مديريـت دانشـگاهى مشـخص كنـد كه كـدام دانشـگاهى يا دانشـگاههایى از خط شـاخص
ِ
بتوانـد كيفيـت ايـن دانشـگاهها را بـاال ببرد؛ اين جزو كارهاى بسـيار الزم اسـت و حتمـ ًا بايد صورت بگيرد؛ يعنى به عنوان يك موضوع مسـتقل ،مسـاله
كيفيـت بايد مـورد توجه قـرار بگيرد.

گزیدهای از بيانات مقام معظم رهبری در ديدار استادان دانشگاهها
پانزدهم مرداد ماه 1392
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مستوره پاک پرده شب
مـــدح حضرت زینـب

استاد عـــلی مــوسویگرمـارودی

مستــوره پاک پــرده شب
ای پرده کائنات ،زینب(س)
ای جوهر مردی زنانـه
مردی ز تو یافت پشتوانه
ای چـادر عفت تو لوالک
از شرم تو شرم را جگر ،چاک

یک بیشه نگاه شیر ماده
افتاده به قامــت اراده

یک دشت ،شقایق بهشتی
بر سینه ز داغ و درد ،کشتی

این سوی ،غم ایستاده واال
آن سوی ،شرف بلند باال

ای بذر غم و شکوفـه درد
بر دشت عقیق خون گل زرد

دریای غم ایستاده بیموج
در پیش ستیغ رفعت و اوج

افراشته باد ،قامـــت غم
تا قامت زینب است ،پرچم

چشمان علی است در نگاهش
طوفان خداست ،ابـــر آهش

این دشت شکیب و غمگساری
آن قـــلـه اوج اســتـواری

از پشت علی ،حسیـن دیگر
یا آنکه علی است زیر معجر؟

در بیشه سرخ ،غم نوردی
سرمشق کمــال شیرمردی

این فاطمه در علی ستاده
وان حیـدر فاطمینــژاده

آن لحــظه داغ پر فــروزش
آن لحظه درد و عشق و سوزش

این ،اشک حجاب دیـدگانش
وآن حجب ،غالم و پاسبانش

آن لحظه رفتن بــرادر
آن دم که تپید عرش اکبر

شمشیـر فـراق را زمانه
افکند که بگسـلد میانه

آن لحظه واپسین رفتــن
در سینه دشت تفته خفتن

خورشید شد و ،شفق بجا ماند
اندوه سرود هجــر برخــواند

آن لحظه دوری و جدایی
آن اراده خدایـــی
آنِ -

این ،ماند که با غمان بسـازد
و آن ،رفت که نرد عشق بازد

چشمان علی زپشت معجر
افتاده به دیدگان حیــدر
خورشید ستاده بود بیتاب
وان دیده ماه ،غرقـه آب
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آنگاه که کجاوهها
به یکباره لرزان شد و آتش؛
محفل خیمههای یاران،
آنگاه که تیغها
نهال شقایقهای تشنه را چید
و خسوف ماه به ناگاه از سر نی
بر دشت سایه افکند،
آنگاه که نافلههای شام
در قافله عشق ناتمام ماند،
این زینب است که باز شکوه عشق میشود و
نخل باور.
زینب است محمل حلم و فیض ازلی و
مظهر خشم و خروش علوی.
زینب است که در تکویر شبستان غمبار نینوا
تکبیر آفتاب میشود
و تکثیر پرشور فریاد حسین.
رسالت زینب ترجمان سخاوتمندانه نفیر
عاشوراست ،و نشاندن برگ حیات بر شجره
بیبار زمان.
رسالت زینب بعثت از حراء آزادگی و صعود از
شِ عب صعب جاودانگی است
تا مردانگی ،در مکتبش جوانمردی را بیاموزد.
آری باید از زینب آموخت رسالت در هم
شکستن قامت قساوت و معنای تعالی بخش
شهادت را ...
7

| در محضر دوست |

جلوه ایمان درخلقآثار
معماری اسـالمیایران
دیدگاههـای دکتـر محمـود گالبچی
در دیـدار بـا رهبـر فرزانـه انقلاب

پانزدهم مردادماه سالجاری صدها نفر از استادان ،اعضای هیأتهای علمیو
محققان دانشگاهی در جلسهای با حضور حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر
انقالب اسالمیبه بیان دیدگاهها و تبادل نظر درخصوص مسایل مختلف و
ب ه ویژه موضوعات علمیو دانشگاهی پرداختند.
دکتر محمود گالبچی استاد پایه  37دانشکده معماری دانشگاه تهران ،چهره
ماندگار در معماری و مهندسی راه و ساختمان و دارای کرسی یونسکو در
معماری اسالمی ،استاد نمونه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مهندس
نمونه و پژوهشگر برجسته دانشگاههای کشور"و "استاد نمونه دانشگاه
تهران" از جمله استادانی بود که در این دیدار تصویری از وضعیت معماری
ایرانی – اسالمیو ضرورتهای حال حاضر این حوزه را ارایه داد.

دکتر محمود گالبچی در ابتدای سخنان خود در این دیدار از حالوت و
شیرینی سالهایی یاد میکرد که در سنین نوجوانی ،در محضر رهبر معظم
انقالب اسالمیو در مسجد امام حسن مجتبی (ع ) مشهد و پس از آن در
مسجد کرامت این شهر از درسها و سخنان ایشان بهرههای بسیار برده بود.
او از تفسیر بیاد ماندنی سوره جمعه رهبر انقالب اسالمیو اشتیاق فزاینده
خود و دیگر جوانان برای شنیدن تالوت زیبای این سوره در نماز مغرب
شبهای جمعه گفت؛ همان گاه که رهبر فرزانه انقالب سوره جمعه را پس از
بیان معانی دقیق و عمیق آن ،چنان دلنشین و زیبا تالوت میفرمود و کلمات
و آیاتی که در عمق روح و جان جای میگرفت .دکتر گالبچی از بیاناتی یاد
کرد که رهبر انقالب پس از اقامه نماز برای او و تمامیجوانان مشتاق درک
عمیق مفاهیم اسالم بر گرفته از سرچشمه زالل وحی و عترت میفرمود
و براساس رهنمود و ابتکار بینظیر ایشان در آن سالها (که اکنون بیش
از چهل و چند سال ار آن میگذرد) ،جزواتی از آن مطالب آماده میگردید
و پس از تکثیر در بدو ورود به جوانان و دانشجویان معتقدی که برای
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بهرهمندی از آن فضای معنوی با اشتیاقی بینظیر حضور مییافتند ،توزیع
ی شد؛ جزواتی که در طول چندین سال به مجموعهای بینظیر تبدیل
م
شده بود و گالبچی و جوانانی همچون او در کاملتر بودن آن بر یکدیگر
پیشی میگرفتند .او از صوت زیبای آن نمازها و بهرههای بسیار از جلسات
تالوتی که با حضور رهبر انقالب و قاریان قرآن در مسجد کرامت برگزار
میشد و از لحظاتی که رهبر انقالب معنای دقیق و عمیق صبر و شکر را
برای جوانان میگفت یاد کرد؛ شکری حقیقی که شامل سه مرحله شناخت
نعمت ،شناخت منعم و بکار گرفتن نعمت در مسیری که منعم خواسته است.
دکتر گالبچی خطاب به رهبر فرزانه انقالب در خصوص آن سالها گفت :ما
در طول دهها سال از حقایقی که برای همیشه در وجود انسانهای مشتاق
وتشنه معارف الهی در آن فضای معنوی ثبت میگردید بهرههای بسیار
بردیم .در آن سالها شما محور فکری جوانان و دانشجویان مشتاقی بودید
که برای شناخت اسالم ناب و حقیقی و بهرهمندی از آن فضای معنوی با
اشتیاقی غیرقابل توصیف در مسجد امام حسن مجتبی ( ع ) و پس از آن
در مسجد کرامت حضور مییافتند .چه کوتاه بود این فرصت و چه مغتنم
بود ثمرات آن.
دکتر گالبچی آنگاه با مروری بر پیشینه هنر و معماری اسالمیایران به
عنوان نماد تمدن اسالمیاین سرزمین و سپس وضعیت هنر و معماری پس از
انقالب شکوهمند اسالمیبه ارایه پیشنهادهایی در همین خصوص پرداخت.
ایمان؛ آفریننده هنر
وی با اشاره به پیشینه هنر و معماری اسالمیایران و نقش ایرانیان در خلق
آثار هنری گفت :ایرانیان در خلق این آثار شوق وافر داشتهاند و به مدد ذوق
خداداد توفیق یافتهاند برجستهترین و پرشکوهترین پدیدههای هنر و معماری
را به جهان عرضه دارند و نام هنر را با نام ایران قرین سازند .شگفتیهای
مسجد جامع اصفهان ،طراحی بدیع مسجد گوهرشاد ،محراب روح پرور و
دلنواز مسجد شیخ لطف اهلل ،طاقها ،ایوانها ،رواقها و شبستانهای حرم
مطهر رضوی ،نقشهای بدیع و رنگهای دلپذیر کاشیکاریهای آن فضای
ملکوتی ،همه نشان از شکوه عشق و عرفان انسانهایی دارد که با قصد
تقرب به درگاه باریتعالی از تمام وجود و هستی خویش برای خلق این آثار
بدیع بهره جستهاند .اینجاست که معرفت به وجود پروردگار سرچشمه الهام
گردیده است و ایمان آفریننده هنر شده است .شکوه و عظمت این آثار منبعث
از عشق به حقیقت و زیبایی ،ایمان به راستی و کمال و عرفان به ذات حق
سبحانه و تعالی است.
منارههای بلندی که صوت دلانگیز اذان را در پهنه بیکران آسمان طنینانداز
میکنند ،شبستانهای نیمه تاریکی که دل و روح و اندیشه نمازگزاران را به

خلوت خود میخوانند و او را به عالم ملکوت میبرند ،ایوانهای بلندی که
در میان منارهها سیمای نورانی مومنانی را به خاطر میآورند که دست نیاز
به درگاه پروردگار متعال بلند کرده و طلب رحمت و مغفرت مینمایند ،همه
نمونههایی از ارزش هنر و معماری این مرز و بوم و نشات گرفته از ظرافت
فکر و پاکی احساس ،همراه با درک حقیقت و میل به کمال و عشق به
زیبایی ،راستی و حقیقت در مردم این سرزمین است .و اینچنین است که
جهان متمدن در طول هزاران سال نبوغ مردم این سرزمین را برای درک
زیبایی و خلق چنین آثار برجست ه هنر و معماری ستوده است.
پایداری و صالبت در تمدن اسالمیایران
این چهره ماندگار کشورمان در معماری و مهندسی راه و ساختمان هنر و
معماری کشور را نماد تمدن اسالمیایران دانست و تاکید کرد :این حقیقت
را نه تنها باید در کالسهای درس هنر و معماری تدریس نمود ،بلکه باید
بهعنوان بخشی از دانش و فرهنگ عمومی ،ملت بزرگ ایران را ازطریق صدا
و سیمای جمهوری اسالمیو سایر رسانهها ،از عمق آن و از عظمت و بزرگی
تمدن اسالمیایران و آثار سیزده هزار هنرمند و دانشمند دوران اسالمیدر
ایران آگاه ساخت .ملت بزرگ ایران باید بدانند که طراحی هوشمندانه ،دقیق
و عالمانه مسجد امام اصفهان افتخاری است بزرگ برای هنر ،معماری
و مهندسی ایران .باید گنبد سلطانیه اولین گنبد آجری با روشی نوین که
مبنای طراحی و ساخت آثار بزرگ معماری مغرب زمین همچون کلیسای
جامع فلورانس بوده است را به خوبی شناخت و به جهانیان شناساند .مسجد
جامع اصفهان با چهار ایوان در حیاط مرکزی و مدرسه چهارباغ با زیباترین
گلدستههای دنیای اسالم بر تارک معماری جهان میدرخشد .میدان نقش
جهان اصفهان ،از بزرگترین میدانها در تاریخ شهرسازی جهان ،با طراحی
بینظیر و شگفت انگیز خود مجموعه کاملی از بناهای مذهبی ،حکومتی
و بازار را در اوج زیبایی در درون خود جای داده است .هر یک از این آثار
نشانهای از بزرگی ،شکوه و عظمت تمدن اسالمیایران است .در همین
راستا باید بر شکوه و شگفتی حرم مطهر رضوی ،رمز ورازهای مسجد جامع
اردستان ،جذابیت بازار تبریز و کرمان و شگفتیهای آثار هنرمندان دوران
اسالمیدر ایران تاکید نمود .نه تنها دانشجویان ما بلکه تمامیمردم ما باید
پایداری و صالبت سی و سه پل ،ظرافت و زیبایی پل خواجو این آثار برجسته
مهندسی پل در جهان را که از نظر فنی و تکنیکی ،روش ساخت ،تناسبات
وپایداری بینظیرند ،بشناسند و بدانند که سازههای آبی شوشتر (که اینک
میراثی جهانی شناخته شده است) پیشگام فناوریهای مهندسی منابع آب در
جهان بودهاند ،و این فقط بخشی از افتخارات بزرگ این سرزمین در عرصه
هنر و معماری به عنوان نماد تمدن اسالمیایران است.

9

جایگزینی هنر متعهد به جای هنر ابتذال
وی در ادامـه از نقـش انقلاب اسلامیو تحولـی کـه در حـوزه هنر پدید
اورده اسـت گفـت و اینکه :انقالب شـکوهمند اسلامیایران نـگاه به هنر
را در جامعـه مـا متحـول کـرد .ابتـذال هنر در جشـن هنر شـیراز که حتی
بـه خیابانها کشـیده شـده بود جای خـود را به هنر متعهـدی داد که تبلور
آن را میتـوان در آثـار هنـری پـس از انقلاب و از جمله در حماسـه دفاع
مقـدس و نقـش هنرمنـدان درثبـت و ضبـط و شـناختن ارزشهـای این
حماسـه عظیم از گرافیک تا سـینما از نقاشـی تا موسـیقی مشـاهده کرد.
دکتـر گالبچـی افـزود :در شـرایطی کـه قبـل از انقلاب بسـیاری از
خانوادههـای معتقـد ،به فرزندان خـود اجازه تحصیل در رشـتههای هنری
را نمیدادنـد ،امـروزه خانوادههـای متدیـن و متعهـد فرزنـدان خـود را بـه
تحصیـل در رشـتههای هنـری ترغیـب مینمایند و ایـن از نتایـج ارتقای
موقعیـت هنر در کشـور و نزدیک شـدن بـه جایگاه حقیقی آن اسـت .باید
جامعـه مـا و بخصـوص تمامیهنرمنـدان و اهالـی هنر در کشـور قدر این
نعمـت را بیـش از پیـش بشناسـند و از این موقعیـت برای ارتقـای جایگاه
هنـر واقعـی ،متعهـد و مردمیبهـره گیرند.
این دسـتاوردها میسـر نگردید جز به برکت انقالب اسلامی ،رهنمودهای
حضـرت امـام رضـوان اهلل تعالی علیـه و رهبـری خردمندانه مقـام معظم
رهبـری کـه همـواره بـر هنـر متعهـد تاکیـد نمـوده و از آن حمایـت
فرمودهانـد .بـه همیـن دلیـل تمامیهنرمنـدان واقعی بایـد از نعمت بزرگ
انقلاب اسلامیو فرصتـی کـه اکنـون در اختیـار آنـان قرار گرفته اسـت
بـرای گشـودن دریچـهای نویـن به سـوی جایگاه واقعـی هنـر در ایران و
جهـان اسـتفاده نماینـد .این از دسـتاوردهای بـزرگ امروز کشـور در حوزه
هنـر و اندیشـه میباشـد که متاسـفانه گاه در میان انتقـادات صحیح و غیر
صحیـح از اقتصـاد و ماننـد آن از نظرهـا دور میماند.
همچنانکه امروز بسـیاری دیگر از دسـتاوردهای نظام حتی از نگاه نخبگان
جامعه و انسـانهای مطلع دور مانده اسـت .شـاید در همین راستا اشارهای
بـه دسـتاوردهای دانشـگاه تهـران که رهبر معظـم انقالب آن را دانشـگاه
ایـران خواندند مناسـب باشـد .ایجاد کرسـیهای آزاد اندیشـی بـا همت و
تالش مسـووالن دانشـگاه تهـران و نهـاد نمایندگی مقام معظـم رهبری
در دانشـگاه تهـران ،اجـرای موفقیت آمیـز طرح بصیرت با هـدف افزایش
معرفـت دینـی دانشـجویان و اسـتادان دانشـگاه ،پایهگـذاری و گسـترش
فرهنگ اسلامیدر میان دانشـجویان مانند سـنت اعتکاف ،تالوت قرآن،
هـر روز همزمـان بـا اقامه نماز در دانشـگاه ،توجـه و ارزش نهـادن عملی
بـه مقام شـهادت و شـهدا ،شـکلگیری مـزار شـهدا در دانشـگاه تهران و
اشـتیاق دانشـجویان بـرای حضـور در آن مکان ،ابتـکار برگزاری مراسـم
عقـد و پیمان ازدواج دانشـجویان در کنار گلزار شـهدا ،بخشـی از اقداماتی
بـود که در راسـتای تحقـق رهنمودهای مقـام معظم رهبری بـرای ایجاد
فضـای معنوی در دانشـگاهها توسـط نهـاد نمایندگی مقـام معظم رهبری
دردانشـگاه تهـران بـا حمایـت موثر مسـووالن دانشـگاه آغاز شـد ،امتداد
یافـت و بـه یـک فرهنـگ تبدیل شـد و امروز شـاهد آن هسـتیم که این
مفاهیـم بـه عنـوان یـک ارزش و یک فرهنـگ در تمامیدانشـگاهها و در
سطح کشـور گسـترش یافته است.
اعطای کرسـی یونسـکو در معماری اسالمیبه اسـتادی از دانشگاه تهران
و تاسـیس نهـادی برای فعالیتهای این کرسـی دسـتاورد بـزرگ دیگری
اسـت کـه آگاهـی جامعـه مـا از آن و دسـتاوردهای حاصـل از آن موجـب
نشـاط ،ایجاد امید واحسـاس غـرور و افتخار میشـود.
کسـب رتبه هشـتم در حوزه آموزش معماری درقاره آسـیا توسـط دانشگاه
تهـران در رقابـت بـا دهها دانشـگاه بـزرگ ژاپن و صدها دانشـگاه کشـور
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چیـن و هـزاران دانشـگاه کـره ،هنـد ،مالـزی ،پاکسـتان ،ترکیـه و تعـداد
بسـیاری دانشـگاههای آمریکایـی و اروپایی در منطقه خلیج فارس نشـان
دهنـده شایسـتگی جمهـوری اسلامیایران بـرای حرکت در قلههاسـت.
تبدیـل دانشـگاه تهران به قطب علمیفنـاوری معماری کشـور و به دنبال
آن ایجـاد یـک حرکت علمیو تخصصی در دانشـگاه که سـبب شـناخت
و بکارگیری فناوریهای نوین سـاختمانی در سـطح وسـیع در کشـور شد
و اکنون معماران و مهندسـان کشـور و نیزمردم ما از آن بهرهمند هسـتند
گامیبود در راسـتای تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد ارتباط دانشـگاه
و صنعـت و جامعـه و تاثیرگذاری عملی دانشـگاه در راسـتای حل مسـایل
جامعه و شـکلگیری دانشـگاهی حکمت بنیان .باید خداوند سـبحان را بر
این دسـتاوردها شـاکر و سپاسگزار بود .دسـتاوردهایی که نوید دستیابی به
علـم نافـع ،نفـوذ علمـیدر جهان و تحقـق جهاد علمـیرا بههمـراه دارد و
نشـانههای روشـن و گامهای بلندی اسـت برای تحقق حماسه اقتصادی.
شـان و منزلـت دانشـگاه تهران در طول هشـتاد سـال حیـات پرثمرش و
بهطـور خـاص امـروز در گسـتره پهنـاور آمـوزش عالی کشـور ،بـا عنوان
مهـد علـم و تقوا ،همان گونـه که حضرتعالی فرمودید حرکـت در قلههای
علمـیو فرهنگـی در ابعـاد گوناگـون بـوده و هسـت .باید دانشـگاه تهران
پیشـگام و پرچمـدار حرکتهـای علمـیدر کشـور باشـد ،از گسـترش
مرزهـای دانـش تـا ایجـاد رشـتههای جدیـد ،از تدویـن و انتشـار منابـع
درسـی دانشـگاههای کشـور تـا ایجـاد زمینههـای علمیبیـن رشـتهای،
از پایهگـذاری اندیشـههای نویـن در کیفیـت آمـوزش تـا تحقـق آموزش
پژوهـش محـور ،از پاسـخگویی بـه نیازهـای واقعـی کشـور تـا انجـام
پژوهشهـای تقاضـا محـور .البته هم بایـد خداوند سـبحان را بر توفیقات
بدسـت آمده شـاکر و سپاسـگزار بود و هم برای تحقق اهـداف بلند بعدی
و رسـیدن بـه یک دانشـگاه اسلامیو حکمت بنیان شـبانه روز بـا اتکال
بـه یـاری الهی تالش نمـود که ان تنصـرواهلل ینصرکم و یثبـت اقدامکم.
راهی که باید رفت
دکتـر گالبچـی در ایـن نشسـت همچنیـن بـه طـرح راهکارهایـی برای
دسـتیابی بـه افقهای نـو در حوره هنر و معماری و توسـعه مرزهای دانش
پرداخـت و گفـت :اقـدام داهیانهای که با اندیشـه بلند مقـام معظم رهبری
در زمینه تهیه نقشـه جامع علمیکشـور شـکل گرفت و با تالش شـورای
انفلاب فرهنگـی و جمعی از فرهیختگان کشـور به ثمر رسـید اینک باید
در گام بعـدی در حـوزه هنـر و بـه ویـژه معمـاری و شهرسـازی کشـور با
ایرانی -اسلامی"برای شـکلگیری مسـیر

"تدوین سـند تحقق معماری
آینده معمـاری کشـور ادامه یابد.
بـا توجـه بـه نیـاز مبـرم معمـاری و شهرسـازی امروز بـه داشـتن هویت
ایرانـی -اسلامیکه متاسـفانه در حـال حاضـر بـا آن فاصله بسـیار دارد،
سـپردن وظیفـه تدویـن "سـند تحقـق معمـاری ایرانـی -اسلامی" بـه
شـورای انقلاب فرهنگـی ،کـه باید بـه دنبـال آن عملی سـاختن اهداف
و برنامههـای ایـن سـند هم در ابعـاد آموزشـی ،در مـدارس و مراکز تعلیم
و تربیـت و دانشـگاه هـا ،و هـم در ابعـاد اجرایـی و نظارتـی ،از طریـق
دسـتگاههای اجرایـی ذیربـط ماننـد وزارت کشـور ،شـهرداریها ،وزارت
راه ،مسـکن و شهرسـازی ،مجامـع حرفـهای و تخصصی و سـازمان نظام
مهندسـی کشـور و هم در ابعاد سیاسـت گذاری و تدوین قوانین با هدایت
حضرتعالـی فراهـم گـردد ،میتوانـد رسـیدن بـه جایـگاه تمدنـی ایـران
اسلامیدر حـوزه معمـاری و شهرسـازی را تضمیـن نماید.
وی افـزود :ضـرورت دیگـری کـه بـه دنبـال رهنمودهـای خردمندانـه
حضرتعالـی در خصـوص تحول و ارتقای علوم انسـانی و آغـاز این حرکت

در کشـور ،هـم اکنـون در حـوزه هنـر بـه مثابـه یک نیـاز مبرم میباشـد
"ارزیابـی همـه جانبـه آمـوزش هنـر در کشـور" اسـت .فاصلـهای که در
بعضـی مـوارد میان بخشـی از ارزشهای نظام و بعضـی حوزههای هنر در
کشـور مشـاهده میشـود را میتوان بـا ماموریتی کـه در زمینـه "ارزیابی
همـه جانبـه آمـوزش هنـر در کشـور" بـرای نهادهـای مسـوول تعییـن
خواهیـد فرمـود ،برطـرف نمود.
گالبچـی خاطر نشـان کـرد :در سـالهای اخیـر کمیته فرهنـگ و تمدن
اسلام و ایـران (از کمیتههـای شـورای انقلاب فرهنگی) ،نقـش موثری
در پرداختـن بـه آثـار تمدنی ایـران در دوران اسالمیداشـته اسـت .تقویت
نقـش ایـن کمیتـه کـه متشـکل از جریانهـای موثـر فرهنگی کشـور و
شـخصیتهای برجسـته حـوزه تفکـر و اندیشـه میباشـد ،میتوانـد در
راسـتای تعییـن خطـوط کلـی ،همچنیـن سیاسـتگزاری ،جهتدهـی و
هدایـت فعالیتهـای فرهنگـی کشـور منطبـق بر اهـداف بلنـد فرهنگی
نظـام مقـدس جمهـوری اسالمیبسـیار موثر و راهگشـا باشـد.
وی در ادامه با اشـاره به بخشـی از سـخنان رهبر انقالب گفت :این سخن
حضرتعالی که بهدرسـتی فرمودید این قرن ،قرن اسلام اسـت مسـوولیت
مـا را دههـا برابـر کـرد .مـا بـرای آن کـه الگـوی کشـورها جهان باشـیم
بایـد همـراه بـا پیشـرفتهای علمیکـه بـه لطـف الهـی در آن توفیقات
بزرگی داشـتهایم به اسالمیشـدن بیش از پیش فضای دانشـگاه بپردازیم
تـا دانشـگاهی را کـه بـا دو بـال علـم و تقـوا میتوانـد موجب سـعادت و
رسـتگاری انسـانها باشـد ،بـه جهـان معرفـی نماییـم .فضـای دانشـگاه
اسلامینخواهد شـد مگـر با حضور اسـتادانی کـه خود معتقد به اسلام و
البتـه آشـنا به عمق اندیشـه اسلامیو پایبند بـه ارزشهای آن باشـند .به
همیـن دلیـل جـذب هیـات علمیمتدیـن و معتقـد از ضرورتهـای امروز
دانشـگاههای ماسـت .در فضای جدیـدی که اینک و پـس از آن انتخابات
شـکوهمند بر کشـور حاکم گردیده اسـت ،تالش برای تحقق دانشـگاهی
کـه مهـد علـم و تقـوا باشـد را باید دو چنـدان نمـود .دانشـگاهی آکنده از
شـور و نشـاط علمیو خالقیت و نوآوری .دانشـگاهی که موجبات تقویت
اقتـدار ملـی ،عـزت نفس و کرامت انسـانی را فراهم نماید .دانشـگاهی که
بـا تربیت دانشـجویان مصمـم ،امیـدوار وآرمانگـرا امکان تحقـق اهداف
نظـام مقدس اسلامیرا فراهمسـازد.

وی افـزود :اسـتاد محمـد نـوری کـه خدایـش رحمـت کنـد در همایـش
چهرههـای مانـدگاردر سـال  1385ایـن سـرود زیبـا را تکـرار نمـود که ما
بـرای آنکه ایران خانه خوبان شـود رنـج دوران بردهایم و بـرای آنکه ایران
گوهـری تابان شـود خـون دلها خوردهایـم و این سـخن تمامیمردم این
سـرزمین در طـول تاریـخ بوده و هسـت کـه ما بـرای جاودانه مانـدن این
عشـق پاک خـون دلها خوردهایـم و خواهیم خورد تا این سـرزمین و این
ملـت بـزرگ به همـان قلههایی که جایگاه شایسـته اوسـت دسـتیابد.
شایسـتگی ملـت بـزرگ ایـران همچنانکـه در طـول قرنهـای متمـادی
حیـات پرثمـرش اثبـات نمـوده اسـت حرکـت در قلههای علمـیو هنری
در گسـتره پهنـاور گیتـی اسـت .ایـن سـرزمین و مـردم آن باید پیشـگام
و بـه تعبیـر رهبرفرزانـهاش پرچمـدار حرکتهـای علمـیو نیز هنـری در
جهـان باشـند .امـروزه دسـتیابی بـه افقهـای جدیـد اندیشـه در حوزهی
هنـر و معمـاری ،گسـترش مرزهـای دانـش ،فتح قلههـای علـم و هنر و
فنـاوری وبیش از همـه تجدید حیات فرهنگ اسلامیدر جهان ،افقهای
نویدبخشـی اسـت که همانند پیشـرفتهای علمیکشـور بـا رهنمودهای
حضرتعالـی منشـاء امیـد انسـانهای اندیشـمند عصر حاضـر در ایـران و
جهـان گردیده اسـت.
وی در خاتمـه اظهـار امیـدواری کرد بادرایـت و هدایت رهبـر فرهیخته و
معظـم انقالب نظارهگر شـکوفایی اسـتعداد بیکران فرزندان این سـرزمین
و تجلـی نبـوغ و اندیشـههای بلنـد آنان برای رهنمون شـدن به روشـنای
نـور و سـاخته شـدن انسـانهایی باشـیم کـه در طلـب رهایـی از ظلمت،
رهپیمـای سـختکوش وادی نـور و معرفـت بـوده ،بـا دانـش خویـش بر
ن امـروز را از ظلمت و جهل به روشـنایی
چـرخ نیلوفـری فـراز آمده ،انسـا 
و نـور رهنمون سـازند.
شـایان ذکـر اسـت دکتر گالبچـی دارای آثـار و تالیفات متعـددی از جمله
 35جلـد کتـاب در زمینـه سـازه و معمـاری اسـت که بسـیاری بـه عنوان
کتب درسـی دانشـگاهها به چاپهای دهم و بیشـتر رسـیدهاند و تا کنون
 14عنـوان از ایـن کتابهـا به عنوان کتاب سـال جمهوری اسلامیایران
و یـا کتـاب برگزیـده دانشـگاهی انتخاب و معرفی شـده اسـت .تاسـیس
رشـتههای متعدد دانشـگاهی ،انتشـار بیش از  140مقالـه علمیبینالمللی
و ملـی و اجـرای دههـا طرح تحقیقاتی از سـایر فعالیتهای وی میباشـد.
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سنگی به ترازوی کسی
.........
نگذاشت
پدر علم ارتباطات ايران از نگاه برادر

تحريريه ماهنامه طاق درگذشت ایشان
...............
خانواده محترم معتمدنژاد ،به
را به
جامعه رسانهای کشور ،شاگردان وی و
همه استادان روزنامهنگاری و ارتباطات
تسلیت عرض نموده و در این شبهای
ماه صفر ،طلب مغفرت و رحمت ذات
متعال را برای وی آرزومندیم.

12

دکتر کاظم معتمدنژاد برادر بزرگ من بود .سلوک ،منش ،متانت و دانش
رشکانگیز او را درلحظه لحظهزندگیام ستودهام و هرگاه که فرصتی دست
داده تا در محضرش باشم ،خواستهام تا ازاین زالل فیاض پیالهای بنوشم ،اما
دریغ که با انگشتانهای کوچک حتی اگر به عمر نوح برسی دریا را نمیتوانی
پیمانه کنی.
نمیخواهم مبالغه کنم ،چرا که او مبالغه را خوش نمیدارد .او مردی بود که
اخالق و سیره حکمای بزرگ پیشین را با دانش امروز در هم آمیخت .او
مصداق افتادگی درعین رفعت بود.
از تملقات بیجا مصون بود و القاب را به سختی طالب بود .محرم اسرار
بود و زبان به رازگویی نمیگشود .هرگز مقام خویش را در نظر نمیآورد .او
بدون هیچ مداهنه و مجامله ،در همه عمر؛ سنگی به ترازوی کسی نگذاشت
و ترهای برای نااهل خرد نکرد و هیچگاه از اعتبارش مصالحی برای ساخت
بنیان زندگی خویش و خانواده گرد نیاورد.
در او هیچ ادعایی نهفته نبود ،خود را نه افالکی و نه بهشتی میانگاشت و به
شرف زندگی حرفهای و تنعم درویشیاش ،از تعین و تمکن باالیی برخوردار
بود .از همه چیز و همه کس بینیاز بود و همهگان به او نیازمند؛ که صد البته
هیچ نیازخواهی را بر نمیگرداند .بار منتش بردوش همه کسان بود و بارمنت
کسی بردوش او نبود.
او به هیچ امتیازی نمیاندیشید ،آگاه و بیغرض قلم میزد و هیچگاه از قلمش
مزدستانی نمیکرد .او همیشه با کتاب مأنوس بود ،اوراق کتاب برایش مقدس
بودند و در نوشتههایش مقراض به دست با دالیل و براهن ،مانند تقسیمات
اقلیدس -با جدول و پرگار -خلق اثر میکرد .در تصحیح دستنوشتههایش،
بسیارحوصلهونیروطلبمیکردکهازدرکبیحوصلهگانیچونمنبهدوراست.

او همیشه آرام بود .حضورش جایگاه آرامش و آسایش بود ،آرامشی نه ازآن گونه
که دارو شفا میدهد ،آرامشی که به جان جانان میریزد و میماند .چه بسیار
زمانی که درحضورش با سکوت سپری میشد و در پی این سکوت او راز مرا
به آسانی تماشا میکرد و من در جست و جوی واژهای دلنواز ،که رمز گفت و
گوی من و او بود ،با چشمانی آرام او را مینگریستم ،مینگریستم ،مینگریستم
و با خود درشگفت بودم که مگرچهقدر و تا کجا میشود او را دوست داشت؟
اهل هیچ پرخاش و گزافهگویی نبود ،هیچ اضافاتی در کالم نداشت و کالمش
به توهین و تحقیر دیگران مایل نبود .هرگز به هیچ صورت و بهانهای آشکار
و پنهان هیچگونه قهری نداشت و به یاد ندارم در برابر لحظههای فوران
خشم ،به یکی از زبانهایی که نمیدانم و مطلقا نشنیدهام ،سخن گفته باشد.
آنگاه که ردای سخن بر تن میکرد ،چونان یک خطیب ،از سخنش شور و
شوق وانرژی میتراوید.
به آن چه درست میدانست عمل میکرد ،نه آنچنان که مصلحت بود.
بهسان خیلیها در بهشت محدود باورهای خویش ،زندانی نبود و برای همه
اندیشهها ،باورها و جناحها حرمت قایل بود .سیاست را خوب میشناخت،
اما خوب میدانست که سیاست ،قطاری است که چه خالی میرود.
مهر به ایران و حس به وطن معبود ملی او بود و طنین عشق به سر بلندی
و آبادانی مملکت آرزوی او.
با راستگویی این دشوارترین آزمون خداوند -الفتی دیرینه داشت و به همان
اندازه،ازبدگوییگریزانبود؛بههمینسببنفوذبیباکانهایبرقلبهمگاندارد.
وجودش “ندایی” بود که آشنایی میخواند و “پیامی” بود که هم مرید
میطلبید و هم عاشق؛ و “حیاتش” نگاهی بود به خیل کسانی که بیهوده
عمر میگذرانند.
او نمونهای از صبوری بود که بیاعتنا به نومیدی و یاس ،دل به غصه
نمیسپرد و آفتاب امید و تالش ،در دلش بارانی از نور میباراند .و آنگاه که
اندیشه و خیالت در بند ناامیدی بود ،او تنها مؤمن همیشه دلواپسی بود که
سنگینی بار دودلی را از درون میزدود.
به قرار خود پایدار بود و بیقرار؛ و با زندگی زمان خود مستقیما در ارتباط بود
و زندگی را چیزی مستقل از زندگان میدید
ازهرخطی ،راهی ،یادی و نامیدر حافظهاش ثبت بود و شگفتا که یادآور همه
فراموشیها بود.
با خودش خلوت غریبی داشت و چشمان پرنور و جست و جوگرش ،همیشه
میل به دیدن داشت و نیاز به جست وجو.
دلش آیینهخانه محبت و گنجینه صفا بود که این خود سبب پیوند خانوادگی
است .در تربیت ما چه نکتههایی که یادآور شد و چه نقایصی که به کمال
آورد و ما را واقف به بدیها و محترز از آنها کرد و به ما آموخت در محضر
بزرگان پاور چیدن از واجبات است.
او همیشه معیارمن و دیگر اعضای خانواده بود تا میزان خلوص و کدورت
خود را با عیار او بسنجیم؛ او برای ما بسیاری از آداب از یادرفته مروت و
راستکرداری را عینیت بخشیده است.
درسرزمین ما هر کسی نامیبرمیگزیند و من نام او را؛ او که نامش مانا و
ماندگاراست و هیچگاه بوی ماندگی و کهنگی به خود نمیگیرد .او واقعیتی
بود که حقیقت دارد ،حقیقتی غیرقابل خدشه.
دکتر کاظم معتمدنژاد برادر بزرگ من بود و افتخار من  ..من در سایه مهربانی
او آسوده بودم و در آفتاب بخشنده کالم او بالیدم .من او را نه به عنوان یک
همخون که در قامت یک انسان میستایم ،انسانی بزرگ و بزرگوار که
سالهای بیبازگشت عمرش را برای نگاه و نفس عمیق ما هبه کرد .
آن چه نوشتم کوششی بود برای حق گذاری برای خودم ،شاگردان پیش از
این و پس از اینش.

مرحوم دكترکاظم معتمدنژاد (تولد :اردیبهشت  ۱۳۱۳در مود ،بیرجند-
فوت ۱۴ :آذر  ۱۳۹۲در تهران) روزنامهنگار و حقوقدان ایرانی بود.
معتمدنژاد به دلیل نقشی که در تدریس آکادمیک علوم ارتباطات و
روزنامهنگاری در ایران داشت به «پدر علم ارتباطات ایران» شهرت یافته
بود.
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مدیرکل راه و شهرسازی خراسانرضوی در
مراسم معارفه خود بیان کرد:

برای حفظ حقوق شهروندی
تالشمیکـنم
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مهن ــدس محمدرض ــا اخ ــوان عبداللهی ــان مدی ــر ن ــام آش ــنای نظ ــام
مهندس ــی خراس ــانرضوی ب ــا س ــابقه دو ده ــه خدم ــت در وزارت راه و
شهرس ــازی س ــاختمان نق ــرهای پی ــام را ت ــرک ک ــرد و ب ــا حک ــم دکت ــر
عب ــاس آخون ــدی وزی ــر راه و شهرس ــازی دول ــت اعت ــدال و امی ــد ب ــه
عنــوان مدیــرکل جدیــد راه و شهرســازی خراســانرضوی منصــوب شــد.
وی کــه پیــش از ایــن نیــز بــه مــدت یــک دوره بــر صندلــی مدیریــت
امـــور اجرایـــی و ســـه دوره مديريـــت مســـكن و ســـاختمان ســـازمان
مس ــکن و شهرس ــازی خراس ــانرضوی تکی ــه زده ب ــود و چه ــار س ــال
نیــز ریاســت ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان را بــر عهــده
داشــت ،بــا کســب باالتریــن رای جامعــه مهندســی منتخــب ســه دوره
پیاپ ــی عضوی ــت در هی ــأت مدی ــره ای ــن س ــازمان ب ــود.
عضوی ــت در هی ــأت علمیدانش ــگاه ،عضوی ــت فع ــال در بس ــیج ادارات،
عضویـــت در شـــورای عمـــران بســـیج مهندســـین خراســـانرضوی و
دبیـــری فنـــی كارگـــروه ســـتاد عتبـــات عالیـــات اســـتان بخشـــی
دیگ ــری از س ــوابق اخ ــوان عبداللهی ــان اس ــت ک ــه نش ــان از توانمن ــدی
وی در عرص ــه مدیریت ــی اس ــت.
در مراســـم تودیـــع و معارفـــه مدیـــران کل گذشـــته و حـــال راه و
شهرســـازی خراســـانرضوی کـــه چنـــدی پیـــش در تـــاالر نـــور
مشـــهد برگـــزار شـــد اخـــوان عبداللهیـــان بـــر عـــزم خویـــش بـــرای
ادامـــه راهـــی کـــه ســـرانجام آن بـــه توســـعه پایـــدار کشـــور ختـــم
میشـــود تاکیـــد کـــرد.

دست همه را میبوسم
محمدرضـا قلندر مدیرکل سـابق راه و شهرسـازی خراسـانرضوی ضمن
تقدیـر از همـکاران خـود در اداره کل ،گزارشـی از خدمـات هشـت حـوزه
مدیریتی این اداره را ارایه داد .وی در بخشـی از این گزارش گفت :در حال
حاضر تمامیشـهرهای اسـتان به جز شـهرهایی کـه به تازگی بـه عنوان
شـهر تعییـن شـدهاند و آنهـا که موضوع آنها در دسـت بررسـی اسـت،
طـرح جامـع ،تفصیلـی و یـا هـادی دارد .ضمن آنکـه بازنگـری طرحهای
جامـع و تفصیلـی شـهرهای بزرگ که مـدت آن بـه اتمام رسـیده ،نیز در
دسـت اقـدام اسـت .طرحهـای جامـع تفصیلـی طرقبـه و شـاندیز نیـز به
تصویـب رسـیده اسـت و در همین مـدت کوتاه طـرح جامع مشـهد آماده
اسـت و بزودی در شـورای برنامهریزی توسـعه اسـتان مطرح و به تصویب
خواهد رسـید و به این ترتیب نگرانی دائم دوسـتداران مشـهد در خصوص
نحـوه شهرسـازی و معماری و سـاخت و سـازها برطرف خواهد شـد .وی
در بخـش دیگـری از سـخنان خـود به حـوزه راهـداری در ایـن مجموعه
اشـاره کـرد و افـزود :مدیریـت راهـداری یکـی از حوزههایی اسـت که به
صورت شـبانه روزی در اداره کل راه و شهرسـازی فعال اسـت .این بخش
در تمامیطـول سـال فعـال اسـت ولـی در راهداری نـوروزی ،تابسـتانی و
زمسـتانی همه عزیزان شـبانه روزی فعال هسـتند .قلندر اضافه کرد :سال
گذشـته در کشـور در زمینه کاهش تلفات جادهای با داشـتن طوالنیترین
جادههـای کشـور رتبه اول کشـور را کسـب کـرد .یعنی حـدود  25درصد
کاهـش تلفـات و امسـال هم این رونـد ادامه دارد .تاکنون سـابقه نداشـته
اسـت اسـتانی کـه تلفـات آن در سـال قبل مثبت و اول بوده باشـد ،سـال
پـس از آن نیـز کاهـش تلفـات را تجربـه کنـد .در  6مـاه گذشـته نیـز بار
دیگـر نسـبت به  6ماه سـال گذشـته شـاهد حـدود  5تا  6درصـد کاهش
تلفـات بودیـم که ایـن مهم ثمره تلاش تمامیعزیـزان در دسـتگاههای
مرتبـط به ویـژه در حوزه مدیریت راهـداری این اداره کل اسـت .همکاران
مـا در مـدت  10ماه حدود  400کیلومتر از راهها را بهسـازی و روکشهای
محافظتـی و طـرح جامـع پدافند غیرعامل حـوزه راهـداری و حمل و نقل
را تهیـه کردهاند.
وی بـه خدمـات انجـام شـده در حـوزه مسـکن نیـز اشـاره کـرد و گفت:
مسـکن مهر اسـتان طی مـدت  10ماه بیـش از  35درصد نسـبت به قبل
پیشـرفت فیزیکـی داشـت و در حـال حاضـر نیز شـاهد حـدود  80درصد
پیشـرفت فیزیکی مسـکن مهر در اسـتان هسـتیم به گونهای که مجموع
واحدهایـی کـه تـا آذرمـاه  91به بهرهبرداری رسـیده بـود حـدود  23هزار
و  900واحـد را شـامل میشـد کـه ایـن میـزان در حال حاضر بـه بیش از
 65هـزار واحد رسـیده اسـت و این مهم ثمره تالش ،همدلـی ،همراهی و
همفکـری همه عزیزان ،حمایت مدیریت عالی اسـتان و همچنین مدیران
ارشـد وزارتخانه بوده اسـت .وی یادآور شـد :کاری مقدستر از این نیسـت
کـه مشـکل مـردم را حـل کنیـم به ویـژه در حـوزه مسـکن که اگـر این
مشـکل حل شـود بسـیاری از معضلات دیگر جامعـه و مردم نیـز مرتفع
میشـود .رئیس سـابق راه و شهرسازی خراسـانرضوی ادامه داد :در حوزه

توسـعه و سـاخت راههای اسـتان علیرغم نبود اعتبارات ،کار بسـیار بزرگ
و عظیمیانجـام شـد .علاوه بر این دیـون اداره کل راه و شهرسـازی طی
 10مـاه از  680میلیـارد بـه  115میلیـارد کاهـش یافته اسـت و سـه برابر
اعتبـارات اختصـاص داده شـده طـی ایـن مـدت در حـوزه سـاخت راههـا
هزینه شـده است.
وی همچنیـن بـه مشـکالت موجـود در خصـوص نگهـداری راههـای
روسـتایی اشـاره کـرد و گفـت :در بودجـه کشـور ردیـف و اعتبـاری برای
نگهـداری و بهسـازی راههـای روسـتایی وجـود نـدارد .براسـاس آییـن
نامـه حداکثـر  6درصـد و حداقـل  2درصـد هزینـه سـاخت راه ،در سـال
بـرای نگهـداری آن پیـش بینی شـده اسـت تا ایـن راه به عنوان سـرمایه
باقـی بماند و مضمحل نشـود .در اسـتان خراسـانرضوی  32هـزار و 500
کیلومتـر راه همسـنگ وجـود دارد کـه ایـن مقـدار رقمیحـدود  20هـزار
میلیـارد تومـان سـرمایه اسـتان خراسـان را در بـر میگیـرد؛ یعنـی در هر
سـال حداقـل باید  400میلیـارد تومان صـرف نگهداری راهها و بهسـازی
و ایمـن سـازیاش شـود .درحالیکه بودجه سـال گذشـته ایـن اداره حدود
پنجـاه میلیارد تومان بوده اسـت کـه  20میلیارد تومـان آن صرف پرداخت
حقـوق کارکنان شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه در بودجه کشـور بایـد به این مسـأله به صـورت ویژه
عنایـت شـود ،افـزود :قیمـت هـر تـن قیـر در حال حاضـر یـک میلیون و
هشـتصد هـزار تومان اسـت و این مسـأله واقع ًا جـای نگرانـی دارد که اگر
فکـری بـرای آن نشـود ،سـرمایههای ملـی کشـور در حـوزه زیر سـاخت
حمـل و نقـل دچار مشـکل خواهد شـد.
وی گفـت :در حـوزه راهکارهای خوبی انجام شـده ،بـرای مثال در طی 10
مـاه  130کیلومتـر راه روسـتایی 25 ،کیلومتر راه شـریانی و  40کیلومتر راه
اصلی آسفالت شـده است.
وی در ادامـه مسـوولیت جدیـد آقای مهندس اخوان عبداللهیـان را به وی،
جامعه مهندسـان اسـتان و همچنین به همکاران ایشـان در اداره کل راه و
شهرسـازی خراسـانرضوی تبریـک گفـت و در نهایت افزود :دسـت همه
را میبوسـم و از همـه حاللیـت میطلبم.

هدیهای به نام سازندگی
مهنـدس هاشـم بنی هاشـمی ،نماینده مـردم مشـهد و کالت در مجلس
شـورای اسلامینیز در این مراسـم گفت :شـرایط کشـور به گونهای است
کـه بایـد با دقت برای سـازندگی و پیشـرفت کشـور برنامهریـزی کنیم و
ایـن کار جـز با اندیشـه و تدبیـر و برنامهریزی صحیح و اجرای درسـت آن
امـکان پذیـر نخواهد بود.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه نظام مهندسـی سـاختمان مجموعـهای مردمیو
متخصـص را در برمیگیـرد ،افـزود :راه و شهرسـازی نیـز در برگیرنـده دو
بخش مهم اسـت؛ بخش راه که رگهای ارتباطی را در کشـور سـاماندهی
میکند و مسـکن و شهرسـازی که مسـائل مربوط به اسـتقرار جمعیت در
مراکـز جمعیتـی را دنبـال میکند .طرح جامع سـرزمین نیز که بخشـی از
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برنامههای سـازمان یافته برای اسـکان و اسـتقرار جمعیت است ،در همین
مقولـه میگنجـد .مـا مهندسـان باید به نـکات پایـداری کـه میتواند این
جامعـه را ارتقـا دهد بیندیشـیم .یکـی از این مـوارد مهندسـان باتجربهاند.
مهندسـانی کـه در عرصـه کار و تلاش توانسـتهاند تجربیاتـی اندوخته و
بـا کارهایـی کـه انجـام دادهاند سـازندگی را به مـردم ما هدیـه کنند .بنی
هاشـمیدر ادامه خاطر نشـان کرد :مهندس قلندر تجربیات ارزشـمندی در
بخش مدیریت شـهری و راه و شهرسـازی در اسـتان قم و خراسانرضوی
دارنـد و تجربـه ایشـان باید مورد اسـتفاده قرار گیرد .آقـای مهندس اخوان
نیـز کـه دورانی را در سـازمان نظام مهندسـی و اداره کل راه و شهرسـازی
خدمـت کردهاند ،مسـوولیت خطیـری را بر عهـده میگیرند.
ایـن نماینـده مجلـس اضافـه کرد :درسـت اسـت کـه در شـرایط تحریم
هسـتیم ،ولـی مهندسـان و سـازندگان در ایـن تحریـم یک حـرف دارند.
ایـن کـه ما میتوانیم بـه اتکای لطف الهی و جامعه مهندسـان و کسـانی
کـه در ایـن مجموعـه کار میکننـد کشـورمان را بسـازیم .باید از شـرایط
تحریـم به عنـوان یک فرصت اسـتفاده کنیـم .ما میتوانیـم با هماهنگی
بانکهای برخی کشـورها مبالغـی را به عنوان فاینانـس پروژهها در اختیار
داشـته باشـیم و پروژههایـی را تعریف کنیم.
قطـار سریعالسـیر تهـران -مشـهد و خطـوط ریلـی دیگـر مثـل مشـهد
گـرگان و پروژههـای فـاز  2متـروی مشـهد و سـاماندهی بافتهـای
فرسـوده میتوانـد در فهرسـت کارهـای پیشـنهادی قـرار بگیـرد .بـه هر
صـورت سـازندگی بایـد صورت گیـرد .امیـدوارم بتوانیم همه با هـم در راه
سـازندگی کشـورمان گام برداریـم.

پیگیری؛ رمز موفقیت
محمدحسـن واحـدی معـاون امـور عمرانـی اسـتانداری خراسـانرضوی
دیگر سـخنران این جلسـه گفـت :اگر همه موضوعات کاری خانـواده راه و
شهرسـازی را در اسـتان خراسـان در یک مجموعه ببینیم باید بگوییم 70
درصـد اعتبـارات اسـتان را در پروژههای ملی و اسـتانی بـه خود اختصاص
داده اسـت و ایـن نشـان از اهمیـت ایـن اداره در بیـن سـایر دسـتگاههای
اسـتان است.
مهنـدس واحـدی افزود :قبـل از سـال  1375نظام فنی اجرایـی در عرصه
پروژههـا وجـود نداشـت .از سـال  75دارای نظـام فنی اجرایی شـدیم و از
آنجـا کـه براسـاس مصوبـه دولـت هـر  10سـال یک بـار باید ایـن نظام
پایـه بازنگـری شـود ،آیین نامـه آن در سـال  85نظام فنی اجرایی کشـور
به اسـتناد ماده  310قانون چهارم توسـعه توسـط هیأت دولت ابالغ شـد.
مهمتریـن چالـش تصمیـم گیران بـرای تصویب نظام فنی اجرایی کشـور
در ایـن عرصـه از سـال  75تـا  85عرصـه تلفیـق مدیریـت بـا مهندسـی
بـود .مـا در کشـور تـا کنـون و تـا آن زمـان و تا سـال  85مهندسـی فکر
میکردیـم ،عمـل میکردیم ،به بهرهبرداری میرسـاندیم و مهندسـی هم
کارهـا را دنبـال میکردیـم .نظام فنـی اجرایی کشـور که مـاده  31برنامه
چهـارم توسـعه در برنامـه پنجـم تنفیذ شـده ،رویکرد حرکت از مهندسـی
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بـه مدیریـت را رقـم میزند .وی ادامه داد :امروز در رشـتههای دانشـگاهی
و در عرصـه مهندسـی ،مهنـدس مدیـر را مشـی حرکت و آمـوزش و اجرا
قـرار دادهایـم .نکتـه مهم و شـاه کلید بحث همین جاسـت کـه در عرصه
اداره یـا سـازمان یا سیسـتمیکه با این پـازل متنوع و گوناگـون وجود دارد
اگـر مدیریـت کـه ناشـی از کار تیمـیو تفکـر سیسـتماتیک اسـت ،وجود
نداشـته باشـد کارهـا به درسـتی انجـام نمیشـود .پیشـرفت فیزیکی 35
درصـدی پروژههـای اسـتان در سـال  ،92نشـان از همدلی ،هـم جهتی و
حضور مدیران اسـت و بنابراین باید از مدیران راه و شهرسـازی و از جامعه
پیمانـکاران و مشـاوران تشـکر کـرد و ما هـم باید تالش کنیـم که حق و
حقـوق ایـن عزیـزان را به زودی پیگیـری کـرده و پرداخت کنیم.
وی گفت :توسعه در استان خراسانرضوی متوقف نشده و با رویکرد همدلی،
همراهی و مدیریت ادامه دارد .امروز حتی با وجود منابع محدود در کشور
و استان ،با کار مدیریتی ،تیمیو کارگروهی توسعه در حد و اندازه خودش
اتفاق خواهد افتاد .امروز نباید دیگر به اعتبارات دولتی که ناشی از درآمد تک
محصولی است چندان امیدوار باشیم .نظام فنی  -اجرایی ،این مهم را به
سوی جهتهای دیگری نیز هدایت کرده است تا بتوانیم پروژههای خود را
به وسیله تکنیکهای دیگر اجرایی کنیم .برای مثال تکنیکهای ،BOT
تکنیکهای استفاده از طرح و ساخت و تجارب آن را در استان خراسان
انجام داده و شروع کردهایم ،نمونه آن پروژه فاضالب کاشمر است که به
روش  BOTو با استفاده از سرمایهگذاری بخش خصوصی در حال اجراست.
بنابراین باید به سویی برویم که بتوانیم از ظرفیتهای موجود نقدینگی استان
استفاده کنیم .به گفته یکی از مسووالن کشور  500هزار میلیارد تومان
نقدینگی دست مردم است و شاید همین موضوع یکی از عوامل تورم باشد.
حال آنکه این نقدینگی باید به سوی تولید ،توسعه و عمران کشور و استان
هدایت شود .مکانیزم قانونی و اجرایی آن نیز در عرصه سند نظام فنی و
اجرایی فراهم شده است .روزی در کشور میگفتند باید به اعتبارات دولتی
اکتفا کرده و براساس آن برنامهریزی کنیم ،امروز نظام فنی و اجرایی اجازه
میدهد که به منابع دیگر هم فکر کنیم.
مهندس واحدی اظهار داشت :استان خراسانرضوی  10درصد تولید ناخالص
کشور را در اختیار دارد ،حال آنکه  6.5درصد اعتبارات کشور را به خود
اختصاص میدهد و این فاصله خیلی زیاد است .نمایندگان مجلس در حال
حاضر تالش میکنند این رقم را به  8درصد برسانند.
وی افزود :باید مدیریت یکپارچه آب ،برق ،گاز ،راه و ...را حاکم کنیم و تنها
رمز موفقیت آن این است که با یکدیگر همدل و هم جهت باشیم و در
راستای توسعه استان حرکت کنیم؛ استانی که بیش از  50درصد حمل و نقل
کشور به آن وابسته است و بیش از  50درصد اقامت کشور در این استان
است .بنابراین وقتی به این آمار و ارقام نگاه میکنیم به مسوولیت خطیری
که بر عهده داریم ،پی میبریم.
مهندس واحدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :من در بدو ورود به
این جلسه خواهش کردم کلمه تودیع را حذف کنید ما امروز در مراسم تقدیر
از آقای مهندس قلندر و تقدیر و معرفی از جناب آقای مهندس اخوان که
از نظام مهندسی به عرصه دیگر مرتبط با این حوزه وارد میشوند شرکت
میکنیم .زحمات گذشته ،کارهای انجام شده و توسعهای که اتفاق افتاده
است ناشی از تالشهای همه مدیران سابق است که ان شاء ا ...مورد رضای
حضرت حق و امام رضا (ع) باشد.
وی تصریـح کـرد :روزی کـه آقای قلندر وارد این اسـتان شـدند تمامیهم
و غـم خـود را بـر کار تیمـیو بر ارتبـاط و تعامل بین عوامل دسـتاندرکار
راه و شهرسـازی قـرار دادند و در این عرصه بسـیار موفق بودنـد .امروز 42
هـزار واحـد مسـکن مهر در اسـتان آماده بهرهبرداری اسـت و میکوشـیم

تا پایان سـال مسـکن مهر استان را به نتیجه برسـانیم .در عرصه معماری
و شهرسـازی هم کارگروه معماری و شهرسـازی اسـتان رتبه اول را کسب
کرده است.
وی همچنیـن گفت :آقای مهندس اخـوان عبداللهیان تحوالتی را در نظام
مهندسـی اسـتان انجـام دادهانـد .امروز نظـارت پروژههای مسـکن مهر با
نظام مهندسـی اسـت و طبق آخرین بررسـی صورت گرفته و ارایه و ثبت
شـده تنهـا  3درصـد پروژههـای مسـکن مهـر اسـتان دارای نقـص فنـی
اسـت و  97درصـد مـورد تاییـد نظام مهندسـی قـرار گرفته اسـت .روحیه
آقـای اخـوان هـم تیمـی ،تعاملـی و کارگروهـی اسـت .امـروز نمایندگان
مجلـس ،مسـووالن و مدیـران اسـتان ،مهندسـان ،جامعه مهندسـی همه
بایـد در تمـام عرصـه ها ،در نظـارت ،تصمیم سـازی و تصمیـم گیری در
حد توان و بضاعت دسـت به دسـت هم بدهیم و بار توسـعه اسـتان را به
سـر منزل برسانیم.
حـوزه معاونـت عمرانـی هـم بـا تمامیتـوان در خدمـت اسـت کـه بتواند
پشـتیبانیهای الزم را انجـام دهد .حضور نمایندگان مجلس نیـز امروز در
این مراسـم نشـانگر این حمایتهاسـت.
وی ادامـه داد :حرکـت خوبـی در عرصـه پروژههای اسـتانی در حال اتفاق
اسـت ضمـن آنکـه سـتادی را با عنـوان سـتاد پیگیـری پروژههـای مهم
اسـتان تشـکیل دادهایـم کـه هر هفته با حضور اسـتاندار تشـکیل جلسـه
میدهـد و تـا کنـون دو پـروژه اسـتان را در ایـن سـتاد بررسـی کردهایـم.
پـروژه قطـار مشـهد -گـرگان ،حـرم تا حـرم ،قطار سریعالسـیر مشـهد-
تهـران ،قطـار مشـهد -گرگان ،توسـعه فـرودگاه ،توسـعه راه آهـن ،قطار
مشـهد -گلبهـار نیـز پروژههای مکانی اسـت کـه میتوانیم در این سـتاد
آنهـا را دنبـال کنیم.

بایستی به تکلیفمان
عمل کنیم.
معـاون امـور دولـت ،مدیریت بحـران و هماهنگی امور اسـتانهای وزارت
راه و شهرسـازی نیـز در این جلسـه با اشـاره بـه تکالیف مدیـران در نظام
جمهـوری اسلامیخاطر نشـان کرد :مـا امروز تکلیـف داریم .امـروز پس
از ادغـام راه و شهرسـازی کار به قدری سـنگین شـده که مدیـران چارهای
ندارنـد کـه تـا پاسـی از شـب کار کننـد .امـا همـه ایـن کارهـا در مقابـل
ایثارگـری رزمندگان ما در هشـت سـال دفاع مقدس چیزی نیسـت .ما به
تکلیـف عمل میکنیـم و باید عمـل کنیم.
مهنـدس مجیدی افزود :امور حمل و نقل و مسـکن و شهرسـازی کشـور
در اختیـار ماسـت .اجـرای سیاسـتهایی کـه در چارچـوب سیاسـتهای
نظـام اسـت و آنچـه در مجلـس تصویـب میشـود نیـز بر عهده ماسـت.
در بخـش حمـل و نقـل زمینـی نزدیک بـه  220هـزار کیلومتـر راه وجود
دارد کـه  102هـزار کیلومتـر آن راه روسـتایی آسـفالت اسـت .در ابتـدای
پیـروزی انقالب  200کیلومتر راه روسـتایی آسـفالته داشـتیم .بیـش از 90
درصـد حمـل و نقـل مسـافری و بـاری بـر روی همیـن جادههـا صورت
میگیـرد .ارزش ایـن راههـا در حـال حاضـر بیـش از  200هـزار میلیـارد

تومـان اسـت .در اصـل  44قانـون اساسـی ،بحـث مدیریت حمـل و نقل
جـاده ،راهسـازی و بهرهبـرداری بـه بخـش خصوصی واگذار شـده اسـت.
تمامیراهسـازی و نظـارت بـر عهده پیمانکاران اسـت .بیـش از  99درصد
بهرهبـرداری نیـز در اختیار بخش خصوصی اسـت 450 .هـزار کامیونی که
در جادههـای کشـور تـردد میکنند متعلق بـه بخش خصوصی اسـت .اما
مثل همه کشـورهای پیشـرفته دنیا نگهداری راهها در اختیار دولت اسـت.
بـه ویژه نگهداری زمسـتانی راهها کـه گاهی میتوانـد چالشهای بزرگی
را بـه وجـود بیـاورد .وی ادامـه داد :امروز که بحث تخصیصهـا و درآمدها
انـدک اسـت نگرانـی من خیلـی زیاد اسـت؛ اینکه نکنـد مـردم در برف و
کـوالک بماننـد و شـاهد تلفاتـی در این خصوص باشـیم .تا  5سـال پیش
قیمـت هـر تن قیـر  8500تومان بـود ،اآلن به یـک میلیـون و  700هزار
تومـان رسـیده؛ یعنـی  200برابر شـده و  2هـزار درصد افزایـش پیدا کرده
اسـت .عمر  50درصد راههای روسـتایی بیش از هشـت سـال است و باید
روکـش شـوند و ایـن در حالـی اسـت که هیـچ پولی بـرای نگهـداری راه
روسـتایی اختصـاص پیـدا نمیکند .راههای روسـتاهای پرجمعیـت نیاز به
روکـش دارنـد .اگر امسـال  4درصد هزینه سـاخت خرج نگهـداری نکنیم
ایـن هزینه سـال بعـد  12درصد و سـال بعـد  20درصد میشـود.
وی سـپس بـه موضـوع سـوانح جادهای در کشـور اشـاره کـرد و گفت :در
حـال حاضـر  20هـزار نفر جان خـود را در ایـن حوادث از دسـت میدهند
کـه یـک سـوم این تعـداد مربـوط به شـهرها و دو سـوم دیگـر مربوط به
خارج از شهرهاسـت.
تنهـا  5هـزار و  500نفـر موتور سـوار جان خـود را در این حوادث از دسـت
میدهند که بیشـتر آن مربوط به شهرهاسـت .براسـاس مطالعات یکی از
اسـتادان دانشـگاه مشـهد هزینههایی که این تلفات جادهای بر کشـور ما
تحمیل میکند در سـال  79سـه هزار و  200میلیارد تومان بود .از سـویی
بخشـی از هزینههـا نیـز بر نیـروی انتظامی ،بهداشـت و درمـان ،دادگاهها
و اجتمـاع تحمیـل میشـود؛ هزینههایـی کـه دیـده نمیشـود 80 .درصد
سـوانح جـادهای را مـردان تشـکیل میدهند کـه بیـش از  50درصد آنها
بیـن  20تا  30سـال سـن دارند.
وی گفـت :از سـال  1382کمیتـه ایمنـی راهها شـکل گرفته اسـت .همه
چیـز بر روی کاغذ نوشـته شـده اسـت .اما یک ریـال نداریم کـه اجرایش
ً
اصلا ایـن موضـوع ردیف نـدارد .وقتی ما آن سـال شـروع کردیم
کنیـم.
آلمـان هـم بـا مـا شـروع کردند .تلفـات آنهـا زیر  4هـزار نفر اسـت و ما
بـه  19هـزار نفر رسـیدهایم.
در بخـش حمـل و نقـل ریلـی  10هـزار و  500کیلومتر ریل وجـود دارد و
 9هـزار و  500کیلومتـر دیگـر در حـال اسـت علاوه بـر این بـه  30هزار
میلیـارد تومـان اعتبـار نیـاز داریم که ایـن مقدار بایـد از طریـق فاینانس،
فـروش اوراق مشـارکت و سـهام کارخانجات تأمین شـود.
وی در ادامـه اظهـارات خـود گفـت :در بخش مسـکن هدف گـذاری ما 2
میلیـون و  300هـزار واحـد بـوده اسـت 2 .میلیـون و  150هـزار واحد آن
را شـروع کردهایـم 950 .هـزار واحـد آن؛ خـود ،مالـک بودهاند .بـه افرادی
نیـز کـه در طـول حکومـت جمهـوری اسلامیاز مـا زمیـن و وام و خانه
نگرفتهانـد وام دادهایـم .علاوه بـر ایـن یـک میلیـون و  200هـزار تا هم
خودمـان هـدف گـذاری کردهایم.
وظیفه ما خانه سازی است
مشــکل امــروز مــا در خصوص مســکن مهر موضــوع زیر ساختهاســت.
در بســیاری از مناطــق مســکن حاضــر اســت امــا آب و بــرق و فاضــاب
نــدارد .چــون وزارت نیــرو میگویــد مــن  6هــزار میلیــارد تومــان پــول
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میخواهــم تــا بتوانــم ایــن امکانــات را بــرای شــما تأمیــن کنــم .آموزش
و پــرورش مدرســه را نســاخته اســت .همــه دســتگاههایی کــه در ایــن
خصــوص وظیفــه دارنــد همــگام بــا مــا جلــو نیامدنــد .علیرغــم ایــن کــه
مــا بــا  350میلیــارد تومــان از اعتبــارات خــود یــک مســجد و پاســگاه و
مدرســه ســاختیم .در برخــی مناطــق اســتاندارها بــه کمــک مــا آمدنــد و
خدمــات رو بنایــی را ســاختند .عــدهای میگوینــد مســکن مهــر متوقــف
میشــود و دیگــر نمیخواهنــد مســکن بســازند حــال آنکــه  25درصــد
کار وزارتخانــه مــا مســکن ســازی اســت .مگــر میشــود ایــن کار تعطیل
شــود .وی یــادآور شــد 600 :هــزار واحــد تنهــا در تهــران خالــی اســت.
ایــن واحدهــا ســرمایههای کشــور اســت .بــه عنــوان ســرمایه گــذاری
اینهــا را نگــه داشــتند .بایــد تمهیداتــی بیندیشــیم کــه نگهــداری
خالــی خانــه بــه صــرف مالــک نباشــد .وقتــی بــه ایــن واحدهــا مالیــات
تعلــق گرفــت مالــکان نیــز خانههــای خــود را بــه بیخانههــا واگــذار
میکننــد .خریــد خانــه بزرگتریــن عمــل اقتصــادی اســت کــه یــک
نفــر انجــام میدهــد .بنابرایــن بایــد بــرای آن پــس انــداز کنــد .از ســویی
نبایــد گفــت دیگــر نمیخواهیــم خانــه بســازیم .وظیفــه مــا خانــه ســازی
اســت .منتهــی میگوییــم امــکان انتخــاب هــم بــه مــردم بدهیــم یعنــی
خودشــان معمــاری ســاختمان ،رنــگ اتــاق ،کابینــت و پــان معمــاری را
انتخــاب کننــد .بنابرایــن ،مســکن ســازی بــا قــوت ادامــه پیــدا میکنــد.
در طــی گذشــت دو مــاه از فعالیــت دولــت جدیــد نــازک کاری  60هــزار
واحــد بــه اتمــام رســیده و  1030میلیــارد تومــان تســهیالت در مــدت دو
مــاه پرداخــت شــده اســت.
وی اضافــه کــرد :جمــع حاضــر بــرای تقدیر از مدیــر کل راه و شهرســازی
و معرفــی مدیــر کل جدیــد بــه ایــن نشســت آمدهانــد .پــس معلــوم
میشــود مــا مدیرانــی تربیــت کردهایــم کــه عملکــردی داشــتهاند کــه
رضایتمنــدی ایجــاد کــرده اســت .بنابرایــن وظیفــه خــودم میدانــم
از زحمــات مهنــدس قلنــدر تشــکر و قدردانــی کنــم .آقــای مهنــدس
اخــوان را نیــز همــه میشناســند .ایشــان از مهندســان خوشنــام کشــور
ماســت .رئیــس ســازمان نظــام مهندســی اســتان بودهانــد .چهــار ســال
ســابقه مدیریــت اجرایــی دارنــد .اســتاد دانشــگاه هســتند و حداقــل 20
ســال در وزارت خانــه مــا ســابقه کار اجرایــی دارنــد و مطمئــن هســتم که
میتواننــد در ایــن پســت موفــق باشــد .امــا مطمئنـ ًا یــک دســت هیــچ
وقــت صــدا نــدارد.
اگــر همــه عزیــزان بــه ویــژه نماینــدگان مجلــس و مجموعــه عمرانــی
اس ــتانداری ایش ــان را کم ــک کنن ــد آق ــای مهن ــدس اخ ــوان میتوانن ــد
موف ــق باش ــند و کاره ــای موث ــری ب ــرای اس ــتان ش ــما انج ــام دهن ــد.
در ادامـــه ایـــن نشســـت معـــاون امـــور دولـــت ،مدیریـــت بحـــران و
هماهنگـــی امـــور اســـتانهای وزارت راه و شهرســـازی حکـــم مقـــام
عالـــی ایـــن وزارتخانـــه را بـــرای مدیـــرکل جدیـــد راه و شهرســـازی
خراســـانرضوی قرائـــت کـــرد .متـــن پیـــام دکتـــر عبـــاس آخونـــدی
بـــه ایـــن شـــرح اســـت:

تالش برای حفظ حقوق
شهروندی و عدالت
اجتماعي و جغرافيايي
مدیرکل جدید راه و شهرسازی خراسانرضوی نیز با تقدیر از شرکت کنندگان
در نشست معارفه خود گفت :از حسن اعتماد جناب وزیر و استاندار محترم
نسبت به حقیر کمال تشکر را دارم .جا دارد که بنده هم به سهم خودم از
زحمات دوست عزیزم جناب آقای مهندس قلندر تشکر کنم؛ و امیدوارم ما
را تنها نگذارند و در کنار ما باشند .مهندس اخوان عبداللهیان افزود :فرصتی
برای من فراهم شده است که در کنار همه شما و با همدلی و صمیمیت بتوانم
از این فرصت طالیی بیشترین بهره را برای خدمت گذاری به مردم عزیز
و نظام مقدس ایران ببرم .همه اینها قطع ًا در راستای منویات مقام معظم
رهبری ،مقام عالی وزارت و استاندار محترم خواهد بود .رئیس سابق سازمان
نظام مهندسی خراسانرضوی در ادامه به اولویتهای مهم کاری خود در
اداره کل راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت :سعی خواهم کرد در جهت حفظ
و ارتقای جایگاه اداره راه و شهرسازی با کمک خود شما قدمهای موثری
برداشته شود .عالوه بر این میکوشیم در جهت حفظ و همدلی هرچه بیشتر
شان و شئون کارمندان و مسووالن حرکت کرده و آن را پررنگتر کنیم .وی
یکی از اولویتهای مهم خود در این مسوولیت را اتمام مسکن مهر به هر
شکل ممکن دانست و افزود :مسکن مهر یک رسالت اصلی است که مقام
عالی وزارت نیز به ما تکلیف کرده و ان شاء اهلل بتوانیم تا پایان سال این
پروژهها را به اتمام برسانیم و براساس سیاستهای جدید مقام عالی وزارت
در بحث مسکن و حمایت از انبوهسازان ،سرمایه گذاران و تولید کنندگان و
بخش خصوصی در حوزههای مختلف اداره کل حرکت کنیم .عالوه بر این
توجه ویژه به موضوع حمل و نقل ،در حوزه راههای روستایی و شهری و
استفاده حداکثری از ظرفیتهای بخش خصوصی و سیاستهای فاینانس
به ویژه توجه ویژه به بحث راهداری از دیگر اولویتهای این اداره است و
ان شاء اهلل آقای مهندس واحدی با شروع فصل سرما ردیفهایی را کمک
خواهند کرد که بتوانیم زمستان خوب و امنی را برای شهروندان تجربه کنیم.
مهندس اخوان افزود :مهمترین اصلی که در بحث شهرسازی مورد توجه
قرار خواهد گرفت حفظ حقوق شهروندی و عدالت اجتماعي و جغرافيايي
است .اگر پروژهای ایجاد میشود در کنار آن باید خدمات به شهروندان
هم داده شود .در بحث امالک نیز به حفظ و صیانت از امالک که حقوق
بیتالمال است توجه ویژهای خواهم داشت .وی در پایان سخنان خود اظهار
امیدواری کرد بتوان با کاری تیمیو همکاری صمیمانه با همه حوزههای این
اداره کل گامهای مؤثرتری برای رشد و توسعه برداشت.

جناب آقای مهندس محمدرضا اخوان عبداللهیان
نظر به تعهد ،تخصص و تجربههای ارزشمند جنابعالی ،به موجب این حکم به عنوان مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسانرضوی منصوب میشوید.
در انجام این مأموریت ضروری است ،قوانین ،سیاستها ،آییننامهها و دستورالعملهای ابالغی از سوی دولت ،وزیر و معاونان محترم به دقت اجرا شود.
همچنین هماهنگی با مقامات محلی و در رأس آنان استاندار محترم ،ارتباط منظم با شهرداران شهرهای تابعه آن استان ابالغ میگردد .افزون بر این
جنابعالی مسوولیت هماهنگی تمام ادارههای کل و سایر دوایر تابعه وزارتخانه در استان را بر عهده دارید.
توفیق روز افزون جنابعالی در خدمت به شهروندان عزیز و تالش برای سرافرازی جمهوری اسالمیایران را از خداوند متعال مسألت دارم.
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لوح تقدیر نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
اهدایی به مدیر کل محترم اداره راه و شهرسازی
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الزمه تبيين اخالق حرفهای
آشـنایی و مأنـوس شدن با
قرآن کریم است
برپايي نخستين دوره مسابقات سراسري
قرآن كريم (شفاء) در مشهد
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اشاره

قـرآن نـور معرفـت و شـميم روحانـي نيـل بـه مقصـود اسـت.
تجليسازانديشـههاي ملكوتـي ناسـوتيان و حكمـت روح بخـش عالماني
اسـت كـه نـگاه متعاليشـان سـاحت زميـن و زمـان را آكنده اسـت .قرآن،
طنين و تلنگر آسـمانيان بر گوش خاكيان و چشـمان غبارگرفته آنهاست.
نهيـب عقالنـي چگونه بودن اسـت ،چرايي چراهاي عقل بر پرسـشهاي
احسـاس آدمـي اسـت .عقل و قـرآن دو بال صعود آدمیبه سـوى کماالت
معنـوى و قـرب الهى اسـت.
بـراي شـنيدن ايـن نهيب و طنيـن بايد از گـذرگاه پرخطر خـود بيني گذر
كـرد و بـر درگاه علم الهـي تكيه زد.
حفـظ و قرائـت آيات روحاني وحي پيمودن پلههاي نخسـت چگونه شـدن
اسـت و اين امكان رسـيدن بـه كمال آنگاه كه بـا گامهاي فرهيختگان و
متخصصـان در هم ميآميزد اطمينان بخش و متقن تر اسـت.
برپايـي نخسـتين دوره مسـابقات سراسـري قـرآن كريم با عنوان (شـفاء)
از سـوي سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان خراسـان رضوي در مشـهد
رهيافتـي بـه اين منظـور بود.
تجربه ارزشـمند اين دوره از مسـابقات كه با حضور  20اسـتان و 47شركت
كننـده در دو رشـته حفـظ و قرائت در روزهاي 20و 21مرداد ماه سـالجاري
و همزمـان بـا عيد سـعيد فطر در تـاالر بنيـاد پژوهشهاي آسـتان قدس
رضـوي در جـوار حرم مطهـر رضوي برگزار شـد افق ارزشـمندي را پيش
روي ديگـر متخصصان براي عطر آگين سـاختن سـاحت علم و تخصص
بـا گلواژههـاي بي بديل قـرآن قرار داده اسـت.

قرآن؛
کتاب نور و تقرب به خدا
رئيس سابق سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي در اين مراسم در خصوص
اهداف برگزاري اين دوره از مسابقات اظهار داشت :هدف از برگزاری این
مسابقات اين است که بتوانیم به عنوان جامعه مهندسی هر چه بیشتر مفاهیم
قرآن را لمس کرده و استعدادهای ویژهای را که در قرائت و حفظ وجود
دارند شناسایی کنیم و به اين ترتيب اين فرهنگ در ميان سازمانهای نظام
مهندسی گسترش يابد و این مراسم هر سال در یک استان تکرار شود.
مهندس اخوان همچنين افزود :الزمه تبيين اخالق حرفهای در سازمانهای
نظام مهندسی کشور آن هم با  250هزار عضو ،آشنایی و مأنوس شدن با
قرآن کریم است.
مومنان وقتی با قرآن آشنا میشوند مفاهیم اسالمیرا بدون واسطه از خداوند
متعال میشنوند .همچنین پیامبر اکرم (ص) میفرمایند بهترین شما کسی
است که قرآن را بیاموزد و به دیگران آموزش دهد.
وي در ادامه به بخشي از فعالیتهای سازمان نظام مهندسي در خصوص
ترويج مفاهيم قرآني اشاره كرد و گفت :حدود 5سال است که جلسات انس و
محافل قرآنی در سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوي با حضور
اعضاي سازمان و بهره گيري از قرائت گروه تواشيح و قاريان ممتاز بين
المللي برگزار میشود .در اين جلسات كه در ابتدا در شبهای ماه مبارک
رمضان برگزار ميشد تعداداندكي شرکت میکردند ولی در يكي – دو سال
گذشته اين مهم به سنتي حسنه تبديل شده و به جرأت میتوان گفت در
حال حاضر فضاي كافي براي پذیرایی مهندسان در اختيار نداريم بهگونهای
كه امروز حدود  1500تا  2هزار نفر در این مجالس شرکت میکنند .البته
قطع ًا خیلی از استانها از ما جلوتر هستند و باید بتوانیم اين موضوع را به یک
فرهنگ در جامعه مهندسی تبدیل کنیم.
وي در خاتمه خاطر نشـان كرد :مقام معظم رهبری در بیانات ارزشـمندی
ميفرماينـد :مـن از نوجوانـان خواهـش میکنم که قدر سـنین فراگیری و
حفـظ را کـه االن در آن هسـتند بداننـد و قـرآن را حفظ کننـد قرآن کتاب
نـور و معرفت و تقرب به خداسـت.

ضرورت حفظ قرآن
برای علمای دین
آیت اهلل واعظ زاده خراسانی نيز در اين مراسم با اظهار خرسندي از حضور در
جمع مهندسان اظهار داشت :برگزاري اولین جلسه و نخستین دوره مسابقات
در مشهد مقدس و در کنار بقعه مبارکه رضوی توسط سازمان نظام مهندسی

ساختمان خراسان رضوي نشان ميدهد كه اين عده از مهندسان عالوه بر آن
که در رشته خود مهندس و برجستهاند در زمینه حفظ قرآن نيز موفق بودهاند.
مدير عامل بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي در ادامه به اهميت
حفظ قرآن كريم اشاره نمود و گفت :قرآن بهصورت تدريجي به رسول اکرم (
ص ) نازل میشد و ايشان نيز خود خط نداشت و خط بلد نبود .قرآن كريم نيز
به صراحت بر اين نكته تاكيد دارد كه حافظه پیامبر( ص ) خود یک معجزه
است .ايشان آیاتی را كه نازل میشد حفظ میکردند البته براي احتياط دستور
میدادند افرادي نيز هر چه را كه نازل میشد بنويسند .اصحاب آن حضرت نيز
که در رأس آنها علی (ع) قرار داشتند قرآن را حفظ میکردند .بعضی از آنها
در عين آنكه خط داشتند و مینوشتند ولی به نوشتههای خود اكتفا نميکردند.
ايشان در ادامه با تاكيد بر اين نكته كه قرآن نازل شده است تا مردم را حفظ
کند گفت :در دوران تاریخ اسالم حفظ قرآن و اعتماد بر حافظه تا امروز ادامه
داشته است.
وي همچنين خاطر نشان كرد :تا قبل از انقالب اسالمي در ایران تعداداندكي
در حوزههای علمیه حافظ قرآن بودند براي مثال مرحوم آیتا ...بروجردی
آیات را حفظ داشتند.
ايشان در ادامه افزود :در مصر موسسهای به نام جامعه االزهر وجود دارد،
حکمه جامع نام اين مسجد است و کسی که در راس آن قرار داشته شیخ
ازهر نامیده میشود كه از بزرگترین علماست .با توسعه تدريجي اين محل
در زمان عبد الناصر ،در همه رشتهها دانشکدهاي تاسيس شد و در کنار جامع
االزهر ،جامعه االزهر یعنی دانشگاه االزهر و شیخ جامع االزهر كه مظهر
همه علوم در مصر است شكل گرفت.
در ده – پانزده سال قبل دانشگاه االزهر حدود دویست هزار دانشجو داشت،
كه اين عده قبل از ورود به دانشگاه در معاهد االزهر علوم اسالمیو ادبیات
میخوانند و عالوه بر اين قرآن را نيز حفظ میکنند .بنابر اين هر فرد كه وارد
دانشگاه میشود قرآن را حفظ است و تمامي کسانی که به نام عالم دین در
مصر شناخته میشوند ،همگی حافظ قرآن هستند .حتی بسیاری از استادان
به ويژه استادان ادبیات نيز قرآن را از حفظ هستند و در بحثهای ادبی خود
به قرآن استدالل میکنند.
وي افزود :حفظ قرآن برای علمای دین بسیار مفید است ،من در سفر به مصر،
به بيشتر مساجد آنجا میرفتم و به خطبههای نماز جمعه گوش میدادم و
هنوز نيز روزهای جمعه خطبههاي نماز كشورهاي مختلف را از طريق چند
تلویزیون عربی دنبال ميكنم .اين خطبهها كه غالب ًا توسط خطیبي عالم و
حافظ قرآن اظهار ميشود مضمونی است از آیات قرآن .مث ً
ال خطیبی كه قرار
است راجع به موضوعي بحث کند ،آیاتي را كه در اين خصوص وجود دارد را
از حفظ دارد و اين آيات را میخواند .واقعا آنها کارشان از واعظان راحت تر
است ،برای اینکه واعظان باید حدیث و آیه حفظ کنند و قرآن را هم که حفظ
ندارند و متاسفانه از آنجا که وقتی یک آيهای را میخوانند چون آنرا از حفظ
نیستند غلط میخوانند و و این عیب بزرگی است که الحمد ا ...با پیروزی
انقالب اسالمیو نعمت خدا و در رأس آن مقام معظم رهبری اين عيب در
حال از ميان رفتن است.
وي گفت :در کشور مغرب تقریباً به سختي میتوان فردي را پیدا کرد که
حافظ قرآن نباشد دليل آن این است که كودكان از  4سالگی يعني سني
كه هنوز وارد دبستان نشدهاند در کالسهای حفظ قرآن شرکت میکنند و
پس از مراسم نماز همگی با هم قرآن میخوانند ،همه در این مراسم یا خط
میبرند یا مدح میکنند و قرآن را حفظ دارند .در پنج نماز چند دقیقه امام
جماعت خود ،شروع به خواندن میکند و بقیه آنرا تکرار میکنند و به این
صورت در کمتر از یک ماه قرآن را ختم میکنند و در تمام کشور مغرب این
شيوه مرسوم است.
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حفظ قرآن در کشورهای عربی همچنان ادامه دارد .ما هم باید در حفظ
قرآن تالش کنیم و تنها به لفظ عربی آن اکتفا نکرده و معنی آنرا هم بدانیم.
بهترین مطالب در قرآن است و ما آنها را بوسیله حفظ و فهم قرآن برای
دیگران بیان میکنیم.

انس؛
نقطه آغاز است
در مراسم اختتاميه اين دوره از مسابقات حجت االسالم والمسلمين
گنابادي نژاد ،مدیر كل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوي ،با قدرداني از
پیشگامیسازمان نظام مهندسی خراسانرضوی در برپايي مسابقات قرآن و
تشکیل انجمن خیرین مهندس گفت :ما و شما که امروز در محضر قرآن
نشستیم مدرکمان ،موقعیتمان و اعتبارمان را مدیون صاحبان فضیلتهایی
هستیم که در طول تاریخ و در تاریخ ارزشمند و با شکوه تشیع بهویژه
انقالب اسالمیعزیز قبل و پس از پیروزی انقالب 8 ،سال دفاع مقدس ،با
اهدای خون خود و با تحمل خون دلها باعث شدند ارزشهای اسالمیبر
سر سفره ملت ایران اسالمیباقی بماند تا من و شما امروز بتوانیم زمينهای
براي خدمتگزاری پیدا کنیم ،قطعا آن خون دادنها و خون دل خوردنها غیر
از دلبستگی و وابستگی به قرآن عزیز و اهل بیت عصمت و طهارت نبود.
حجه االسالم گنابادی نژاد در ادامه افزود :چقدر زیباست کسانی که با سرمایه
این نظام توفیق پیدا کردهاند تحصیالت عالیه داشتهباشند و در یک بخش
ارزشمند امكان خدمتگزاری در این کشور را يافتهاند ،نشان اجتماعی خود
را در زندگی فردی و کاری خودشان با قرآن و اهل بیت معرفی کنند ،این
افتخار کمي نیست و هم بايد به صاحبان درایت و هم به شما که این توفیق
را پیدا کردید تبريك گفت.
وي افزود :مقام معظم رهبری در خصوص وظایف ما نسبت به قرآن
میفرمایند ،گام نخست انس با قرآن است ،تا ما با قرآن انس نداشته باشیم
هیچ یک از وظایفمان نسبت به قرآن تحقق نمي يابد ،یکی از مراتب انس
با قرآن ،حفظ آن است.
باعث تأسف است ليبي؛ کشوری با مدیریت استبدادی در دوره قذافی مدعي
است نزديك به یک تا دو سوم کشور جمعیت آن حافظ قرآناند اما ما پس
از گذشت  33سال از پیروزی انقالب هنوز ميخواهيم مراحل آغازین جنبش
و نهضت حفظ قرآن را شروع کنیم .اگر ميخواهیم انس با قرآن در جامعه
آنهم در یک گستره شصت و هفتاد میلیونی تسری پیدا کند حتما باید
به موضوع حفظ قرآن اهميت بدهيم .وي خاطر نشان كرد :یکی دیگر از
عرصههای انس با قرآن تالوت زیباست ،اگر چه تالوت یکی از ابزاری است
که شاید همگان نتوانند بهدلیل تسلطهای فنی و تخصصی این هنر متعالی
و این توفیق معرفتی بهراحتي به آن دست يابند ،اما جاذبههای تالوت را هیچ
وقت نمیتوان در گسترش موضوع انس با قرآن نادیده گرفت و انکار كرد.
یکی از وظایف ديگر ما نسبت به قرآن این است که پس از انس با قرآن
بتوانیم توفيق درك مفاهیم ،معارف و تدبر در قرآن را بيابيم .انس؛ نقطه
آغاز است.
با حفظ و تالوت نمیتوانیم وظایفمان را نسبت به قرآن تمام شده تلقی کنیم
بلكه باید با انس به درك معارف قرآن توفیق پیدا کنیم .حتي اگر معارف قرآن
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را در سطح عالیترین تفاسیر مثل تفسیر گرانسنگ مرحوم عالمه طباطبایی
کسب کردیم ،مأموریت و مسوولیتهای ما به اتمام نميرسد .هر دو مرحله
مقدمهای است تا بتوانيم زندگی خود را بر پایه قرآن بنا کنیم.
وي در ادامه خاطر نشان كرد :امروز فرهنگ ،جایگاه و صنف مهندسان
تاثیر بسیار برجستهای در زندگی اجتماعی مردم در عرصههای مختلف دارد.
هيچ كس نمي تواند تاثیری که ،مبلمان شهری ،معماری و طراحی شهری،
مدیریت و برنامهریزی شهری در مسایل فرهنگی و اجتماعی و عاطفی و
روانی افراد و گروههای اجتماعی دارد را انکار کند و خوشا به حال شما که
از سنگر مهندسی توفیق پیدا کردهاید در محضر قرآن حاضر شوید شما غیر
از نیاز فرهنگی که به موضوع قرآن دارید و غیر از آن وظایفی که فهرست
مهمترین آنها را از زبان مقام معظم رهبری عرض کردم وقتی به ساحل
خدمت رسانی به محضر قرآن برسید تازه نقطه مشترک دیگری برای شما
پیدا میشود تا بتوانيد عرصه خدمات مهندسی را در سایه معارف قرآن در
جامعه اسالمیپیاده سازی کنيد .همين نقطه کانوني دیگری است تا این
مسابقات در آينده بتواند با اضافه شدن بخش پژوهش تحقیقات و مطالعات
تطبیقی ،موضوع مهندسی و نظام مهندسی و مطالعات قرآنی را نيز به این
بخش بيفزايد و همين موضوع خود ،عرصه خدمتگزاری بسيار غني و فاخری
برای جامعه اسالمیباشد.
حجت االسالم گنابادي نژاد گفت :بايد ببينيم ما گذشته در خصوص قرآن
کجا بودهایم و امروز کجايیم؟ یکی از اتهاماتی که پيش از اين به تشیع وارد
ميشد اين بود كه قرآنها به لب طاقچهها سپرده شده و قرآن را به کناری
گذاشته و سایر متون را به متن زندگی آورده ایم .فقدان نزول قرآن در متن
زندگی جامعه شیعی نقص بزرگی بود که به شکلهای جدی به ما وارد بود
اما امروز ما در چه شرایطی هستیم؟ روزی مأموري انگلیسی در نجف از
محلي ميگذشت و کسی اذان میگفت ،مأمور انگلیسی پرسید که این فرد
چه میکند؟ گفتند اذان میگوید ،گفتند اذان گفتن این شخص چه ضرری
برای ما دارد؟ پاسخ دادند ضرر خاصی ندارد .گفت :پس اجازه بدهيد بگوید.
در گذشته و امروز کشورهای اسالمیفعالیت گستردهای را در خدمت به
قرآن انجام ميدهند و ناشر و حافظ قرآن تربیت میکنند ،اما در حقيقت
نظام استکبار آماده است عدهای از دالرهای غرب استفاده کنند تا کار قرآنی
انجام دهند ،چون ميدانند امروز قرآن به متن زندگی تشییع بازگشته است،
امروز دیگر اذان یک سنگر بدون ضرر برای نظام سلطه نیست .امروز قرآن
با حضور در جامعه و تمسک مردم به دو سرمایه ارزشمند قرآن و عترت در
ایران اسالمیتبدیل به الگویی شده که تشکیل انقالب اسالمیدر ایران یکی
از دستاوردهای آن است.
وي در ادامه گفت :در دوره جنگ یکروزه كه هشت کشور عربی در مقابل
ارتش اسرائیل شکست را تحمل کردند و پذیرفتند و بالفاصله پس از یکسال
پیمان ننگین کمپ دیوید امضا شد ،شاهد بودید که مردم بیپناه غزه بمدت
 22روز در مقابل ارتش مسلح و مدرن و پیشرفته اسرائیل مقاومت کردند و
همه اینها با بیداری اسالمیدر منطقه اتفاق افتاد و مبارکهای بزرگی که
با پادشاهان نظام استکبار صبحانه ،نهار ،شام میخوردند با پشتوانه شعار اهلل
اکبر سرنگون شدند .عامل دلگرمیو پناهندگی آنها به لحاظ معرفتی همین
الگویی بود که به برکت قرآن و اهل بیت در ایران اسالمیاحیا شد .قبل از
پیروزی انقالب آمار حافظان قرآن به تعداد انگشتان دست بود و آنهایی که
حافظ بودند خیلی برجسته و ممتاز شدند.
امروز نهضت قرآنی در کشور اتفاق افتاده است ما اخيرا تنها در مأموریت
خود  12000نفر در استان شرکت کننده داشتیم در کالسهای حفظ قرآن
کریم ،آقای سید محمد حسین طباطبایی نزدیک به  500نمایندگی دارالقرآن
در کشور دارد که از سنین قبل از دبستان میپذیرد تا بزرگسال و چه ابتکار
عمل خوبی سازمان نظام مهندسی به خرج داد که حضور عزیزان مهندس

را در سنگر قرآن سازماندهی کرد و این نهضت قرآنی را که در مملکت به دست با کفایت مقام معظم رهبری ايجاد شد زمینه حضور عزیزان و خانواده نظام
مهندسی را فراهم آورد.
مهندس احمد اسدي دبير سازمان و دبير اين دوره از مسابقات نيز در خصوص ارایه برنامههاي انجام شده و آمار و اطالعات مربوطه عنوان داشت:
ازابتداي امسال با تصويب موضوع در هيات مديره سازمان ،بخشنامههاي مربوطه تنظيم كه با يك گروه اجرايي مسايقات قرآني مذاكرات بعمل آمد
و در ارديبهشت تمام موارد و زمانبندي مسابقات و نحوه حضور نمايندگان استانها اعالم شد اطالع رساني از طريق سايت صورت گرفت و مطابق
برنامههاي تدوين شده نمايندگان تا  5روز مانده به مسابقات مشخص شدند .در استان خراسان رضوي نيز از رده بندي مسابقات سال گذشته استفاده
شد .اين دوره از مسابقات با حضور  34شركت كننده مرد و13شركت كننده خانم و با داوري استادان كشوري وبين المللي ،آقايان استاد مهدي حسني
(داور ترتيل وحسن حفظ)استاد وحيد مجتهد زاده (داور تجويد واستاد راهنما)استاد سعيد بيژني اول (داور صوت)استاد مهدي سلطاني (داور تجويد)
استاد حميد شاكر نژاد (داور لحن)وخانمها استاد افخمي واستاد اسكندري (داور حفظ و قرائت)برگزار شد و در پایان از  10قاری و حافظ مرد و 6
قاری و حافظ بانو با اهداء تنديس ،لوح تقدير و هدايای ارزنده ديگر تجليل به عمل آمد .نتايج حاصله از اين دوره مسابقات نيز به شرح ذيل ميباشد.
جدول اسامي برگزیدگان ،رتبهها و استانهاي مربوطه
رشته

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

رتبه چهارم

رتبه پنجم

قرائت برادران

مسعودبيژني اول(خراسان رضوي)

ابوالفضل شكيبا (خراسان شمالي)

حجت ايزد پناه (اردبيل)

غالمرضا حاتمي راد (مازندران)

منصور گچي شوشتري (خوزستان)

علي حيدري (خراسان رضوي)

جعفر سهراب پور (آذربايجان غربي)

حفظ برادران

وحيد غفراني نيا (اذر بايجان شرقي)

مجتبي محسني كرد كاليي(مازندران)

سليم جوهرچي (اردبيل)

قرائت خواهران

سميه يادگاري (تهران)

زهرا عليزاده (مازندران)

ميترا محمدي آبادزاده (اصفهان)

حفظ خواهران

الهام گلمكاني (خراسان رضوي)

زهرا پاكدل (سمنان)

مهديه حسن آبادي (يزد)

دبیر این دوره از مسابقات همچنین از همكاري ويژه مسووالن و همكاران سازمان بهويژه روابط عمومي و گروه اجرايي نشريه طاق و جناب آقاي مهدي
سلطاني مسوول اجرايي مسابقات نيز تقدير نمود مهندس احمد اسدي اظهار اميدواري كرد كه انشاءا ...در سال آتي به ميزباني استان خراسان رضوي و
يا يكي ديگر از استانهاي داوطلب دومين دوره مسابقات شفاء (مسابقات قرآني سراسري نظام مهندسي ساختمان استانها) باشكوه بيشتري برگزار گردد.
چرا شفاء؟
برگزيدن عنوان “ شفاء “ براي نخستين دوره مسابقات كشوري حفظ و قرائت قرآن كريم سازمان نظام مهندسي ساختمان ،خود ملهم از يكي از تاثيرات
شگرف قرآن كريم بر زندگي فردي و اجتماعي است .آنگاه كه آيه هشتاد و دوم سوره مباركه اسراء به صراحت بر اين مهم تاكيد ميكند و ميفرمايد:
ِين إِال خَ ساراً “ .قرآن را نازل ميكنيم كه شفا و رحمت براى مؤمنان است و ستمگران را
ِين َو ال َي ِزي ُد الظلِم َ
” َو نُن ِّز ُل م َِن الْق ُْر َء ِان َما ُه َو شِ فَا ٌء َو َر ْح َم ٌة لِّلْ ُم ْؤ ِمن َ
جز خسران (و زيان ) نمى افزايد.
پيداست قرآن داروى شفا بخشى است براى آنها كه از بيمارى عشق به دنيا ،وابستگى به ماديات .تسليم بى قيد و شرط در برابر شهوتها رنج ميبرند.
نسخه شفابخشى است براى دنيايى كه آتش جنگها در هر سوى آن افروخته است ،نسخه شفا بخشى است براى آنها كه پرده هاى ظلمانى زر و زور و
تزوير آنها را از رسيدن به قرب پروردگار مانع شده است.
موالي متقيان؛ اميرمومنان علي ( ع ) نيز در يكى از فرمايشات گهربار خويش در نهجالبالغه ميفرمايند :شفاء ال تخشى اسقامه :قرآن داروى شفابخشى است
كه هيچ بيمارى از آن برنمى خيزد.
تمسك به قرآن و آموزههاي او روح اخالق را در كالبد جامعه تشنهای ميدمد كه بيش از نياز به مردان زر و زور ،به حضور مردمان با اخالق چشم دوخته
است .آنها كه ظهور فرداي بهتر را در سيراب ساختن جامعه از چشمه اخالق جست و جو ميكنند.
نخستين دوره مسابقات حفظ و قرائت قرآن كريم سازمان نظام مهندسي ساختمان طليعه مبارك و مجال مغتنمي است براي حاكميت اخالق در تمامي
شوون زندگي فردي و اجتماعي كه اميد ميرود با تداوم همين نام مبارك در سالهاي آتي بستر مناسبي را براي رهانيدن جامعه از آسيبها و باليايي كه
گرفتار آن است فراهم سازد.
ریز نتایج نخستین دوره مسابقات قرآنی شفاء

نتايج رشته قرائت مقدماتي برادران

قرائت مقدماتي
نام ونام خانوادگي

نام استان

صوت()20

وقف وابتدا()15

تجويد()35

لحن()30

جمع

مسعود بيژني اول

خراسان رضوي

13

14. 5

29

20

76

غالمرضا حاتمي راد

مازندران

15

14. 5

25. 25

21. 2

75. 5

سيد منصور كاظمي

چهارمحالوبختياري

10. 25

13. 5

15

17. 5

75

حجت ايزد پناه

اردبيل

12. 75

14. 5

26. 25

20. 4

74

منصورگچيشوشتري

خوزستان

14. 5

14. 5

25. 75

19

73. 75

فريدون سليمي

قزوين

13. 75

14

25. 75

19. 2

72. 75

ابوالفضلشكيبا

خراسان شمالي

15

13. 5

23. 75

19. 5

71. 75

سعيد خليلي

اصفهان

11

14. 5

24. 25

17

66. 75

23

سيد محمد علي پنجتنيان

خراسان شمالي

12

13. 5

20

17

65. 5

محمد رضا علمائي

تهران

13

10

19. 75

19. 2

62

سيد علي قريشي

البرز

11. 75

12

20. 25

18

62

مهرداد الماسي

ايالم

13. 5

10

22. 25

16

61. 75

محمد گلستان پور

يزد

11. 25

14

19. 75

16. 5

61. 5

سيدمجتبي چهل اختراني

قم

10

14. 5

19

16. 5

60

محسن خدامي

سمنان

11. 25

13

17. 5

16

57. 75

امير فتاح گنجي

مركزي

11. 75

12. 5

16. 75

16. 5

57. 5

رحيم افخمي نيا

آذربيجان غربي

9. 25

13

17. 5

17. 5

57. 25

فرشيد عزت پور

كردستان

10

12

17. 25

15. 5

54. 75

محمد صادق كفشدوز

آذربايجان شرقي

10. 75

9. 5

15

15

50. 25

نتايج فينال رشته قرائت برادران

نام ونام خانوادگي

نام استان

صوت()20

وقف
وابتدا()15

تجويد1

تجويد2

تجويد
نهايي()35

لحن ()30

جمع فينال

رشته قرائت
(مقدماتي)

جمع

مسعود بيژني

خراسان رضوي

14

11

27. 5

28

27. 75

21

73. 75

76

74. 875

ابوالفضلشكيبا

خراسان شمالي

15. 25

12. 5

23

25

24

20. 5

72. 25

71. 75

72. 12

حجت ايزدپناه

اردبيل

13. 25

14

20. 5

24

22. 25

18. 5

68

74

71

غالمرضا حاتمي راد

مازندران

14. 25

10

21. 25

24. 25

22. 75

17. 5

64. 5

75. 5

70

منصورگچيشوشتري

خوزستان

14. 25

9. 5

22. 5

22. 25

22. 375

19. 4

65. 52

73. 75

69. 62

فريدون سليمي

قزوين

13. 5

12

18. 5

22. 75

20. 625

17. 6

63. 72

72. 75

68. 23

نتايج رشته قرائت خواهران

نام ونام خانوادگي

نام استان

صوت()20

وقف وابتدا()15

تجويد()35

لحن()30

جمع

سميه سيگاري

تهران

14. 5

13. 5

27. 75

22. 25

78

زهرا عليزاده

مازندران

10. 5

9

19. 25

19. 5

58. 25

ميترا محمدي

اصفهان

10

13

13. 25

18

54. 25

افسانه سادات موسوي

مركزي

8

8. 5

10

15

41. 5

مريم سياه پوش

آذربايجان شرقي

7

5

10

16

38

فاطمه خير انديش

فارس

7

5

10

14

36

نتايج رشته حفظ برادران

24

نام ونام خانوادگي

نام استان

صوت ()20

حسن حفظ ()100

وقف وابتدا()15

تجويد ()35

لحن ()30

جمع

وحيد غفران نيا

آذربايجان شرقي

14. 5

100

14

28. 75

24

181. 25

مجتبيمحسني

مازندران

14. 25

100

14. 5

29. 25

23

181

سليم جوهرچي

اردبيل

13. 5

100

15

28. 75

22. 25

179. 5

علي حيدري

خراسان رضوي

13. 75

98. 5

15

26. 25

21. 25

174. 75

جعفر سهراب پور

آذربايجان غربي

13. 25

98. 5

14. 5

25

20

171. 25

غالمرضا صديقي

البرز

11. 25

96. 5

13

22. 5

16. 5

159. 75

محسن محمد نژاد

قم

11

96

14. 5

21. 5

16. 5

159. 5

محمد سعيد محلوجي

تهران

10. 75

97

14. 5

18

16. 25

159. 25

مجيب مجري

يزد

11. 25

100

11

20. 5

16

158. 75

امير حسين حسيني

چهار محال وبختياري

11

98

13. 5

19. 75

16. 5

158. 75

عليرضاسلحشور

اصفهان

10. 75

95

14

21

17

157. 75

محمد فتحي

كردستان

10. 75

95

6. 5

17. 5

15

144. 75

سيد محمد علي پنج تنيان

خراسان شمالي

0

0

0

0

0

0

نتايج رشته حفظ خواهران

جمع

نام ونام خانوادگي

نام استان

حسن حفظ()100

وقف وابتدا ()15

الهام گلمكاني

خراسان رضوي

97. 5

14

111. 5

زهرا پاكدل

سمنان

96. 5

14. 5

111

زهرا عليزاده

مازندران

94

14. 75

108. 75

مهديه حسن آبادي

يزد

94

12

106

نرگس هاشمي

تهران

93. 5

5

98. 5

زهرا شاه ميرزالو

مركزي

65. 5

5

70. 5

مهديه منصوري آستاني

آذربايجان شرقي

0

0

مردود
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در شانزدهمين اجالس هيات عمومي
سازمان مطرح شد:

سازمان نظام مهندسـی
ساختـمان از جایگـاه
پیشتازی خـود در
جهـان دفاع میکند

نیمـه تیرمـاه سـالجاری مركـز همايشهـاي بيـن المللـي خليـج فـارس
جزيـره كيـش شـاهد برپایی شـانزدهمين اجالس هيات عمومي سـازمان
نظـام مهندسـی سـاختمان بـود؛ رخدادی که هر سـه سـال يكبـار برگزار
ميشـود و بایـد آنـرا يكـي از بزرگتريـن رويدادهـاي داخلـي این سـازمان
دانسـت .اجالسـی که نتايـج آن و تصميماتي كه از برگـزاري كارگروهها و
كميسـيونهاي تخصصي اتخاذ ميشـود تاثير مسـتقيمي بر روند سـاخت
و سـاز كشـور و صنعت زيربنايي سـاختمان دارد.
در ايـن اجلاس سـه روزه که حدود  ۵۰۰نفر از مسـووالن حـوزه عمران و
سـاختمان كشـور در آن حضور داشـتند موضوعاتی همچون ارایه گزارش
سـاالنه شـوراي مركـزي ،تصويـب ترازنامـه هـا ،بررسـي و تصويب خط
مشـيهاي سـازمان در سـال آينـده و ارایـه گـزارش عملكرد اسـتانها و
در نهايـت اتخـاذ تصميـم و ارایـه راهكارهاي مناسـب در راسـتای جبران
كاسـتيها و قـرار گرفتـن در مسـير پيشـرفت سـازمان و اعتلاي صنعت
سـاختمان مـورد بحث و بررسـی قـرار گرفت.

سازمان نظام مهندسی
ساختمان در حال کسب
هویتی تازه
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رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در افتتاحیه این نشست با اشاره
به این که هدایت عمده ترین بخش اقتصادی به دست مهندسان کشور
است افزود :سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با سرعت در حال کسب
هویتی تازه است ،هر چند که این سازمان در مقطعی دچار بحران شد و
نتوانست از جایگاه پیشتازی خود در جهان دفاع کند ،اما در حال حاضر در
راستای جبران هویت کم رنگ شده گام برداشته است و هویت از دست
رفته را بازیابی میکند .مهندس سید مهدی هاشمیخاطرنشان کرد :نظام
مهندسی ساختمان محور توسعه و آبادانی کشور است و مهندسان نیز با
علم به این مساله بایستی نقش خود را به درستی ایفا کنند و افتخارات
خود و سازمان نظام مهندسی را تداوم بخشند تا هم نظام جمهوری
اسالمیاز آن بهره مند شود و هم شأن ملت در این بین حفظ گردد.
بـه گفتـه او ،مهنـدس ایرانـی بایـد بـه پرچـم توسـعه در کشـورهای
اسلامیجهان تبدیـل شـود و این مهم چشـم انـداز و برنامههای هدفمند
را میطلبـد .ضمـن ایـن کـه بایـد قانون محـوری چـه در امـور عمرانی و
چـه در امـور تخصصـی جایگزیـن کارفرمـا محوری شـود.
مهنـدس سـید مهدی هاشـمیافزود :نظام مهندسـی محدود به سـازمان،
نهـاد ،ارگان و یـا قوای مشـخصی نیسـت ،بلکه در تمام زمینهها گسـترده
اسـت .چون نیروهای مسـلح که بخش زیادی از سیاسـتگذاریهای فنی و
تخصصـی در حـوزه عمرانی به وسـیله آنها انجام میشـود .از این رو باید
نقـش محـوری خـود را ایفا کنیـم .در دوره انتقال ،نقش مهندسـان بسـیار
مهـم و قابـل توجـه اسـت .انتظار مـیرود مهندسـان در چرخـه اقتصادی
و عمرانـی کشـور بـه نحـوی فعالیـت کننـد که حتـی دیگـر فعالیتهای
اقتصـادی به واسـطه آنها رونـق یابد.
مهنـدس هاشـمیاظهار داشـت :امـروز میتـوان دید که بخـش اقتصادی
کشـور با سـه معضل اساسی اشـتغال ،مسکن و هدفمندسـازی یارانهها رو
بـه رو اسـت .اشـتغال مهمتریـن آن هاسـت و بحث دیگر مسـکن اسـت
کـه بـرای تامین آن بـا کمبود مواجـه بوده و نیاز به سـاختار جدیـد داریم.
خوشـبختانه وزیر راه و شهرسـازی را میتوان به عنوان پرچم دار و سـردار
سـاخت مسـکن نام بـرد .همـان گونه که طیـف غالب جامعه قشـر جوان
هسـتند لـذا نیـاز به مسـکن و تامین آن بـرای این قشـر باید مـورد توجه
قـرار گیـرد .امـا در مجمـوع توجـه به این سـه معضـل را بایـد در اولویت
برنامههـا گنجاند.
او در پایان صحبتهای خود گفت :دولت جدید به زمان برای استقرار کامل
نیـاز دارد و در ایـن دوره نباید رکودی از جامعه مهندسـان به چشـم بخورد.

خداوند؛
بزرگترین مهندس است
نماینـده ولـی فقیـه و امام جمعه کیش نیز در مراسـم افتتاحیه این اجالس
گفـت :مهنـدس اول خداونـد اسـت چـرا که طبیعـت را به بهترین شـکل
مهندسـی نمـوده و محـور نظم هسـتی را انسـانی قـرار داده کـه خود مغز
ایـن نظـام اسـت .در قران نگاه به نظام هسـتی و انسـان این گونه اسـت.
از طرفـی خداونـد تنوع و اختالفهای زبان ،رنگ و شـکلها را در انسـان

بـه وجـود آورده و آنهـا را آیات نورانـی خود بر روی زمین قرار داده اسـت
کـه این مهم نشـان میدهـد بزرگترین مهندس خداسـت.
حجـت السلام دکتـر علیـدادی افـزود :نگاه به مهندسـی ارزشـی اسـت.
انسـان برای بودن در عالم هسـتی باید در سیسـتم مهندسـی جهان پویا و
فعـال باشـد .نظام مهندسـی میتواند یکـی از خالق ترین و جـذاب ترین
بخشهـا باشـد کـه همـراه بـا خـود فرهنـگ و هنـر را یدک میکشـد و
همچنیـن بـا درایـت و تدبیـر میتوانـد ایـن فرهنـگ و هنر را بـه تصویر
بکشـد چـرا کـه یک تاریـخ زنده اسـت .از ایـن رو میطلبد سـازمان نظام
مهندسـی با مدیریت منطقه آزاد زمینه رشـد و توسـعه کشور را فراهم کند.
علـی نیکزاد وزیر پیشـین راه و شهرسـازی نیز در این همایـش از اعضای
سـازمان نظام مهندسـی کشـور خواسـت به معماری اصیل اسالمیایرانی
درکشـور بیشـترتوجه کننـد و برتمامیمقـررات سـاختمان نظـارت دقیـق
داشتهباشند.
وی ارتقای جایگاه سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان را درکشور خواستار
شـد وگفت :این سـازمان نباید اجازه دهدعدهای از بیـرون درفعالیتهایش
دخالت کنند.
تایید نتایج انتخابات شورای مرکزی
در این نشست همچنین هیات رئیسه اجالس هیات عمومینتایج انتخابات
شورای مرکزی را تایید کرد.
مهندس علی بنیادی نژاد رئیس هیات اجرایی این انتخابات از حضور بیش
از  95درصد اعضای هیات عمومیدر انتخابات شورای مرکزی خبر داد و
ضمن تایید انتخابات ششمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی
ساختمان از سوی هیات نظارت ( هیات رئیسه شانزدهمین اجالس هیات
عمومی) خاطرنشان کرد :از  305عضو هیات عمومی 290عضو در انتخابات
شرکت داشتهاند.
پایان اجالس شانزدهم
و سر انجام شانزدهمين اجالس هيات عمومي سازمان نظام مهندسی
ساختمان پس از سه روز با قرائت قطعنامه در  34بند و با قدر دانی از دوره
پنجم شورای مرکزی به خاطر پیگیری و اجرایی کردن اکثر بندهای قطعنامه
قبلی به کار خود پایان داد.
در بخشـی از ایـن قطعنامـه آمـده اسـت " :از آنجا کـه آمـوزش و ارتقای
دانـش فنـی اعضـای سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان کشـور امـری
ضـروری و مهم اسـت ،شـرکت کننـدگان در این اجالس علاوه بر اینکه
خواسـتار پیگیری شـورای محترم مرکزی در تکمیل شـیوهنامه مربوط به
آمـوزش اعضـاء و ارتقـای پروانههای اشـتغال بـه کار مهندسـی با معرفی
نمایندگانـی بـه کمیته تدوین و ابالغ شـیوه نامه مربـوط در وزارت محترم
راه و شهرسـازی را دارنـد ،مجدانـه تقاضـا دارد تـا نمایندگان خـود را برای
عضویـت در کمیتههـای تدوین مقررات ملی برای هفت رشـته تخصصی
سـاختمان بـه وزارت راه و شهرسـازی معرفـی و عملکـرد مربوطـه را نیـز
پیگیـری و اطالعرسـانی نماید" .
در بخــش دیگــری از ایــن قطعنامــه آمده اســت" :هیــأت عمومیاجالس
شــانزدهم ،عــدم اجــرای کامــل بخشهایــی از قانــون نظــام مهندســی
ســاختمان و همچنیــن تفــاوت اجــرا در قوانیــن و بخشــنامههای
مرتبــط بــا ســاخت و ســاز ســایر ارگانهــا ماننــد شــهرداری مناطــق
را عــدم اســتفاده از نیروهــای متخصــص و متعهــد در پســت های
کلیــدی میدانــد ،لــذا از شــورای مرکــزی تقاضــا دارد تــا بــه نحــو
مطلــوب موضــوع را بــا اثــر پذیــری مناســب از وزارت محتــرم کشــور
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و ســایر وزارتخانههــای مربوطــه تقاضــا نمــوده و پیگیــری کنــد" .
تقدیر از " طاق"؛ نشریه برتر سازمانهای نظام مهندسی
در اختتامیه این اجالس از برگزیدگان دومین جشـنواره نشـریات سـازمان
نظام مهندسـی سـاختمان اسـتانها در سـال  1391با اهدای لوح تقدیر و
تندیس جشـنواره قدردانی شد.
در ایـن جشـنواره نشـریات اسـتانی اعـم از فصلنامـه ،ماهنامـه و خبرنامه
توسـط هیات داوری انجمن متخصصان روابط عمومیایـران مورد ارزیابی
قـرار گرفتنـد و اسـتانهای برتـر به شـرح زیر اعالم شـدند.
در بخـش فصلنامـه و ماهنامـه ماهنامـه طـاق از اسـتان خراسـانرضوی
توانسـت رتبه نخسـت را از آن خود کند و پس از آن نیز ماهنامه دانشنما
از اسـتان اصفهـان رتبـه دوم و فصلنامـه مهندسـی سـاختمان از اسـتان
قزویـن و ماهنامـه پیـام نظام مهندسـی از اسـتان تهران بهطور مشـترک
سـوم شدند.
در بخـش خبرنامـه خبرنامـه سـازمان نظـام مهندسـی اسـتان مازنـدران
و خبرنامـه گـزارش از اسـتان فـارس بهطـور مشـترک اول ،خبرنامـه
سـازمان نظام مهندسـی ساختمان اسـتان خراسـانرضوی دوم و خبرنامه
پیاممهندسـان از سـازمان نظام مهندسـی ساختمان اسـتان خوزستان رتبه
سـوم جشـنواره را بـه خـود اختصـاص دادند.
در متـن تقدیرنامـه مهنـدس سـید مهـدی هاشـمیخطاب بـه روسـای
سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتانهای برتر آمـده اسـت" :امروز
اطلاع رسـانی و بـه روز بودن ،نقش اساسـی در روند توسـعه و پیشـرفت
جامعـه دارد .آگاهـی روز افزون مردم و ارتقای سـطح فکـری آنان مرهون
تالشهـا و زحمـات افـرادی اسـت کـه علم و دانـش و تخصص خـود را،
صمیمانـه و بیدریـغ بـه دیگـران تقدیـم میکنند .همزمـان بـا برگزاری
شـانزدهمین اجلاس هیـأت عمومـیو ششـمین دوره انتخابات شـورای
مرکـزی ،موفقیـت ارزشـمند آن اسـتان در دومیـن ارزیابی انجام شـده در
حوزه انتشـارات تخصصی سـازمانهای نظام مهندسـی سـاختمان سراسر
کشـور در سـال  ،۱۳۹۱تبریک عرض نموده و ضمن سـپاس و قدردانی از
زحمـات و تالشهای صادقانه شـما ،امیدواریم با موفقیتهـای روز افزون،
موجبـات توسـعه و ارتقای خدمت رسـانی مطمئن و مطلوب تـری را برای
مهندسـان عزیز کشـورمان بـه ارمغان آوریـد و حضور فعال و پویای شـما
در جایـگاه نشـر و گسـترش فرهنـگ مهندسـی و اطالع رسـانی ،اعتال و
سـرافرازی سـازمان نظام مهندسی سـاختمان ،اقناع اعضا و افکار عمومی،
ترویـج مقررات ملی سـاختمان و تحقق سـند چشـم انداز نظام مهندسـی
سـاختمان تداوم یابد.
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این بار هم اول شدیم
“طاق” ؛ تمامی توفیقات ارزنده خود را عالوه بر همراهی مخاطبان فهیم خویش مرهون
تالش و پشتکار عزیزانی می داند که بالندگی امروزش را رقم زده اند و شاید این توفیق
اخیر بهترین فرصت باشد برای ذکر نام و قدرشناسی از زحمات بی شایبه آنها...
از :مهندس محمد رضا رئيسي ؛ رئيس سازمان  ،مدير مسوول ماهنامه  ،مرد نخست
انگیزه ها به خاطر تفويض اختيار و اعتماد ستودني ايشان به مجموعه اجرایي طاق ،
جواد صبوحي ؛ هنرمند شايسته در حوزه رسانه  ،برای قلم شيرين  ،متعهدانه  ،روحيه
صبور و ستودني اش ،داوود مرگان به خاطر اندیشه خالق  ،زيبا و هوشمندانه اش در
هنر گرافيك و تحمل بي برنامه گي هایي كه گاه در رفع آن توفیق نداشته ایم  ،خانم ها
گلمكاني  ،سميعي و باغستاني به خاطر همه اوقاتی كه صادقانه براي ارتقای كيفيت
طاق گذاشته اند  ،آقايان بخشنده  ،قرباني و طاقي هنرمندان عكاس كه هر بار با تمامی
توان وقايع مورد نياز ماهنامه را به زيبایی به ثبت رسانده اند و خالصه تمامی عزيزاني
كه از دو دهه پيش تا كنون در پيشرفت و تعالی جايگاه كنوني طاق سهمي شايسته
عهده دار بوده اند.
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| رویداد ویژه |
رئیس ستاد اقامه نماز کشور در جمع
مهندسان سازمان نظام مهندسی
خراسانرضوی:

نظام مهندسي ،نظام
مهندسي اش را از
اسالم بگيرد
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رئیس سـتاد اقامه نماز کشـور در جمع مهندسـان سـازمان نظام مهندسی
خراسـانرضوی از کمبود مسـجد در کشـور انتقاد کرد.
چه كسي میتواند جواب شاه عباس را بدهد؟
حجــت االســام و المســلمین محســن قرائتــی در ایــن نشســت بــا
اشــاره بــه اهمیــت توســعه ســاخت مســاجد ســاده گفــت :ابتــدا بایــد از
خداونــد عــذر خواهــي كنيــم كــه چــرا پــس از  34ســال حــاال متوجــه
میشــویم كــه چنــد هــزار منطقــه بــدون مســجد داريــم .دیگــر اينكــه
معلــوم ميشــود مــا ديــن ،پــول ،نفــت و دولــت اســامي داريــم ولــي
هنــوز تصميــم نگرفتــه ايــم مشــكل مســجد را حــل كنيــم .فــرض كنيد
شــاه عبــاس از در مســجد وارد شــود و بگویــد چنــد پرســش از شــما دارم،
مــن شــاه بــودم و طاغوتــي امــا  400ســال قبــل از شــما بــراي كربــاي
مســتحبي تــان كاروانســرا ســاختم ،چــرا شــما بــراي نمــاز واجبتــان
مســجد نســاختيد .چــه كســي میتوانــد جــواب شــاه عبــاس را بدهــد!؟
وی بـا تاکیـد بر رعایت اصل سـادگی در سـاخت مسـاجد گفـت :در حال
حاضر شـرايط امروز ما ،شـرايط توهين و تحقير اسـت .مثال مهتابي سـبز
در كشـور عالمـت مسـجد اسـت ،در تهران هميـن عالمت ،نشـانه مغازه
سيراب شـيردان است.
وی ادامــه داد :نمــاز در کشــور مــا در حــال كمرنــگ شــدن اســت؛ بــراي
ايــن كــه مســاجد ســلطنتي ســاخته ايــم ،در حالــی که مســجد بايد ســاده
باشــد؛ آجــر باشــد ،نــه كاشــي میخواهــد و نــه منــاره 23 .هــزار مهندس
در مشــهد وجــود دارد اگــر  1000نفــر از ايــن مهندســان هــم تصميــم
بگيرنــد میتواننــد هــر یــک ،يــك مســجد صــد ميليونــي بســازند.

مشهد نبايد مشكل مسجد داشته باشد
حجـت االسلام قرائتـی افـزود :هيـچ جاي كـره زمين كمبود مسـجدش
مثـل مـا نيسـت شـهرهاي قديمـي مثـل يـزد و سـبزوار مسـجد دارد اما
بسـياري از شهركها و شـهرهای مسكن مهر كه ساخته شده مسجد ندارد.
در نقـش سياسـي مسـجد همین بـس کـه  95درصد جوانان از مسـجدها
بـه جبهـه رفتنـد .دادسـتانهای  4شـهر میگفتنـد بیـش از  90درصـد
زندانیهـا آنهايـي هسـتند كـه نمـاز نميخوانند.
ايـن كـه  29مسـجد را تجهيـز و احداث و تعميـر كرديد خوب اسـت ولي
اين کار  30نفر اسـت؛ مشـکل مسـجد را بايد حل كنيم .مشـهد پايتخت
معنوي اسـت و نبايد مشـكل مسـجد داشـته باشد .يك بسـيج ميخواهد
که آنهم شـدني اسـت.
وی خاطـر نشـان کـرد :خـداي متعـال ميگويـد اوليـن جـاي كـره زمين
خانـه كعبـه و اوليـن جايـي كـه آب از زميـن سـر بـر آورد كعبـه بـود .ما
ضـد قرآنيـم برای آنکه در شـهرك هايمـان همه چيز هسـت آخرين چيز
مسـجد اسـت ،حـال اینکـه خداونـد ميگويـد اولين چيز مسـجد اسـت.
باید بدانید مهندسي اسالم چیست
رئیـس سـتاد اقامه نماز کشـور افـزود :قرآن راجع به مهندسـي سـاختمان
چـه ميگويـد ،يعنـي چگونه بسـازيم كه تجسـس و خانههاي اشـراف بر
ديگـر رشـد نكنـد ،خانههايـي سـاخته ميشـود که با يـك نگاه تـا آخر را
ميبيننـد .ايـن نقشـههاي مهندسـي كـه مـا از جاهـاي ديگـر میگیریم،
خيلـي چيزهـا را از بيـن ميبـرد ،گاهـي ميخواهيم یـك چيـزي را مدرن
كنيـم يـك چيـز ديگـر را از دسـت ميدهيـم .آيا نظـام مهندسـي ايران،
خانه سـازي در اسلام و در قرآن و روايت را بررسـي كرده اسـت .جزوه و
كتابـي دارد؟ شـما ميگوييـد مهندسـان حزب الهي هسـتيد و ماهي یکبار
اينجـا جمـع ميشـويم .باالخره حـق داريد كـه بدانيد اسلام درخصوص
مسـكن چه گفته اسـت؟! باید در این مورد يك كار فرهنگي انجام شـود.
وی در ادامـه بـه شـرایط دسـت اندرکاران و متولیان مسـاجد اشـاره کرد و
گفـت :توليـت مسـجد بايد جوان هم باشـد .در قـرآن میخوانیـم ،ابراهيم
 100سـاله و اسـماعيل  13سـاله با هم مسجد الحرام را بسـازيد .در هيات
امنـاء يـك جوان تحصيـل كرده و يـك خانم هم بايد باشـد.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خود گفت :اين كاشـي كاريها مخالف
نظـر نهجالبالغـه اسـت .میگوینـد حضـرت رسـول ( ص ) آمدنـد نمـاز
بخواننـد گفتنـد كه فاطمه ،اين پـرده گل دارد حواس مـرا پرت ميكند .ما
بـه چـه دليل جلوی پيش نمـاز گل درسـت ميكنيم .پس يـا نهجالبالغه
دروغ اسـت يا مهندسـي ما.
وی گفـت :شـما مهندسـان حال کـه يك نظام مهندسـي داريد ابتـدا باید
بدانید مهندسـي اسالم چیسـت .مهندس خوب ذوالقرنين است .ذوالقرنين
ولـي خـدا و مهنـدس بـود .در قـرآن آمـده اسـت كـه بـه شـرق و غـرب
مسـافرت كرد و به قومي رسـيد كه بسـيار عقب مانده بودند .آنها همین
کـه ذوالقرنيـن را ديدنـد گفتند :ما امتـي عقب افتاده هسـتيم كه يك قوم
بـه مـا حمله ميكند تو براي ما يك سـدي بسـاز .او سـدی سـاخت که از
بلنـدي نمیشـد بـاال رفت و از محكمـي ميـخ در آن نمي رفت.
او مـرد بـا ايمـان و بـا هنـر بـود و امدادهـاي الهـي را دريافـت میکـرد.
ذوالقرنيـن مـورد لطـف خداوند بـود .به كل نـگاه ميكرد؛ بـه همه مناطق
سركشـي ميكـرد .او به سـه منطقه دنيا سـفر کـرد و خدمـت را به مناطق
محـروم برد.
بازنشسـتگي و فراغت براي مردان خدا نيسـت؛ مردان خدا منتظر دسـتور
از بـاال نيسـتند .كاري كـه الزم اسـت را انجام دهيـد - .اولويت در خدمات

اسـت؛ در خدمـات اوليـن خدمـت امنيـت اسـت و مسـجد ایـن امنيـت را
بهوجـود مـيآورد .بچههـاي مسـجد از نظـر فكـري در امان هسـتند .اگر
میخواهیـد بچـه هايتـان امـن باشـد آنها را با مسـجد گـره بزنيد.
وی در ادامـه گفـت :ذوالقرنيـن بـراي همه مردم ايجاد اشـتغال كـرد .او از
آگاهـي فنـي برخـوردار بود ،سـدي سـاخت کـه از آهن و مس ذوب شـده
بـود و از نظـر كمـي نیز هيچ كسـی نمـي توانسـت از آن باال بـرود با این
وجـود مغـرور نشـد و گفت خدا داده اسـت.
یک فرزند  100میلیونی به نام مسجد
حجه االسلام و المسـلمین قرائتی در ادامه گفت :من شـما را نميشناسم
هـر كدام از شـما پسـرانتان را دامـاد و دخترانتان را عـروس كردهايد بیایید
يك فرزند  100میليوني دیگر هم به نام مسـجد داشـته باشـيد .زمين آن
را مـردم بدهنـد بـا معيارهايـی كه ما ميگوييم و سـيماي مسـجد داشـته
باشـد و اسـراف و ولخرجي نشـود خودتان هم عضو هيأت امناء باشـيد.
وی در ادامـه یـادآور شـد :مـن  25سـال اسـت در نمـاز جمعـه تهـران
سـخنراني نميكنـم براي اينكه سـخنراني من در نماز جمعـه خيلي اثري
نـدارد امـا وقتـي در كرج ميگوينـد براي سـخنراني آقاي قرائتـي  100نفر
اضافـه ميشـوند بـه آنجـا ميـروم كـه  100نفـر اضافـه شـوند .شـما هم
ببينيـد نقـش تان در كجا بيشـتر اسـت.
ذوالقرنیـن منت نميگذاشـت؛ مديران اليق از سـاده تريـن افراد بزرگترين
طبقههـا را انجـام ميدهند.
هـر كـدام از شـما بياييد يـك مسـجد بسـازيد و ميتوانيد بسـازيد گاهي
میتـوان آنرا بهصورت مشـارکتی سـاخت .مقام معظم رهبري چهار سـال
اسـت كـه سـالي يك پيـام براي اجلاس نماز ميدهند 4 .سـال اسـت از
كمبود مسـجد گلـه ميكنند.
كاشيكاري و مناره جزو شعار اسالم نيست
حجـه االسلام و المسـلمین قرائتـی افـزود :در مصلـي تهران مهندسـان
جمع شـدند و گفتند مسـجدی ميسـازيم كه در خاورميانه بينظير باشـد
امـا  34سـال اسـت كه این مسـجد افتتاح نشـده اسـت .ما اصـل برايمان
تجمالت و تشـريفات شـده اسـت .شعار اسلام اين اسـت كه مردم صبح
از صداي اذان بيدار شـوند كاشـيكاري و مناره جزو شـعار اسلام نيسـت.
رئیـس سـتاد اقامه نماز کشـور در خاتمه خاطر نشـان کرد :بـرادران كاري
كـه كرديـد كار خوبـي بـود ولي یـک تقاضـا دارم؛ اینکه نظام مهندسـي،
نظـام مهندسـي اش را از اسلام بگيـرد .تمام آيـات و روايـات را بياوريد و
كتابي در رشـته مهندسـي داشـته باشـيم .اگر نظام مهندسـي بخواهد در
ایـن زمینـه كار علمـي بكنـد من هم بـه مقداري كـه مايـه دارم كمكتان
ميكنـم .يـك الگـو بـراي همـه مهندسـان شـويد و مـن هم يـك مبلّغ
بـراي شـما میشـوم و میگویـم نظـام مهندسـي مشـهد چنيـن كاري
كردهانـد و اميـدوارم شـما الگوي همه مهندسـان باشـيد.
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| گزارش | محمدتقی خسروی

نگاهیبهفرآیندتدوين
برنامههایاستراتژی
سازماننظــاممهندسـی
ساختمـانخراسانرضوی
چشـم اندازهـای راهبـردی بـرای آینـده
نظـام مهندسـی سـاختمان اسـتان

جنگ جهاني اول ،فرصت مغتنمیرا برای ایجاد تنوع محصوالت در توليدات
صنعتي فراهم ساخت .از سویی کاهش تقاضا برای كاالهاي بادوام نیز پس
از جنگ دوم جهانی به حدي بود كه اعتبار پيش بينيهاي سنتي را در
برنامهريزي سازمانها مخدوش ساخت .در چنین وضعیتی برای نخستین
بار مفهوم برنامهريزي بلند مدت مطرح شد و مفاهيم زيربنايي آن نیز به
برنامهريزي استراتژيك تسري يافت .امروزه اما فرآیند پر شتاب و اجتناب
ناپذیز فناوریهای تولید و عرضه خدمات ،تنوع در خواستههای مشتریان-
رقابتهای موجود-پاسخ گویی دقیق و سریع به نیازها و ...ضرورت بازنگری
در اهداف سازمانهای تخصص گرایی همچون سازمان نظام مهندسی
ساختمان را دو چندان ساخته است تا از این منظر استراتژیستها بتوانند
ضمن ایجاد بستری برای تغییر وتوسعه و نیز ماندگاری تعهد ،مدیریت
هوشمند پایدار را به ارمغان آورند .این ضرورت سازمان نظام مهندسی
ساختمان خراسانرضوی را بر آن داشته است تا همگام با تحوالت روز افزون
امروز و در پاسخ به نيازهاي جامعه در قالب شيوه ها ،نگرشها و رويكردهاي
مختلف با مساعدت صاحبنظران و متخصصان به تدوین برنامههای مدیریت
راهبردی این مجموعه مبادرت ورزد .این مهم را دستمایه گزارشی از
چگونگی ،شکلگیری فرآیند اتخاذ تصمیمات در این خصوص قرار دادیم.

سـاختاری برای پاسـخ به
نيازهـای موجود
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مهنـدس عليرضـا منصوريـان؛ عضـو كميتـه اسـتراتژي سـازمان نظـام
مهندسـی سـاختمان خراسـانرضوی بـه نحـوه شـکلگیری تدويـن
برنامههـای اسـتراتژي ایـن سـازمان اشـارهمیکند و میگویـد :در اوايـل
دوره گذشـته ،هيـأت مديـره سـازمان نظـام مهندسـی پـس از جمعبندي
اقداماتـي كـه در دورههـای سـوم و چهـارم انجـام گرفتـه بود به بررسـی
مجموعـهای از فعالیتهـای مرتبط ،فعالیتهای ناتمـام و نیز مجموعهای
از فعالیتهایـی كـه امکان تحقق آن در قالب شـركتها و يا سـازمانهاي
ديگـر وجـود داشـت پرداخت و پـس از آن ضرورت تدوين یک اسـتراتژي
بـه منظـور مشـخص شـدن روشـي هدفمند كـه منطبـق بر قانـون نظام
مهندسـي سـازمان نظام مهندسی سـاختمان باشـد مورد توجه قرار گرفت
و براسـاس اين شـناخت پروژه " تدوین اسـتراتژي سـازمان " در دسـتور
کار قـرار گرفت.
ایـن عضـو اصلـي هيات مديـره پنجـم و علي البـدل هيات مديره ششـم
سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان خراسـان رضـوي در ادامـه میافزاید:
پـس از اعلام چنـد فراخـوان ،شـركت مگفـا برنـده پـروژه مطالعـات و
شـناخت اسـتراتژي سـازمان شـد .ادامـه و تأییدبرنامههـای این پـروژه در
پایـان فعالیـت دوره قبـل هیـات مدیره به تصویب رسـيد و پس از انتشـار
خبـر موفقیـت آمیـز اين بخـش ،طـرح مزبـور وارد مرحله بعـدي گردید.
مهنـدس منصوريـان میگویـد :دو پـروژه "بهبود سـاختار سـازماني" و "
داشـبور مديريتـي" مـواردی بـود کـه با اولويتي بيشـتر مطرح شـد .هدف
كلـي رویکردهـا در ایـن دو پـروژه ايـن بوده كه سـاختار سـازمان با توجه
بـه نيازهـاي روز جامعـه و تجربيـات بـه دسـت آمـده از دورههـاي قبـل،
نيازهـاي جامعـه و رشـد و تكاملـي كـه جامعـه مهندسـي در آن بهوجـود
آورده اسـت ،بررسـی محدوديتها و نقاط ضعف در قانون نظام مهندسـي؛
بازنگـري شـود تـا ايـن سـاختار بتواند بـه نيازهای موجـود پاسـخ دهد .بر
همیـن اسـاس معاونتهـا ،مديريتهـا و كارشناسـان و بخشهـای مرتبط با
ايـن سـاختار تلاش میکنند تا ان شـاء اهلل ايـن پروژه تا پایان سـالجاری
طبـق برنامـه زمـان بندي بـه مراحـل اجرايي نایل شـود.

تدوین استراتژی سازمانی
در نهادی مردمیبرای
اولین بار
مهنـدس اسـدي؛ عضـو هیـأت مدیـره سـازمان نظـام مهندسـی
خراسـانرضوی نیـز بـا بیان اینکه این سـازمان نخسـتین ارگان مردمیدر
ایـن سـطح اسـت که بـه تدویـن ایـن پـروژه بـه صـورت کالن پرداخته
اسـت ،بـه چگونگی شـکلگیری ایـن طرح اشـاره کـرده و میگوید :یکی
از موضوعـات مطـرح شـده در ابتـداي فعالیـت دوره پنجـم هیـات مدیره
ضـرورت پرداختـن سـازمان نظـام مهندسـی به مسـایل مورد نيـاز جامعه
بیـش از پیـش بـود .بـه همیـن دلیل ايـن مهم در جلسـات هيـأت مديره
ارایـه شـد و موضـوع برنامههـای اسـتراتژيک در دسـتور کار قـرار گرفت.
بـر ایـن اسـاس بايد پس از شـناخت اوليه بـر روي سـازمان ،موقعيت خود
را پيـدا ميكرديـم و اینکـه در کـدام نقطه از سـطوح مديريت اسـتراتژي و
راهبـردي سـازمانی قـرار داریـم و سـپس بـه ایـن نکتـه پاسـخ دهیم که

آیـا فعالیتهای انجام شـده گذشـته ،سـاختاري مناسـب داشـته اسـت یا
خیـر و در ادامـه بـه شناسـایی و اولویتبنـدی برنامههاي مهـم راهبردی،
موضوعات مطرح در بسـتر جامعه مهندسـی و نیز موضوع سـاخت و سـاز
بـه عنـوان يـك هـدف و چشـم انـداز بپردازیـم .علاوه بر آن مشـكالت
عملکـردی سـازمان ،نحـوه تعامل با سـاير ارگانهـا و سـازمانها ،حضور
مؤثـر در هیـأت چهار نفره اسـتان و سـایر برنامههای کلیدی ،را بسـنجيم
و بـه اولويتهـای مربـوط بـه آن دسـت پیـدا کنیم.
ایـن عضـو كميتـه اسـتراتژي سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان
خراسـانرضوی میگوید :در مرحله بعد ،مشـاور انتخاب شـده ،برنامهريزي
و ارزيابـي سـازماني را مـورد بررسـي قـرار داد و همزمـان كار گروهـی از
مهندسـان ،اطالعـات مـورد نيـاز را به مشـاور معرفـی کرد .مشـاور طرح
نیـز براسـاس موضوعـات علمـي بـا بهرهگیـری از كارگروههـاي متفاوت
بـه مصاحبـه بـا اعضـاي هیات مديـره و تعـداد زيـادي از خبـرگان جامعه
مهندسـي كه شـامل افراد مهمي در سـطح شـهر بودند (به عنوان کمیته
خبـرگان) مصاحبـه کرد و نتيجه آن نیز شـناخت چشـم اندازهـا ،اهداف و
بـه عبارتـی بخشهایـی از اسـتراتژی سـازمان بود.
دبیـر سـازمان نظـام مهندسـی اسـتان اضافـه میکنـد :در دورهاي كه هر
سـازمان و حتـي هـر خانواده نيـاز به تدویـن برنامـه دارد وجـود برنامهای
راهبـردي آنهـم بهصـورت علمـي بـرای آن سـازمان یک ضرورت اسـت
و بـراي توسـعه تعامـل و همـکاری با سـایر ارگانهـای مرتبط ،ابتـدا باید
اهميـت حضـور خـود را اثبـات كـرده و بـا تدویـن راهبردهـا بـه ارتقـاء و
تقویـت جایـگاه خویش دسـت یابیم.
وی ادامـه میدهـد :پـس از اجـرای شـيوه نامههـای ماده  33قانـون نظام
مهندسـی در اسـتان ،روح تـازهای در کالبـد ایـن سـازمان دمیده شـد .اين
فرآینـد بامدیریـت آقـاي مهندس كامران بـه عنوان رئيس وقت سـازمان،
انجـام گرفـت .ایشـان تالش بسـیاری در اجرایـی نمودن ایـن موضوع به
عنـوان برنامهای راهبردي مبذول داشـتند ،اما براي تحقـق ادامه راهبردها
ميبايسـت بـا بهرهگیـری از تيمـي مجرب به شـناخت وضعیت سـازماني
دسـت یابیـم و آنگاه بـا تحلیـل موقعيـت اجتماعـي و حاكميتـي خـود،
برنامههـای مديريـت راهبـردی را پیـاده کنیـم ،كاري كه برای نخسـتین
بـار در ایـن سـازمان انجام یافته اسـت.
مهنـدس اسـدي میگویـد :در تدویـن اسـتراتژی بايـد و نبايدهـا بررسـي
ميشـود و براسـاس آن ،برنامـه را مينويسـند و هدف و چشـم انداز تعيين
ميكننـد .البتـه بـه قانون نظام مهندسـي سـاختمان ،آيين نامـه اجرايي و
بخـش نامههـا و مصوبـات وزارت راه و شهرسـازي بـه عنـوان اسـناد باال
دسـتي در تهيه اسـتراتژي كامال توجه شـده اسـت.

چـرا بـه اسـتراتژی نیـاز
داریـم؟
دكتـر اسـديان ضمـن تعریفی از مفهوم و منشـأ اسـتراتژي بـه چرایی نیاز
سـازمان نظـام مهندسـي بـه آن و نیز چگونگـی انجام آن اشـارهمیکند و
میگویـد :اسـتراتژي پیشـینهای طوالنـی بـه قدمـت دوران باسـتان دارد؛
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یعنـی زمانـی کـه از اجتمـاع  10قبيلـه شـهر آتـن شـكلميگرفت و هر
یـک از فرماندهـان ايـن ده قبيلـه نيـروي نظامـي را بـه سـنا ميدادنـد و
سـرانجام از اجتمـاع آنهـا نيروي ارتش شـکلمیگرفت .به هنـر ژنرال و
فرمانـده كل در ایـن مجموعـه ،اسـتراتژي ميگفتنـد .عالوه بـر این براي
هدايـت جنگـي ايـن نيروهـا در دنيـا از واژه اسـتراتژي اسـتفاده ميشـد.
سـابقه ورود این علم از ارتش به حوزه مديريت كمتر از  100سـال اسـت.
در حـال حاضـر این مفهوم در سـه حـوزه ارتش ،امنیت ملي و سـازمانها
مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد .در علم مديريت نیـز ،هدايـت و برنامه یک
سـازمان ،شـرکت و یـک مجموعه را اسـتراتژی سـازماني میگویند.
وی ادامـه میدهـد :سـابقه ایـن علـم در ایـران بـه زمـان داریـوش بـر
میگـردد .برنامهریـزی و مدیریـت برنامهریـزی در ایـن مقطـع در جـاده
سـازی ،اسـتفاده از راههای مختلف مدیریت کالن در کشـور مورد استفاده
قرار میگرفت .وی در پاسـخ به اینکه چرا به برنامهریزی اسـتراتژیک نیاز
داریـم میگوید :برنامه اسـتراتژیک چیزی جز مشـخص نمـودن اهداف و
نشـان دادن راههای رسـیدن به آنها نیسـت .امروزه نیز سـازمانها مانند
دریانوردانـی کـه در گذشـته و در سـفر بـا کشـتی برای تشـخیص جهت
حرکـت خـود ،از فانـوس دریایی اسـتفاده میکردند ،برای حرکت درسـت
خـود بـه چنین فانوسـی نیازمندند تـا نحوه تخصیـص منابع و اسـتفاده از
منابع انسـانی سـازمان را بداننـد ،خدماتی را که آنها ارایـه میدهند بدانند
تا در راسـتای هدف اصلی و چشـم انداز سـازمان باشـد .مأموریت سازمان
میگویـد قـرار اسـت چـه کاری را انجـام دهیم و چشـم انـداز میگوید در
چـه مسـیری و چـه جهتـی گام برداریـم .بـر همین اسـاس و بـا توجه به
اسـناد باال دسـتی ،اهداف اسـتراتژیکی خود را که اهداف  4-5سـاله و بلند
مدت اسـت مشـخص میکنیم .برنامـهای را که باید برای رسـیدن به این
اهـداف تدویـن شـود در اصطلاح اسـتراتژیک میگویند .ایـن برنامه بلند
مـدت ،به برنامههای یک سـاله و سـپس بـه برنامههای ماهانه و سـاالنه
تقسـیم میشـود تـا آنکـه وظایـف هـر فرد در سـازمان بـرای رسـیدن به
اهـداف مورد نظر مشـخص شـود.
وی ادامـه میدهـد :علاوه بـر ایـن کـه هـر سـازمان بایـد برنامهریزی و
اسـتراتژی خـود را بـرای رسـیدن بـه اهداف مـورد نظر خویش مشـخص
کنـد ،هـر فـرد نیز به تنهایـی باید برنامهریزی کالن داشـته باشـد این که
در زندگـی چـه مسـیری را میخواهـد طی کنـد و به چه میخواهد برسـد
مشـخص کند.
دکتراسـديان خاطـر نشـان میکنـد :برنامهریزی اسـتراتژیک یـا مدیریت
اسـتراتژیک بترتیـب شـامل مراحـل مطالعـات اولیـه ،تدویـن برنامههـا
و اسـتراتژی ،اجـرا و باالخـره کنتـرل و اصلاح برنامههـای اجـرا شـده و
مطابقـت آن بـا برنامه تدوین اسـت .تقریب ًا  95درصد سـازمانهای دنیا که
اسـتراتژی را اجرا کردهاند مشـکلی در تدوین اسـتراتژی نداشتهاند بلکه در
اجرای اسـتراتژی آن دچار مشـکل شـده اند .سـازمانهایی را نیز میتوان
سـراغ گرفت که برغم پیاده سـاختن اسـتراتژی ناموفق بودند و اسـتراتژی
باعـث شکسـت آنها شـده اسـت چرا کـه در اجـرای آن خطاهای بسـیار
بزرگـی را متحمل شـده اند.
وی در پاسـخ بـه اینکـه چـرا بـه پیـاده نمـودن برنامهریزی در سـازمانی
همچـون نظام مهندسـی سـاختمان نیاز داریـم میگوید :بـرای جلوگیری
از هـدر رفتـن منابـع و بهرهگیری درسـت آنهـا و پرهیز از تکـرار و دوباره
کاری در سـالهای آینـده بـه ایـن مهم نیـاز داریم.
وی در خصوص چگونگی اجرای برنامهریزی اسـتراتژی در سـازمان نظام
مهندسـی نیـز گفـت :بـرای این منظـور یکی از بهترین مشـاوران کشـور
انتخاب شـده تا اسـتراتژی سـازمانی را تدوین نماید .این مشـاور کار خود
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را در چنـد فـاز مختلـف انجـام داده کـه به تدریـج این فازها اجرا میشـود
تـا بـه مرحله نهایی برسـد .برای اجـرای اسـتراتژی باید چنـد گام را یکی
پس از دیگری برداشـت .تخصیص منابع مالی و منابع نیروی انسـانی که
درجهـت اسـتراتژی باشـند ،راهبری سـازمان و سـاختار آن که ایـن دو نیز
باید مطابق با اسـتراتژی باشـند.
اسـديان یـادآور میشـود :نخسـتین بـار چندلـر در دهـه  60در کتـاب
اسـتراتژی سـاختار به این موضوع اشـاره کرد که باید سـاختار از استراتژی
پیـروی کنـد برای همین االن در حال انجام تغییر سـاختار و بهینه سـازی
سـاختار در جهـت پیاده سـازی اسـتراتژی هسـتیم که نتایج آن بـه زودی
اعالم خواهد شـد.
در کشـور مـا گرچـه برنامهریـزی اسـتراتژی سـابقه چندانـی نـدارد امـا با
ایـن حـال شـاهد پیاده سـازی اسـتراتژی چـه در بخـش دولتـی و چه در
بخـش خصوصـی بوده ایـم .حتی در دهـه  50و  40نیز سـازمانها به این
موضـوع پرداختهانـد بـرای مثـال یکی از وظایف سـازمان برنامـه و بودجه
برنامهریـزی اسـتراتژیک بوده اسـت.
مهنـدس زینالـی نیز که از اواخر پروژه تعریف برنامه اسـتراتژیک سـازمان
بـه ایـن تیم پیوسـته و کارشناسـی مکانیک و کارشناسـی ارشـد مدیریت
اجرایـی دارد ضمـن مثالـی بـه تبعـات نبـود برنامـه اسـتراتژیک در یـک
سـازمان اشـارهمیکند و میگویـد :اگر بـدون برنامه به سـفر بروید ممکن
اسـت بـه جایی بروید ،اسـتراحت کنید و اوقات خوشـی را نیـز بگذرانید اما
سـفرتان باکیفیـت مطلوب و بـا هزینه بهینه انجام نشـده اسـت .مدیریت
اسـتراتژیک قالـب یـا ابزاری اسـت بـرای مدیریـت هوشـمند و چابک در
راستای توسـعه پایدار.
وی در ادامه میگوید :پیاده سـازی برنامه اسـتراتژیک شـروع شـده اسـت
و بـه تدریـج نیز برنامههـای قبلی اجـرا و برنامههای جدید ایجاد میشـود
چـون محیـط دایمـ ًا در حـال تغییـر اسـت .در ایـن طـرح ،بهبود سـاختار
سـازمانی در اولویـت قـرار دارد چـون بـدون اصلاح سـاختار رسـیدن بـه
برنامههـا و پیـاده سـازی برنامههای اسـتراتژیک میسـر نیسـت.
راهی برای ایجاد آسایش و بهره وری مناسب درجامعه
مهنـدس اسـدی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود میگویـد :قبـل از
تعریـف پروژههـا از جمله بهبود سـاختارها ،شـناخت سـازمانی انجام شـده
اسـت تا معلوم شـود سـازمان در کجای جریان اسـتراتژیک قرار میگیرد.
درمطالعـات اسـتراتژیک ماتریس  swotتعیین کننده اسـت کـه از لحاظ
علمیوضعیـت سـازمانی را کـه میخواهـد كار اسـتراتژيك انجـام دهـد
بـرآورد كنـد ،گاهـی ممکـن اسـت نتیجـه ماتریـس  swotآن باشـد که
ادامه کار به صالح نیسـت؛ به دلیل آنکه زیرسـاخت مناسـبی ایجاد نشـده
وفعالیت مثمر ثمری نسـبت به قوانین و اسـناد باالدسـتی صورت نگرفته
بـا ایـن وضعیت و بـا این حجم کار و نیروی انسـانی دیگرنمیتوانید حیات
مناسـبی در راسـتای آن قانون و دسـتورالعملها داشـته باشـید .گاهی نیز
نتایـج ماتريـس  swotمیگویـد فعالیـت شـما تا بحـال براسـاس قانون
و دسـتورالعمل هاخیلـی خـوب اسـت و ایـن شـناخت نشـان میدهد که
سـازمان در جهـت مناسـبی با قانـون و اهـداف اولیه قانونی همـگام بوده
ولـی نیـاز به داشـتن قالبی بهتر برای رسـیدن به توسـعه پایدار اسـت .لذا
پس از اين بررسـيها خوشـبختانه نتیجه این شـدكه سـازمان در سطحی
اسـت کـه بـرای ارتقـای همـه جانبـه و توسـعه خـود بایـد برنامههـای
اسـتراتژیک محور را اجـرا نماید.
وی اضافـه میکنـد :در هـر سـازمان ،هـر نفـر از پرسـنل اداری سـازمان
بایسـتی توانایـی ارایـه خدماتی را داشتهباشـند که شـرح آن در برنامههای

اسـتراتژیک دیـده شـده باشـد .مدیـران سـازمانی بایـد بـا شـاخصهای
مدیریـت راهبـردی آشـنا باشـند و ارتقای سـازمانی و اجـرای راهبردها در
هـر عضو سـازمانی مصـداق پیـدا کند.
در ایـن جریـان ،قاعدتـ ًا سـایر اعضـای غیـر اداری و ارگانهـا و نهادهای
متعامـل نیـز در برخـورد و یـا در انجام امور خودشـان سـازمانی را پیش رو
دارنـد کـه اسـتراتژیک محور اسـت و به دنبـال آن خواهند بود که سـطح
ارتباطی خـود را ارتقـاء دهند.
برنامههـای اسـتراتژیک در خصـوص  25هـزار عضـو سـازمان نیـز
راهبردهـای متفاوتـی را تعریف میکند 80 .درصد برنامههای سـازمانی در
مـورد خدمـات مهندسـی و ارتقای این نوع خدمات اسـت؛ مث ً
ال اسـتراتژی
میگویـد بایـد تعامل سـازمانیتان را قوی کنید ،یک سـازمان مـردم نهاد،
یـک سـازمان متعامـل و مرتبـط بـا دسـتگاهها و ارگانهـای موجـود باید
باشـد .ایـن برنامههـا بیـان مـیدارد کـه چگونه میتـوان با یک سـازمان
بـا برنامههـای راهبـردی موثـر ،خدمات بهینـه ارایـه و کارایی سـازمان را
گسـترش داد .از طرفـی بایـد جامعـه در ارتباط با سـازمان نظام مهندسـی
سـاختمان به اين اطمينان و بهره وری از سـاخت و سـاز مناسـب دسـت
پیـدا کنـد؛ چـون مـردم در جایی سـكونت ميكنند كه بخشـی از سـاخت
وسـاز آن بـه خدمـات مهندسـی بـر میگـردد .پـس پـروژه اسـتراتژی و
برنامهریـزی سـازمان بهمنظور بهبود سـاخت و سـاز اسـت تا ایـن رویکرد
نیـز زمینـه آسـایش و بهـره وری مناسـب را برای مـردم جامعـه در محل
سـکونت خود فراهـم آورد.
امـروزه در شـرایطی از زمـان هسـتیم که باید تمـام اجزا و عناصـر اطراف
مـان را بهطـور کامـل بشناسـیم؛ تفاوتی نمیکنـد که این عناصر اشـیایی
مثـل تجهیـزات ،کامپیوتـر ،شـبکه ،میـز و صندلـی یـا سـاختمان نیـز
باشـند کـه بهعنـوان ابـزار و یـا محـل انجـام خدمات مـورد اسـتفاده قرار
میگیرنـد یـا عناصـری مثـل روابط میـان افـراد و سیاسـتهای مختلف.
هـر یـک از اینهـا "داده"ای اسـت کـه اگـر برای زنـده مانـدن آن تالش
کنیـم میتوانیـم بهتریـن اسـتفاده را بـا کـم تریـن هزینـه و بـا پویایی و
مدیریـت داشـته باشـیم اما چنانچه ایـن دادهها زنده نباشـند و بـه عبارتی
در مسـیر فعالیـت از دیـد مـا خارج شـوند و ما بـه آن توجه نکرده باشـیم،
هزینههـای غیـر معمـول و در نتیجـه نبـود مدیریـت و نابودی سـازمانی
ایجـاد میکننـد .پـروژه دوم بـا اولویت یا داشـبورد مدیریتی نیـز بر همین
اسـاس شـکل میگیرد ،دادههـای خروجی در هر بخـش و واحد بهصورت
کمیوارد شـبکه اطالعات شـده و این شـبکه با پردازش دادههای مختلف
باعـث ارایـه نمودارهـا و جدولهایـی خواهـد شـد کـه درجـه رسـیدن به
اهـداف را توصیـف میکند .اگر هدف پاسـخگویی مناسـب اربـاب رجوع،
نظـارت سـریع و کامـل بـر پروژههـا و یا نظـارت مضاعف موردی اسـت،
بـه مدیریـت نشـان میدهد کـه در زمـان مالحظه داشـبورد آیـا نمودارها
بیانگـر کیفیـت این خدمات هسـتند یـا براسـاس معیارهای تعریف شـده،
تأخیـر و یـا کندی وجـود دارد.
براسـاس ایـن اطالعـات و بـا پردازشهـای ارایـه شـده بخـش خدمـات
دهنـده مدیریـت شـده و راهبـرد مناسـبی بـرای آن پیچیـده میشـود.
مهمتریـن نتیجـه داشـبورد ،مدیریـت روزانـه و لحظـهای بـر فعالیتهـا،
دادههـا و عملکـرد اسـت و در نتیجـه برنامهریزی بهتر و متناسـب با کارو
در نهایـت توسـعهیافتگی پایـدار و ماندگار.
وی خاطـر نشـان میکنـد :در بحث اسـتراتژیک مـا در هر بخـش و برای
هـر موضـوع ظـرف مناسـب را ایجـاد میکنیـم؛ ظرفـی کـه در آن تمام
فعالیتهـا ،برنامهها ،بسـترها و فرآیندها علمیو قانونی دیده خواهند شـد.
لـذا مدیریـت اسـتراتژیک برای ایـن ظرف تعریف شـود ،مث ً
ال در سـازمان

مـا ظرفـی مثل نما و منظـر ظهور پیدا میکنـد که قطع ًا عوامل سـازمانی
فعالیتهـا ،برنامههـا ،فرآیندهـا و ..در بهبـود آن بایـدگام بردارندچـون در
غیـر اینصـورت غیر راهبردی عمل شـده اسـت.
تمـام پروژههـای سـازمانی در ایـن مسـیر گام بـر میدارنـد تـا مـا برنامه
محـور و نتیجـه گـرا شـویم .موضوعاتـی همچـون نمـا و منظـر ،بهبـود
کیفیـت خدمـات مهندسـی ،تعامل ارگانیک با سـازمانها -پاسـخدهی به
اربـاب رجـوع و اجـرای مـاده 33و کارشناسـی مـاده  27و ...تمامیمفاهیم
فنـی در ایـن قالـب موجود اسـت .از آنجـا که طبق قانـون باید عمل کنیم
پـس قانـون و آییـن نامـه اجرایـی و بخش نامه هاسـند باال دسـتی تولید
اسـتراتژی بـرای ما خواهـد بود.
سـازمان نیـز در صـدد بوده کـه روال عملکـرد خود را منطبق بـر دادههای
برنامـه راهبـردی پیگیری نمایـد .به عنوان مثال موضـوع مهمیکه از ابتدا
امسـال مطـرح اسـت رسـیدگی به موضـوع نما و منظـر میباشـد ،در این
خصـوص هماهنگیهـای الزم بـرای ایجاد دبیرخانه اسـتانی در سـازمان
صـورت گرفته اسـت ،موضوع نمـا یک موضوع حقوقی و متعلـق به مردم
اسـت و ارگانـی ماننـد نظام مهندسـی با پتانسـیل مهندسـی بایـد بر این
موضـوع نظـارت داشـته باشـد و مهندسـان ناظر پروژههـا اجـرای فنی را
پیگیری نمایند .بدیهی اسـت برای به جریان انداختن و تکمیل این فرآیند
هماهنگی و همکاری ارگانها و نهادهایی همچون اداره کل راه و شهرسازی،
شـهرداری و ارگانهـای مرتبـط دیگـر ضرورتـی اجتنابناپذیـر اسـت.
برنامهریزی استراتژیک موضوعی تداوم دار
دكتراسـديان میگوید :برنامهریزی اسـتراتژیک موضوعی تداوم دار اسـت
همانگونـه کـه میتـوان گفـت فرصتها ،تهدیدهـا و نقاط قـوت و ضعف
باعث رسـیدن به یک برنامه درسـت اسـت ،با تغییرات آنها نیز اهداف ما
تغییـر میکند برای همین الزم اسـت همـواره اهداف متحـد ،برنامهریزی
غلتـان و بازنگـری اسـتراتژیها را در دسـتور کار خـود قـرار دهیـم.
وی میگویـد :در یـک سـازمان نتیجـه برنامـه اسـتراتژیک آن اسـت که
رضایـت تمامـیذی نفعـان و کسـانی که بـا آنها سـروکار داریـم را جلب
کـرده و فرآینـد موثـری ایجـاد کنیـم بگونـهای که نتیجـه اسـتراتژی به
رضایـت مهندسـان ،مالـکان ،کارکنـان و همه اعضا و کسـانی که خدمات
خـود را بـه آنهـا ارایـه میدهیم منجر شـود.

ارتباط با مردم در مديريت
استراتژيك

مهنـدس زینالـی نیـز در پاسـخ بـه اینکـه چـه زمـان میتوان نخسـتین
گامهـای پياده سـازي اسـتراتژیک را احسـاس كرد میگوید :پیاده سـازی
اسـتراتژیک بـا برنامهریزی پروژه تفـاوت دارد .در برنامهریـزی پروژه زمان
و منابع مشـخص اسـت ولی برنامهریزی اسـتراتژیک تـداوم دارد .در واقع
برنامهریـزی غلتـان اسـت و مرتب مـورد بازنگری قرار میگیـرد و اصالح
میشـود ولـی بـه تدریـج متوجه تغییر میشـویم و آنجاسـت کـه کیفیت
خدمـات بهتر میشـود.
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مهندس اسدی نیز در بخش دیگری از سخنان خود اضافه میکند :در
گذشته با مشاوره یک کارشناس و یک دکترای آمار و برنامهریزی به این
نتیجه رسیدیم که برای مدیریت بهتر عملکردها در آینده باید شرایط را
فراهم کرد .بر همین اساس فرمهای گزارش عملکردی را تعریف کردیم که
حدود  4-5سال پیش در میان مدیران و کارکنان بخشهای مختلف توزیع
شد مبنی بر اینکه گزارش عملکردها باید بگونهای باشد که ضمن کمیت در
برگیرنده کیفیت و در تمامیزمینهها نیز باشد .وی میگوید :کارها به تدریج
انجام شده و امروز که قرار است داشبورد مدیریتی را تعریف کنیم حجم کار
در این خصوص بسیار کم تر شده است و نقاط ضعف موضوع بررسی و
اصالح میگردد .در عین حال کارهای سخت افزاری هم به زمان بیشتری
نیاز دارد ،در برنامههایی همچون اتوماسیون اداری ،پذیرش الکترونیک،
سامانه مهندس و ...که در آنها راهبردهای استراتژیک نیز وجود داشته
است ،از پیشنهادهای مدیران سازمان و کارکنان استفاده کرده ايم .پروژه
سوم تعریف شده براساس برنامههای راهبردی ،نرم افزاری کردن سازمان
است .بدیهی است با عملکرد گذشته و در جریان کنونی وقتی به اجرای
پروژه برسیم خواهیم دید 40درصد کارها را انجام دادهایم و تنها کافی است
راهبردی تر عمل کرده و با تجربه قبلی سرعت بیشتری به اجرای کامل
آن بدهیم .خیلی از کارها مانند بحث تعامل گرایی با سازمانها و نهادها یا
تشکلهای اجتماعی هم باید بهصورت موازی انجام شود تا در زمان کمتری
به نتیجه نهایی مدیریت پایدار برسیم.
وی در خصوص جایگاه ارتباط با مردم در مديريت استراتژيك نیز میگوید:
یکی از دالیلی که توانستهایم چهارسال پياپي رتبه اول در كشور را كسب
كنيم به دليل جریان داشتن استراتژي است؛ نتیجه استراتژی این است که
خدمات بهتر ارایه دهیم و بدانیم بهتر است این خدمات چه زمانی ارایه شود؟
مث ً
ال اگر برای مهندس ناظر انگیزه ایجاد کنیم و او بداند که حتم ًا نظارت
مضاعف هم صورت میگیرد ،خدماتش را بهتر انجام میدهد ضمن آنکه
ایشان نیز خدمات خود را به جامعه گستردهای ارایه میدهد که تلقی آنها
غیر از دریافت خدمات بهینه چیز دیگری نیست.
مهندس اسدی میگوید :در مدیریت استراتژیک اگر مردم با اهداف
سازمان آشنا باشند ،تعامل بهتری با آنها برقرار میشود به همین منظور
آموزش مالکان را افزایش دادهایم به عنوان مثال در بحث تبلیغات
برای اینکه تولید کننده بخواهد مشتری بیشتری جذب کند گاه برخی
اقالم رایگان در اختیار میگذارند تا مشتریان آنرا تست کنند ،بر کیفیت
آن صحه بگذارند و عنصری برای تبلیغات و توجه دیگران شوند.
در جریان روند فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان؛ فرهنگ سازی
برای مردم برای آن است که آنها را با اهداف سازمان آشنا کنیم به
این ترتیب فرآیند تعامل ساده تر برقرار میشود ،متقاضی اگر احساس
قرابت کند و اگر روند خدمات را درک کند استقبال خواهد کردو
راهبردهای سازمان و اجرای قوانین سریعتر و به سهولت صورت میگیرد.

تصـور سـازمانی بـدون
اسـتراتژی
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علی سـیفی ،دانشـجوی دکترای سـازه ،عضو هیات مدیـره و عضو کمیته
اسـتراتژی سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان خراسـانرضوی نیـز بـه
لـزوم و ضـرورت تدویـن طـرح مدیریت اسـتراتژیک بـرای این سـازمان
اشـارهمیکند و میگویـد :اصلا نمیتـوان فـرد یا سـازمانی را تصـور کرد
کـه دارای اسـتراتژی بـرای رسـیدن بـه اهـداف خود نباشـد ،حـال گاهی
ایـن حرکـت به سـوی اهـداف کند و گاهی سـریع ،گاهی علمیو درسـت
و گاهـی تـوام با سـعی و خطا و هـدر رفت سرمایههاسـت .سـازمان نظام
مهندسـی سـاختمان هـم در چارچوب قانون نظام مهندسـی سـاختمان و
ارکان آن شـامل مجمع عمومی ،هیات مدیره ،شـورای انتظامـیو ...دارای
اهداف و اسـتراتژی مصوبی اسـت ولی سـازمان نظام مهندسـی ساختمان
خراسـانرضوی بـا توجـه به توسـع ه ایجـاد شـده در صنعت سـاختمان پا
را فراتـر نهـاده و بـه تدویـن یـک مدیریـت اسـتراتژی پیشـرفتهتر همت
گمارده اسـت.
ایـن اسـتاد دانشـگاه مدیریـت اسـتراتژیک را هنـر و علـم تدویـن ،اجرا و
ارزیابـی تصمیمـات را وظیفـهای چندگانـه میدانـد کـه سـازمان را قـادر
میسـازد بـه هدفهـای بلند مـدت خود دسـت یابـد .وی ادامـه میدهد:
مدیریـت اسـتراتژیک بـه سـازمان ایـن امـکان را میدهد که به شـیوهای
خلاق و نـوآور عمـل کنـد و برای شـکل دادن بـه آینده خـود ،به صورت
انفعالـی پیـش نـرود .ایـن شـیوه مدیریـت باعث میشـود سـازمان دارای
ابتـکار عمـل باشـد و فعالیتهایـش بـه گونـهای محقق شـود کـه بتواند
سرنوشـت خـود را رقـم بزنـد و آینـده را تحت کنتـرل درآورد.
وی متذکـر میشـود :بـا توجـه بـه ورود تعـداد زیـادی از اعضـای جدیـد
بـه خانـواده بـزرگ نظـام مهندسـی سـاختمان و تغییـر نـگاه ادارات و
سـازمانهای دولتی به سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان به عنوان یک
سـازمان مـردم نهـاد و نیـز محول شـدن برخـی مسـوولیتهای جدید به
سـازمان،دیگر نمیتوان سـازمان را مثل گذشـته به یک چارت سـازمانی
محـدود و در قالـب چنـد مدیریـت اداره کـرد .از طرفـی زمانـی کـه جذب
نیروهـای کاری در قالـب یک جدول سـازمانی محدود صـورت میگیرد و
حـوزه و محـدوده کارشـان به وضوح مشـخص نشـده و نظـارت کافی بر
عملکردشـان وجـود نـدارد ،باعث بروز تهدیداتی در سـازمان میشـوند که
گاهـی بـا آن مواجه هسـتیم .از این رو آغاز این طـرح در هیات مدیره دوره
پنجم سـازمان نظام مهندسـی خراسـانرضوی دیده شـد و با ابتکار عمل
آن عزیزان ،طرح مدیریت اسـتراتژیک سـازمان تدوین گردید که در قالب
آن دو برنامههای اصالح سـاختار سـازمانی و داشـبورد مدیریتی تهیه شـد
کـه در ایـن دوره هیـات مدیره بـا همکاری مشـاور پروژه (مگفـا) و برخی
صاحب نظران و اسـتادان دانشـگاه ،در حال پیشـبرد طرح و اجرایی نمودن
دو پـروژه مذکوراسـت .از طـرف هیات مدیـره نیز این وظیفـه به اینجانب
محـول شـد تا در کمیته حضور داشـته باشـم .به دلیل اهمیـت این کمیته
و گسـتره آن ،آقـای مهنـدس اخـوان؛ رئیـس سـازمان و آقـای مهنـدس
اسـدی دبیـر سـازمان خـود نیز عضـو کمیته هسـتند که همیـن موضوع
اهمیـت کمیته را نشـان میدهد و به لطف خداوند ،کمیته توانسـته اسـت
در مـدت کوتـاه شـروع بـه کار در دوره جدیـد ،طبق برنامه پیـش برود.
فرآیند مدیریت استراتژیک
وی در ادامـه بـه چگونگـی فرآینـد اجرایی مدیریت اسـتراتژیک سـازمان
اشـارهمیکند و میگویـد :فرآینـد مدیریـت اسـتراتژیک در بر گیرنده سـه
مرحله تدوین اسـتراتژیها ،اجرای اسـتراتژیها و ارزیابی استراتژیهاست.
مقصود از تدوین اسـتراتژی این اسـت که مأموریت سـازمان تعیین شـود،
شناسـایی عواملـی کـه در محیـط خارجـی ،سـازمان را تهدیـد میکنند یا

فرصتهایـی را بـه وجـود میآورند ،شناسـایی نقاط قـوت و ضعف داخلی
سـازمان ،تعییـن هدفهـای بلنـد مـدت ،در نظر گرفتـن اسـتراتژیهای
گوناگـون و انتخـاب اسـتراتژیهای خـاص بـرای ارتقـای سـطح کیفـی
فعالیتهـای آن صـورت گیرد تا مشـاور پروژه براسـاس اسـناد باالدسـتی
ماننـد قانون نظام مهندسـی و مصاحبههای صورت گرفته بـا تعداد زیادی
از صاحبنظران ،مهندسـان پیشکسـوت و مدیران سـازمان ،استراتژیها را
تدویـن نمـوده و بـا بررسـیها و اصالحـات نهایـی ،به تایید هیـات مدیره
سـازمان برساند.
سـیفی میافزایـد :از آنجـا کـه هیـچ سـازمانی نمیتواند منابـع نامحدود
داشـته باشـد ،استراتژیسـتها بایـد در ایـن مـورد کـه کـدام یـک از
اسـتراتژیهای مختلف میتوانند بیشـترین منفعت را به سـازمان برسانند،
تصمیمگیـری کننـد .تصمیماتـی که در زمینـه تدوین اسـتراتژیها گرفته
میشـود ،سـازمان را متعهـد میسـازد کـه بـرای یـک دوره زمانـی ،در
راسـتای اهـداف خاصـی فعالیـت نماید.
وی در ادامـه میگویـد :مرحلـه دوم یعنـی اجـرای اسـتراتژیها ،ایجـاب
میکنـد که سـازمان براسـاس یک سـری هدفهای مشـخص سـاالنه،
پروژههایـی را تعریـف و اجرایی نمایـد .غالبا اجرای اسـتراتژیها را مرحله
عملـی مدیریت اسـتراتژیک مینامند .مقصـود از اجرای اسـتراتژیها این
اسـت که کارکنان و مدیران سـازمان بسیج شوند و اسـتراتژیهای تدوین
شـده را بـه مرحلـه عمل درآورنـد .اغلب چنیـن تصور میشـود که مرحله
اجرایـی در مدیریـت اسـتراتژیک مشـکلترین مرحلـه میباشـد و ایجاب
میکنـد کـه افراد خود را متعهد به سـازمان نمایند ،از خود گذشـتگی کنند
و نوعـی خـود کنترلـی اعمـال نماینـد .فعالیتهایی کـه در زمینـه اجرای
اسـتراتژیها انجام میشـود بـر همه کارکنـان و مدیران یک سـازمان اثر
خواهـد گذاشـت .هر یـک از بخشها و واحدهای سـازمانی بایـد در صدد
برآینـد کـه بـه چنین پرسـشهایی پاسـخ دهند« :بـرای اینکـه در اجرای
اسـتراتژیهای سـازمانی مـا نقـش خـود را بـه خوبـی ایفا کنیم ،چـه باید
بکنیـم؟» و «چگونـه میتوانیم ایـن کار را به بهترین شـکل ممکن انجام
دهیم؟».
جنبـه اصلی مرحله اجرایی اسـتراتژیها این اسـت که مدیـران و کارکنان
در سـازمان با شـیفتگی و افتخار و در نهایت از خودگذشتگی کار کنند و در
راه دسـتیابی بـه هدفهای تعیین شـده از هیچ کوششـی فروگـذار نکنند.
بـر این اسـاس دو پروژه اصالح سـاختار سـازمانی و داشـبورد مدیریتی در
مراحـل نهایـی تدویـن میباشـد که بـا تاکید هیـات مدیـره ،ان شـاا ...به
زودی اجرایی میشـود.
وی خاطـر نشـان میکنـد :در مدیریت اسـتراتژیک ،ارزیابی اسـتراتژیها
آخریـن مرحلـه به حسـاب میآیـد .این همـان دغدغهای اسـت که برخی
از آن بـه عنـوان رصـد کاسـتیها و آسـیبهای احتمالـی یـاد میکننـد.
مدیـران بـه شـدت نیاز دارنـد تا بداننـد اسـتراتژیهای خـاص و موردنظر
آنـان چـه تاثیـری را در سـازمان و نحوه خدمترسـانی آن داشـته اسـت؛
اصـو ًال ارزیابـی اسـتراتژیها ،بدیـن معنـی اسـت کـه بایـد در ایـن مورد
اطالعاتـی را گـردآوری کرد .همه اسـتراتژیها ،دسـتخوش تغییرات آینده
هسـتند ،زیـرا عوامـل داخلـی و خارجـی بـه صـورت دایـم در حـال تغییر
هسـتند .بـرای ارزیابی اسـتراتژیها سـه فعالیت بررسـی عوامـل داخلی و
خارجـی که پایه و اسـاس اسـتراتژیهای کنونی قرار گرفتهاند ،،محاسـبه
و سـنجش عملکردهـا و نیـز اقدامات اصالحی انجام میشـود .لـذا اهداف
را در مدیریـت اسـتراتژیک بـه صـورت غلتـان تعریـف میکننـد تـا در
دورههـای زمانـی ،اهـداف و افقهـای تـازه بـه برنامـه اضافـه شـود و در
راسـتای آن حرکـت صـورت پذیرد.

وی در خصـوص تاثیـر اجرایـی مدیریـت اسـتراتژیک سـازمان در میـان
مـدت و بلنـد مـدت میگوید :مسـلما سـازمانی که بـا برنامهریـزی و علم
و آگاهـی بـه سـوی اهداف خـود پیش میرود ،بایـد موفقتـر و کارآمدتر از
سـازمانهایی باشـد کـه مدیریت اسـتراتژیک منسـجم و مدونـی ندارند و
تحقیقـات هـم همین مسـاله را نشـان میدهد .دسـتیابی بـه یک حلقه
ارتباط مناسـب بین محیط یک سازمان و اسـتراتژی ،ساختار و فرآیندهای
آن سـازمان ،آثـار مثبتی بر عملکـرد آن دارد.
پیتـر دراکـر میگویـد ،کار اصلـی مدیریـت اسـتراتژیک ایـن اسـت که از
زاویـه ماموریـت سـازمان به آن نـگاه کند و مطرح نمودن این پرسـش که
«کاراصلـی مـا چیسـت؟» باعـث میشـود کـه هدفهایی تعییـن گردند،
اسـتراتژیها تدوین شـوند و تصمیماتـی امروز گرفته شـود که نتیجههای
آن فـردا بـه دسـت میآیـد .تردیـدی نیسـت کـه ایـن کار باید به وسـیله
بخشـی از سـازمان انجـام شـود کـه میتوانـد بـا دیـدی گسـترده به کل
سـازمان نـگاه کنـد و بتوانـد بیـن هدفهـا و نیازهـای امـروز و نیازهـای
فـردا ،تـوازن و تعـادل برقـرار کند و نیـز بتواند منابع انسـانی و مالـی را به
گونـهای تخصیـص دهـد که بـه نتایج اصلـی و موردنظر بیانجامنـد که با
اطمینـان و اعتمـاد هیـات مدیـره سـازمان ،این مهـم به کمیتـه راهبردی
واگذار شـده اسـت.
ضمـن آنکـه یادمان نـرود سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان خدماتی را
بـه آحـاد جامعـه ارایـه میدهـد و در آن از اعضـای خود کمـک میگیرد.
لـذا بایـد ضمـن حفظ منافـع مـردم ،بتواند از شـان و جایـگاه اعضای خود
بـه خوبـی دفـاع کنـد و این دو اصـل و محور همـواره در تدویـن و اجرای
مدیریت اسـتراتژیک سـازمان مدنظر میباشـد.
سـیفی اضافـه میکنـد :مسـلما اعضـای سـازمان ،مهندسـان و کارکنـان
زحمتکـش آن بـاور دارنـد کـه مـا هـر کاری بتوانیـم انجـام دهیـم کـه
جایـگاه سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان در نـگاه جامعـه بالندهتـر و
شـاخصتر باشـد ،همـه از مزایـا و منافع آن کـه احترام ،جایـگاه اجتماعی
رفیعتـر و دعـای خیر مردم اسـت ،بهره خواهیـم برد لذا بـا همین رویکرد
برنامه اسـتراتژیک سـازمان تدوین شـده اسـت.
هدف برنامه اسـتراتژیک اعتالی جایگاه سـازمان و اعضای آن میباشـد،
لـذا گاهـی نگرانیهایـی مطرح میشـود که به نظـرم اصال وارد نیسـت و
بـا توجـه به ارتقـای علمـیو کارآمدی کارمندان همپای توسـعه سـازمان،
ان شـاا ...همـراه هـم ایـن برنامـه را اجرایـی نمـوده و همـه از مزایای آن
بهرمند میشـوند.
همـه میدانیـم کـه بایـد توسـعه سـازمان و افـراد اعـم از کارمنـدان و
مهندسـان را بـا هـم ببینیم؛ ولـی برای خود مـن خیلی جالب اسـت که از
همـ ه مـا بیشـتر آقای مهنـدس اخوان بـه این مهم توصیـه دارنـد و بارها
از کمیته خواسـتهاند که افراد به عنوان سـرمایه و منابع انسـانی ارزشـمند
سـازمان ،حفـظ و با ایشـان بـا عزت و احتـرام برخورد شـود.
وی میگویـد :مشـاور پـروژه برای دسـتیابی به اهداف برنامه اسـتراتژیک،
سـالهای  91تا  94را به صورت :سـازمان پیشـرو و بالنده ،شبکه اجتماعی
توانمنـد ،جامعه آگاه ،سـاخت و سـاز برتر و نهایتا اسـتان بالنـده نامگذاری
نموده اسـت کـه امیدواریم بـا برنامهریزیهای انجام شـده ،بتوانیم به این
اهـداف و جایگاهها دسـت پیدا کنیم.
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دنیایـی که در آن زندگی میکنیم دنیایی اسـت پویا ،متغیـر ،ناپایدار و
مخاطـره آمیـز که سـازمانها نمیتواننـد به راحتی مشـکالتی را حل
کنند که سـیل آسـا به سـوی آنها روان اسـت.
امـا چـارهای نیسـت ،هم بایـد در این محیط سـیال و ناپایـدار زندگی
کـرد و هـم بایـد به رغم تغییرات ویران سـاز و مشـکالت پیش رفت.
نداشـتن شـناخت بـرای تغییـر و هماهنـگ نبـودن بـا ارزشهـا جـز
نیسـتی و نابـودی چیـزی بـه همـراه نخواهد داشـت .سـازمان امروز
را نمیتـوان در بسـتر فکـری دیـروز بـه پیـش بـرد بـه همیـن دلیل
نمیتوانیم تعبیری که در گذشـته از اداره یک سـازمان داشـتیم امروز
نیـز بـه کار بندیـم ،لـذا تعریـف اسـتراتژی باید بـا موقعیت سیاسـی،
اجتماعـی ،اقتصـادی ،روانـی و تکنولوژیکـی امروز هماهنگ باشـد.
اسـتراتژی کـه در زبـان فارسـی بـه جـای آن واژه «راهبـرد» بـه کار
بـرده میشـود در واقـع از کلمـه یونانـی  STERATEGIAگرفتـه
شـده که سـالها پیـش در یونان باسـتان به عنوان هنر یـک فرمانده
نظامیتعبیـر میشـد.
سـالها بعـد ایـن مفهـوم وارد دنیای مدیریت شـد و شـامل وظایفی
ماننـد شناسـایی فرصتهـا و مزیتهـای رقابتی و انسـجام بخشـی
فعالیتهـای سـازمان در مسـیر روشـن بهمنظـور نیـل بـه اهـداف
سـازمانی تعریـف گردید.
میتوان مدیریت اسـتراتژی را روشـی منطقی ،عینی و سیسـتماتیک
بـرای اتخـاذ تصمیمـات بزرگ در یک سـازمان توصیف کـرد ،در این
مدیریت سـعی میشود اطالعات کمیو کیفی به گونهای تنظیم گردد
کـه بتوان با وجود شـرایط نامطمئن تصمیماتی اثر بخـش اتخاذ کرد.
اسـاس فرآینـد مدیریت اسـتراتژی بر این بـاور قـرار دارد که ضروری

اسـت سـازمانها به طـور دایم بـر رویدادهای داخلـی و خارجـی و روندها
نظـارت کننـد تـا بتواننـد در زمان مناسـب و بر حسـب ضرورت خـود را با
تغییرات وفـق دهند.
بـه طـور کلـی مدیریـت راهبـردی یا اسـتراتژی یک هنـر و علـم تدوین،
اجـرا و ارزیابـی تصمیمـات وظیفهای چند گانهای اسـت که یک سـازمان
را قـادر میسـازد بـه هدفهـای بلنـد مـدت خود دسـت یابد.
فرایند مدیریت اسـتراتژیک در برگیرنده سـه مر حله تدوین اسـتراتژی ها،
اجرای اسـتراتژیها و ارزیابی اسـتراتژی هاست.
مقصـود از تدویـن اسـتراتژی ایـن اسـت کـه پـس از مشـخص کـردن
مأموریـت و چشـم انـداز ،با توجـه به فرصتهـا و تهدیدات محیـط خارج
سـازمان و پیـدا کـردن نقـاط قـوت و ضعـف داخلـی سـازمان ،اهـداف
اسـتراتژیک و بلنـد مـدت سـازمان را مشـخص کـرده و برنامـهای بـرای
رسـیدن بـه آن طراحـی نماییم.
اجـرای اسـتراتژیها ایجـاب میکنـد کـه سـازمان هدفهای بلنـد مدت
را بـه هدفهـای سـاالنه تبدیـل کـرده و سیاسـتها را تعییـن کنـد ،در
کارکنـان انگیـزه ایجـاد نمایـد و منابـع را بـه گونهای تخصیـص دهد که
اسـتراتژیهای تدویـن شـده بـه اجـرا درآید.
نمودار

چارچوب ارتباطی بین بیانیه ماموریت ،اهداف بنیادین و استراتژیهای مرتبط

از آنجـا کـه هیـچ سـازمانی نمیتوانـد منابـع نامحـدود داشـته باشـد،
استراتژیسـتها بایـد در ایـن مـورد که کدامیـک از اسـتراتژیهای مختلف
میتواننـد بیشـترین منفعت را به سـازمان برسـانند تصمیم گیـری نمایند.
نورتـون و کاپلان در کتـاب «سـازمان اسـتراتژی محـور» بـه این نتیجه
رسـیدهاند کـه بیشـتر سـازمانهایی کـه در پیـاده سـازی اسـتراتژی بـا
شکسـت مواجـه شـدهاند در برنامهریـزی اسـتراتژی مشـکل نداشـتهاند
بلکـه در مرحلـه اجـرا بـا مشـکل مواجه شـده اند.
بایـد توجه داشـت اجرای اسـتراتژی را مرحله عملی مدیریت اسـتراتژیک
مینامنـد و بـرای اجـرای خـوب میبایسـت علاوه بر تخصیص درسـت
منابـع ،سـاختار سـازمان نیـز بازنگـری شـود .اولیـن باردانشـمندی به نام
چندلـر در کتـاب (اسـتراتژی و سـاختار) به این مطلب اشـاره نموده اسـت
که سـاختار میبایسـت از اسـتراتژی پیـروی نماید.
بایـد توجـه داشـت موفقیت اسـتراتژیها بدیـن موضوع بسـتگی دارد که
مدیران بتوانند در کارکنان ایجاد انگیزه نمایند و باید توجه داشت در مدیریت
استراتژیک ارزیابی استراتژیها آخرین مرحله به حساب میآید و مشخص

میکنـد کـه آیا پـس از اجـرا به هدفهای تعیین شـده رسـیدیم یـا خیر.
امـروزه یکـی از روشهـای مناسـبی که بـرای اجـرا و ارزیابی اسـتراتژی
اسـتفاده میشـودروش کارت امتیـازی متـوازن ( )BSCمیباشـد.
کاپلان و نورتـون در دهه  90مجموعهای از شـاخصها را پدید آوردند که
آن را کارت امتیازی متوازن نامیدند این مجموعه که شـامل شـاخصهای
فرایند و نتایج نهایی اسـت به سـرعت تصویر جامعی از عملکرد سـازمان
در اختیـار مدیران قـرار میدهد.
سـپس فرآینـد مدیریـت اسـتراتژیک براسـاس ایـن بـاور قـرار دارد کـه
سـازمانها ناگزیرنـد بـه طـور دایـم بـر رویدادهـای داخلـی و خارجـی و
روندهـا نظـارت کننـد تـا بتواننـد در زمـان مناسـب و بر حسـب ضرورت
خـود را بـا تغییـرات وفـق دهند.
مدیریـت اسـتراتژیک بـه سـازمان ایـن امـکان را میدهد که به شـیوهای
خلاق و نـوآور عمـل کرده و برای شـکل دادن بـه آینده خـود به صورت
انفعالـی عمل نکند.
امـروزه نتیجـه تحقیقـات نشـان میدهـد سـازمانهایی کـه از مدیریـت
اسـتراتژیک اسـتفاده میکننـد در مقایسـه بـا آنهایـی کـه از این شـیوه
مدیریـت اسـتفاده نمیکننـد ،موفـق تر هسـتند.
در پایان به منافع پیاده سازی استراتژی از دید «گرین لی» اشاره مینماییم:
باعـث میشـودکه سـازمان از فرصتهـا آگاهـی یابد ،آنها را بشناسـد،
اولویتبنـدی کنـد و از آن بهرهبـرداری نمایـد( .در راسـتای منافع اعضا)
بـه سـازمان دیدگاهـی عینی میدهد تـا از آن زاویه به مسـایل مدیریت
نگاه کند.
بـرای ایجـاد هماهنگی و اعمال کنتـرل بر فعالیتها چارچوبی مناسـب
ارایـه میکند.
اثرات شرایط نامطلوب و تغییرات نامساعد را به حداقل ممکن میرساند.
موجـب میشـود کـه تصمیمـات اصلـی بـه گونـهای گرفتـه شـود که
هدفهـای بلنـد مـدت مـورد توجـه قـرار گیرند.
بـرای سـازمان ایـن امـکان را بـه وجود مـیآورد تا زمـان و منابـع را به
شـیوهای اثـر بخـش تر بـه فرصتهای شـناخته شـده تخصیـص دهد.
باعـث میشـود وقت و منابع کمتری صرف اصلاح خطاها و تصمیمات
عجوالنه گردد.
برای ایجاد ارتباط بین کارکنان شرکت چارچوبی را ارایه میدهد.
به سازمان کمک میکند تا رفتار افراد هماهنگ و یکپارچه شود.
مبنایـی ارایـه میکنـد تا بتوان بدان وسـیله مسـوولیت یکایـک افراد به
صورتی مشـخص تعیین شود.
آینده نگری و فکر درباره آینده را تقویت میکند.
برای حل مسـایل و سـود جسـتن از فرصت ها ،روشـی ارایه میکند که
مبتنی بر همکاری ،انسـجام و شـور و عالقه است.
موجب تقویت نگرش خوشبینانه نسبت به تغییر میشود.
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وزیر راه و شهرسازی در جمع اعضاي
شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی
ساختمان:

توسعه پایدار بر مبنای
عدالت پایدار محقـق
میشود

40

اشاره

دکتـر عبـاس احمـد آخوندي را شـاید بتوان یکـی از آشـناترین دولتمردان
چنـد سـال اخیـر با سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان دانسـت .عضویت
وی در چهارمین و پنجمین دوره نظام مهندسـي سـاختمان استان تهران و
نیـز دوره چهـارم و پنجم هيأت مديره نظام مهندسـي سـاختمان خود مهر
تاییـدی اسـت بـر ایـن مدعـا .ضمن آنکـه با جسـت و جو در سـوابق وی
میتـوان بـه فعالیتهایـی چـون اجـرای طرح پژوهشـي مهنـدس ايراني
 ،۱۴۰۴تدوين چشـمانداز مهندسـي سـاختمان در افق چشـمانداز  ۲۰ساله
جمهـوري اسلامي ايـران و صنعت آمـوزش مهندسـي متناظـر آن و نیز
تدويـن پيشنويـس اليحـه قانون نظـام جامع مهندسـي ايـران را یافت.
وی پـس از جلـب اعتمـاد نماینـدگان مجلـس شـورای اسلامی ،از
"بهارسـتان " راهـی " آرژانتیـن " شـد تـا بتواند هـر آنچه را کـه پیش از
ایـن در خصـوص تامیـن عدالت محوري ،حقـوق شـهروندي ،يكپارچگي
و سـازگاري درونـي ،توليـد ثـروت ،مقابلـه بـا فسـاد مالـي وعـده داده بود
محقـق کند.
دکتـر عباس آخوندی در نخسـتین روزهای حضور خـود در این وزارتخانه،
در جلسـه  167شـورای مرکـزی سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان
شـرکت کـرد تـا بقـول خویـش ،نـه از منظـر وزیـر راه و شهرسـازی کـه
در مقـام عضـو هيـأت مديـره نظـام مهندسـي سـاختمان پس از شـنیدن
نظـرات دیگـر اعضـای هیـات مدیـره شـورای مركـزي ایـن سـازمان
بـه بیـان نکاتـی در خصـوص اولویتهـای صنعـت سـاختمان بپـردازد.

سهم ناچیز از صدور
خدمات فنی و مهندسی
در ايـن نشسـت ،مهنـدس رئیسـی؛ عضـو هيـات مديـره شـوراي
مركـزي نظـام مهندسـي سـاختمان با طـرح اين پرسـش كه آيا بـا توجه
بـه تاكيـد رهبـر انقلاب بـراي دسـتيابي به سـند چشـم انـداز  20سـاله
كشـور و دسـتيابي به جایگاه نخسـت اقتصادی در سـطح منطقه توانسـته
ايـم راهکارهـای رسـیدن بـه ايـن جایگاه را در شـرایطی که شـاهد رشـد
اقتصـادي از  7بـه  17درصـد و در سـال  91بـا رشـد اقتصـادی نزدیـک
بـه صفـر بودهایـم محقـق كنيـم خطـاب بـه وزيـر راه و شـهر سـازي
دولـت يازدهـم گفـت :قطعـ ًا بـار بزرگـی بـر دوش شـما و بهويـژه دولت
يازدهـم بـراي تحقـق فرمایشـات مقـام معظم رهبـری در ايـن خصوص
سـنگيني ميكنـد .مقـام معظـم رهبـری در ايـن زمينه بـر بهرهگیـری از
روابـط سیاسـی با کشـورها بـرای نهادینـه کـردن روابط اقتصـادی تاكيد
ميفرمايند .ايشـان در فرمایشـات خود فرمودهاند بحث و جایگاه سیاسـی
برای هموار کردن بحث اقتصادی اسـت .متأسـفانه ما نه تنها در سیسـتم
سیاسـت مـداری داخلـی بلکـه در سیاسـت مـداری خارجی نيـز از ضعف
بزرگـی برخورداریم.
وي افـزود :امـروزه برغـم سـاخت و سـازهاي بسـیار باالیـی كـه در
کشـورهای همسـایه صـورت ميگيرد سـهم كشـور مـا از صـدور خدمات
فنی – مهندسـی از این کشـورها بسـیار ناچیز اسـت و الزم اسـت مجلس
و دولـت بـا تعامل باال؛ سیاسـت گـذاری الزم را برای هدایت سیاسـت در
راسـتاي اقتصـاد اتخـاذ كنند.
وي در ادامـه خاطـر نشـان كـرد :مبحـث دوم در مـاده  ،3بنـد  12اعلام
میکنـد هر گونـه تغییر در این مجموعه شـیوه نامه ،جـداول و ضمايم آن
به پیشـنهاد شـورای مرکزی سازمان نظام مهندسـی ساختمان در تصویب
و ابلاغ وزارت مسـکن و شهرسـازی امـکان پذیـر خواهـد بـود .اگـر قرار
اسـت مبحـث دوم چـاپ و یا ارايه شـود بايـد كارگروهي در سـازمان نظام
مهندسـي تشـکیل شـده و بر روي آن آسـیب شناسی شـود و از خبرگاني
کـه بـه مـوارد اجرایی اين مبحث آشـنایی دارند آنرا آسـیب شناسـی کرده
و براسـاس اين آسـیب شناسـی نسـبت به تدوین اصالحیه آن اقدام كنند.

نيـز در ايـن جلسـه گفـت :یکـی از آفاتـي کـه در چند سـال حضـورم در
هیـات مدیـره سـازمان و شـورای مرکـزی بـا آن مواجـه بـودهام تعصبات
رشـتهای اسـت كه برای نظامهاي مهندسـی وسـیله مخدر شـده اسـت.
در ایـن خصـوص نيـز چنانچه با توجه بـه هدف ایجاد رشـتههای مختلف
در دانشـگاهها ،همـه رشـتهها در بخش سـاختمان متمرکز شـوند و نحوه
تصمیـم گیـری وزارت علـوم بگونه اي باشـد که هـدف از ایجاد رشـتهها
در دانشـگاهها منظـور شـده اسـت نتيجـه مورد نظـر محقق خواهد شـد.
وي گفـت :در هیـات مدیرههـا و گاه در شـورای مرکـزی بيـش از همه به
حاشـیهها پرداختـه ميشـود بگونـه اي كـه از وظایـف اصلی خـود که در
مـاده  2و در  10بند به آن اشـاره شـده اسـت غفلت ميورزيـم .در حالي كه
بهتـر اسـت بـه وظایـف خويش عمل کنیـم .ما هنـوز در مـاده  1ماندهایم
و نتوانسـتیم تمامـي کارهـای اجرایـی و طراحی را تحت نظـر قانون نظام
مهندسـی قرار دهیم.

ضرورت حذف واسطهگری
مالی از سازمانها
مهنـدس رمضانـی؛ يكـي ديگـر از اعضـاي شـوراي مركـزي نظـام
مهندسـي سـاختمان نيـز در اين نشسـت گفت :بايـد تدبيـري را در پيش
گرفـت تا موضوع واسـطه گری مالی از سـازمانها حذف شـود .از سـويي
شناسـنامه دار کـردن سـاختمانها زمانـی تحقـق خواهد يافت کـه بتوان
تولید سـاختمان را سـامان داد و از این بیسـامانی و وضعيتي که در آن هر
کسـي به خـود اجـازه میدهد وارد صنعت سـاختمان شـده و حریمیبرای
آن در نظـر گرفتـه نمیشـود خارج شـود .بايد ترتیبی اتخـاذ كرد تا صنعت
تولید سـاختمان به دسـت کسـانی که صاحب این کار هسـتند و تخصص
ایـن کار را دارند توسـعه يابد.

وزارتخانهای مردانه!

تعصبات رشته ای برای
نظامهای مهندسی
دکتر ایمانـی؛ ديگر عضو شـوراي مركزي نظام مهندسـي سـاختمان

مهندس شـراره معدنیان؛ مشـاور امور بانوان شـوراي مركزي نظام
مهندسـي سـاختمان نيز در اين جلسـه از اعالم آمادگی مهندسان و بهويژه
بانـوان بـراي همـکاری مناسـب و مؤثـر در وزارت راه و شهرسـازی که به
گفتـه وي وزارتخانـه اي نسـبت ًا مردانـه اسـت گفـت و اينكـه :مـا در حال
تهيـه یـک بانک اطالعاتی هسـتیم کـه در آن بانوان مهندس کشـور که
صاحـب تجربههای مناسـب هسـتند به شـما معرفی خواهند شـد.
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در ادامـه ايـن نشسـت ،دکتـر پزشـکی؛ عضـو ديگـر رئيـس نظـام
مهندسـي سـاختمان اسـتان اصفهان گفت :بايد از فرصت حضور مهندس
هاشـمیرئیس سـازمان و رئیـس کمیسـیون معـادن مجلـس و نيـز دکتر
آخوندی در وزارت راه و شهرسـازي برای سـازمان نظام مهندسـی در طی
سـه سـال آینده بهترین اسـتفاده را بهمنظور اصالح قانون نظام مهندسـي
بـرد .وي همچنيـن بـر اهميت بیمه کیفیت سـاختمان و ضـرورت اصالح
برخوردهـاي قانـون نظـام صنفـی با قانون نظام مهندسـی تاكيـد كرد.
مهنـدس شـهامت؛ ديگـر عضـو شـوراي مركـزي نظـام مهندسـي
سـاختمان بـر لـزوم هماهنگـی وزارت علـوم بـا وزارت راه وشهرسـازی و
بازنگـري در عناويـن و سـرفصلهاي دروس و دانشـجویان رشـتههای
مختلـف تاكيـد كـرد .وي همچنين به موضوع پشـتوانه اسـتانی سـازمان
نظـام مهندسـی اشـاره نمـود و خواهـان حمايـت دسـتگاههاي نظارتـي
همچـون اسـتانداری و راه و شهرسـازی از ايـن مجموعـه شـد.
دکتـر اژدری مقدم؛ عضـو ديگر هيات مديره شـوراي مركـزي نظام
مهندسـي سـاختمان نيـز پـس از تاكيـد بـر اهميـت موضـوع آمـوزش و
پژوهش و ضرورت فعاليت مهندسـان در ديگر كشـورها خواهان بازنگری
و اتخـاذ رونـدي جدیـد در بحـث آمـوزش شـد و گفـت :برغـم اجـازه در
ايـن خصوص ،متأسـفانه وزارت علوم ،تحقیقات و فنـاوری فعاليتي در اين
زمينـه انجـام نميدهد.
مهنـدس عامـری؛ يكـي ديگـر از اعضـاي شـوراي مركـزي نظـام
مهندسـي سـاختمان به توسـعه نامتوازن آموزش عالی اشـاره كرد و افزود:
مقـام معظـم رهبـری در بیانـات خـود بـر ايـن نكتـه تاكيـد كردهانـد که
توسـعه آمـوزش عالـی بايـد براسـاس برنامهریزیهـا و نیاز کشـور باشـد.
حـال آنكـه سـیل بـزرگ دانـش آموختـگان دانشـگاهها تمامـي زحمـات
هیـأت مدیرههـای سـازمان را از بین برده اسـت و چنانچه ایـن روال ادامه
پیـدا کنـد در سـالهای آینده شـرایط بسـیار بدتـری در خصوص اشـتغال
دانـش آموختـگان خواهيـم داشـت ضمـن آنكـه وظیفـه سـازمان نظـام
مهندسـی نيـز ایجاد شـغل و حرفه نیسـت.
مهنـدس یزدانـی؛ يكـي ديگـر از چنـد عضـو هيـات مديره شـوراي
مركـزي نظـام مهندسـي سـاختمان در ايـن نشسـت بـه موضـوع تهیـه
مقررات ملی شهرسـازی ،نقشـه برداری و ترافیک اشـاره كرد و گفت :علی
رغـم پیگیـری متعدد و تاكيـد چند قطعنامـه هیأتهـای عمومیبهمنظور
تهیـه مقـررات ملـی ایـن سـه رشـته متأسـفانه اقدامـات علمیخاصی از
سـوی وزارت راه و شهرسـازی انجـام نشـده اسـت .بنابـر ايـن پیشـنهاد
ميكنـم بـا توجـه بـه بودجـه سـال  ،92و پيـش بينـي بودجـه الزم برای
تهیـه مقررات ملی این سـه رشـته ،کمیته اي منسـجم از نماینـدگان اين
رشـتهها بههمـراه نماینـدگان وزارت راه و شهرسـازی در دوره زمانـی  6یا
 3ماهه تشـکیل شـده و ایـن موضوع را پیگیری کننـد .وي در ادامه افزود:
متاسـفانه هنـوز تكليـف حـوزه خدمات فنی و روسـتایی مشـخص نشـده
و همچنـان بنیـاد مسـکن و کانـون کاردانهـا در حـوزه خدمات روسـتایی
فعـال هسـتند و جایگاه سـازمان نظام مهندسـی علی رغـم تکلیفی که در
قانون آمده مشـخص نشـده اسـت .يزداني همچنين به تهیـه قانون جامع
شهرسـازی در قانـون برنامه چهارم و پنجم اشـاره كـرد و گفت :علی رغم
پیگیریهـای بـه عمـل آمـده و اعالم آمادگی کمیته شهرسـازی شـورای
مرکـزی هنوز تکلیف قانون در اين خصوص مشـخص نشـده اسـت .وي
همچنيـن مـاده  100قانـون شـهرداریها و تأثیـرات مخـرب ایـن قانون
بـر سـاخت وسـازها را مـورد تاكيـد قـرار داد و خاطـر نشـان كـرد :تمامي
ضوابـط در کمیسـیونهای مـاده  100بـه لحـاظ منابع درآمـدی که برای
شـهرداریها تعریـف شـده نادیـده گرفته میشـود.
42

مهنـدس حبیبی؛ عضـو ديگر شـوراي مركزي نظام مهندسـي گفت:
شـرکتهایی كـه بـه سـختی ارتقـا يافتهانـد با داشـتن نیـروی انسـانی،
امکانـات و تجهیـزات باال به مرتبه اي رسـیدهاند كه میتوانند گـره از کار
كشـور بـاز کننـد امـا زماني كه بـراي تمديـد اعتبـار پروانه و ارتقـاي خود
مراجعـه ميكننـد بايـد فرآينـد الزم را در مرکـز پيگيـري كننـد و هميـن
موضـوع باعـث ميشـود ايـن مهـم یک تا دو سـال بـه طـول انجامد.
مهنـدس پاکـزاد؛ عضـو ديگـر شـوراي مركـزي نظـام مهندسـي
سـاختمان گفـت :براسـاس دسـتور العمـل اجرایـی قانـون بـه کارگیـری
سـاختمان 1162 ،کارشـناس در
کارشناسـان متخصـص در کارشناسـی
ً
هفـت رشـته صنعـت سـاختمان موفـق بـه دریافـت پروانـه کارشناسـی
عمومیشـده انـد .امـا تاكنون علی رغـم وجود تـوان باال در بدنه سـازمان
نظـام مهندسـی بکارگیری این کارشناسـان در عمل بـا چالشهای جدی
مواجه بوده و انتظار آن اسـت كه زمينه ارجاع كار این کارشناسـان توسـط
سـایر دسـتگاهها و قـوه قضاييـه از حـوزه وزارتخانـه فراهم شـود.

آسیب شناسی وقایع
غیر مترقبه
دکتر بدیعـی ،يكي ديگـر از اعضاي شـوراي مركزي نظام مهندسـي
سـاختمان بـه دهميـن سـالگرد زلزلـه  5دی ماه بـم و درگذشـت بیش از
 30هـزار نفـر از هموطنانمـان در اين واقعه اشـاره كرد و گفت :امسـال در
سـالگرد ايـن حادثه نبايـد به دنبال يك حرکت نمایشـی و برپايي همایش
بـود؛ بلكـه بايد اين موضوع را آسـیب شناسـی نمود و در قالب بازشناسـی
آسـیبها و راهبردهـای توسـعه کیفی صنعت سـاختمان پـس از یک دهه
بازسـازی ،آمـوزش و تجربیـات حاصـل از زلزلـه بـم -ايـن مهـم را مورد
بررسـي قرار داد.
دكتر آخوندي در این نشست با تاکید بر ضرورت تعامل و بهرهمندی از
نتایج پیشرفتهای علمیو صنعتی در عرصه بینالمللی گفت :اين مهم به
این معنی نیست كه به مسايل معماری و فرهنگ اسالمي ايراني بیتوجه
باشیم ،بلكه مقصود آن است كه بايد در علم و فناوری در چارچوب بینالمللی
کار کنیم آنوقت است كه میتوانیم اهداف سند چشم انداز و برنامه پنجم را
اجرایی کنیم .من بهطور تصادفی چندي پیش سند  2023توسعه ترکیه را كه
آقای مهندس خلیلی از مهندسان بنام کشور آنرا ترجمه و بین اعضا توزیع
کرده بود ،مطالعه كردم .سال  2023تقریب ًا مقارن با 1404است ،در اين سند؛
ارتقای فناوری ترکیه به فناوری بینالمللی بهعنوان هدف اصلی عنوان شده
بود و تمام نظامهاي مهندسی و نظامهاي حرفهای شان و نه تنها مقررات
ملی ساختمان بلکه مقررات حرفه خود را براساس اين هدف تنظيم كردند.
وزير راه و شهرسازي افزود :اگر بخواهیم یک مهندس حرفهای در سطح
بینالمللی داشته باشیم ،خیلی از اتفاقات باید رخ بدهد .این فرآیند به شرطی
تحقق پیدا میکند که جامعه مهندسی ایران در پي تحقق این موضوع باشد
و بخواهد از آن حمایت و پشتیبانی کند ،من دنبال این هدف هستم و تالش
میکنم به این هدف برسیم ،از شما نيز ميخواهم به اين موضوع فکر کنید
چون بیش از آن که وزارتخانه بخواهد به این موضوع فکر کند خود جامعه

مهندسی بايد راجع به این موضوع بیاندیشید که چگونه بايد چنین اتفاقی رخ
دهد .ما هنوز در خصوص فرآیند انجام یک کار مهندسی در ایران در بین
جامعه مهندسی اجماع نداریم و نمي دانيم طراحی و يا اجرا چه فرآیندی را
باید طی کند .در واقع نظام فنی اجرایی یک چیز میگوید ،سازمانهای نظام
مهندسی در استانهای مختلف براساس اینکه چقدر به مهندسان با تجارب
مختلف دسترسی داشتهباشند رويكردهاي متفاوتي را در دستگاههای مختلف
به مهندسی اتخاذ ميكنند .کسانی که در بخش آب و نیرو کار ميكنند یک
رویکرد در خصوص مهندسی دارند و آنها که در حوزه مخابرات فعاليت
ميكنند نگاه دیگری به موضوع مهندسی دارند ولی مهندسی در آن جهت
که فعاليتي مهندسی است ،جوهر مشترکی به مفهوم طراحی ،اجرا ،کنترل،
مسوولیت ،بهرهبرداری ،حقوق بهره بردار ،حقوق طراح ،دارد .اما ما در آخر
کار به اجماع نرسیدیم ،اجماع نيز ،دستوری نیست بلكه مفهومیاست که
از طریق گفت و گوی مستمر ،متوالی و پیوسته در حوزه علم و حرفه قابل
انجام است.
وي يادآور شد :اگر پذيرفته ايم مهندسی چه از حيث دانش و چه از نظر
فرآیند بايد به سطح بینالمللی ارتقا پیدا کند باید اتفاقی رخ بدهد .نکته ديگر
آنكه که مهندس وقتی ميتواند به توسعه پایدار دست يابد که اين توسعه بر
مبنای عدالت پایدار برسد چرا كه هر چیزی که از حوزه عدالت خارج شود،
پایدار نیست .در واقع مثل هرمیاست که آنرا روی رأسش نگاه داشته باشید
و با اندک تلنگری از بین میرود ،بنابر اين مفهوم عدالت به همان مفهومیکه
قرآن كريم و حضرت امیر المومنین (ع) میگوید ،موضوع بسيار مهمیاست
و اتفاقا مهندسی کام ً
ال با عدالت رابطه دارد و در پی توسعه پایدار و بر مبنای
پایداری بلند مدت است.
عدالت در حوزه مهندسی این است که به رابطه بین متقاضی و عرضه کننده
خدمات مهندسی ،به يك شكل نگاه كنيم .یک سوي اين رابطه عرضه
کننده خدمات مهندسی و سوي دیگر آن خریدار و بهره بردار اين خدمات
است؛ چه آنهاکه بهطور مستقيم از آن بهرهبرداری میکنند و چه آنهایی
که از آن متاثر میشوند .فرض کنید سفارش ساخت ساختمانی را به شما
ميدهند .حال آن کسی که از شما خرید میکند گرچه خود بهطور مستقیم
بهره بردار است ولی ممكن است تمامي آن شهر ،محوطه و محله نيز بر اثر
زلزله یک ساختمان به دیگران آسیب برساند ،بنابراین دیگران هم متأثر از
خرید شما و خدمتي كه ارايه ميكنيد هستند ،بنابراین عدالت یعنی حقوق همه
مردم و شهروندان ،حقوق خریدار و عرضه کننده رعایت شود ،و هر کسی در
جایگاه خودش قرار بگیرد.
وي گفت :میزان استانداردهای اجباری در ایران از استانداردهای بینالمللی
بسیار بیشتر است اما میزان رعایت استاندارد در بیشتر کشورهای پیشرفته بسیار
بیشتر از كشور ماست حال آنكه بيشتر آنها اختیاری است .ما ميخواهيم هر
چیزی را به سرعت تبدیل به یک اجبار کنیم و تصور میکنیم مردم متوجه
نیستند و يا سواد این کار را ندارند تنها ما متوجه میشویم و ما باید این کار را اجرا
کنیم ولی به محض اینكه آنرا اجباری کردیم زمينه فساد را هم فراهم کردهایم
يعني بیا امضا کن ،پولت را بگیر و برو دنبال کارت و بیشتر از این هم حرف نزن.
این مشکل در حوزه مهندسي كه بايد چارهای براي آن بیاندیشیم به حوزه
عدالت بر میگردد .وي در ادامه یکپارچگی بازار مهندسی را مورد تاكيد
قرار داد و گفت :ما نمیتوانیم بازار مهندسی چند پارچه داشته باشیم ،يك
بازار مهندسی تنها برای ساختمان داريم یک بازار مهندسی طراحی فنی و
اجرایی ،یك بازار مهندسی براي فعالیتهای شهرداری و يك بازار نيز براي
دستگاههای خاص كه دارای نظامهای خاص هستند داریم.
از حيث مفهوم صالحیت و مفهوم مسوولیت اینها مفاهیمي ملی است و به
مفاهیم سليقه اي هر کارفرما بر نمي گردد؛ جزوي از حقوق ملی و مدنی

محسوب میشود نه جزء اختیارات اشخاص خاص .نبايد حق انتخاب را از
هیچ کارفرمایی گرفت ،چه آن کار فرما فردي عادی باشد كه ميخواهد
خانه اي را طراحی کند ،بسازد یا اجرا کند و چه کارفرمای وزارتخانه اي مثل
وزارت نفت یا وزارت نیرو.
قانون میگوید هر کسی میخواهد وارد حوزه مهندسی شود باید صالحیت
داشته باشد ،ورود اشخاص به امر مهندسی غیر ذی صالح ممنوع است ،اما
بعد از اینکه صالحیت پیدا کردند مسوولیت مهندسان چیست؟ بحث توسعه،
پایدار و عدالت ایجاب میکند ما مفهوم مسوولیت را از منظر حقوقی با مفهوم
صالحیت هم ترکیب و هم تفکیک کنیم .هیچ کدام از اين دو نفی کننده
دیگری نیست.
وي با بيان اينكه در قانون نظام مهندسی یا آيین نامه اجرایی كاستيهايي
وجود دارد ادامه داد :رابطه بین مسوولیت و صالحیت مفهوم مهمیاست که
هنوز به درک مفهوم آن نایل نشده ایم .یک بخش از مهندسی کنترل است
ولی اینکه تمامي مهندسی را از منظر کنترل ببینیم اشتباه است .فرض کنید
بخش کنترل را حذف كنند آنوقت نظام مهندسی احساس پوچی میکند چرا
كه بیشتر وظایف سازمان و شهرداری بر مبنای کنترل صورت میگیرد .با
حذف کنترل ،به ناگاه نظام مهندسی فرو میریزد .نظام مهندسی مفهوم فراتر
و پیچیده تري از کنترل است ،متاسفانه وقتی آيین نامه جدید تدوين ميشود
جنس آن از نوع تشدید کنترل است و از جنس افزایش بهره وری و افزایش
رضایت بهره وران ،افزایش سرویس نیست یعنی ما تنها با ماهیت تشدید
کنترل پیش میرویم و این مساله اي اساسی است که باید به آن توجه کرد.
وزير راه و شهر سازي در ادامه به ضرورت تخصصی شدن سازمانها اشاره
كرد و افزود :دو رویکرد جدی در حوزه مهندسی در ایران وجود دارد .از آنجا
كه در اين خصوص رویکردي کنترلی داریم لذا در پي آن هستيم كه این
هفت رشته به نحوی در کنترل ساختمان نقش داشتهباشند ،و هر يك از این
رشتهها نيز سهمیدر ساختمان داشتهباشند .رویکرد دیگر آن است ،که مث ً
ال
مهندسی مکانیک تنها در کنترل ساختمان نقش دارد .مهندسی مکانیک
خیلی فراتر از کنترل ساختمان است ،مهندسی برق و شهرسازی و ...هم
بسیار فراتر از کنترل ساختمان است .رويكرد دیگر نيز آن است كه یک قانون
واحد نظام مهندسی داشته باشیم ولی هر حوزه مهندسی برای خود نظامي
منحصر به فرد خودش را داشته باشد .ولی ما تمام رشتههای مهندسی را در
حوزه کنترل ساختمان تعریف کردهایم و به اين ترتيب تمامي مهندسی دچار
گرفتاری شده است.
حالآنكهاگربهبحثحوزههایتخصصیهررشتهتاملداشتهباشیممیتوانیم
شاهد توسعه حوزه نيز باشیم؛ مگر ریل ،دریا ،هوا و ...حوزه مهندسی نیست.
اينها بدلیل تعریف خاص از نظام مهندسی در این دایره مهندسی قرار نگرفتهاند
بنابر اين بايد به موضوع یکپارچگی تربیت نیروی انسانی و بازار فعالیتهای
مهندسی توجه کرد و وزارت راه و شهرسازي بايد وارد این موضوع شود.
آخوندي در پايان به ضرورت ارتقای مهندسی ایران به سطح بینالمللی اشاره
كرد و گفت :باید ارتباط وثیقي را با عنوان مهندسی و توسعه فناوری تعریف
کنيم ،باید بدانيم در وزارت راه و شهرسازی آن بخش که میخواهد این
کار را انجام دهد ،نظام مهندسی با کنترل حوزه معاونت برنامهریزی مسکن
است ،یعنی باز هم آنجا بحث توسعه مهندسی و توسعه فناوری موضوع
اصلی نیست بیشتر از حوزه مسکن و ساختمان ما به این بحث نیاز پیدا کردیم
تا از مسأله مهندسی و فناوری .در خصوص قانون جامع شهرسازی دو اقدام
انجام شده است؛ نخست تنقیح قوانین در ارتباط با تمامي فعالیتهای مربوط
به حوزه شهرسازی و ديگر ،پیش نویس قانون جامع شهرسازی كه البته
هیچ گاه به دولت ارايه نشده است.
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رای اعتماد نمایندگان مردم به دکتر عباس آخوندی او را که پیش از این
در سالهای  ۱۳۶۸تا  ۱۳۷۶دولت آیت اهلل هاشمیرفسنجانی را در توسعه
طرحهای دولت سازندگی یاری میداد بار دیگر راهی این وزارتخانه  -البته با
نام جدیدش  -کرد تا گره از مشکالت پیش روی راه ،مسکن و شهرسازی
بگشاید .وزیر  66ساله مسکن و شهرسازی پس از کسب رای اعتماد
نمایندگان در نخستین روزهای حضورش در این وزارتخانه دستی به سر
و روی چند حوزه مدیریتی آن کشید؛ ابتدا در حکمیمحمدرضا انصاری که
طی سالهای گذشته همراه با وی به فعالیت مشغول بود را به سمت مشاور
وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی این وزارتخانه منصوب کرد.
آخوندی یکی از سياستهاي كلي و اصولي وزارت راه و شهرسازی را عدالت
جغرافيايي و توسعه متوازن كالبدي در سطح سرزمين و سطوح منطقهاي و
محلي و شهرسازي شهروند محور میداند و شاید به همین دلیل است که
وی تقويت حداكثري شهرداريها را از جمله برنامههاي اعالمي خود اعالم
کرده بود .او همچنین معماري را مبين فرهنگ ،سبك زندگي و زيباييشناسي
شهروندان ايران زمين میداند که با فناوري و سطح درآمد مردم ارتباط برقرار
ميكند .همه این ضرورتها بود که آخوندی را بر آن داشت تا مهندس سيد
رضا هاشمي را به عنوان مشاور معماري و شهرسازي خود برگزیند تا به وی
برای چگونگی اعتالي شهرسازي و معماري در ايران و بهبود كيفيت زندگي
شهروندان مشاوره دهد .هنوز چند روزی از این انتصاب نگذشته بود که دکتر
آخوندی تصمیم گرفت حسین معصوم؛ مشاور و نماینده تام االختیار وزیر راه
و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیتالمال را در سمت خود ابقاء کند؛
مشاوری که از جمله بنیانگذاران و نخستین اعضای شورای حفظ حقوق
بینالملل در اراضی و منابع طبیعی به شمار میرفت و پیش از این نیز ،در
دوران وزارت عبدالعلی زاده ،سعیدی کیا و نیکزاد به عنوان مشاور و نماینده

تام االختیار وزیر فعالیت میکرد.
با تاکیدی که دکتر آخوندی بر مقوله معماری به عنوان نماد فرهنگ ایرانی
اسالمیداشت با تاخیری یکماهه پس از انتخاب مهندس سيد رضا هاشمي
به عنوان مشاور معماري و شهرسازي ،ابوالقاسم وحدتي اصل را به عنوان
مديركل دفتر دبيرخانه شورايعالي معماري و شهرسازي منصوب کرد تا
وحدتی نیز با توجه به تخصص و سابقه اش و با استفاده از مطالعات انجام
شده در حوزه شهرسازي ،امكان بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران
را به نفع منافع دراز مدت شهروندان در دستور كار قرار داده و با همكاري
نمايندگان دستگاههاي اجرايي در كميته فني و زير نظر دبير شورايعالي
معماري و شهرسازي ايران امكان برنامه ريزي موزون شهرهاي كشور را در
دستور كار قرار دهد.
نگاه وزیر به توسعه شبکه حمل و نقل
توسعه شبکه ریلی کشور ابزار مهمیبرای کاستن از سوانح جادهای و
رونق سفرهای بین شهری است.به همین منظور در طراحي و بازنگري
تمام سياستها و فرايندهاي عملياتي راه آهن جمهوري اسالمي شاخص
افزايش رفاه بهره برداران بايد مورد توجه باشد .عالوه بر این افزايش ميزان
بهرهوري از سرمايه گذاريهاي انجام يافته درصدر فعاليتها قرار گيرد و پس
از آن انجام سرمايه گذاري تكميلي بهمنظور حذف گلوگاهها و انجام سرمايه
گذاريهاي جديد براي توسعه شبكه و ناوگان قرار دارند.
وزير راه و شهرسازي معتقد است تحقق این مهم مستلزم بيشينه كردن سهم
بخش خصوصي در صنعت حمل و نقل ريلي است بدين منظور ماموريت راه
آهن بايد به وضع مقررات ،مالكيت شبكه ريلي و حفاظت از حقوق شهروندان
و بهره وران محدود و تمام عمليات ترابري ريلي بار و مسافر به بخش
خصوصي واگذار شود موضوعی که الزمه آن بازسازي ساختاري شركت راه
آهن و بستر سازي براي توسعه سهم بخش خصوصي است.آخوندی با تاکید
بر همین نکات بود که چندی پس از حضور در این وزارتخانه دكتر محسن
پورسيدآقايي را به سمت معاون خود و رئيس هيات مديره و مديرعامل
شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران منصوب کرد تا وی نیز چندی
بعد در احكام جداگانهای سعيد محمدزاده را به سمت معاونت جديد فني و
زيربنايي راه آهن و مصطفي معيني معاون سابق فني و زيربنايي را به سمت
مدير پروژه طرح انتقال خط آهن تهران -تبريز به زير زمين منصوب كرد تا
تحقق خواستههای وزیر در این فرصت فراهم شود.
پس از حمل و نقل ریلی ،هوانوردی نیز صنعتی بود که آخوندی باید برای
بهبود وضع آن تدبیری میاندیشید بهویژه آنکه وی از سازمان هواپيمایي
كشوري نیز انتظار داشت طي يك برنامه مشخص نسبت به ارتقاي موقعيت
ايران در سطح جهان اقدام کند.
آخوندی معتقد است توسعه و مدرنسازي صنعت هوانوردي در ايران چه در
بخش نوسازي ناوگان و چه در بخش تجهيز فرودگاهها نيازمند سرمايهگذاري
فراواني است ،با اين وجود افزايش ميزان بهرهوري از سرمايهگذاريهاي
انجام يافته بايد در صدر فعاليتها قرار گيرد.
او همچنین بر افزايش توان ملي در جهت جذب فناوريهاي جديد و
ارتقاي فناوري موجود و همچنين آموزش و توسعه نيروي انساني در صنعت
هوانوردي در حوزههاي عمومي و خصوصي تاکید دارد از همین روی
کرسی ریاست سازمان هواپيمايي كشوري را به عليرضا جهانگيريان سپرد
تا عالوه بر تحقق هر آنچه به آن اشاره شد استفاده از فناوري اطالعات
درصنعت هوانوردي را بهمنظور سهولت دسترسي شهروندان و بهرهبرداران
به اطالعات و به خدمات خريد و سفارش و همچنين خدمات دسترسي به
شبكه اينترنت در حين سفر و ساير خدمات مرتبط مورد تأكيد قرار دهد.

در خصوص حمل و نقل دريايي آخوندی معتقد است موقعيت استراتژيك
ايران در منطقه آسيا و دسترسي گسترده بر آبهاي آزاد و درياي خزر،
اهميت اقتصاد دريا پايه را در بهبود زندگي بسياري از هموطنان ساكن در
شهرهاي ساحلي آشكار ميسازند .از اين رو رويكرد يكپارچه به كاركرد
اقتصادي و توسعه بنادر و پس كرانههاي آنها و مناطق آزاد و همچنين
حفظ و يكپارچگي بين توسعه بنادر و حمل و نقل ريلي و جاده اي پشتيبان
آنها اهميت مضاعفي پيدا ميكند.وزیر راه و شهرسازی به استناد به اهمیت
این بخش ،محمد سعيدنژاد را به عنوان معاون وزير و مدير عامل سازمان
بنادر و دريانوردي منصوب کرد تا او مانع به گل نشستن کشتی توسعه حمل
و نقل کشور شود.
انتقاد از دولت محور بودن توسعه شهري در ايران
در روزهای پایانی آخرین ماه تابسـتان نسـیم تغییرات آخوندی در معاونت
شهرسـازي و معمـاري ایـن وزارتخانه نیـز وزید و مهنـدس محمد غراوي
بـا حکمیجایـش را بـه دكتر پيـروز حناچي داد تـا او اداره ایـن مجموعه را
بر عهـده گیرد.
آخونـدی در نشسـت تودیـع و معارفه ایـن دو از دولت محور بودن توسـعه
شـهري در ايـران کـه تمـام فرايندهـاي طراحـي ،اجـرا و حتـي هويـت
اقتصـادي و فرهنگي شـهرها را در بر گرفته اسـت انتقاد کـرد و گفت :چرا
عدهاي در تهران مينشـينند و براي توسـعه شـهري در نقطه ديگر كشـور
تصميـم ميگيرنـد .بايد بررسـي كـرد كه چه مقـدار از ايـن تصميمها بايد
محلـي و چـه مقـداري از آنها بايد ملي باشـند.
او از تفویـض اختیـار در طرحهاي توسـعه شـهري و سـاكنان محلي آنها
گفـت تـا اینکه ایـن موضوع بـه افزايش قدرت شـهرداريها و شـوراهاي
شـهر در فرايند تصميم گيـري بیانجامد.
آخونـدی بـا بيان اينكه بدون مشـاركت محلي شـهروندان نمي توان هيچ
فرايند واقعي را براي توسـعه شـهري تصور كرد گفت :كار بسـيار سـخت
و پيچيـده اي پيـش رو داريـم كه از يك سـو بايد شـهروندان به حق خود
واقف شـوند و از سـوي ديگر با تشـكيالت اداري متفاوت و مختلفي سـرو
كار داريـم امـا بـه هر حال اين اقـدام را بايـد آغاز كنيم.
وزير راه و شهرسـازي همچنین از فاصله دسترسـي به فناوري اطالعات در
مركـز و شـهرهاي مختلف كشـور گفت و تصريح كرد :هـر چه اين فاصله
بيشـتر باشـد تمايل مهاجرت به مركز نيـز افزايش خواهد يافـت .در حالي
كـه كاهش ايـن فاصله ميتوانـد به تمركز زدايـي كمك كند.
چنـد روز پـس از ایـن تغییـرات آخونـدی ،رحمتـي را کـه پیـش از این در
كابينـه دوم سـيدمحمد خاتمـي و پـس از اسـتيضاح احمد خرم بـه عنوان
وزيـر راه و ترابـري معرفـي و پس از آن درسـال  84در دولت نهم و كابينه
اول محمـود احمـدي نـژاد نيـز عهـدهدار ايـن پسـت شـده بود بـه عنوان
عضـو هيـأت مديـره شـركت سـاخت و توسـعه زيربناهـاي حمـل و نقل
كشـور و مشـاور وزير منصـوب كرد.
در حکمیکه وزیر راه و شهرسازی به رحمتی تحویل داده بود بر مالحظاتی
که باید از سوی رحمتی و اعضای هیات مدیره شركت ساخت و توسعه
زيربناهاي حمل و نقل كشور مورد توجه قرار گیرد اشاره شده بود .نکاتی
همچون انتخاب و تعريف صحيح پروژه ها ،تشخيص صحيح اولويتها با
توجه به محدوديت منابع و غربالگري پروژههاي موجود براساس شاخصهاي
اهميت ،پيشرفت كار ،قابليت اتمام و تأمين منابع ضروري ،مديريت مهندسي،
كيفيت ،زمان و منابع در تك تك پروژه ها ،توجه به مديريت مالي و مديريت
قراردادها و...
رحمتی در فرآیند تحول در صنعت حمل و نقل به فرد دیگری نیز نیاز داشت
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که به وی در امور ترانزيت كشور ،در توسعه روابط حمل و نقل بين المللي
با ساير كشورهاي جهان و نمايندگي وزارتخانه در كريدورهاي تراسيكا و
شمال  -جنوب مشاوره دهد و شهريار افندي زاده گزینهای بود که با توجه
به دانش و تجربه اش در حوزه حمل و نقل و مسووليتهاي علمي و اجرایي
خود میتوانست در سمت مشاور وزير در امور حمل و نقل و موافقتنامههاي
بين المللي او را یاری دهد.
آخوندی در حکم دیگری که همان روز برای دكتر حبيب اله امينفر و دكتر
علي نورزاد نوشت او را به عنوان اعضای هيأت مديره این شركت منصوب کرد.
وزير راه و شهرسازي در این احکام نیز بر همان ضرورتهایی که در حکم
رحمتی به آن اشاره کرده بود تاکید کرد.
یکروز بعد دکتر آخوندی با ابالغ حکمیدیگر ،مجري ويژه و قائم مقام خود
در طرح مسكن مهر را هم منصوب کرد .او در اين حكم خواستار تشكيل
شورايي به منظور انجام هماهنگي الزم در امور مسكن مهر در اين وزارتخانه
با مسووليت خود و نايب رئيسي مهندس مهرآبادي شد.
او همچنین گفت که براساس اين حكم سامانه طرح مسكن مهر كه زير نظر
مجري ويژه طرح مسكن مهر مديريت ميشود بايد بتواند ارتباطات خريداران
مسكن مهر را سامان دهد( .همچنين مهندس مهرآبادي بهمنظور حصول
اطمينان از كيفيت كار ،مسایل تامين مالي ،برنامه زماني پيگيري و اجراي
برنامههاي تامين خدمات زيربنايي و روبنايي ،بايد نظام كنترل پروژه را با
هماهنگي معاونت ها ،مديران عامل شركت عمران شهرهاي جديد ،شركت
عمران و بهسازي شهري ايران ،سازمان ملي زمين و مسكن و مديران كل
راه و شهرسازي استانها را پيگيري و درخصوص مسایل مختلف به موقع
اتخاذ تصميم كند).
آخوندی و امید به پژمان برای حل مشکالت جمعيتی
سازمان ملي زمين و مسكن نیز با پرواز مهندس سيد محمد پژمان از مشهد
به پایتخت و وداع او با شهرداری این شهر دستخوش تغییر گردید .آخوندی
که پیش از این عملکرد شهردار مشهد را زیر ذره بین داشت از پژمان خواست
با آمدنش به این سازمان سياستي اتخاذ کند تا از تمركز شديد جمعيت در
شهرهاي بزرگ خودداري و زمين مورد نياز خدمات شهري و طرحهاي
توسعه مسكن در حد امكانات و با رعايت اولويتها تامين شود .او همچنین
از وی خواست تدبیری برای سامان دادن به شبكه راهها و شبكه مترو و ريل
بیابد تا دسترسي ايمن ،آسان و سريع به حومه به نحوي تامين گردد كه
كيفيت زندگي در حومه نسبت به شهر مادر در كالن شهرها برتري داشته
باشد و حومه نشيني در شهرهاي بزرگ طالب پيدا كند.
آخوندی از ضرورت نگاه يكپارچه پژمان و همکارانش به توسعه حمل و نقل
جاده اي ،ريلي ،دريايي و هوايي از يك سو و توسعه شهري از سوي ديگر،
طراحی طرحهاي توسعه شهريتوسط نسل جديد و ضرورت نگاه يكپارچه
به اقتصاد مسكن ،طرحهاي تجهيز و تامين مالي مسكن و مديريت زمين،
بازنگري در سياستهاي ماليه بخش زمين و مسكن با هماهنگي وزارت امور
اقتصادي و دارايي نیزگفت.
پژوهشکده یا مرکز تجمالتی؟!
چنـدی بعـد محمد شـکرچی با حکم وزیر راه و شهرسـازی راهـی بزرگراه
شـيخ فضلا ..نوري و مرکز تحقیقات راه ،مسـکن و شهرسـازی شـد تا بر
صندلـیای کـه تا چنـدی پیش از ایـن محمـود فاطمیعقدا ،بـر روی آن
مینشسـت ،تکیـه زند .عبـاس آخونـدی در معارفـه شـکرچی از  20برابر
شـدن قیمـت قیـر و احیـای دوبـاره مرکز تحقیقات سـاختمان و مسـکن
گفـت .وزیـر راه و شهرسـازی همچنیـن گفـت :ایـن پژوهشـکده یکی از
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بهترین مراکز آموزشـی در کشـور بود که متاسـفانه در فرآیند ادغام از بین
رفـت و من بسـیار متاسـفم کـه چنیـن اتفاقی در حوزه پژوهشـی کشـور
افتـاد .او علاوه بـر این تاکید کـرد که از مراکز تحقیقاتـی توقع یک مرکز
تجمالتـی نـدارد و اینکـه عمده فعالیـت تحقیقاتـی و برنامهریـزی باید از
طریـق این مرکز سـازماندهی شـود.
آخونـدی همزمـان در مراسـم تودیـع و معارفـه مدیـران جدیـد شـرکت
عمران و بهسـازی شـهری ایران از سیاسـتهای شـهرداری انتقاد کرد و
بـا بیـان اینکه مقـررات به ظاهـر حمایتی شـهرداریها مشـکالت زیادی
را از لحـاظ اجتماعـی و کیفیـت زندگـی ایجـاد میکنـد ،گفـت :مقـررات
شـهرداریها در حـوزه بافـت فرسـوده اگر چه بـه ظاهر سـاختمانها را نو
میکنـد ،امـا کیفیت زندگـی را پایین میآورد .وی در این نشسـت موضوع
عمـران و بازآفرینـی بافتهای قدیمیکشـور را موضوع مهمیدانسـت که
تنهـا با عشـق میتوان بـه آن نگاه اسـت و تاکید کرد که اگـر بخواهیم با
تدابیـر آییننامههـای اجرایـی کار را پیش ببریم ،دچار وضعیت نابسـامانی
میشـویم و کسـانی که عالقمند به بازآفرینی بافتهای فرسـوده هسـتند
بایـد بـه ایـن موضوع یـک نـگاه مأموریـت اداری نداشتهباشـند ،چـرا که
احیـای بافتهـای فرسـوده یک مقـدار عشـق میخواهد.
وزیـر راه و شهرسـازی بـا بیـان اینکـه رویکردهـا بـه بافتهای فرسـوده
رویکردهـای متفاوتـی بودهانـد ،گفـت :رویکردهایی که در حـال حاضر به
بافتهـای فرسـوده وارد شـده مثـل دادن یـک طبقـه اضافه تشـویقی تا
رویکـردی کـه در جهـت بازآفرینی بـرای هویت جدید وجـود دارد همگی
مناسـب و مفید اسـت .اما خلق مجـدد و آفرینش مجدد در بافتها بسـیار
به دل مینشـیند.
او همچنیـن گفـت :حـس من این اسـت کـه اساسـ ًا مدتها در ایـران دچار
انحـراف از مسـیر شـدهایم کـه شـهر را بـرای کالبـد میخواهیم نـه برای
شـهروندان .بنابر این باید شـهرها شـهرون د محور باشـد.
بـه گفتـه وی؛ کالبدهـا ،پلهـا و راههـا جـزو عناصـر دسـته اول شـهرها
شـدهاند .وی تأکیـد کـرد :بـرای بازآفرینـی شـهروندمحور بایـد هویـت
شـهروندی و هویـت شـهری را از یکدیگـر تفکیـک نکنیـم .بنابـر ایـن
شـهروند از نظـر مـن یـک محکوم بسـیار پیچیـدهای اسـت کـه در ابعاد
مختلـف بایـد بـه آن فکر کنیـم .وی ادامه داد :شـهروند کسـی اسـت که
قبـل از اینکـه بخواهیـم بـه او خدمـات بدهیـم بایـد بـه او حـق بدهیم.
وی تصریـح کـرد :در وزارت راه و شهرسـازی بایـد بـه دنبال سـاختارهای
محلـی برویـم .کـه اساسـا گـوش بـه فرمـان مـا نباشـند و اسـتقالل
سـاختارهای محلی را به رسـمیت بشناسـیم و در واقع سـاختارهای محلی
باشـند کـه بتواننـد تصمیمگیر باشـند.
نخسـتین تصمیمـات آخونـدی در وزارتخانـه تحـت مسـوولیتش بیش از
همـه مرتبـط با بحث مسـکن و شهرسـازی و البتـه برخـی از آنها حمل
و نقلـی بـود .از سـویی دیگـر و بـه تبـع عـزل و نصبهـای "مسـکنی"،
غالـب اظهـارات و سـخنرانیهای آخونـدی در ایـن زمان نیـز معطوف به
بحـث مسـکن و بـه ویژه مسـکن مهر بوده اسـت ،هرچند وی در حاشـیه
سـخنان خـود ،گریـزی به حمـل و نقل و ترانزیت داشـت .او البتـه پس از
ایـن انتصابهـا و یـا همزمان اظهـار نظرهای متفاوتی را نیـز در خصوص
مسـایل و چالشهـای حـوزه حمـل و نقـل و شـهر سـازی ارایـه داد کـه
نشـان از عـزم وی بـرای سـامان دادن هـر چه سـریعتر به اوضـاع کنونی
دارد.
آخوندی عالوه بر آنکه مهم ترين ماموريت وزارت خانه اش را تامين امكان
دسترسي شهروندان به حمل و نقل ايمن،سريع همراه با رفاه و آسايش
میداند معتقد است هر چند توسعه شبكههاي راههاي ايران نيازمند سرمايه

گذاريهاي جديد است ،اما در گام نخست استفاده صحيح و بهينه از انباشت
سرمايههاي ملي موجود بايد مورد توجه باشد .او با تکیه بر این مهم داوود
كشاورزيان را که پیش از این تجربیاتی در وزارت خانههاي مسكن و
شهرسازي و راه و ترابري سابق داشت به سمت معاون خود و رئيس سازمان
راهداري و حمل ونقل جادهاي منصوب کرد.
دغدغـهای همچـون مديريت منابع و متنوع سـازي ابزارهـاي تامين مالي
در حـوزه ماموريتهـاي وزارت راه و شهرسـازی بـه طـور عـام و مديريت
تاميـن مالـي طرحهـا و پروژههـاي مهم در دسـت اقدام ايـن وزارتخانه به
طـور خـاص آخوندی را بر آن داشـت تا ضمن انتصاب دكتر حسـين عبده
تبريزي به سـمت مشـاور وزيـر در امـور مديريت و تامين مالي بـه وی در
ایـن خصوص مشـاوره دهد.
آخونـدی علاوه بـر این بـه گزینه دیگـری نیاز داشـت کـه او را در انجام
ماموريتهـاي قانونـي اين وزارتخانـه ،احكام و طرحهاي مذكـور در قانون
برنامـه پنجـم توسـعه و بودجههـاي سـنواتي و همچنين برنامـهاي كه در
جريـان اخـذ راي اعتماد به مجلس شـوراي اسلامي ارایه کـرده بود یاری
دهـد و شـاید احمد مجيـدي بهترین گزینهای بود که میتوانسـت با حفظ
سـمتش یعنی معاونت امور دولت و مديريت بحران وزارت راه وشهرسازي؛
مسـوولیت هماهنگي امور اسـتانهای ایـن وزارتخانه را عهدهدار شـود.
آخونـدی یکـی از سياسـتهاي كلي و اصولـي وزارت راه و شهرسـازی را
عدالت جغرافيايي و توسـعه متوازن كالبدي در سـطح سـرزمين و سـطوح
منطقهاي و محلي و شهرسـازي شـهروند محور میداند و شـاید به همین
دلیل اسـت کـه وی تقويت حداكثـري شـهرداريها را از جمله برنامههاي
اعالمـي خـود اعلام کـرده بـود .او همچنین معمـاري را مبيـن فرهنگ،
سـبك زندگـي و زيباييشناسـي شـهروندان ايـران زميـن میدانـد کـه با
فنـاوري و سـطح درآمـد مردم ارتباط برقـرار ميكند .همه ایـن ضرورتها
بـود کـه آخونـدی را بـر آن داشـت تـا مهندس سـيد رضـا هاشـمي را به
عنـوان مشـاور معمـاري و شهرسـازي خـود برگزینـد تـا بـه وی بـرای
چگونگـی اعتالي شهرسـازي و معماري در ايـران و بهبود كيفيت زندگي
شهروندان مشـاوره دهد.
یکی دیگر از مردانی که حکم آخوندی به تیم کاری وی پیوست مرتضي باقري
 33ساله بود که با این حکم به عنوان مشاور و دستيار ويژه وزير منصوب شد
تا امور ارجاعي از سوي وزير را دنبال كرده و هماهنگي الزم را انجام دهد.
چندی بعد غالمرضا سالمي و داود پرهيزكار نیز به جرگه مردان آخوندی
پیوستند تا به ترتیب با قبول مسوولیتهایی همچون مشاور وزير در امور
حسابداري ،حسابرسي و اصول حاكميت شركتي و نیز معاون وزير راه و
شهرسازي و رئيس سازمان هواشناسي كشور او را در اداره وزارتخانه راه و
شهرسازی یاری دهند.
خیال همه راحت شد
او در جایی دیگر بزرگترین ماموریت دولت جدید را اجرای تعهدات دولت دهم
به مردم دانست و گفت که برای این دولت وفای به عهد بسیار مهم است.
مقصود وی شاید موضوع مسکن مهر و نگرانیهایی بود که در این خصوص
وجود داشت .آخوندی در سخنانی خیال خیلیها را هم از این لحاظ راحت
کرد و گفت :این طرح از سوی دولت متوقف نشده ،بلکه مجلس شورای
اسالمیدر چارچوب قانون بودجه  ۱۳۹۲هیچگونه اعتباری در این ارتباط
تخصیص نداده است .او البته گفت :معتقدم دولت نباید مدعی ساخت مسکن
برای  ۷۵میلیون نفر باشد ،بلکه سیاست گذاری برای اجرای این امر توسط
خود مردم ،از سوی دولتها باید صورت گیرد.

بهدنبال مشتری باشید
آخوندی از نبود خدمات زیر بنایی در شهر جدید پردیس هم گفته بود؛
شهری که کمتر از  40هزار نفرجمعیت دارد و البته باید در کمتر از دو سال
جمعیتش به  400هزار نفر برسد .او با اشاره به اینکه تاکنون مشتری محوری
در شهرهای جدید مورد توجه قرار نگرفته تصریح کرد :بسیاری از واحدها
در شهرهای جدید مشتری ندارد و استقبال نشده است .او از ادامه سیاست
مسکن مهر آنهم در بافتهای فرسوده گفت و به چالشهای جدی آن
هم گریزی زد .اینکه دستکاری در بافتهای فرسوده باید با حفظ هویت
شهری انجام شود و در جریان بازآفرینی این بافتها باید به چگونگی حفظ
جریان تاریخی آنها و حفظ حقوق صاحبان این واحدها هم توجه شود.
آخوندی قایل به کاهش دخالت دولت در این خصوص است برای همین
تاکید میکند که :در عمل این بافتها تبدیل به پروژههای عملیاتی شده
که دولت در آن مداخله میکند و حق انتخاب ساکنان حذف شده است.
بنابراین نوسازی باید با تکیه بر همراهی ،مشارکت و پیشتازی ساکنان باشد
تا امکان زندگی بهتر برای ساکنان فعلی ایجاد شود نه اینکه ساکنان را از
بافتها بیرون کنیم.
آخوندی نیز همچون بسیاری از دست اندرکاران و مدیران حوزه مهندسی
بهویژه سازمان نظام مهندسی ساختمان بر لزوم رقابت بینالمللی فعالیتهای
مهندسی تاکید دارد .برای مثال وی در اظهار نظر دیگری میگوید :افزایش
قدرت رقابت پذیری موضوع مهمیدر عرصه بینالمللی است و مهندسان
باید در سطح فناوری روز دنیا و عرصههای بینالمللی فعالیت داشتهباشند.
گرفتاریهای جدی حوزه مهندسی کشور
دکتر آخوندی با بیان اینکه در حال حاضر گرفتاریهای جدی در حوزه
مهندسی کشور وجود دارد میگوید :راجع به مفهوم مهندسی در ایران باید
گفت و گوی بیشتری داشته باشیم زیرا مهندسی در کشور فقط تکنیکی
است در صورتی که باید مفهوم و معنای بیشتری داشته باشد.
او از کنترل جدی تر بر شهرهای جدید میگوید و اینکه :باید برای موفقیت
شهرهای جدید نظام کنترل جدیتری در مرکز کالنشهرها داشته باشیم.
همچنین اگر بخواهیم توسعه این شهرها را در پیش بگیریم باید متوجه
مشکالت زیست محیطی در کالنشهرها نیز باشیم .آخوندی راه کنترل
وضعیت بحرانی شهرهایی مثل تهران را در توسعه شهرهای جدید میداند
البته بر این نکته هم تاکید میکند که ایجاد شهر تنها ساختن راه و ساختمان
نیست بلکه شهر به عنوان مفهوم اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی با مفهوم
فنی هماهنگ میشود.
آخوندی نگران چیست؟
آخوندی به شدت نگران نبود رقابت در واگذاری طرح هاست و رقابت را یک
اصل در دوره جدید فعالیت این وزارت میداند .وی در اظهار نظری در این
خصوص میگوید :هیچ طرحی خارج از اصل رقابت به پیمانکاران عرضه
نخواهد شد ،زیرا اساس فساد گذر از نبود اصل رقابت است او با بیان اینکه
دولت آمادگی هر گونه فعالیت به روشهای مختلف با بخش خصوصی را
دارد ،میگوید :با خود عهد کردم که هیچ طرحی را خارج از رقابت و در هیچ
شبکهای عرضه نکنم زیرا پایه فساد گذر از رقابت است و هر زمان که از
رقابت عبور کنیم بذر فساد را میکاریم.

47

| رویداد ویژه | محمدتقی خسروی

وزیر راه و شهرسازی:

سعی میکنم در انتخاب
اعضای شورای مرکزی
مداخلهنکنم

باید یک نظام صالحیت مهندسی در کشور
داشته باشیم
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با تشـكيل جلسـه نخسـت ششـمين دوره شـوراي مركزي سـازمان نظام
مهندسـي سـاختمان بـا حضـور وزيـر راه و شهرسـازي ،تـركان ،زنگنـه و
هاشـمي بـه عنوان سـه نامزد حايز بيشـترين راي رياسـت سـازمان نظام
مهندسـي بـه ترتيـب  15راي 14 ،راي و  11راي كسـب كردنـد تا به این
ترتیـب و بـر اسـاس مـاده  115آييننامـه اجرايـي قانـون نظام مهندسـي
و كنتـرل سـاختمان شـوراي مركـزي از ميـان خود سـه نفر را بـه منظور
تعيين رئيس این شـورا به وزير راه و شهرسـازي پيشـنهاد کرده و وزير راه
و شهرسـازي از بيـن آنهـا يك نفـر را به عنـوان رئيس شـوراي مركزي
كـه رئيس سـازمان نيز محسـوب ميشـود براي صدور حكمیسـه سـاله
بـه رئيـس جمهور معرفـي کند.
بزرگترین مساله حوزه مهندسی ساختمان
چنـدی پیش مراسـم معارفه و اعطـای احکام  ۲۵عضو اصلی دوره ششـم
شـورای مرکـزی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان برگـزار شـد .در این
نشسـت دکتـر آخونـدی بـا تقدیر از کسـانی که در شـکل گیری سـازمان
نظـام مهندسـي سـاختمان تلاش کردهاند گفـت :ایـن سـازمان در حال
حاضـر بـه عنـوان الگویـی بـرای سـایر سـازمانهای حرفهای مهندسـی
مطـرح اسـت و دیگر سـازمانها براي شـکل گیری خـود از این سـازمان
الگو گرفتـه اند.
وی افزود :بزرگترین مسـاله حوزه مهندسـی سـاختمان این است که ما در
عمل با دو گونه سـازمان نظام مهندسـی در ایران مواجهیم ،یک نظام فنی
و اجرایی کشـور و دیگر ،سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان؛ دو نظامیکه
بـا یکدیگـر به صـورت موازی عمل میکننـد و این موضـوع قطعا موجب
کاهش کارایی و فرو کاستن از ظرفیتی است که در این سازمان وجود دارد.

وزیـر راه و شهرسـازی خاطر نشـان کرد :حتما در دولت بـه کمک بزرگان
دولتمـردی کـه در حـوزه مهندسـی فعالیـت میکنند مثل آقـای مهندس
زنگنـه نیازمندیـم و ایـن موضوع کمک میکنـد که این دو سـازمان نه در
عـرض یکدیگـر بلکه به مـوازات هم قـرار گیرند.

مهندسـی ،وکالـت و ...مبتنـی بر یک تخصـص آکادمیک اسـت و افرادی
کـه آن تخصـص را ندارنـد نمیتواننـد پیچیدگـی آن حرفـه را تشـخیص
دهنـد پـس ورود بـه آن حرفه نیاز به یـک صالحیـت دارد .این صالحیت
جـزو حقـوق حاکمیـت و کاال و نفـع عمومیاسـت .کسـی کـه میخواهد
در بـازار سـرمایه خریـد و فـروش کنـد حتم ًا باید صالحیتی داشـته باشـد
کـه بایـد آنـرا از سـازمان بـورس و اوراق بهـادار اخـذ کنـد .پـس از تاییـد
صالحیـت؛ انجـام فعالیـت بایـد بصـورت رقابتی بیـن مهندسـان صورت
گیـرد .امیدوارم بتوانیـم در آیین نامههای خود صالحیـت را در حوزه منافع
عمومـیو بقیـه مـوارد را در حـوزه رقابت بین مهندسـان پیـش بینی کنیم
تـا از طریـق رقابـت مـردم بتوانند به بهترین خدمت مهندسـی دسترسـی
پیـدا کننـد .این نکته بسـیار مهم بایـد در اصالح قوانین پیش بینی شـود.

ضرورت یک نظام صالحیت مهندسی
وی گفـت :دولـت بـه عنـوان کارفرما حـق دارد بـرای ارجـاع فعالیتهای
دولتـی بـرای خـود نظامیفنـی و اجرایـی داشـته باشـد ولی نظـام فنی و
اجرایـی کشـور نبایـد وارد مفهـوم صالحیـت شـود و از منظـر صالحیـت
مهندسـی ،ما باید یک نظام صالحیت مهندسـی در کشـور داشـته باشیم،
چیـزی کـه در حـال حاضر وجـود دارد این اسـت که ما با دو نظـام موازی
مواجهیمکـه ایـن دو نظام مـوازی در ابتدا (از صالحیـت -ظرفیت -روش
ارجـاع کار و  )...بـا یکدیگـر رقابـت میکنند ،و همین موضوع باعث شـده
اسـت سـازمان نظام مهندسـی ساختمان به سـازمان شـهرداریها و نظام
فنـی اجرایی کشـور به سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان دولتـی تبدیل
شـود ،و ایـن چیـزی نیسـت کـه بتوانـد هـم افزایـی و درآمد مـورد انتظار
مهندسـی را ایجـاد کند ،این مسـاله نکتهای بسـیار کلیدی اسـت که باید
در دوره ششـم آنـرا پیگیری کنم.
وی بـا بیـان اینکه اصلی ترین ماموریت سـازمان نظام مهندسـی توسـعه
مهندسـی در کشـور اسـت گفت :متاسـفانه با روشـی که تاکنون اجرا شده
سـازمان نظـام مهندسـی بـه سـازمان کنترلی تبدیل شـده اسـت و کمتر
میتواند در راسـتای توسـعه مهندسـی ایفای نقش کند .در واقع سـازمان
نظـام مهندسـی را بـه یـک کنترل چی شـهرداری تبدیـل کرده انـد .باید
ایـن موضـوع تغییـر ماهیـت دهد چـون وظایف سـازمان نظام مهندسـی
بیـش از کنتـرل ،ترویـج و اعتلا و توسـعه اسـت .وظیفـه نخسـت مـا
طراحی ،تحقیق ،پژوهش و توسـعه اسـت و کنترل سـهم بسـیار ناچیزی
در زنجیـره فعالیـت مهندسـی دارد .منحصـر کـردن فعالیت مهندسـی به
موضوع کنترل ،باعث نوعی نابسـامانی شـده اسـت که امیدوارم بتوانیم با
کمک دولت و سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان نقش موثری در تدوین
ضوابـط ،طراحی ها ،برگزاری مسـابقات ،کنفرانس هـا ،و در نقش اعتالیی
و بیـن المللـی در حوزه مهندسـی ایفا کنیم.

یک روز سخت وزیر
یکــی از روزهــای بســیار ســخت مــن ایــن بــود کــه بگوینــد از بیــن
 64نفــری کــه در مجمــع عمومینظــام مهندســی ســاختمان انتخــاب
شــدهاند شــما  32نفــر را بــه عنــوان عضــو شــورای مرکــزی انتخــاب
کــن .مــن معتقــدم اعضــای شــورای مرکــزی بایــد بــدون واســطه وزیــر
و بطــور مســتقیم توســط هیــات عمومیانتخــاب شــوند و اصــا وزیــر
حــق هیچگونــه انتخابــی را در ایــن خصــوص نداشــته باشــد .بــر همیــن
مبنــا تــاش کــردهام دخالــت خــود را بــه صفــر رســانده و در انتخــاب
اعضــای شــورا مداخلــه نکنــم .مــن بــا شــاخص توزیع متناســب اســتانی
بــر مبنــای حداکثــر آرا بــه آرای هیــات عمومیاحتــرام گذاشــتهام و بــه
هیــچ وجــه از اختیــار وزیــر در انتخــاب اعضــا اســتفاده نکــردهام و ســعی
میکنــم در مســایل داخلــی ســازمانها مداخلــه نکنــم تــا ســازمانها
نیــز بتواننــد پاســخگوی اعضــای خــود باشــند.
وی در خاتمـه ضمـن تقدیـر از اعضـای شـورای مرکـزی دوره پنجـم که
صادقانـه تلاش کـرده و ماموریـت خـود را بـه انجـام رسـاندهاند بـرای
اعضـای جدیـد شـورای مرکـزی دوره ششـم آرزوی توفیق کـرد و گفت:
مـن بـه عنوان وزیر راه و شهرسـازی در خدمت دوسـتان هسـتم تا بتوانیم
دسـت در دسـت یکدیگر بـا تدبیر و با همکاری امیدی را بـرای ملت ایران
ایجـاد کنیم.

تخصص گرایی یک نیاز اساسی
دکتــر آخونــدی در ادامــه تصریــح کــرد :مــا بــه نوعــی تخصصیگرایــی
و یکپارچگــی نیــاز داریــم .در حــال حاضــر مفهــوم مهندســی مکانیــک
را تنهــا محــدود بــه حــوزه ســاختمان کــرده ایــم؛ حــال آنکــه مهندســی
مکانیــک خیلــی فراتــر از حــوزه ســاختمان اســت .از ســویی مهندســی
بــرق و نقشــه بــرداری را نیــز تنهــا در حــوزه ســاختمان میبینیــم حــال
آنکــه مهندســی شهرســازی فراتــر از ســاختمان اســت بــه همیــن دلیــل
بایــد بــه یــک تخصــص گرایــی تــن دهیــم و بــرای آن نظامیعملیاتــی
در قانــون پیــش بینــی کنیــم .در عیــن حــال مــا بــه گونـهای یکپارچگی
نیــاز داریــم کــه در نتیجــه حوزههــای مهندســی بــا همدیگــر از قوانیــن
و سیســتمهای واحــد تبعیــت کننــد .وزارت راه و شهرســازی بایــد بــرای
تحقــق ایــن موضــوع بیاندیشــد و آنــرا در قالــب لوایحــی اصالحــی
پیشــنهاد کنــد و بــه ایــن ترتیــب کمــک کــرد کــه در عیــن یکپارچگــی؛
مفهــوم تخصــص گرایــی در حــوزه مهندســی رواج یابــد.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه اصلـی تریـن ماموریـت دولـت در حوزه
مهندسـی مفهوم صالحیت اسـت یادآور شـد :توسـعه گرایی در حرفههای
مختلـف کـه مفهـوم تخصـص در آن برجسـته میشـود مثـل پزشـکی،

اعضای ششمين شورای مرکزی سازمان نظام مهندسي
ساختمان كشور
اعضای ششـمين شـورای مرکزی در  3گروه عمران در رشتههای عمران،
نقشـه برداری و ترافیک  /گروه تاسیسـات در رشـتههای تاسیسـات برق و
تاسیسـات مکانیک  /گروه معماری و شهرسـازی در رشـتههای معماری و
شهرسـازی به مدت  3سـال شـامل  25نفر اعضای اصلی و  7نفر اعضای
علی البدل انتخاب شـدند .
در این جلسـه آقایان :اسـماعیلی ،بیـات ماکو ،زنگنه ،عبدی پور ،الماسـی،
عامری ،یونسـیان ،صالحی ،بدیعـی ،اژدری مقدم ،رمضانـی ،بهادری ،آیت
اللهی ،هاشـمی ،مشـیری ،حق بین ،یزدانـی ،قناعت ،فـرج زادهها ،ترکان،
باقـرزاده ،سـنائی دشـتی ،ولـدان ،شـیرزادی و خانـم مهـروش کاظمیبـه
عنـوان اعضـای اصلـی دوره ی ششـم شـورای مرکـزی سـازمان نظـام
مهندسـی سـاختمان معرفـی و احکام خـود را دریافـت کردند.
همچنیـن بر اسـاس حکـم دکتر آخونـدی وزیـر راه و شهرسـازی آقایان:
علـی نیـا ،چاووشـی ،شـهامت ،پزشـکی ،خـان احمدلـو ،شـیرمحمدی و
اهللدادی بـه عنـوان هفـت عضـو علی البدل دوره ششـم شـورای مرکزی
سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان انتخاب شـدند.
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لوح تقدیر نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
اهدایی به وزیر محترم راه و شهرسازی
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| گفت و گو | محمدتقی خسروی

اگرکارنکنماوقاتمتلخمیماند

مهندسسیدمحمدغرضیدرگفتوگوباطاق

بـا شـور وصـف ناپذیـری کـه در صدایش پیداسـت بـاورت نمیشـود آمد
و شـد  72بهـار را دیـده باشـد .پرتلاش ،خسـتگی ناپذیـر و از آن مهمتر
نقـادی صریـح؛ البته بـا نظراتی فـارغ از وابسـتگیهای حزبـی و گروهی.
اینهـا شـاید اولیـن واژگانی باشـد که در توصیف شـخصیت مثـال زدنی
او میتـوان بـکار بـرد .مهنـدس غرضـی اینهـا هسـت و اما همـه اینها
نیسـت .او اگـر تـا دیـروز تنهـا نامیآشـنا بـرای مهندسـان و بخشـی از
نخبـگان و متخصصـان بود حـاال؛ یعنی بهویـژه پس از انتخابات ریاسـت
جمهـوری بـرای خیلیها آشناسـت.
در مسـوولیتهای اجرایـی او آنقدر تنوع کار وجـود دارد که نمیتوان تقدم
و تاخـری بـرای آن ذکـر کرد .خـودش میگوید روزی  10تا  18سـاعت با
مردم کار میکند و از آن خسـته نمیشـود.
غرضـی را بـه شـجاعت و قاطعیـت در کار میشناسـند .از آن جملـه تعبير
يكـي از همـكاران قديمـي اوسـت که در خصـوص وي میگویـد :دو صد
مـن اسـتخوان خواهـد کـه صـد من بـار بـردارد؛ شـاید بـه همیـن دلیل
بـود کـه در سـال  78با شـعار بـه عمـل کار برآیـد در انتخابات نخسـتین
شـورای شـهر شـرکت کـرد و بـا رای مـردم بـه ایـن عرصـه وارد شـد.
اسـتاندار کردسـتان و خوزسـتان ،نماینده نخسـتین دوره مجلس شـورای
اسلامیاز اصفهـان ،وزیـر نفـت ،وزیر پسـت و تلگـراف و تلفن ،ریاسـت
سـازمان نظام مهندسـی کشـور و باالخره کاندیدای انتخابات دوره یازدهم
ریاسـت جمهوری تنها بخشـی از سـوابقی اسـت که مهنـدس غرضی در
کارنامـه اجرایی چند سـاله خـود دارد.
وی کـه بـا شـعار «تشـکیل دولـت ضـد تـورم» در ایـن دوره از انتخابات
ریاسـت جمهـوری شـرکت کرده بود کوشـید با تشـریح وضع موجـود ،بار
دیگـر راهـی ایسـتگاه سیاسـت شـود؛ اما ایـن بار از سـكان داري كشـتي
دولـت بازماند.
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غرضـی که بدون تردید از جمله نخسـتین بنیانگـذاران و همراهان صدیق
نظام مهندسـی سـاختمان اسـت وقتی صحبت از نامهربانیهـای دیگران
نسـبت بـه او به میـان میآید با آرامشـي سـتودني میگوید با وجـود تمام
آنچه گذشـته اسـت باز هم از کسـی گلهای ندارد.
با مهندس غرضی که به همراه خانواده به مشهد آمده بود ،پس از شركت
در جلسهاي كه به دعوت هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان
خراسان رضوي و در روز زیارتی امام رضا( ع ) دیدار و با او به گفت و
گو نشستیم .گفت و گویی صمیمانه ،بیتکلف و البته در خور مردی که
شکست ظاهریاش در رقابتی نفسگیر چیزی از ارزشها ،شایستگیها و
توانمندیهای وی نکاسته است .گفت و گوی ما را با ایشان بخوانید:
بزرگترین چالش نظام مهندسی مشارکت نکردن همکاران ما
در بخشی از برنامههای سازمان ،آنهم پس از  16سال است .به
نظر شما چگونه میتوان این مشکل را حل کرد؟
 16سال زمان زیادی است .بخشی از این موضوع به مسایل داخلی نظام
مهندسی بر میگردد؛ اینکه بسیاری از بزرگان عضو نظام مهندسی تنها از
طریق نظام مهندسی تغذیه نمیشوند این خود یک ایراد است .ایراد دیگر این
است که نظام مهندسی با وجود تمام توانی که در تولید و فن دارد نتوانسته
است مجموعه ساخت و ساز را ارزشیابی کند و بنابر این تمامیهزینه پول یا
رانت موجود در ساخت و ساز و یا هزینه موجود در ساخت ساز صدها برابر
درآمد یک مهندس است .من در این زمینه تالش زیادی کردم که به جای
آنکه وامهای دولتی به گروههای خاصی سرازیر شود به جمعهای کوچکتر و
به اشخاصی که بتوانند این کار را انجام دهند اختصاص یابد .این چند مساله
که به آن اشاره شد هنوز حل نشده؛ بهویژه این که اگر شما بتوانید در درآمد
ساخت و ساز نیروی کار را بر سرمایه حاکم کنید و وارد بستر توسعه صنعتی
شوید ،وارد موقعیتی خواهید شد که دو تا سه دهه دیگر به لحاظ صنعتی
ارتقاء پیدا خواهید کرد برای اینکه میتوانید با مهارت در ساخت وساز ،مهارت
در سایر صنایع را هم نشان دهید.
بیشتر صحبتهای جنابعالی در تبلیغات انتخابات ریاست
جمهوری کاهش تورم و اتکا به توان فرزندان ایرانی بود .در
این راستا همکاران شما در نظام مهندسی ساختمان با نزدیک
به  300هزار عضو چه کار میتوانند بکنند؟
این نظرات به این دلیل بود که مسوولیت داشتم .وقتی آنجا سمت نداشتم
عزیزانی که آنجا هستند در صورتی که بخواهند میشود مورد مشورتشان
قرار بگیرم ،ولی در صورتی که نخواهند به لحاظ اداری و جمعی صالح من
نیست که خودم را به آن صورت وابسته کنم .مدیران باید خود ،تجربیات شان
را به کار بگیرند و مدیر شوند و جوابگوی آرایی که کسب میکنند باشند ،نباید
مدیر را زیر نیروهای خارج از سازمان یا غیره قرار داد تا اینکه مجموعه ظرف
دهه آینده تبدیل به آدمهای پاسخگو و مجرب و توانمند شود .لذا خودم را
وقف این میکنم که اگر مورد پرسش قرار گرفتم به آن پاسخ دهم ولی اگر
قرار نگرفتم سعی میکنم در مدیریت دیگران دخالت نکنم.
طاق به عنوان نماینده  25هزار نماینده عضو نظام مهندسی
خراسانرضوی ،میخواهد بداند در خصوص كنترل تورم،
همکاران شما در نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوي
چه کاری میتوانند انجام دهند؟
همانگونه که مستحضرید عمر ساختمان در کشور ما کمتر از  30-20سال و
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در دنیا  200سال است و نیمیاز تورم ایران به این دلیل است که ساختمان
به جای اینکه  200سال عمر کند  20-30سال عمر میکند ولی اگر مقررات
ملی ساختمان اجرا شود این اسکلتها سالهای متوالی به نسلهای متوالی
خدمت میدهند .تخصص ما در این زمینه خیلی میتواند به خودمان و به
نسلهای آینده ،به توسعه فکری و ذهنی و استفاده از ابزارهای پیشرفتهتر
برای استحکام سازی و سامان دادن به اصول  24گانه مقررات ملی کمک
کند .در غیر اینصورت به نظر من گناه اصلی تورم بر گردن مهندسانی که به
ساخت وساز میپردازند میافتد.
بیکاری متأسـفانه اثـرات جبـران ناپذیری بـر روی جامعه
میگـذارد؛ چه بسـا منجر به یکسـری اغتشاشـات شـود
همانگونـه کـه در کشـورهای اروپایـی شـاهد آن بودیـم.
چگونـه میتـوان ایـن موضـوع را پیـش بینـی کرد؟
خیلـی سـاده اسـت اگر قدرت سیاسـی تـوان تصمیمگیری داشـته باشـد.
تجربـه مـن در دولتهـا میگویـد دولتهایـی کـه بـا رأی کمیدولـت
تشـکیل میدهنـد موفـق بـه کارهـای زیـر بنایـی نمیشـوند .نمیتوانند
اشـتغال را فعـال کننـد و دایـم مجبورنـد سـرمایه خودشـان را بهصـورت
نقـدی بـه جامعه تزریق کننـد .مـن در مناظرهها بر این نکتـه تاکید کردم
کـه بایـد بتوانیـم دولـت  70-80درصـدی بهوجـود بیاوریـم تـا وقتی که
بتوانیـم تصمیـم بگیریـم مخالفان کمتـر از موافقان باشـند و موافقان پای
دولت بایسـتند و بتوانند مقداری صادرات را گسـترش و واردات را کم کنند.
در اینصـورت اشـتغال فعال میشـود و تولید سـامان پیدا میکنـد .تولیدی
کـه پای خارج داشـته باشـد بـه اسـتاندارد نزدیـک میشـود و میتواند در
داخـل و خـارج مصرف شـود .در اینصورت تکنولوژی وارد کشـور میشـود
از طریـق بنگاههـای متوسـط و خوب به سـرعت کارهای کوچک شـکل
میگیـرد .چنانچـه یکـی دو دولـت اینگونـه عمل کنـد بهتدریـج صنایع
بـارور و صنایع سـنگینتر هـم میتوانند بـر دوش این صنایع خود اسـتوار
شـوند و عمـل کننـد ولـی دولتهایـی کـه معمو ًال بدهـکار یا بـه صورت
تفاهمیبهوجـود آمدنـد یـا گروههـای زیـادی از آنهـا توقع دارنـد معمو ًال
در تصمیمگیریهـا دچـار دردسـر میشـوند و توانایـی ایـن که اشـتغال را
فعـال کننـد پیدا نمیکننـد امیدوارم ایـن دولت و دولتهای آینـده با توجه
بـه همتـی که مـردم کردنـد بتوانند برخـی از مسـایل را حل کنند.
جنابعالـی سـه دهـه از فعالیـت حرفـهای تان بـه تعدیل و
تصویب قانـون نظام مهندسـی اختصاص پیدا کرده اسـت
ضمـن اینکه حـدود  15سـال در باالترین مسـوولیت نظام
مهندسـی قرار داشـته اید .مهمتریـن کارهایی کـه در آن
زمـان انجـام دادیـد چه بـوده واگر بـه عقـب برگردید چه
کارهایـی انجـام میدهید که احتمـاالً انجـام ندادید؟
تـا وقتـی کـه زلزله رودبـار رخ نداده بـود قانون هم در دولت تصویب نشـد
و تـا وقتـی زلزلـه بـم نیامـد مصوبـات دیگـر قانون هـم اجرا نشـد یعنی
اجبـار اتفاقـات اجتماعی به ما کمک کـرد تا بتوانیم هم قانـون را تصویب
کنیـم و هـم بتوانیـم مصوبات را به سـوی هـدف خاصی سـوق دهیم .در
جامعـهای کـه صنعت جایگاه چندانی ندارد و معمو ًال سـرمایه حاکم اسـت
و در جامعـه از ریـال و دالر و سـکه صحبـت میشـود دیگـر مجالی برای
بحـث در خصـوص صنعت نیسـت و صنعت به عنوان ابزاری فرمایشـی یا
فانتـزی بـه حسـاب میآید .ما در دولتهـای متعدد توانایی آن را نداشـتیم
کـه بگوییـم تنها چـاره مبـارزه با تورم توسـعه صنعتی و تخصصی شـدن

عمر ساختمان در کشور ما کمتر از  20-30سال و در دنیا  200سال است و نیمیاز تورم ایران به این دلیل است که ساختمان به
جای اینکه 200سال عمر کند 30-20سال عمر میکند ولی اگر مقررات ملی ساختمان اجرا شود این اسکلتها سالهای متوالی
به نسلهای متوالی خدمت میدهند .تخصص ما در این زمینه خیلی میتواند به خودمان و به نسلهای آینده ،به توسعه فکری
و ذهنی و استفاده از ابزارهای پیشرفتهتر برای استحکام سازی و سامان دادن به اصول 24گانه مقررات ملی کمک کند .در غیر
اینصورتبهنظرمنگناهاصلیتورمبرگردنمهندسانیکهبهساختوسازمیپردازندمیافتد.
کشـور اسـت .همیشـه سـرمایه با هزینههـای خیلـی باالیی بوده اسـت و
هـر سـال که تورم  20درصد بوده اسـت .شـما حداکثـر  10درصد و گاهی
نیـز  20درصـد بـه حقـوق کارگران اضافـه کرده ایـد و در طـی این مدت
بهصـورت دایـم قـدرت خریـد آنهـا پاییـن آمـده و مشـکالت کارمندان
افزایـش یافتـه اسـت .بنابرایـن وقتی تـوان خریـد این مجموعـه کاهش
مییابـد ایـن گـروه محتـاج اعانـه میشـوند و اعانه هـم یعنی شـما ارز 7
تومانی و ارزان بدهید ،کاال از خارج وارد کنید و به دسـت مردم برسـانید .ما
اگـر یک توفیقی داشـته باشـیم که یک موقعـی عدهای از ما حرف شـوند
سـعی مان بر این اسـت که بگوییم تورم نداشـته باشـیم و با کیفیت تولید
کنیـم ضمـن آنکه در کشـور ،مهارت جای نیـروی کار را بگیـرد تا نیروی
کار فعلـی مـان در مهارتهایی کـه دارد فقط در جای خـاص فروش برود.
مهـارت بهگونـهای اسـت کـه در همه جهان فـروش میرود .من در سـال
 60کـه وزیـر نفـت شـدم  5هـزار نفـر از عزیزانـی را کـه دو سـال از تمام
شـدن حضورشـان در جبهـه میگذشـت را در شـرکت حفـاری اسـتخدام
کـرده و آمـوزش دادم بهگونهای کـه کارآمد شـدند .االن بهترین نیروهای
متخصـص در سـطح منطقـه در تمـام کشـورها کارآمـد هسـتند و خیلی
موفقانـد بـرای اینکـه مهـارت کسـب کرده انـد .شـما از مهـارت فاصله
گرفتیـد .از رفاه از توسـعه از اداره کشـور فاصله گرفتید.
اولیـن خانـهای کـه آقـای مهنـدس غرضـی داشـتند چه
ویژگیهایـی داشـت؟
ســال 76یــک قطعــه زمیــن در اصفهــان داشــتیم کــه بــرای ســاخت
آن بــا مشــکالت زیــادی مواجــه شــدیم .نــه گــروه بتــن ریــز بــود و نــه
گــروه لولــه کــش .خالصــه اینکــه بــا فقــر فنــی زیــادی روبــرو بــودم و با
زحمــت بســیار زیــادی باالخــره ســاختمانی ســاختم چــون میخواســتم
مقــررات ملــی ســاختمان بــرای آن اجــرا شــود توانایــی نیــروی کارمــان
جوابگــوی همــه آن نبــود و چندیــن ســال طــول کشــید و ســال  87بــه
اتمــام رســید.
آقــای مهنــدس غرضــی در طــول دوران زندگــی شــان
بــه چــه فــرد یــا افــرادی تعلــق خاطــر بیشــتری دارند؟
مــا در جمــع و خانــواده بزرگــی زندگــی میکردیــم کــه گاهــی اوقــات در
ایــن جمــع بــزرگ ســفره خانــواده بــرای  40نفــر پهــن میشــد بنابــر این
ارتباطــات اجتماعــی مــا خیلــی محکــم بــود مــا بــرای اینکــه خودمــان را
حفــظ میکردیــم همیشــه در یــک نــوع زندگــی مبــارزهای بودیــم .بــه
همیــن دلیــل مــن بــه ســرعت جــذب جریانهــای اجتماعــی شــدم.
دوران جوانـیام در حوادثــی مثــل  30تیــر 28 ،مــرداد و  15خــرداد شــکل
گرفــت بهطــوری کــه دایــم دنبــال ایــن بــودم کــه بدانــم چــه کســانی
در جامعــه تأثیــر گذارنــد .در ســال  37بدلیــل ارتبــاط مرحــوم پــدرم بــا
امــام جــذب ایشــان شــدم تــا اینکــه در ســال  40وارد دانشــکده فنــی

شــدم و بــا جبهــه ملــی و نهضــت آزادی درگیــری سیاســی و نظامیپیــدا
کــردم .یکــی از روزهــای خیلــی زیبــا و خاطــرات مــن مربــوط بــه ســال
 42بــود؛ حضــور در محوطــهای از "ســبزه میــدان " کــه بــه میــدان
جنــگ و گلولــه شــبیه بــود ..آن موقــع احســاس میکــردم ملــت چقــدر
پرتــوان در مقابــل ارتــش مقاومــت میکنــد .در راهپیمایــی نقــش آفریــن
 15خــرداد بــه چشــم خــود دیــدم چگونــه اجمــاع بــر انفــراد تفــوق عظیم
پیــدا میکنــد .در ســال  54وقتــی از تهــران فــرار کــردم خدمــت امــام
رفتــم و بــه ایشــان و انقــاب گرایــش پیــدا کــردم کــه بــه نظــرم ایــن
موضــوع برایــم یــک مائــده آســمانی بــود.
چه کسـی بیشـترین تأثیـر را در زندگـی و در کار حرفهای
تان داشـته است؟
مـن بـه هـر مجموعـهای کـه نزدیـک شـدم سـرخورده شـدم و در کار
حرفـهای سـرخوردگیهای متعددی پیدا کـردم .یادم میآید پـس از زندان
نـزد یـک پیمانکار رفتـم و او گفت اگر به جای میلگـرد  14بتوانید میلگرد
 4در بتـن نصـب کنیـد میتوانـم حقـوق به شـما بدهم و گرنـه نمیدهم.
در کار حرفـهای توانایـی ایـن را پیـدا کـردم که بـه اخالق توجه کنـم و از
کار حرفـهای سـود میبردم.
شـما متولـد سـال  1320هسـتید فکـر میکنیـد روزی
بازنشسـته شـوید؟
سـن بازنشسـتگی برای مهندسـان معنـی ندارد مـن اگر کار نکنـم اوقاتم
تلـخ میمانـد و از کار کردن خسـته نمیشـوم.
چه مسایلی مهندس غرضی را بیشتر عصبانی میکنند؟
بیشـترین مسـألهای کـه ناراحتـم میکنـد ایـن اسـت کـه ببینـم کسـی
موضوعـی را میدانـد امـا خلاف آن را میگویـد .بارهـا در دولتهـای
گذشـته ،مجلـس و گروههـای مختلـف و نظام مهندسـی افـرادی را دیدم
کـه حقایقـی را میدانند ولی خالفـش را گویند آنهم بـرای اینکه به منافع
آن برسـند .در چنیـن شـرایطی ترجیـح میدهـم آن جلسـه را تـرک کنم
چـون تـوان مقابلـه بـا آن را ندارم .وقتی به حقوق عامه میرسـم وحشـت
میکنـم کـه خـدای ناخواسـته کاری کنم که حقـوق مردم ضعیف شـود.
تحلیل تان از عملكرد شوراي مركزي چیست؟
خیلـی جاهـا اتفـاق افتـاده کـه کار کـردم و بـا بیاعتنایـی روبـرو شـدم.
بدتریـن اتفاقـات در کارهـای سیاسـی نظامیبوده کـه انجـام میدادیم به
جایـی رسـیده بودیم که مبارزهای نداشـتیم تیغ را روی گلویمان گذاشـتند
و محکـوم به اعدام شـدیم.
هـر جا رفتـم کاری را انجام دهـم با بیاعتنایی روبرو شـدم ما اصفهانیها
یـک ضـرب المثـل داریم علف از زمیـن نیومده بزی میخـوره یعنی هنوز
چیزی رشـد نکرده کسـی میآید بـر میدارد.
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مقدمه
ارتقــای ســطح عالقــه بــه مباحــث شهرســازی در میــان عامــه مــردم
و متخصصــان در مقیاسهــای محلــی ،ملــی و بینالمللــی بهانــهای
بــود تــا هشــتم نوامبــر ســال  ۱۹۴۹پرفســور کارلــوس ماریــا دالپائولــرا،
اســتاد فقیــد دانشــگاه بوینــوس آیــرس آرژانتیــن همزمــان بــا افتتــاح
انســتیتو مطالعــات مســایل شهرســازی دانشــگاه ،پیشــنهاد ثبــت روزی را
بــا عنــوان روز جهانــی شهرســازی ()World Town Planning Day
بــا هــدف باالبــردن عالقــه به مباحــث شهرســازی در میــان عامــه مردم
و متخصصــان در مقیاسهــای محلــی ،ملــی و بینالمللــی مطــرح
کنــد و امــروز پــس از گذشــت  ۶۰ســال از برگــزاری نخســتین مراســم
بزرگداشــت ایــن روز تعــداد کشــورهای برگــزار کننــده ایــن مراســم بــه
بیــش از  ۳۰کشــور رســیده اســت.
در ایــران نیــز گرامیداشــت این روز جهانی برای نخســتین بــار در آبان ماه
 ۱۳۸۳در قالــب نشســتی تخصصــی با عنوان رویکردهــای نوین در عرصه
شهرســازی ایــران و جهــان در دانشــگاه تربیــت مــدرس برگــزار گردیــد.
برگــزاری ســاالنه ایــن مراســم نیــز در شــهر مشــهد ،بــا تــاش
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســانرضوی در دســتورکار
گــروه تخصصــی شهرســازی قــرار داشــته اســت .برپایــی چهارمیــن
دوره متوالــی ایــن نشســت کــه چنــدی پیــش در مشــهد برگــزار
شــد بســتری بــود بــرای گردهــم آیــی جامعــه حرفــه ای ،علمــیو
مدیریتــی عرصــه شهرســازی .بســتری کــه میکوشــد موجبــات
تعالــی حرفــهای و همگرایــی هــر چــه بیشــتر و بهتــر جامعــه
مهندســی کشــور را فراهــم آورد .آنچــه پیــش روی داریــد گزارشــی
اســت از برگــزاری ایــن نشســت کــه تقدیــم حضورتــان میشــود:

باید جایگاه نظارتی خود را حفظ کنند .در ایران باید در کنار هر شهردار،
مهندس شهرساز وجود داشته باشد تا بر اجرا و کنترل طرحها نظارت کنند.
سازمان نظام مهندسی باید
بـه پایگاه بسـیار رفیعی در
تشـکلها و مدیریتهـای
مختلف تبدیل شـود.
رئیـس گـروه تخصصـی شهرسـازی شـورای مرکـزی سـازمان نظـام
مهندسـی سـاختمان در ایـن نشسـت ضمـن تبییـن اهمیـت جایـگاه
شهرسـازی گفـت :سـازمان نظـام مهندسـی باید بـه پایگاه بسـیار رفیعی
در تشـکلها و مدیریتهـای مختلـف تبدیل شـود كه اين امر در شـورای
مرکـزی كشـور و اسـتان خراسـان رضـوي انجـام شـده اسـت.
مهنـدس میرفندرسـکی با اشـاره به  9مـورد کلیدی در بازنگری قانـــون
نظام مهندسـی سـاختمان کـه شـورای مرکزی سـازمان نظام مهندسـی
سـاختمان كشـور تهیـه کـرده اسـت و سـبب اعتلاء ايـن سـازمان وبـه
خصوص رشـته شهرسـازي شـده اسـت ،گفـت :از ایـن تعداد چهـار مورد
شـامل واگـذاری مسـوولیت صـدور پروانه سـاختمان و نظارت بر سـاخت
بـه سـازمان نظام مهندسـی ،عضویـت این سـازمان در کمیسـیون ماده 5
اسـتانها و کمیسـیون مـاده  100شـهرداریها ،تعیین تکلیف کمیسـیون
هـم ارزی رشـتههای هفـت گانـه مربـوط بـه مهندسـی شهرسـازی بـه
تصویب کمیسـیون عمـران مجلس رسـید.
وی موضوعاتـی همچون برون سـپاری و حضور کارشناسـان و نمایندگان
شهرسـازی در جلسات کلیدی همچون جلسـات معاونت پيشگيري جرایم
شهری قوه قضاییه و اجرایی کردن دستورالعملهای سه گانه را از اقدامات
انجـام گرفتـه شـورای مرکـزی سـازمان دانسـت ،همچنیـن بـه موضوع
انطبـاق کاربـری نیز اشـاره کرد و گفـت :این مهم یکی از دسـتورالعملها
و الزامـات کارگروه اسـت که در خیلی از اسـتانها به خوبـی در حال انجام
اسـت؛ این موضـوع بیانگر نياز به فعالیت شهرسـازان در این زمینه اسـت.
میرفندرسـکی در ادامـه بـه موضوع انطباق شـهری سـاختمان پرداخت و
گفـت :براسـاس قانـون چـک لیسـتی در اختیار مهندسـان شهرسـاز قرار
گرفتـه اسـت کـه براسـاس آن شهرسـاز فقـط پتانسـیل یابـی کـرده و
گـزارش هماهنگـي بـا بافـت مجـاور را بـه سـازمان میدهد.
وی تاکید کرد :در تمام پروژههای مقیاس کالن که شهرداری سرمایه گذاری
آنها را انجام میدهد حتما باید گزارشهای انطباق شهری نیز تهیه شده
و در کمیسیونها مطرح شود .بر همین اساس نامههایی به تمام استانها و
تمامیدستگاههای دولتی ارسال شده است که بر مبنای آن این سه حوزه
شهرسازی باید اجرایی شود .یکی از ویژگیهای جالب این دستورالعمل
این است که باید کمیته حسن اجرای این سه دستورالعمل تشکیل گردد و
گزارش عملکرد ارایه شود.
وی افزود :در همایش اجالس یازدهم که در استان یزد با حضور
تمامیاستانها و شهرسازان استانها برگزار شد گام نخست در این زمینه
برداشته شد و چهارمین دستورالعمل بیان گرديد .این دستورالعمل در
خصوص نظارت بر پروژههای توسعه شهری ،طرحهای جامع و تفصیلی و
طرحهای هادی است یعنی در فرآیند نحوه تصویب و اجرای طرحهای جامع
و تفصیلی و حتی طرحهای توسعه شهری و آماده سازی زمین بايد توسط
شهرسازها نظارت کامل انجام شود .با تدوین دستورالعمل چهارم حجت بر
تمامیشهرسازها تمام میشود که آنها نیز همچون مهندسان ساير رشتهها

برنامهریزی برای مردم ،با مردم و توسط مردم
دکتـر همائـی فـر نیز با تقدیـر از تالشهای رئیس پیشـین سـازمان نظام
مهندسی خراسانرضوی تصریح کرد :اگر سازمان نظام مهندسی ساختمان
خراسـانرضوی پیشـرفتی در زمینه شهرسازی داشـته آنرا مدیون مهندس
اخوان اسـت .ایشـان احترام خاصی برای هفت رشـته تخصصي قایل اند.
وی افزود :مفهوم توسـعه از آنچه که عملیاتی شـده و آن را در شهرهایمان
میبینیـم تغییـر جدی پیدا کـرده و بنابر این الزم اسـت همگام با توسـعه
کالبـدی بـه توسـعه اجتماعـی -اقتصادی نیـز توجـه کنیـم .برنامهریزی
بـرای مـردم بایـد بـا مردم و توسـط مـردم باشـد ایـن موضـوع ،کار ما را
بسـیار سـنگین میکنـد .باید تعبیـر ما از مـردم نیـز تغییر کند.
وی در بخش دیگری از سـخنان خود گفت :خوشبختانه آمار شهرسازها در
اسـتان خراسـانرضوی نسبت به سـایر استانها بسـیار امیدوارکننده است
و الزم اسـت بـه سـمت کیفیـت نیز پیش برویـم .برای تحقق این مسـاله
الزم اسـت نخسـت کار و تجربـه را در دسـتور کار خـود قـرار دهیم؛ یعنی
فاصلـه بین موضوعات دانشـگاهی و موضوعات حرفـهای را کاهش دهیم.
وی بـا اشـاره به مسـاله هنجـار و اثبات در شهرسـازی گفـت :جریانهای
شهرسـازی در دو قالـب هنجـار و اثبات؛ قابلیت گفتمـان دارند .موضوعات
هنجـاری موضوعاتـی اسـت کـه میگویـد شهرسـازی سـلیقهای اسـت.
موضوعـات اثباتـی در قالب اثبات اسـتقرایی و غیاثـی ،میتواند موضوعات
قابـل دفاع تری باشـد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکه شـهرخوب ،خالـق هوشـمند میخواهد افـزود :اگر
میخواهیم شهرسازی کنیم حداقل باید تجربهای انتزاعی از شهرمان داشته
باشـیم یعنی اگر کسی تجربه زیسـتن و حتی تجربه انتزاعی از شهر خوب
را نداشـته باشـد نمیتواند محیط با کیفیت و مطلوب شـهری را خلق کند.

چرایی تاسیس انجمن
صنفی کارفرمایی
مهندس سینا صبری رئیس انجمن صنفی مهندسان شهرساز استان
خراسان دیگر سخنران همایش روز شهرسازی به تاسیس انجمن صنفی
کارفرمایی اين رشته اشاره کرد و گفت :از اقدامات مهمیکه عملیات
اجرایی آن از سالها پیش آغاز شده بود و پس از انعقاد تفاهم نامه
خدمات مهندسان شهرساز بين ارگانهاي متولي اجراي خدمات مهندسان
اين رشته ،در سال گذشته به آن سرعت بخشیده شد تاسیس انجمن
صنفی کارفرمایی استان خراسانرضوی در آبان ماه سال جاری است.
وی افزود :تعداد شهرسازان طی یک دهه گذشته از حدود  7نفر در حال حاضر
به  327نفر رسیده است و حدود  90نفر موفق به دریافت پروانه اشتغال به کار
از اداره کل راه و شهرسازی شده اند .بنابراین ضرورت داشت به منظور امکان
پیگیری مطالبات و حقوق قانونی شهرسازان استان و همچنین نظم بخشیدن
به توزیع عادالنه نظام مند خدمات شهرسازی تشکیالت حرفهای براساس
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موضوع تبصره  5ماده  131قانون کار جمهوری اسالمیایران تاسیس گردد.
صبری خاطر نشان کرد :پس از تصویب اساس نامه از نامزدهای حضور در
هیات مدیره و بازرسان انجمن صنفی رای گیری صورت پذیرفت و در نهایت
 5نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی البدل در هیات مدیره به
همراه یک نفر بازرس اصلی و یک نفر علی البدل برای سه سال انتخاب شدند.

شهرسازها مظلوم اند
دکتـر منوچهـر طبیبیـان؛ اسـتاد تمام دانشـکده هنـر و معماری دانشـگاه
تهـران ،دیگـر سـخنران ایـن نشسـت به نقـش سـازمان نظام مهندسـی
در شهرسـازی اشـاره کـرد و گفـت :سـازمان نظـام مهندسـی در عرصـه
شهرسـازی بیش از سـازمانهای مسـئول و بهویژه سـازمانهای آموزشی
فعالیـت میکنـد و ایـن موضـوع جای تقدیـر دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد :شهرسازها مظلوم
واقع شده اند .به نظر بنده و بسیاری از دوستان شهرسازی اگر حرف اول را
در نظام کشور نزند پس از اقتصاد مهمترین اصل است ولی متاسفانه امروزه
این گونه نیست .در قانون اساسی بر اهمیت محیط زیست و سپس کشاورزی
تاکید شده ولی اشاره اي به شهرسازی نشده است .اين در حالي است كه
بخش زیادی از فعالیتهای کشور در قالب شهرسازی اتفاق خواهد افتاد و
این فعالیتها میتواند ابعاد اقتصادی -اجتماعی -سالمتی داشته باشد اما نه
در شرایطی که هم اكنون ما در آن به سر میبریم.
وی افزود :یک ساختمان مبین معماری و دو ساختمان معرف شهرسازی
است .ابعاد اندازه و مقیاس آن فرق میکند بنابراین معماری و شهرسازی
میتوانند دو حرفه مکمل هم باشند و در بعد سوم و چهارم با همدیگر تعامل
داشتهباشند .معمار و شهرساز میتوانند شهری را بسازند که نه از ابعاد کالبدی
بلکه ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،چیزهایی که در آن ضرورت دارد وجود داشته
باشد .متاسفانه ما شکل شهرها را تقلید میکنیم و میسازیم .شهری که هوا
ندارد ،آلودگی خاک و سر و صدا دارد ،ایمنی مسکن ندارد ،در آن جمعیتي
گروگان طیفی هستند که میسازند و ما بایستی صبر و تحمل داشته باشیم.

یک قرن با پدیده بافت
فرسوده
دکتر شریف مطوف استاد تمام گروه بازسازی و نوسازی دانشگاه شهید
بهشتی نیز به تجارب نوسازی بافتهای فرسوده اشاره کرد و گفت :حدود
یک قرن است که با پدیدهای به نام بافت فرسوده سروكار داريم .همان طور
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که تجديد حيات در موجود زنده مدام اتفاق ميافتد و با مرگ يک سلول،
سلول جديدي به وجود ميآيد و بافت فرسوده را بازسازي ميکند محيط
زندگي ما نيز فرسوده ميشود که ما آن را با نوسازي احيا ميکنيم اما روند
فرسودگي به شدت در حال پيشرفت است و ما نمي توانيم با اين روش با آن
مقابله کنيم .وي با اشاره به اينکه فرسودگي امري اجتناب ناپذير و ناشي از به
هم خوردن فرم و عملکرد است ،ميافزايد :بافتهاي شهري مانند بافتهاي
زنده يک روز به وجود ميآيد و يک روز نيز از بين ميرود اما بعد از از بين
رفتن سلول ،سلولهاي زنده ديگري به وجود ميآيد و زندگي ادامه پيدا
ميکند ولي در بافتهاي فرسوده بنا به داليلي اين اتفاق نميافتد .وي گفت:
فقر و نداشتن استطاعت مالي ساکنان بافت فرسوده ،قيمت زمين در بازار
عرضه و تقاضا و نداشتن صرفه اقتصادي در نوسازي بافت فرسوده برخي
از داليل نوسازي نشدن بافتهاي فرسوده است .وي تصريح کرد :حاشيه
نشيني اقتصادي باعث حاشيه نشيني شهري ميشود و فرسودگي اقتصادي
نيز باعث فرسودگي محلههاي شهر ميشود به اين معنا که نوسازي حاشيه
چون صرفه اقتصادي ندارد به همان حال رها ميشود و منطقه فرسوده نيز
به دليل نداشتن تمکن مالي به همان حال فرسوده رها و فرسوده تر ميشود.
«مطوف» اضافه کرد :براي احياي بافت فرسوده بايد به دنبال اتصال
جريانهاي قطع شده از آن برويم زيرا اگر جريانهايي که اين بافتها را تغذيه
ميکرده است به آن متصل شود ،بافت فرسوده حيات مجددي پيدا ميکند.

اینجا مشهد است و
متعلق به امام رضا (ع)
مهندس جاوید نیز با اشاره به سابقهای از تصویب طرحهای جامع و تفصیلی
مشهد گفت :تاکنون دو طرح جامع را پشت سر گذاشتهایم و طرح سوم جامع
نیز تهیه شده و منتظر تصویب آن در شورای برنامهریزی و توسعه استان
هستیم که بزودی تکلیف طرح جامع شهر مشهد روشن میشود.
وی ادامـه داد :همزمانـی طـرح جامع و طـرح تفصیلی اتفاق بسـیار خوبی
بـود کـه در ایـن دوره رخ داد ،تجربـهای کـه قبل از این سـراغ نداشـتیم و
بـه دلیـل فاصلـه بین مطالعات طـرح جامع و تهیـه طرح تفصیلـی ،آمار و
اطالعاتی که توسـط مهندسـان و مشـاوران وضـع میگردیـد و برنامهای
کـه تنظیـم میشـد ،از واقعیت فاصلـه میگرفت .با این تعبیـر در هر حوزه
برنامهریـزی پیشـرفت قابـل مالحظـه با میانگین  50-70%داشـته اسـت
و طبـق قـرارداد حداکثـر  6مـاه پـس از تصویـب طـرح جامع در شـورای
برنامهريزي اسـتان باید طرح تفصیلی برای کمیسـیون ماده  5آماده شـود
.کـه ان شـا اهلل تـا پایان سـال موضوع طـرح تفصیلی نیز تصویب شـود
جاوید ادامه داد :تاکیدی که در فرآیند مدیریت شـهری داشـتهایم اسـتفاده
از ظرفیت و توان مشـاوران در کنار مدیران مناطق شـهرداری بوده اسـت
تـا بتوانیـم از کسـانی کـه در تهیه طـرح تفصیلی مشـارکت داشـتهاند در
زمـان اجـرا نیز بهـره مند شـویم و نقاط ضعـف احتمالی را بـا حضور خود
آنهـا رفـع کنیـم تا ایـن موضوع بـه اجرای صحیـح کار بسـیار خوبی که
انجام شـده اسـت کمک کند.
وی به شـکلگیری سيسـتم یکپارچه سـازی شـهرداری پس از ده سـال

فعالیـت در ایـن خصـوص اشـاره کـرد و گفـت :امـروز بایـد اذعـان کنیم
توانسـتهایم سیسـتم یکپارچه سـازی شـهرداری را بهصورت صـد در صد
نهایـی کنیـم تا فرایند پاسـخگویی به صـورت کامال خودکار انجام شـود.
این موضوع یعنی تحقق اشتغال تخصصی و اعتماد به جامعه متخصص
شهر؛ کسانی که وظیفه طراحی و نظارت در ساخت و ساز را بر عهده دارند
و ما به آنها و به ساختمانی که میسازند و زیر آن سقف زندگی میکنیم
اعتماد میکنیم .این موضوع عالوه بر رضایت نسبی مردم باعث سرعت
تکریم ارباب رجوع ،افزایش کیفیت و شفافیت شده است و ما مصمم هستیم
این کار را توسعه دهیم تا اینکه در پایان سال پاسخگویی شهرداریها
بهصورت کامل حذف شود.
وی با اشاره به ضرورت شهرسازی با تاکید بر کیفیت محیط شهری
گفت :با درک صحیح از نیازها و انتظارات مردم ،شهر باید بگونهای خود
را جلوه گر کند که فضای زندگی برای مردم -زیبا ،مناسب و امن باشد
بر همین اساس از سال  1387موضوع " بهساز " در دستور کار قرار
گرفت و خوشبختانه براساس آن توانستیم بخشهای زیادی از شهر
را طراحی کرده و به سمت اجرا حرکت کنیم و توزیع مناسبی در نقاط
مختلف شهر داشته باشیم و بتوانیم عبور و مرور مردم را بهصورت پیاده،
تسهیل کنیم .عالوه بر این موضوعاتی چون روانسازی حرکت بهویژه برای
معلوالن و جانبازان و مبلمان شهری و نورپردازی را مد نظر قرار دهیم.
جاوید تصریح کرد :مشهد بهعنوان پایتخت معنوی و دومین کالنشهر مذهبی
جهان مورد تاکید و عنایت خاص مقام معظم رهبری و سایر مسووالن است
بنابر این الزم بود که به بحث طراحی در بخشهای مختلف معماری و
شهرسازی توجه کنیم .ما بر خود تکلیف دانستیم ،جایگاه شهر مشهد را
بهعنوان کالنشهری مذهبی در مقیاس بینالمللی تعریف کنیم ،بنابر این ،سند
جهانی سازی شهر مشهد را در دستور کار قرار دادهایم که در حال مطالعه است.
عالوه بر این سند الگوی شهرسازی ایرانی و الگوی معماری ایرانی-
اسالمینیز مورد توجه قرار گرفته است تا بر مبنای این مطالعات کالن بتوانیم
بهصورت پایلوت در کشور تعریف مناسبی از معماری و شهرسازی ایرانی-
اسالمیارایه کنیم و مطابق با شرایط خاص منطقه ،اقلیم و جغرافیای شهر
مشهد ،فرهنگ و شرایط مذهبی به چارچوبی برسیم که اگر ساختمانی در
مشهد طراحی میشود ،بدانیم که اینجا مشهد است و متعلق به امام رضا (ع).
موضوع تعامل بین رشتهای مد نظر سازمان نظام مهندسی قرار دارد تا ضمن
تعریف وظایف و جایگاه هر یک از رشتههای معماری و شهرسازی؛ شان
و جایگاه این رشتهها و نگاه و انتظاری که از آنها میرود را تبیین کنیم.
در حاشيه اين همايش جناب آقاي مهندس ميرفندرسكي،
به عنوان شهرساز برتر استان خراسان رضوي در سال ،1392
معرفي و لوح تقديري از سوي مهندسان شهرساز استان به
ايشان اهداء شد.
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| گفت و گو | محمدتقی خسروی

همهچیز در نظر این زن
ی است
شدن 
گفـت و گو بـا دکتـر گیتـی اعتماد؛
بانوی شهرسـاز
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دکتـر گیتـی اعتمـاد؛ بانـوی شهرسـازی که چنـدی پیش انجمـن مفاخر
معمـاری ایـران بـه بهانـه هفتادمیـن سـالروز تولـدش از وی تجلیل نمود
از جملـه مفاخـری اسـت کـه ضمن ایفـای نقش و سـهم مادرانـه خود به
انجـام رسـالت ارزشـمند خویـش در قبـال جامعه خود میاندیشـد.
وجـود بزرگانـی همچـون گیتی اعتماد را باید بسـان شـعلهای دانسـت که
گرمـای آن هـم دانشافـروزی داشـته و هـم روشـنگریهای اجتماعـی
و صنفـی؛ شـعلهای کـه بـا وجـود چالشهـا و فـراز و نشـیبهای روزگار
همچنـان گـرم مانـده و هنـوز غیـر از فعالیتهای حرفـهای گسـترده ،به
عنوان یک شـهروند ناظر و مسـوولیتپذیر آگاه ،گاه به انتشـار کتاب و گاه
به نامهنگاری با شـورای شـهر ،شـهرداری و دیگر ارگانهای مسـوول در
خصـوص آنچه درسـت بـه نظر نمیرسـد میپـردازد.
در آتـش تلاش گیتـی ،نـه از زبانههای تند و بیپروا نشـانی اسـت و نه از
خودنماییهای گذرا؛ تنها شـجاعتی اساسـی ،مسـتمر و فروتـن را بیهیچ
خودسـتایی و الفزدنـی ،میتوان یافت.
او هنـوز هم میجنگد و به شـهردار و رئیس شـورای شـهر تهـران نامهی
تذکـر مینویسـد .شـیفته کار گروهـی و اجتماعـی اسـت و همـکاری و
همیـاری را بـه تکـروی ترجیـح میدهـد چـرا کـه اعتقـاد دارد بـا چندین
فکـر ،مجمـوع نتیجـ ه بهتـری بـه دسـت میآیـد تـا بـا مجمـع دلهای
پریـش .گیتـی هنوز قویتر از همیشـه جهـان اطرافش را سـامان میدهد
ی اسـت!
و همهچیـز در نظرش شـدن 
گیتـی اعتمـاد مـدرك كارشناسـی ارشـد معمـاری خـود را از دانشـكده
هنرهـای زیبـا دانشـگاه تهـران و مـدرك دكتـرای شهرسـازی اش را از
دانشـكده هنرهـای زیبـاي دانشـگاه تهـران دریافـت کـرده اسـت.
او مدتـی رئیـس هیـات مدیره مهندسـین مشـاور طرح و معمـاری و نایب

رئیـس انجمـن صنفـی مهندسـان مشـاور معمـار و شهرسـاز و نیـز عضو
هیـات امنـاء انجمـن مفاخر معمـاری ایـران بود .
از جمله سـوابق کاری وی میتوان به كارشـناس دفتر فنی وزارت كشـور
(  ،)1348-1346مـدرس دانشـگاه شـیراز (  ،)1348كارشـناس معماری و
شهرسـازی در مهندسـان مشـاور(  ،) 1351-1346اسـتادیار و مدیر گروه
شهرسـازی دانشـگاه ملـی ایـران ،تهـران(  )1359-1351اشـاره کـرد.
تالیـف كتـاب شهرنشـینی در ایران،ترجمـه كتـاب جغرافیـای شـهری اثر
جانسـون ،ترجمـه كتـاب توسـعه و توسـعه نیافتگی اثـر فورتـادو ،ترجمه
مقاالتی در كتاب مفهوم شهر یك و دو و ارایه دهها مقاله در زمینه معماری
و شهرسـازی در همایشهـا و فعالیـت در گـروه تحقیق مطالعات شـهری
و منطقـهای را نیـز باید به مجموعه سـوابق حرفـهای دکتر اعتمـاد افزود.
گفـت و گـوی ما بـا ایشـان همزمان بـا روز جهانـي شهرسـازي بهانهای
بـود بـرای بیـان دغدغههـای وی در خصوص شـهر و زندگی شـهری که
تقدیـم حضورتـان میکنیم:
خانـم دکتـر ،بـه نظر شـما چرا دیگـر ،محيطهاي شـهري
همچون گذشـته پاسـخگوي نیازها وحقوق شـهروندان در
همه ابعاد نیسـت؟
البتــه نمیتــوان گفــت کــه در گذشــته محیطهــای شــهری کامــاً
پاســخگوی نیازهــای شــهروندان بودنــد امــا بــه نســبت نیازهــای آنهــا،
بیشــتر پاســخگو بودنــد .چــون نیــاز شــهروندان درحــد زمــان حــال
نبــود .از طرفــی میتــوان گفــت بــا ســرعت تحــول و تغییــرات زندگــی
شــهری ،نیازهــای شــهروندان ،و پیچیدگــی زندگــی شــهری ،فضــای
شــهری نتوانســت بــه آن ســرعت رشــد و انعطــاف داشــته باشــد .بهویــژه
اینکــه در کشــورهایی نظیــر ایــران بــه دلیــل رشــد بــاالی جمعیتشــهر
نشــینی ایــن تطابــق نداشــتن هــر چــه بیشــتر شــد.
به نظر شما چه اقداماتي را ميتوان و بايد در حوزه آموزش
و هدايت شهروندان در خصوص آموزش مهارتهای زندگی
جمعی و آشنایی با فرهنگ شهرنشینی انجام داد؟
مسـلم ًا میتـوان از طریـق صـدا و سـیما (کـه متاسـفانه در ایـران در این
زمینـه کار چندانی نمیکنند) مسـایل شـهری ،و نحـوه رویارویی بـا آن را
بـه مـردم آموخـت .ضمن آنکه تجربـه خود مـردم در زمینههـای مختلف
زندگـی شـهری را میتـوان از طریـق شـورایاریها ،ایجـاد سـمنها
( )NGOدر اختیـار آنهـا قرار داد .مهمتر از همه ،ایجاد مشـارکت وسـیع
از ابتـدای مطالعـات یـک طـرح شـهری تـا آخـر ،میتوانـد در ایـن زمینه
بسـیار مفید باشد.
بـه عنوان يك شهرسـاز هويت و شناسـه اصلي شـهرهاي
مـا را در چـه میدانید؟
شناسـه اصلـی کالنشـهرهای مـا در حـال حاضـر ترافیـک بیحسـاب
وغیـر قابـل تحمـل ،آلودگی هـوا ،آلودگـی صوتی و غیـره اسـت .البته در
قسـمتهایی از شـهرهای ما که فضاهای تاریخی و با ارزشـی وجود دارند
و گنجینههـای طبیعـی موجود اسـت کـه میتوان آنهـا را ارج نهـاد و در
حفـظ آنها کوشـید (مانند باغهای تهـران ،کوه البرز و درههـا و دامنههای
زیبـای آن ،رودخانـه زاینـده رود اصفهـان ،میـدان نقـش جهـان و غیـره)
هویت تاریخی شـهرهای ما مسـلم ًا ناشـی از تاریخ شهرنشـینی و قدمت
شـهرها و هویـت منفـی آن ناشـی از شـتاب شهرنشـینی و عـدم انطباق

کالبد شـهر ،فضای اقتصادی -اجتماعی شـهر با این رشـد شـتابان اسـت.
ایـن هویـت در بخـش منفـی آن ناشـی از بیتوجهـی مسـووالن ،آگاهی
نداشـتن مـردم ،دچـار روزمرگـی بـودن و دالیل بسـیار دیگری اسـت که
بایـد آنهـا را در یـک مطالعـه آسیبشناسـی کرد.
شــهر ايــده آل شــما بــه لحــاظ كالبــدي و هويتــي چــه
شــهري اســت؟
شــهری کــه در آن فضــای شــهری دارای امنیــت ،آرامــش ،هویــت و
زیبایــی باشــد و بتــوان در آن بــه راحتــی نفــس کشــید و بــا آســودگی
قــدم زد .ســریع بــه محــل کار و خدمــات رســید و ســریعتر بــه خانــه
بازگشــت .بــه ســهولت بــه مرکــز خریــد ،تفریــح رســید .بــدون مزاحمت
فعالیتهــای روزمــره را انجــام داد .نمونــه شــهرهای نســبت ًا خــوب شــاید
ویــن در اتریــش ،ســنت گالــن در ســوئیس ،ونیــز در ایتالیــا و  ...باشــد.
در ایــران نیــز اصفهــان قبــل از ایــن آلودگیهــای هــوا و خشــک شــدن
رودخانــه شــهر خوبــی بــود.
شهرسـازان و طراحـان شـهري كشـور ما چقدر در شـكل
گيـري ايـن هويت نقـش داشـته اند؟
مســلم ًا شهرســازان و طراحــان شــهری هــم تــا حــدودی (نــه بــه انــدازه
مســووالن ) در ایجــاد ایــن اغتشــاش شــهری ســهیم بودهاند،كــه
ناشــي از كمرنــگ بــودن حضــور ايشــان در روندهــاي تهيــه ،بررســي
و اجــراي طرحهــا وبرنامههــا ميباشــد .همینطــور در نــدادن آگاهــی
بــه شــهروندان.
حضور نداشـتن مهندسان شهرسـاز در روند اجرایی شدن
تهیه طرحهـای توسـعه و عمران(جامع ،تفصیلـی و )...چه
چالشهای بـه دنبال خواهد داشـت؟
حضــور نداشــتن مهندســان شهرســاز در رونــد اجرایــی شــدن طرحهــای
توســعه عمــران مســلم ًا موجــب مشــکالتی خواهــد بــود چــون یــک
طــرح را نمیتــوان تمــام شــده فــرض کــرد .همانگونــه کــه شــهر یــک
ارگان زنــده اســت و مرتــب در حــال تغییــر اســت ،بنابرایــن طرح شــهری
هــم بایــد دایمـ ًا در حــال بررســی ،بازنگــری و تطابق بــا تغییرات باشــد و
ایــن حتمـ ًا بایــد بــا حضــور تهیه کننــدگان طــرح ،مجریــان و مســووالن
شــهر باشــد وگرنــه بــه قــول یکــی از شهرســازان مــا در ایــران بــرای
کارهایــی کــه نبایــد انجــام دهیــم ،برنامهریــزی میکنیــم.
بـا توجه به آنچه اشـاره کردیـد چطور میتـوان ضعفهای
قانونـی حضور مهندسـان شهرسـاز را در مجامـع تصمیم
گیر و تصمیم سـاز کشـور برطـرف کرد؟
ضعــف قانونــی را بایــد بــا اصــاح قانــون برطــرف نمــود .در غیــر ایــن
صــورت تــا آن زمــان ســازمانی عمومیشــامل متخصصــان شهرســاز
ناظــر بــر اجــرای طــرح همزمــان بــا تهیــه طــرح در جریــان کار قــرار
گیــرد ،تــا بتوانــد ایــن نظــارت را انجــام دهــد.
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مشارکت درساخت یا
"معامله"بـردوباخت
نگاهی به فرجام حضورغير متخصصان
در بازار ساخت و ساز

اشاره

"میگفـت تمـام کار ظـرف یک سـال تمـام اسـت .بهترین مصالـح را از
بهتریـن محـل تهیـه میکنـم .بـاد و بـرف و بـاران هم کـه بیایـد کار ما
تعطیـل نمیشـود .حـرف و قـول مرد یکـی اسـت .ایـن را بنگاهی محل
هـم میدانـد امـا حـاال کتمـان میکند ،زیـرش میزنـد .میگویـد قیمت
مصالـح عیـن قیمت ماسـت و پنیر بقالی محله تان چند برابر شـده اسـت
کـف دسـتم را که بـو نکرده بـودم" .
دسـتهای اسـتخوانی پیـرزن میلـرزد ،مـدام اشـک میریـزد ،نفریـن
میکنـد و اینهـا را یـک بـه یـک و هـر از گاه چنـد بـار پشـت سـر هـم
تکـرار میکنـد .از وعـده سـر خرمنـی میگویـد کـه آقـا خلیـل؛ بسـاز و
بفـروش مایـه داری کـه بنـگاه محل معرفـی اش کـرده ،بـه او داده بود...
میگوینـد دامـداری گوسـفندانش را كنـار درختـی بـرد و خـود بـاالی آن
رفـت .بـاد شـدیدی وزیـد و چـون خـود را در خطـر دیـد با خـدا عهد كرد
کـه اگـر من به سلامتی از درخـت پایین آیم ،همـه گوسـفندانم را در راه
تـو صدقـه میدهم.
سـپس آرام آرام از شـاخههای باال به شـاخههای پایین آمد و كمیاحساس
آرامـش كـرد ،و گفـت :خدایا! قیمت گوسـفندها گران اسـت و دلم نمیآید
صدقـه بدهـم .اگر سـالم به پایین آیم ،پشـمهای آنهـا را صدقه میدهم.
از آنجـا پایینتـر آمـد ،بیشتـر احسـاس آرامـش كـرد و گفت :خدایـا! اگر
سـالم بـه زمیـن برسـم كشـكهای بـه دسـت آمـده از آنهـا را صدقـه
میدهـم .وقتـی كه پاییـن آمد و كام ً
ال احسـاس آرامش كرد ،گفت :پشـم
چی؟ كشـك چـی؟ ولش كـن هیچی! "
شـاید بتـوان گفـت این مثـال و این مثـل حکایـت گروهی از سـازندگان
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واحدهـای سـاختمانی اسـت کـه پـس از جلب اعتمـاد مالکانـی که قصد
سـاخت خانـه کلنگـی خـود را دارنـد ،با مشـاهده آشـفته بازار مسـکن نه
پشـم میشناسـند و نـه کشـکی کـه روزی در ظرف قـرارداد میـان آنها
ریختـه شـده اسـت و سـرانجام بـه همین سـادگی بسـاط سـرمایهای که
تمامیدارایـی مالکـی بیتجربـه اسـت در هیمنـه خلـف وعده سـازندهای
طمـاع از میان مـیرود.
امـا بـدون تردیـد فرجـام تجربـه مشـارکت در سـاخت بـرای مالـکان و
سـازندگان همـواره بـه ایـن گونه نیسـت؛ چه بسـا میتـوان سـازندگان و
متخصصـان بسـیاری را سـراغ گرفت که حاضر نیسـتند ظـرف تعهد خود
را حتـی در میانـه همان بازار آشـفته مسـکن نیز بشـکنند؛ مهندسـانی که
علاوه بـر تجربـه ،خـوش نامـی ،توانایی مالـی وفنـی ،وفـاداری و پیمان
داری ،دانـش و تخصـص خـود را در مشـارکت با دیگری به کار بسـته اند.
به یکدیگر اعتماد کنیم
آقـای غ-ف؛ از جملـه مشـارکت کننـدگان موفقی اسـت که از مشـارکت
خـود خاطـره خوبـی در ذهـن دارد .او در خصـوص چرایـی ایـن احسـاس
رضایـت میگویـد :بـا توجه به نبود اعتمـاد و اطمينـان در این خصوص در
جامعـه؛ راجـع بـه اين موضـوع تحقيق كـردم و از طريق يكي از دوسـتان
با شـریک خودم آشـنا شـدم .پس از آن با مذاکرهای كه با ايشـان داشـتم،
بـه یکدیگـر اعتماد كرديم و پس از گذشـت دو تا سـه ماه ،قـراردادي بین
مـا تنظیـم گردید و قرار شـد کار را پس از يكسـال تحويل بگیـرم ،اما در
عیـن حـال باز هم ايشـان قـول داد تالش كنـد ظرف  9تا 10مـاه این کار
را تحويل دهد و همانطور هم شـد یعنی ایشـان ظرف 9ماه ،سـاختمان را
با بهترين كيفيـت تحويل داد.
وی دليـل موفقيـت در مشـاركت خـود را در تحقیق پیش از عقد قـرارداد،
شـناخت نسـبت به طـرف مقابل و ایجـاد اعتمـاد بین طرفیـن میداند.
آقای ح-م یکی دیگر از مالکانی اسـت که از مشـارکت با شـریک سـازنده
پـروژه خـود رضایـت دارد .او هـم میگویـد :مـن بـهدنبـال يك سـازنده
خـوب بـودم تا اینکه پس از تحقیق و پرسـشهايي كه انجـام دادم یکی از
مهندسـان صاحب نام را براي مشـاركت در ساخت انتخاب کردم .ایشان از
زماني كه وی كار را شـروع كرد تا اتمام آن كمتر از يكسـال طول كشـيد.
وي میگویـد خـود ،در تمام دوره در محل سـاخت بنا حضور داشـته ضمن
آنکـه پـس از تحقیـق در خصـوص شـریک خـود نسـبت بـه وی اعتماد
کامل کسـب کرده اسـت.
وی در پاسـخ بـه اینکه آيا قيمت بيشـتر را میتوان مبنایی بـرای ارایه كار
بهتـر محسـوب نمود میگویـد :فكر ميكنـم نمیتوان قیمت را شـاخص
مطمئنـی دانسـت ،چـون نوع و میـزان مصالح مورد اسـتفاده در پـروژه در
قـرارداد ،ذکـر شـده بود البتـه گرچه درصدي جزیي بيشـتر بـود ،اما ارزش
آن را نیز داشـت.
وی بـه کسـانی کـه قصد مشـارکت در سـاخت دارند توصیـه میکند قبل
از اقـدام به مشـارکت از شـریک خود شـناخت كامـل پيدا كننـد ،كارهاي
قبلـي سـازنده را ببيننـد و آنگاه ایـن مهـم را بررسـی کننـد كه آیـا او به
تعهدات پیشـین خود عمل كرده اسـت يـا خير .ضمن آنکـه در فرآیند کار
نیـز بایـد بین طرفیـن اعتماد متقابل وجود داشـته باشـد.
بـا افزایش قیمـت ملک بهویژه در یک دهه گذشـته توانمندی سـازندگان
بـرای تبعیـت از الگـوی خرید زمین و سـپس سـاخت آن کاهـش یافت و
از آن زمـان به بعد سـازندگان به سـمت مشـارکت با مالکانـی روی آوردند
کـه خـود تخصـص فعالیتهـای سـاختمانی را نداشـتند .اما ایـن موضوع
اندک زمانی بعد با گسـتردن سـفره سـودجویی گروهی از سـازندگانی که

انـدک مایـهای از دانش مهندسـی نداشـتند به سـوژهای جدی اساسـی در
دعـاوی حقوقی و قضایی تبدیل شـد و سـکه اعتماد بـه متخصصان را نیز
از رونـق انداخت.
بـا آنچـه گذشـت بـه نظـر میرسـد جلـب اعتمـاد مجـدد مالکان جـز از
طریـق آگاهی بخشـیدن بـه این جامعه و امـکان تدبیـر در چگونگی عقد
سـازندگان "متخصص" ممکن نیسـت.
قراردادهـای اصولـی بـا
ِ
سازنده موفق؛ تجربهای شیرین
مهندس م-ر از جمله مهندسـان موفقی اسـت که امضای مشارکت وی در
ذیـل قـرارداد بـا مالکانی که به او اعتماد کردهاند ،خوش درخشـیده اسـت.
او کـه در زمینـه متـره و بـرآورده وكنتـرل پـروژه فعالیـت دارد میگویـد:
معمـو ًال كسـاني كـه ميخواهند در مشـاركت سـود بیشـتری نصیبشـان
شـود بـدون مطالعه و تحقیق در ایـن خصوص ،از طريـق بنگاه معامالتی
املاک اقـدام به تنظیم قـرارداد میکنند .وی در خصـوص چگونگی عقد
قـرارداد خـود با صاحب ملک اضافـه میکند :من پس از انجام محاسـبات
الزم ،برآوردهـا را تنظیـم ميكنـم و سـپس نسـبت به مشـاركت تصمیم
میگیـرم .بـه عنـوان يك كارشـناس هزينـه را بـرآورد ميكنم كـه چقدر
ميتوانـم بفروشـم و چقـدر سـهم مالـك ميشـود .اینگونه نيسـت كه با
هر شـرایطی و قیمتی در سـاخت مشـاركت کرده و در نهایـت به تعهداتم
عمـل نكنـم .بنابرایـن در تعهداتي كـه در قـرارداد قید میکنم مـواردی را
اضافـه میکنـم تـا مالك نیـز از این مشـارکت راضي باشـد .مثال بـرآورد
میکنـم يـك ميليـون و پنجاه تـا يك ميليـون و صد هـزار تومـان براي
هـر متـر مربـع هزينه ميكنـم و  50هزار تومـان را اضافه تـر از این مقدار
بـراي رضايت مالك زميـن اختصاص میدهم .در خصـوص كنترل پروژه
نیـز تلاش میکنـم تمامیكارهايـي را كه طـی  12ماه در قـرارداد متعهد
بـه انجـام آن هسـتم در مـدت  11ماه انجـام و به موقـع تحويلدهم.
وی ادامـه میدهـد :سـال گذشـته كـه هزينههـا افزایـش یافـت نـه تنها
سـوددهی نداشـتم بلکـه متضـرر هـم شـدم امـا بـا اینحـال كار را بـه
تعویـق نیانداختـم چـرا کـه معتقـدم سـرعت در انجام پـروژه خـود ،باعث
کاهـش هزينـه خواهد شـد .بـه انـدازه توانم كار برمـي دارم و همـان ابتدا
برنامهريـزي ميكنـم و مصالـح را همـان اول مشـخص کـرده و امـور را
مهندسـي ميكنـم.
وی يكي از مشـكالت در خصوص مشـارکت در ساخت را نداشتن شناخت
کافـی از سـوی مشـارکت کننـدگان میدانـد و میگوید :مـردم دنبال اين
هسـتند كـه بدانند سـهم آنها از سـاخت چقدر اسـت و شـریک سـازنده
چـه متـراژ مفيـدي بـه آنهـا تحويل ميدهـد .مقـررات مربوط بـه تراكم
را نمیداننـد و بنابـر ایـن هـر قـراردادي را بـدون تحقیق و بررسـي امضا
ميكنند.زیرا فقط سـود حاصل از مشـارکت در سـاخت و مسایل اقتصادی
مـورد نظرشـان اسـت ،امـا کار ما با طـرح و برنامه اسـت و از متراژ مفيدي
كـه ميتوانیـم بسـازيم با  3متـر باال و پايين براسـاس قوانين شهرسـازي
بـرآورد منطقـي انجـام ميدهيم و توقع بيشـتری ايجـاد نمي كنیم.
مهنـدس م-ر در پاسـخ بـه اینکـه يـك متقاضـي مشـاركت قبـل از عقد
قـرارداد بایـد بـه چـه نکاتـی توجه كنـد میگویـد :ابتـدا بايـد هزينههاي
سـاخت واقعـي باشـد .تعهدي كه شـریک سـازنده به مالـك ميدهد باید
براسـاس گـزارش توجيهـي باشـد علاوه بـر این حتمـا باید برنامـه زمان
بنـدي و پيـش بينـي سـرمايهگذاري داشتهباشـند .دیگـر آنکـه در هنگام
تنظیـم قـرارداد قيمـت كـف فـروش را مشـخص کنند؛ چـون مـا واحد را
مثلا بـه ازاي هر متر مربع دو ميليون و ششـصد هزار تومان ميفروشـيم
امـا دو سـه مـاه بعـد همـان ملـك با سـه ميليـون و چهارصد بـه مصرف
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كننـده ميرسـد ،اشـکال اینجاسـت کـه معمـوال بنگاههـا ايـن واحدها را
خریـداری میکننـد و مـا بـه مصرف كننـده دسترسـی نداریـم .مهمترین
موضـوع در ایـن خصـوص ،برنامـه زمـان بندي اسـت که بایسـتی کامال
مشـخص باشد.
وی سـازمان نظـام مهندسـی را مهمتریـن عامـل بـرای مقابلـه بـا ایـن
معضلات میدانـد و تصریـح میکنـد :الزمـه انجـام هـرکاری تخصص
در زمینـه مربوطه اسـت اما متاسـفانه نیمیاز مشـاركت كنندهها تخصص
الزم در ایـن خصـوص را ندارنـد .مالـکان بايد خودشـان کار را به مهندس
عمـران يـا معمـار بسـپارند و مسـووالن بنگاه حـق ندارنـد در ایـن موارد
دخالـت کنند؛ مثل آنکه نظام پزشـكي اجازه هيچگونه فعاليت پزشـكي را
بـه كسـي كه مـدارك معتبر نظام پزشـكي نـدارد نمـي دهد.
وی میگویـد :هـر  15سـال يـك زلزلـه مهيـب در ايـران رخ میدهـد؛
رعايـت نکـردن اصول سـاخت و سـازنظیر زلزله اسـت که مـا باعث وقوع
آن میشـویم و عمـر مفيد سـاختمانها را کاهش میدهیم لـذا پس از هر
 15سـال بايد شـهر و سـاختمانهای سـاخته شـده را بهدليل بد سـاختن
ً
اصلا هم متوجـه اين زلزله نميشـويم.
خـراب كنيـم و
وی بـرای حـل ايـن مشـكل پیشـنهاد میکنـد :بايـد يـك نسـخه از
قراردادهاي مشـاركت به نظام مهندسـي بـرای مشـورت و راهنمایي ارایه
شـود ضمـن آنکـه سـازنده حتمـ ًا بایـد مهنـدس باشـد و در هنـگام عقد
قـرارداد بـه جـای كارت شناسـايي گواهـي اشـتغال ارایـه دهد.
م-ر بـا تاکیـد بـر اهمیت اطلاع رسـاني در این خصوص اضافـه میکند:
بنگاهها بايد از تنظيم قراردادهايي كه بين مالك و سازنده ساختمان (کسی
کـه عضو سـازمان نظام مهندسـي نيسـت) منعقد میشـود اجتنـاب کنند.

باشـد وضع شـود.
وی ادامـه میدهـد :علاوه بـر فقـدان قانـون ،نبود يـك قـرارداد جامع و
مانـع خـود زمينـه بـروز و ظهـور اختالفـات را فراهـم میسـازد .البته اين
معضـل و مشـكل راجـع به سـاير قراردادهـا نيز وجـود دارد.
معـاون امـور اجتماعـی و پیشـگیری از جرم دادگسـتری خراسـانرضوی
ادامـه میدهـد :در قرارداد مشـاركت به دليل آنكه عمليات سـاخت و سـاز
طوالنـي اسـت اغلـب افـراد نوسـانات قيمـت مصالـح را پيـش بيني نمي
نماينـد .از ايـن رو توصيـه ميشـود از كنوانسـيون بيع بين المللـي كاال در
ايـن خصـوص الگو بـرداري شـود .ضمن آنکـه مالـك بايد قبـل از انعقاد
قـرارداد مشـاركت ،مجـري را كامـل بشناسـد و اطلاع از عملكرد سـابق
او داشـته باشـد و بـا شـناخت كافـي قـرارداد منعقد نمايـد .علاوه بر این
هماننـد قـرارداد پيـش فـروش سـاختمان ،در قراردادمشـاركت ،نيز سـهم
هريـك از مالـك و پيمانكار و ...مشـخص شـود.
مرتضـوی میافزایـد :در قراردادهـاي مشـاركت كـه مالـك با طـرف خود
منعقـد مينمايـد .حتمـ ًا ناظر و مشـاور فني حضور داشـته باشـد .حـال اين
قـرارداد ميخواهـد در واحـد مشـاورين معامالت امالك باشـد يا خـارج از
آن .بـراي جلوگيـري از بـروز خسـارت احتمالي ناشـي از تأخيـر در تحويل
هـم توصيـه ميشـود با توجـه بـه مـاده 230قانون مدنـي ضمن قـرارداد
وجـه التزام نيـز پيش بيني شـود.
حتي توصيه ميشـود در راسـتاي تشـويق مجري براي سـرعت بخشيدن
در انجام تعهداتش ،بحث تشـويق به عنوان حسـن انجام كار و تسـريع و
تسـهيل آن در قرارداد ديده شـود.
وی یـادآور میشـود :يكـي از اصولـي كه بايد پيگيري شـود ايجاد شـعب
تخصصي و ويژه در ارتباط با دعاوي ناشـي از قرارداد مشـاركت ميباشـد.
بنابـر ایـن صـرف ايجـاد شـعب ويژه مشـكلي را حـل نخواهد كـرد .بلكه
بايـد اين تأسـيس تـوأم با آموزشهـاي الزم حقوقي باشـد.

قانون جامع مشاركت
در ساخت نداریم
معـاون امـور اجتماعـی و پیشـگیری از جرم دادگسـتری خراسـانرضوی
معتقد اسـت :متأسـفانه در دهه اخير ساخت و سـازهاي بدون نظارت دقيق
و ف ّنـي رشـد قارچ گونه داشـته و نوسـان قيمـت در حوزه املاك كه غالب ًا
با رشـد و سـيرصعودي همراه بوده اسـت موجب شـده افراد نياز بيشـتري
بـه مسـكن پيـدا کنند .حال ممكن اسـت ايـن نيـاز كاذب و غيرواقعي نيز
شـياد نيز با در اختيار
باشـد .در اين شـرايط افراد سـودجو ،فرصت طلب و ّ
داشـتن سـرمايه انـدك بـا ترفندهای مختلـف از اين آشـفته بـازار نهايت
سـوء اسـتفاده را میکنند و در حقيقت همين مسـاله زمينه حس نداشـتن
اعتمـاد را در ميـان مالكان امالك و خريداران و فروشـندگان واقعي از بين
ميبـرد .ضمن اينكه سـاخت و سـازها روند و پايه اصولـي را طي نميكنند.
سـید امیر مرتضوی اضافه میکند :برای پيشـگيري از مشـكالت احتمالي
و تشـكيل نشـدن پروندههـاي قضايـي ذکـر توصيههايي ضروری اسـت.
وی میگویـد :يكـي از مهمتریـن معضلات در خصـوص مشـاركت در
سـاخت نبـود قانـون جامـع اسـت از ايـن رو پيشـنهاد ميشـود همچـون
قانـون پيـش فـروش سـاختمان ،قانونـي جامـع دربـاره عقد مشـاركت و
قراردادهـاي مرتبـط بـا آن كـه دربرگيرنـده تمامینـكات فنـي و حقوقـي
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دو معضـل مهندسـي
سـاختمان
دکتر منوچهر شـيباني دکترای مدیریت اقتصاد ،کارشـناس ارشـد مدیریت
اجرایـی ( )MBAو مهنـدس پيشكسـوت عمـران عضو شـوراي مركزي
سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان ،همچنین مدرس دورههاي آموزشی با
عناویـن اصول عمومیخدمات مهندسـی ،ایمنی ،تنظیـم قراردادها و …و
کارشـناس رسمیدادگسـتری در رشـته راه و سـاختمان و نقشـه بـرداری
میگویـد :موضوع پيش خريدها و بحث مشـاركت در سـاخت؛ دو معضلي
اسـت كـه جامعـه در بحـث مهندسـي سـاختمان بـا آن مواجه اسـت .در
خصـوص پيـش فروش سـاختمان قانـون مـدون و خوبي در سـال  89به
تصویـب رسـیده ولی متاسـفانه اجرایی نشـده اسـت و من تصـور میکنم
عـدهای منافـع خـود را در اجرا نشـدن ايـن قانون ميبيننـد در صورتی که
الزم اسـت هرچـه زودتـر آييـن نامههـاي آن نیـز تدويـن شـده و به طور
كامـل بـه مرحلـه اجرا در آيـد .چرا که با اجـرای آن از فروشهـای كاذب،
كالهبرداريهـا و مسـایل اینچنینـی جلوگیری خواهد شـد.

وی میافزایـد :در حـال حاضـر در كشـور ما مشـاركت در سـاخت به جای
آنکـه تبديـل به فعالیتی مثبت و مناسـب بـراي تامين منافـع و حقوق هر
دو طرف قرار داد؛ یعنی شـريك سـاخت و صاحب ملك هر دو سـود ببرند
تبديـل به مسـالهای شـده كه دعـاوي و اختالفـات در آن زياد اسـت و در
نتيجـه حجم پروندههـاي دادگسـتري را نیز افزایـش میدهد.
باشخصی عادي مواجهیم
مشـاركت در سـاخت شـيوه مدوني ندارد و فعالیتی فني ،حقوقي و سرمايه
گـذاري اسـت و نمي تـوان از تمامیمردم انتظار داشـت در مقام يك مدير
پـروژه داراي دانـش و تجربـه عمـل كننـد .در ایـن موضوع ما باشـخصی
عـادي مواجهیـم کـه زمینـی در اختیـار دارد و ميخواهـد از طريـق جذب
سـرمايه گـذاري آن را تبديـل بـه احسـن كنـد .این فـرد نباید به دردسـر
بيفتـد و راه او بـه مسـير دادگاههـا منتهي شـود .اولین مشـکل اين اسـت
كه سـاختار تعريف شـده اي بـراي اين موضـوع وجود نـدارد .در واقع قبل
از تصويـب قانـون پيـش فـروش سـاختمان بـراي آن نیـز قانـون مدوني
وجود نداشـت .درسـت اسـت كه خيلي از مسایل مشـاركت به اصل آزادي
قراردادهـا و توافقهـای بیـن دو طرف برمي گردد ولي يك سـري اصولي
وجـود دارد كه الزم االجرا اسـت و به ضوابـط و الزامات قانوني نياز دارد كه
حقـوق هـر دو طـرف ،نه الزاما مالك حتي ممكن اسـت شـريك سـاخت
در آن مـورد بـي مهـري قرار گيـرد .تجربيات مـن از قراردادهـاي ناموفق
متعدد در مشـاركت سـاخت ،ميگوید بخش عمدهای از اين موضوع ناشـي
از دخالـت غيـر تخصصـي و غيـر مسـووالنه بنگاههاي اطالعـات امالك
اسـت .غيرتخصصـي؛ بـراي اينكـه ایـن عـده نه تخصـص حقوقـی و نه
تخصص مهندسـي دارند و غير مسـووالنه؛ براي اينكه بعدا مسـووليتي را
حتـي در مقام داور هم كه نوشـته ميشـود نمي پذيرند .مـن پروژههايي را
ديـدهام كـه این عـده در آنهـا حتي حاضر بـه داوري هم نشـدهاند گرچه
هنـوز اسـناد ملكي كه مشـاركت كـرده بودند نیـز در بنگاه وجود داشـت.
وی خاطر نشـان میکند :شـيوه قرارداد نويسيهاي مشاركت در ساخت به
صورت بسـيار اسـفناكي ضعيف اسـت ،بخش عمده قراردادهاي مشاركت
در سـاخت از ضعف محتوايي و شـكلي شـديدي برخوردار اسـت و بندرت
در قرارداد مشـاركت در سـاخت يك سـري نهادهاي عمومي و تشكيالتی
حقوقـي ،يـا فردي آشـنا با حقوق و مهندسـی را میتوان یافت كـه قرارداد
خوبي نوشـته باشـند .معمو ًال قراردادها ايراد دارد و متاسـفانه از سـویی نیز
مجموعـه كتابهـا و سـايتهاي اينترنتي قراردادهـاي ايراددار وجـود دارد
كـه از آنها اسـتفاده ميشـود و همیـن منابع به اين مسـایل دامن ميزند.
در كنـار ايـن موضوع ،مباحث اقتصادي جامعه ،نوسـانات شـديد قيمتها،
وضعيـت ركـود تورمـي حاصـل بـر اقتصـاد و آنچـه كـه بـه تحـوالت
اقتصادي-اجتماعـي بـر ميگردد در چگونگـي اجراي ايـن قراردادها تاثير
مسـتقيم ميگـذارد .گاهـی ايـن تاثيـر بـه حـدي اسـت كـه دو طـرف يا
ادعاهـاي جديـد مطـرح ميكنند و يا اينكـه از انجام تعهدات خود ،سـر باز
ميزننـد .نكتـه ديگـر در بحث رسـيدگي بـه اين دعاوي اسـت كـه طبع ًا
بـه دادگاههـاي عـادي ارجـاع میشـود و صرفا بـا جلب نظر كارشـناس و
غالبـا پـس از مدتـی طوالني به نتيجه ميرسـد كه آن هم خسـارتهايي
را بـه طـرف زيـان ديده از اين مشـاركت وارد ميكند .به هـر حال با توجه
بـه تعـداد زیـاد دعـاوي مشـاركتي و مشـكالتي کـه در اين خصـوص در
جامعـه وجـود دارد ابتـدا ايجاد يك سـاختار تشـكيالت منظمیبـراي اين
بحـث ضروري اسـت ،ميتـوان قانون مشـاركت در سـاخت را تدوين كرد
و مثـل قانـون پيـش فروش سـاختمان ترتيبات عمومـي و كلـي را در آن
قانـون قـرار داد تـا تخلف عـدول از قـرارداد ،تخلف از قانون نیز محسـوب

شـود .دیگـر ايـن كـه نهادهـاي موثـر حقوقـي -مهندسـي ايجاد كـرد تا
موضـوع مشـاركت در سـاخت از طريـق ايـن نهادهـا تحقق پذیـرد و اين
نهادهـا بـر حسـن اجـرا و حسـن انعقاد قـرارداد و حسـن اجـراي قـرارداد
مشـاركت در سـاخت نظارت و كنترل داشتهباشـند .بنابرايـن از همان ابتدا
بایـد ایـن موضـوع بررسـي شـود كه آيـا فـرد سـازنده از منابـع وامكانات
كافـي برخـوردار اسـت یـا نـه و آنگاه قـرارداد درسـتي را تنظيـم کننـد و
سـپس نحـوه اجـرای آنرا كنتـرل كنند.
بسـیاری از مـردم عـادي كـه بـه مشـاركت در سـاخت روی میآورنـد،
هيچگونـه آشـنايي از مقـررات ملي سـاختمان ندارنـد .اگر بـه قراردادهاي
مشـاركت در سـاخت كـه در بنگاههـاي معاملات املاك نوشـته شـده
مراجعـه كنيـد ،میبینیـد کـه اصلا از ترتيبات طـرح جامع و تفصيلـي ،از
خدمـات مهندسـي كه سـازنده و ذيصالح چه کسـی باشـد ،اینکه مجري
بایـد داراي صالحيـت باشـد و یـا مقـررات ملي سـاختمان و اسـتانداردها
در آن رعايـت شـود خبـري نيسـت ،تنهـا ،يكسـري ترتيبات عـادي مالي
ثبت شـده و يكسـري هـم تعهداتي كـه ضمانت اجـرا و چگونگـي انجام
آن به درسـتي مشـخص نيسـت و بنابر ایـن اینگونـه قراردادهای ناقص
ايجـاد ادعـا ميكنـد .به نظـر من وجـود یک قانون مشـاركت در سـاخت
ضـروری اسـت تـا از طريـق اين قانـون اوال چارچـوب كلي مشـاركت در
سـاخت مشـخص شـود تا طرفين طبق اصـل آزادي قراردادهـا با یکدیگر
توافـق كننـد و باید كليـات الزم االجـراي مباحث مشـاركت در این قانون
ذکـر شـود و نهادهايـي نیـز در اين قانـون تعريف شـوند در واقـع دفاتری
مشـاركتي وجـود داشتهباشـند كـه بـه جـاي بنـگاه اطالعات املاك كه
فاقـد صالحيت مهندسـي و صالحيت حقوقي هسـتند ايـن كار را انجام و
كنترل کنند و از سـویی از ظرفيتهاي سـازمان نظام مهندسـي ساختمان
اسـتان هـم در اين خصـوص اسـتفاده كنند.
وی در ادامــه بــه نقــش ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان در ایــن
خصــوص اشــاره میکنــد و میگویــد :نقــش ســازمان از حیــث کنتــرل
خدمــات مهندســی تعریــف شــود .ولــی بخشــی از ایــن مشــکل بــه
خدمــات مهندســی بــر میگــردد ،در ایــن ارتبــاط مشــکالت حقوقــی–
اجتماعــی و مشــکالت مالــی نیــز وجــود دارد از ســویی ،انجــام نشــدن
تعهــدات و بیتوجهــی بــه حقــوق طــرف مقابــل هــم بخــش دیگــری
از ایــن مشــکالت اســت .در ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان بــه
دلیــل چارچــوب قانونــی موجــود اجــازه ورود بــه خیلــی از بخشهــا را
نداریــم امــا در صورتــی کــه اگــر در ایــن ارتبــاط نهــادی بهطــور مثــال
بــا عنــوان دفاتــر راهنمایی مشــارکت در ســاخت تاســیس شــود ســازمان
میتوانــد بــر آن دفاتــر نظــارت کنــد.
وی میگویــد :متأســفانه مــن بــه دلیــل رونــد ارتباطــات اجتماعــیام
در هــر هفتــه حداقــل از یکــی دو مــورد از ایــن مــوارد مطلــع
میشــوم کــه بــه دلیــل مشــکالت متعــددی همچــون اجــرا
نشــدن تعهــد از ســوی طرفیــن ،اختــاف بــه دلیــل کیفیــت،
گــران شــدن و ...از رونــد عــادی اجــرای کار خــارج شــده اســت.
مشارکت ،کار با ارزشی است اما
وی یــادآور میشــود :مشــارکت ،کار بــا ارزشــی اســت امــا بایــد آنرا
ســامان دهــی کــرد ،مث ـ ً
ا یکــی از ســامان دهیهــا ایــن اســت کــه
ایــن مشــارکت بایــد در چارچــوب مقــررات و ضوابــط طــرح تفصیلــی و
جامــع انجــام شــود .مــن بــه شــدت تأســف میخــورم وقتــی میبینــم
در جلســه مذاکــرات قــرارداد مشــارکت در ســاخت پیــش بینــی میکننــد
کــه مثــ ً
ا دو طبقــه تخلــف میکنیــم و پارکینــگ هــم میخریــم و
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بایسـتی بـه آنها که میسـازند بهویـژه صاحبـان زمین آگاهـی داد ،چون عـدهای وقتـی تقاضای پروانه سـاخت
میکننـد شـریکی ندارنـد مـا میتوانیم بـه وی بگوییـم که چنانچـه میخواهـد در ایـن مرحله با فردی شـریک
شـود بـا آگاهـی کامل بـه جوانـب آن اقدام کنـد و زمانـی که میخواهـد پروانـه بگیرد چگونـه باید با شـریکش
عمـل کنـد .ابتدا باید قـرارداد خـود را به درسـتی آمـاده كند ،و سـپس پروانه سـاخت بگیرد.
بــرای ایــن قانــون شــکنی برنامهریــزی میکننــد .حتــی گاهــی نیزایــن
توافقــات خــاف قانــون ،در قــرارداد مشــارکت در ســاخت نوشــته هــم
میشــود بــرای مثــال چنانچــه طــرف شــریک ســاخت اضافــه بــر طــرح
تفصیلــی یــک واحــد ســاخت و یــا تغییــر کاربــری داد بــه چــه نحــو
عمــل خواهــد شــود .ایــن عــده بــرای راههــای خــاف قانــون خــود نیــز
پیــش بینــی و تقســیم ســهم میکننــد و ایــن موضــوع بســیار تأســفبار
اســت و همیــن مســاله تمامیاســناد و هویــت شــهری را بــه ســوی
ســود جویــی و خریــد و فــروش ســوق میدهــد و دیگــر آثــاری از طــرح
تفصیلــی و جامــع باقــی نمیمانــد .بایــد پرســید کــه اگــر قــرار اســت
ایــن طرحهــا مــورد تــاراج عــدهای ســودجو قــرار گیــرد چــرا تصویــب
میشــود؟ و چــرا بــرای آن هزینــه میشــود! تاریــخ و آینــدگان ماچگونــه
در مــورد مــا قضــاوت خواهنــد کــرد .شــهرها پــر از آلودگــی هــوا و
آلودگــی صوتــی و آلودگــی دیــداری شــده اســت و ســرانههای فضــای
ســبزمان بــه جــای اینکــه ارتقــا پیــدا کنــد هــر روز کمتــر میشــود.
ترافیـک ،آلودگـی هـوا ،کمبـود فضای سـبز بـر زندگی مـا تاثیـر روحی و
روانـی میگـذارد و باعـث شـیوع بیماریهـای جسـمیزیاد میشـود پس
چـرا بـه فکـر نیسـتم و همـه چیـز را در چارچوب پـول میبینیم.
نه تنها درمشـارکت سـاخت بلکـه در بخشهای دیگر نیز بـه هیچ عنوان
شـهرداری نباید اجازه خالف سـاختمانی بدهد .این که شـهر را بفروشـیم
و با فروشـش آن را اداره کنیم بیشـتر به طنزی شـبیه اسـت که در کشـور
ما دیده میشـود.
چند توصیه:
وی میگویــد :بــه کســانی کــه ملــک یــا ســاختمان فرســودهای در
اختیــار دارنــد و میخواهنــد آن را بازســازی کننــد امــا ســرمایه الزم
را ندارنــد توصیــه میکنــم در انتخــاب شــریک ســاخت بســیار دقــت
کننــد و ســپس بــا پــرس و جــو و شــناخت کافــی بــرای انعقــاد چنیــن
قــراردادی اقــدام کننــد .مــن مــواردی را ســراغ دارم کــه وقتــی از صاحــب
ملکــی ســوال کردهایــم کــه چــرا بــا فــردی کــه قب ـ ً
ا ســابقه مثبتــی
نداشــته اســت یــا کیفیــت ســاخت ســاختمانهای او خــوب نبــوده و
نشــان میدهــد کــه در یــک پــروژه دیگــر تعهداتــش را انجــام نــداده
قــرارداد بســته ایــد ،گفتهانــد فــان بنــگاه معامــات امــاک ایــن فــرد
را معرفــی کــرده و مــا هــم بــه اعتمــاد ایــن بنــگاه ،پذیرفتیــم .اماهمــان
بنــگاه معامــات حاضــر نیســت قدمیبــرای حــل مشــکالت پیــش آمده
بــردارد .بنابرایــن بایــد بــا یــک بررســی بســیار دقیــق و جامــع شــریک
ســاخت را انتخــاب کــرد؛ شــریکی کــه تــوان مالــی و تــوان اداره ســرمایه
را داشــته باشــد و قــرارداد مشــارکت در ســاخت را نیــز مدیریــت کنــد.
اگــر مشــکالتی وجــود دارد و اگــر موضــوع بــه بــن بســت میرســد در
همــان ابتــدا تکلیــف قــرارداد را روشــن کننــد و قــراردادی درســت و
دقیــق بــا مشــورت افــرادی کــه تســلط کافــی در مباحــث حقوقــی و نیــز
مهندســی مربــوط بــه ایــن موضــوع دارنــد تنظیــم کننــد .پیــش بینیهــا
و برنامههــای خــود را آرمــان گرایانــه تنظیــم نکننــد بلکــه بگونــهای
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بــه موضــوع بنگرنــد کــه بــا شــرایط موجــود قابــل وصــول و دسترســی
باشــد .بــه هیــچ وجــه حاضــر نشــوند کــه بــا نقــض ضوابــط شهرســازی
و مقــررات ملــی ســاختمان بــه منابــع مالــی و ســود دسترســی پیــدا کنند
کــه ایــن موضــوع گرچــه ظاهــراً ســود اســت امــا در حقیقــت ،ضــرری
اســت بــه خــود آنهــا ،کشورشــان و هموطنانشــان.
ایــن مســایل بــرای کســانی کــه بــه عنــوان شــریک ســاخت وارد میدان
میشــوند نیــز وجــود دارد البتــه آنهــا در انتخــاب شــریک خــود بــه
عوامــل دیگــری توجــه میکننــد مثــ ً
ا موقعیــت ملــک کجاســت،
نقش ـههایی کــه بــرای آنهــا صــادر میشــود چــه مشــخصاتی دارد و
یــا اینکــه میــزان فــروش واحدهــا بــه ســرعت اتفــاق افتــد تــا ســرمایه
را بــه ســرعت برگشــت دهــد .آنهــا بایــد میــزان پایبنــدی طــرف مقابل
را بــه اصــول اخالقــی و تعهــدات قــراردادی بررســی کنند .ضمن ًا پایشــان
را بــه انــدازه گلیمشــان دراز کننــد یعنــی درحــد تأمیــن منابــع مالــی کــه
بهصــورت نقــدی میتواننــد از طریــق تســهیالت بانکــی و یــا پیــش
فــروش بــه دســت آورنــد .نبایــد ســنگ بزرگــی رابــر دارنــد کــه در میانــه
راه هــم خودشــان و هــم طــرف مقابلشــان بــا مشــکل مواجــه شــوند.
سـعی کننـد شـرکای سـاخت را از میـان مهندسـان انتخـاب کننـد تـا با
اجرای تمامیمراحل مهندسـی ،طراحی و اجرای درسـت ،توسـط سـازنده
و یـا مجـری دارای صالحیـت و رعایـت همـه مقـررات ملی سـاختمان و
ضوابـط ایمنـی و ضوابط شهرسـازی الگویی برای سـاخت و سـاز کشـور
بـه وجـود بیاورند .دیگـر نمیتوان از مهندس انتظار داشـت بـه اندازه یک
شـریک سـاخت فاقـد دانش فنـی کار کند .مـن هیچ منعـی نمیبینم که
شـریک سـاخت ،به دنبال سـود نباشـد؛ حتم ًا باید در پی سـود باشـد .این
کار ،یـک فعالیـت اقتصـادی اسـت ولـی نه کسـب و کاری کـه به قیمت
مسـموم شـدن خون هـم وطنانمان تمام شـود .نـه به قیمت آنکـه به هر
شـکل و بـا هـر تدبیری آثـار زیانباری را در حال و آینده شـهر و کشـور بر
جـای بگذاریـم تـا بخواهیم چند میلیـون تومان سـود از این مشـارکت به
دسـت بیاوریـم .ابتـدا باید چنین انگیـزهای را از خـود دور کنند و هر چیزی
را بـه هـر شـکل و به هـر صورت نسـازند و هر چیـزی را تحویـل ندهند،
سـاختمان بیکیفیت نسـازند .در فلسـفه  TQMبحثی اسـت که میگوید
انسـان کسـی اسـت که جنس بد تحویل نمیگیـرد ،جنس بد نمیسـازد،
جنـس بـد تحویـل نمیدهـد .یـک شـریک سـاخت مؤمـن و با ایمـان و
حرفـهای و معتقـد بـه اصـول اخالقـی و اجتماعـی هرگز سـاختمان بدی
نمیسـازد و اگـر سـاختمان بدی هم سـاخته شـد آنـرا تحویـل نمیدهد،
مصالـح و فـرآورده بـد هـم تحویـل نمیگیـرد .سـازنده ما باید بـا کیفیت
معـروف شـود تـا روزی بگوینـد سـاختمانهایی کـه آقـای الـف سـاخته
بهتریـن سـاختمانهای ایـن شـهر اسـت .البتـه در حال حاضـر نیز چنین
کسـانی وجـود دارند اما متاسـفانه تعدادشـان محدود اسـت.
کسـانی کـه سـاخت و سـازها را با رعایـت تمام ضوابـط الزامـیو ضوابط
اخالقـی بـه انجام میرسـانند سـاختمانهایی با عمـری باال میسـازند و
چون در چارچوب ضوابط شـهرداری و مقررات ملی سـاختمان و مهندسـی
اصولی سـاخته شـده اسـت ضرر و آسـیبی برای جامعـه ندارد.

تاریــخ و آینــدگان ماچگونــه در مــورد مــا قضــاوت خواهند کرد .شــهرها پــر از آلودگــی هــوا و آلودگی صوتــی و آلودگی
دیــداری شــده اســت و ســرانههای فضــای ســبزمان بــه جــای اینکــه ارتقا پیــدا کنــد هــر روز کمتر میشــود.
ترافیـک ،آلودگـی هـوا ،کمبـود فضای سـبز بـر زندگی مـا تاثیـر روحـی و روانی میگـذارد و باعـث شـیوع بیماریهای
جسـمیزیاد میشـود پـس چـرا بـه فکر نیسـتم و همـه چیـز را در چارچـوب پـول میبینیم.

چرا اختالف؟!
رئيـس شـوراي انتظامـي سـازمان نظـام مهندسـي سـاختمان خراسـان
رضـوي در خصـوص چرایـی اختالفاتـی کـه در مشـارکت در سـاخت رخ
میدهـد میگویـد :دلیـل عمده ایـن اختالفها نـه به مهنـدس ناظر و نه
به محاسـب مربوط اسـت؛ بلکه موضـوع به دعوای دو شـریک با یکدیگر
برمیگـردد؛ دو شـریکی کـه چـون نمیتوانند بـا یکدیگر نـزاع کنند توپ
را بـه زمین مهنـدس ناظـر میاندازند.
مهنـدس عطایـي در توضیـح این موضـوع میافزاید :صاحب زمینـی را در
نظـر بگیریـد کـه برای انجـام کار خود ،گـروه خاصی از مهندسـان ناظر را
انتخاب کرده اسـت اما پس از مشـارکت ،شـریک سـازنده ،گـروه دیگری
از مهندسـان ناظر کم توجه را وارد فرآیند سـاخت میکند و اینجاسـت که
وقتـی صاحـب زمین متوجه سـاخت کار بهصورت غیر اسـتاندارد میشـود
بـه جـای شـکایت از شـریک خـود ،از مهنـدس ناظـر شـکایت میکنـد.
جالـب آنکـه دیده شـده این عده حتـی اجازه ورود کارشـناس مـاده  27به
داخـل سـاختمان را برای بررسـی موضـوع نمیدهند.
گاهی نیز قراردادی میان دو طرف منعقد میشود تا بر مبنای آن مث ً
ال
واحدهای ساخته شده به نسبت مساوی بین آنها تقسیم شود ،اما پس از
مدتی صاحب زمین به دلیل تورم احساس میکند متضرر شده است و همين
موضوع یعنی احساس مغبون شدن منشا بروز اختالفات ريشه دار ميشود؛
چون یک طرف قرارداد گمان میکند هزینههای ساخت با افزايش قیمت
زمین تناسب ندارد.
وی ادامه میدهد :قراردادهایي كه بين مالك زمين و سازنده منعقد میشوند
از لحاظ حقوقی غیر فنی است ،و چون پایه و اساس درستی ندارد بنابراین
مشکل ساز ميشود به همین دلیل به مسووالن سازمان پیشنهاد دادهایم که
قراردادهایی بهصورت اصولي توسط سازمان یا نماینده دادگستری در شورای
انتظامیتهیه شود .اما آنها میگویند چون این قراردادها خصوصی است
کمتر میتواند اثر گذار باشد یعنی به دلیل آنکه ممکن است نوع قرارداد نظر
آنها را تامین نکند ،نمیتوان طرفین را مجبور به پذیرش این قراردادها نمود،
تنها میتوان آنها را راهنمایی کرد .یکی از راههای موجود در این خصوص
نیز "آموزش" است؛ یعنی با برپایی کالسهایی برای كارفرمايان در سازمان
نظام مهندسی ،این توضیحات را ارایه داد که اگر قصد مشارکت دارید باید
به چه نکاتی توجه کنید یا اگر قصد دارید به عنوان صاحب زمین با کسی
شریک شوید به متن قراردادها بیشتر توجه کنید و یااز فرمهای پیش فرض
استفاده کنید تا با این مشکالت در آینده مواجه نشوید ،یا اینکه بهعنوان

صاحب زمین این موضوع را مشخص کنید که سازنده حق ندارد مهندسان
ناظر را تغییر دهد و دیگر آنکه باید به دستورات مهندسان ناظر عمل شود.
اگر این مسایل قبل از مشارکت رعایت و در قراردادهاعنوان شود تا حدودی
اختالفات کم تر خواهد شد.
وی اضافـه میکنـد :برخـي اوقات کسـانی کـه اقـدام به سـرمايه گذاري
میکننـد ،حرفـهای شـده انـد ،ومنافـع خودشـان را در نظـر میگیرنـد نه
منافـع شریکشـان را و چـون صاحـب زمیـن خـودش اطالعـات کافـی
نـدارد متضـرر میشـود .در صورتـی که اگـر چنين افـرادي زمین خـود را
بهفروش برسـانند و سـاختمانی که مطمئن ساخته شـده را خریداری کنند
منافـع بيشـتری را بـه دسـت میآورنـد ضمـن آنکه دیگـر نـه دعوایی در
بیـن اسـت و نه استرسـی.
رئيس شـوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي سـاختمان خراسان رضوي
تاکیـد میکنـد :مـا نمیتوانیم به عنـوان شـورای انتظامیتنها مهندسـان
را جریمـه کنیـم ایـن اقـدام جـز اینکه ممکن اسـت بـه تنبیه چنـد نفر و
یـا متعهد شـدن آنهـا برای آنکـه خالفی انجـام ندهند منجر شـود تاثیر
دیگـری نـدارد؛ چـون عمومیت پیدا نمیکنـد و غیر از خـود او و چند نفر از
اطرافیـان وی فـرد دیگـری از عواقب ایـن کار مطلع نمیشـود .ما همواره
در شـورای انتظامیدقایقـی بـا کسـی کـه از او شـکایت شـده صحبـت
میکنیـم و بـه وی آگاهـی میدهیـم .بـه مهنـدس میگوییـم حرمت تو
باالتـر از این اسـت که کسـی که یـک بار میخواهد سـاختمان بسـازد از
تو شـکایت کنـد بنابر این بگونـهای عمل کنید تا دیگران همیشـه به دید
احترام به شـما نگاه کنند .به او میگوییم شـما با محکوم شـدنتان جامعه
مهندسـی را زیـر سـوال میبریـد .سـعی میکنیم بیـش از آنکـه محکوم
کنیـم آمـوزش دهیم .حتـی در بعضی موارد وقتی مهندسـمان را نصیحت
کردهایـم شـاکی میگویـد هـدف مـن همیـن بـود که ایـن آقایـان متنبه
شـوند و دیگر مسـایل فیصله پیـدا میکند.
مهندس عطایي اضافه میکند :بایستی به آنها که میسازند بهویژه صاحبان
زمین آگاهی داد ،چون عدهای وقتی تقاضای پروانه ساخت میکنند شریکی
ندارند ما میتوانیم به وی بگوییم که چنانچه میخواهد در این مرحله با
فردی شریک شود با آگاهی کامل به جوانب آن اقدام کند و زمانی که
میخواهد پروانه بگیرد چگونه باید با شریکش عمل کند .ابتدا باید قرارداد
خود را به درستی آماده كند ،و سپس پروانه ساخت بگیرد .وقتی پروانه نگرفته
باشید قرارداد جنبه قانونی پیدا نمیکند .ما آمادگي داريم متن قرارداد را تنظیم
کنیم و به آنها ارایه دهیم و بگوییم بهترین قراردادی که ميتوانيد از آن
استفاده کنید اینگونه است.
نکته جالب تر اینکه شرکای ساخت حرفه ای بهمحض مشارکت وقتی
میخواهند مهندسان ناظر را تعویض کنند(البته قبل از شروع کار) سعی میکنند
از مهندسان جوانی که تازه شروع به کار نمودهاند و هنوز مسلط بر مقررات
نیستند استفاده میکنند و مشخص است که در اینگونه مواقع هر کار دلشان
میخواهد انجام میدهند و تایید مهندسان ناظر را هم حتی در بعضی مواقع با
تهدید اخذ میکنند و ضرر آن مستقیم ًا متوجه صاحب زمین میشود و در نهایت
شکایت ضرر دیده به مراجع ذیربط و روز بهروز افزایش پروندههای شکایت.
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| گفت وگو |
مهندس روحانی رئیس سازمان بسیج
مهندسین خراسان رضوی تشریح کرد:

فعالیتها 
ی
سازمانبسیجمهندسین
خراسانرضوی
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مهنـدس روحانـي رئيـس سـازمان بسـيج مهندسـين خراسـان رضـوي
گزارشـی از عملكـرد ايـن سـازمان را ارایـه کـرد.
محمدروحانــي بــه ضــرورت شــکلگیری بســیج و ضــرورت حضــور آن
در عرصههــای مختلــف جامعــه اشــاره کــرد و گفــت :بــا تدبیــر معمــار
کبیــر انقــاب ،بســیج بیســت میلیونی بــرای بیمه نمــودن ایــن انقالب و
نظــام پــا بــه عرصــه جهــاد گذاشــت تــا آنکه ایــن شــجره طیبه توانســت
نقــش و تأثیــر وجــودی خــود را در تمامیصحنههــا بهویــژه در دوران
هشــت ســال دفــاع مقــدس بــه ظهــور برســاند ،همچنیــن در ســالهای
پــس از دفــاع مقــدس و در زمانــی کــه عرصــه ســازندگی بــه عنــوان
محــور فعالیتهــای ایــن نظــام قــرار گرفــت.
وی افــزود :خــاء ناشــی از نبــود انســجام نیروهــای متخصــص کــه
در طــول دهــه اول انقــاب و بــه ويــژه روزهــای جنــگ تحمیلــی
منشــاء خدمــات و فعالیــت چشــمگیر و خارقالعــاده بودنــد بــه خوبــی در
صحنههــای اجتماعــی و مدیریتــی کشــور محســوس و آشــکار شــد .بــا
درک ایــن نقصــان و ضــرورت حفــظ و دفــاع از ارزشهــا و دســتاوردهای
انقــاب اســامیو ترویــج فرهنگ و تفکر بســیجی و انســجام مهندســان
متعهــد و کارآمــد در تشــکلی بــه نام ســازمان بســیج مهندســین در ســال
 76فراهــم آمــد .ایــن ســازمان بــرای ایجــاد فضــای مناســب ،بــا یــک
برنامــه منظــم و پویــا بســیجیان متخصــص ،افــراد متعهــد و کارآمــد
کشــور و نظــام را شناســایی و ســاماندهی کــرده و بــا ایجــاد هماهنگــی
ایــن هســتهها را در یــک مســیر واحــد قــرار داده اســت و كانونهــاي
بســيج مهندســين بــا هــدف بــه هــم پیوســتن نیروهــای متخصصــی
کــه بتــوان بــا ایجــاد بســتری الزم از تــوان آنهــا در مســیر اعتــای
کشــور و تمــدن پویــای اسالمیاســتفاده نمــود؛ تشــكيل شــده اســت .بــه

دنبــال ايــن ابــاغ نخســتين كانــون بــا عنــوان كانون بســيج مهندســين
شــهيد شــريف الحســيني مشــهد در خراســان رضوي تاســيس شــد .الزم
بــه ذکــر اســت کــه تــا کنــون  16کانــون در ســطح اســتان شــروع بــه
فعالیــت کردهانــد.
وی اظهـار امیـدواری نمـود همراهی و همفکری مهندسـان متعهد در این
كانـون ،حضـور مفیـد و مقتدرانه در صحنههـای سـازندگی و فعالیتهای
صنفـی را فراهـم سـاخته و زمینـه جهشـی موثـر در سـازندگی کشـور را
فراهم سـازد.
وی در ادامـه بـه فعالیتهای فرهنگی ،اجتماعی و انجمن مهندسـین خیر
اشـاره کـرد و گفت :یکـی از این برنامههـا برپایی مراسـم هیأت فرهنگی
مذهبی مهندسـین در قالب طرح صالحین اسـت که یکشـنبه اول هر ماه
پـس از نماز مغرب در مسـجد قبا و با مشـارکت تمامیسـازمانهای نظام
مهندسـی سـاختمان ،کشاورزی ،معدن و بسیج مهندسـین برگزار میشود.
این مراسـم با حضور سـخنرانان کشـور و اسـتان همچون اسـتاد قرائتی،
پناهیـان ،راشـد یـزدی ،دهنـوی ،نقویـان ،علـم الهـدی و مهندسـان
شـرکتکننده در جلسـات برگـزار میشـود.
وی افـزود :برگـزاری اردوهـای جهـادی بسـیج سـازندگی بـا هـدف رفع
محرومیت و برنامهریزی بهمنظور اشـتغال خرد در سـطح روسـتاها بخش
دیگری از فعالیتهای فرهنگی ،اجتماعی این مجموعه را تشکیل میدهد.
در سـوابق این فعالیتها بازسـازی و نوسـازی روسـتاهایی مانند روسـتای
نیـزار در شهرسـتان فریمان ،روسـتای کدکن در شهرسـتان تربت حیدریه
و روسـتای علـی آباد درگز مشـاهده میشـود .برگـزاری اردوهـای راهیان
نـور کـه تابسـتان و زمسـتان هر سـال بهمنظـور بازدیـد از مناطق جنگی
غـرب و جنـوب برگـزار میشـود و نیـز اردوهـای فرهنگـی در ییالقـات
اطراف مشـهد مانند اخلمـد ،گلمکان و اردوکـن کالت از دیگر برنامههای
فرهنگی اسـت.
برگـزاری برنامههـای ملـی و مذهبـی ،حضـور در راهپیماییهـا
ومناسـبتهای ملـی ،برگـزاری مشـترک بزرگداشـت روز مهندسـی بـا
حضـور تمامیسـازمانهای نظام مهندسـی سـاختمان ،کشـاورزی ،معدن
و بسـیج مهندسـین ،همـکاری و هماهنگـی بـا انجمـن مهندسـین خیـر
بهمنظـور کمـک بـه سـاخت مسـاجد ،حسـینیه هـا ،درمانگاههـا و مراکز
نگهـداری ایتـام و خانههـای محرومان و همـکاری و هماهنگی با انجمن
خیرین مسـجد سـاز شـامل طرح احداث مسـاجد اسـتاد قرائتی و مهندس
بنیهاشـمینماینده مـردم مشـهد در سـطح شهرسـتان مشـهد بخـش
دیگـری از برنامههـای بسـیج مهندسـین بـوده اسـت.
روحانـي همچنین در تشـریح فعالیتهـای علمی ،پژوهشـی و کار آفرینی
گفـت :تشـکیل انجمـن آمـوزش و اشـتغال بـا هـدف آمـوزش مباحـث
کاربردی مهندسـی به افراد جویای کار و معرفی افراد و چهرههای شـناخته
شـده بـرای اشـتغال در مراکـز و سـازمانهای مرتبـط و نیز پرداخـت وام
اشـتغالزایی بـرای ایجاد شـغل و رونـق تولید در راسـتای اقتصاد مقاومتی
ابالغـی سـازمان بسـیج مسـتضعفین از برنامههـای این مجموعه اسـت.
وی همچنیـن به تشـکیل مرکـز حمایت و هدایـت از طرحهای تحقیقاتی
انرژی با پشـتیبانی معاونت علمیو پژوهشـی بسـیج در دانشـگاه فردوسی
و نیز تشـکیل مرکـز حمایت و هدایت از طرحهای تحقیقاتی با پشـتیبانی
معاونـت علمـیو پژوهشـی بسـیج در ایـن دانشـگاه اشـاره کـرد و گفت:
برپایـی همایشهـای مختلـف علمیکاربـردی مهندسـی با امتیـاز تمدید
و ارتقای پایه مهندسـی برای اعضاء سـازمان با تخفیف بسـیج مهندسـین
بخشـی از فعالیتهای بسـیج مهندسـین است.
رئيـس سـازمان بسـيج مهندسـين خراسـان رضـوي خاطـر نشـان کـرد:

اعضـای سـازمان نظـام مهندسـی میتواننـد بـرای عضویـت و یـا اطالع
از برنامههـای بسـیج مهندسـین بـه آدرس کانـون بسـیج مهندسـین
مشهد(شـهید شـریف الحسـینی )واقع در بلوار خیام -خیام  -35ساختمان
شـهرداری منطقـه  1و یـا به دفتر واقـع در نبش راهنمایی  ،25سـاختمان
شـماره  3سـازمان نظام مهندسی ساختمان خراسـان رضوي مراجعه کنند.
تقویم همایشهای آموزشی سال  92سازمان بسیج مهندسین
خراسانرضوی
با همکاری استانداری خراسانرضوی و سازمان نظام مهندسی ساختمان
خراسانرضوی
تاریخ

نامهمایش/کنفرانس

مخاطبان

مدت
همایش

 30آبان

آشنایی با مبحث  18مقررات ملی ساختمان

همه رشته ها

نیمروز

 14آذر

اشکاالت رایج در اجرای ساختمانهای فلزی
و بتنی

عمران

یکروز

 28آذر

تاسیسات مکانیکی استخر ،سونا ،جکوزی و
مجموعههای آبی

مکانیک

یکروز

 5دی

حقوق مهندسی و حرفه ای

همه رشته ها

نیمروز

 19دی

نورپردازی داخلی و خارجی در ساختمان

معماری و برق

نیمروز

 3بهمن

معیارهای انتخاب سیستم گرمایش و
سرمایش مناسب برای ساختمان

مکانیک

نیمروز

 17بهمن

تاسیسات برقی ساختمانهای بلند

برق

یکروز

 5اسفند

اصول و معیارهای معماری اسالمیو ایرانی

همه رشته ها

یکروز

 15اسفند

آسیب شناسی منظر و نمای شهری

معماری وشهرسازی
وعمران

یکروز

مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات مدیریت راهبردی
انرژی بسیج مهندسین عمران استان خراسان رضوی
بــه منظــور كمــك بــه رفــع نيازهــاي پژوهشــي و فنــاوري
كشــور از طريــق ســازماندهي تــوان فعــال و بالقــوه علمــي
متخصصــان ،محققیــن ،اســاتید ،دانشــجویان و اقشــار دانــش
ور بســيجی و رصــد نيازهــا و انجــام تحقيقــات و حمايــت از
اجــراي پژوهشهــاي كاربــردي و توســعه اي ،در راســتاي
نيازمنديهــاي تخصصــي جامعــه و همچنيــن شــكوفايي هــر
چــه بيشــتر اســتعدادهاي جامعــه مخاطــب در عرصــه دانــش
و فنــاوري از طريــق هدايــت و حمايــت هدفمنــد مبتكــران،
مخترعــان و محققــان و تســهيل ارتبــاط ،جــذب و بهــره برداري
از ايــن اســتعدادها در بخشهــاي صنعتــي فعــال كشــور ،مركــز
هدايــت و حمايــت از تحقیقــات مدیریــت راهبــردی انــرژی
بســیج مهندســین عمــران خراســان رضــوی كــه بــه اختصــار
مهتــا ناميــده ميشــود ،تاســيس شــده اســت.
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| مقاله | عمومی

روز جهانی کاهش اثرات
بالیایطبیعی

ابوالقاسم باغبان نژاد
مشاور شهردار و مدیر ساماندهی و مهندسی بحران شهرداری مشهد
کیوان بینا
استادیار دانشگاه و مشاور مدیریت بحران سازمان نظام مهندسی
ساختمان خراسانرضوی
امیر عزیزی
رئیس گروه برنامهریزی و هماهنگی مدیریت بحران شهرداری مشهد
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 در تاریخ  22دسامبر سال  1989میالدی مجمع عمومیسازمان ملل متحد
طی قطعنامه شماره  246/44دومین چهارشنبه ماه اکتبر هرسال را كه
مصادف با زلزله بزرگ كانتو در ژاپن ميباشد (در اين زلزله بيش از 140000
نفر جان باختند) ،به عنوان روز جهانی بالیای طبیعی اختصاص داد .این
رویداد به مدت دو دهه به همین منوال برگزار گردید تا مجمع عمومیسازمان
ملل تصمیم گرفت مراسم ساالنهای را به عنوان وسیلهای برای ترویج
فرهنگ جهانی کاهش اثرات بالیای طبیعی ،از جمله پیشگیری ،کاهش
خطرات و آمادگی حفظ نماید .نهایتا ،در  21دسامبر  2009این مجمع طی
قطعنامه شماره  200/64روز  13اکتبر ( 21مهر ماه) را رسما انتخاب و عنوان
آن را به روز جهانی کاهش اثرات بالیای طبیعی تغییر داد .از آن سال تا کنون
هر سال در این روز به موضوعی ویژه پرداخته میشود .هدف از يادآوري و
بزرگداشت اين روز جلب نظر و توجه عمومي مردم و مسووالن به مخاطرات
ناشي از وقوع پديدههاي طبيعي مانند زلزله ،سيل ،طوفان ،خشكسالي و
نظاير آن ،شناسايي عوامل پيشگيري و كاهش خسارات ناشي از آن و
گسترش فرهنگ ايمني در جامعه است .ارتقاء دانش و آگاهيهاي عمومي از
يكسو و نظارت دقيق مديريت شهري بر اجراي قوانين و ممانعت از عوامل
خطرساز به ميزان قابل توجهي در كاهش اثرات بالياي طبيعي موثر است.
موضوع این روز در سال  ۲۰۱۳از سوی سازمان ملل متحد « معلولیت و
بالیای طبیعی » نامگذاری شده است .معلولین یکی از حاشیهایترین اقشار
در جامعه بوده و وقوع بالیای طبیعی میتواند آنها را با مشکالت عدیده
جدیدی مواجه سازد چراکه در هنگام وقوع بالیای طبیعی ،معلولین کمتر از
سایرین مورد توجه قرار میگیرند .در حال حاضر در سراسر دنیا بیش از ۱
میلیارد معلول زندگی میکنند که یک پنجم کل جمعیت جهان را تشکیل
داده و این روز فرصتی برای آنها فراهم مینماید تا به طرح نظرات و

نیازهای خود در خالل و بعد از وقوع بالیای طبیعی بپردازند.
در این راستا سازمان غیردولتی  Step Upاز سال  ۲۰۱۱ایجاد شده و
تا  ۲۰۱۵به بررسی گروههای مختلف آسیبپذیر در مقابل بالیای طبیعی
از جمله کودکان و جوانان ( ،)۲۰۱۱زنان و دختران ( ،)۲۰۱۲معلولین
( )۲۰۱۳و سالمندان ( )۲۰۱۴میپردازد .در سال  ۲۰۱۲موضوع «زنان و
دختران ،مددکاران نامرئی بالیای طبیعی» عنوان این روز بود .زنان به دلیل
مسوولیتهای خانوادگی در قبال فرزندان و سایرین ،بیشتر در آستانه آسیب
در هنگام وقوع بالیا بوده و پس از وقوع نیز بیش از هر کسی در تالش
برای بازسازی زندگی و مراقبت از خانواده هستند .طبق آمار سازمان بهداشت
جهانی ،حدود  ۱۰درصد معلولین و افراد دارای ناتوانی جسمیدر جهان را
زنان تشکیل میدهند .این میزان در کشورهای توسع ه نیافته و فقیر به
دوسوم جمعیت معلولین میرسد که  ۷۰درصد آنها درمناطق روستایی
زندگی میکنند .براساس اطالعات سازمان ملل ،زنان معلول بیش از مردان
معلول مورد تبعیض و بیتوجهی در زمینه حقوق و خدمات مختلف قرار دارند
به طوری که آمار مرگ و میر دختران ناتوان و معلول بیش از پسران است.
به این جهت ،شعار سال جاری میتواند در امتداد شعار سال گذشته این روز،
برای زنان معلول نیز مورد بررسی قرار گرفته شود.
در کشور ما با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی و مخاطرات غالب در پیشینه
تاریخی ،روز جهانی کاهش اثرات بالیای طبیعی بنا بر تصويب شوراي
فرهنگ عمومي ،روز ملي ايمني در برابر زلزله و بالياي طبيعي نامگذاری
گردید .همچنین همزمان با این تاریخ ،هفتهای به نام هفته کاهش اثرات
بالیای طبیعی نامیده شد که در آن کلیه دستگاههای مرتبط ،بخشی از
فعالیتهای خود را در معرض نمایش عموم گذاشته و با برگزاری مانورها،
همایشها و نمایشگاهها سعی در آگاهی دادن به مردم و باال بردن سطح
میزان دانش و آمادگی آنان مینمایند.
کالن شهر مشهد با توجه به شرایط خاص زمین شناسی ،وجود
گسلهای فعال در اطراف شهر و وجود بارگاه ملکوتی ثامن الحجج (ع) که
هر ساله پذیرای بیش از بیست میلیون زائر از خیل عظیم مشتاقان آن
حضرت میباشد ،در کنار افزایش ساخت و سازهای شهری در سالهای
اخیر ،مسوولیتی دو چندان بر دوش مدیران این شهر بهویژه در زمینه
رویارویی با بالیای طبیعی گذاشته است و نیازمند برنامهریزی دقیق
در راستای آمادگی برای بروز حوادث و کاهش خسارات ناشی از بالیا
است .در این بین یکی از مهمترین مقولههای موثر در مدیریت بحران،
باال بردن سطح آمادگی مدیران ،اقشار جامعه و ارتقاء تجهیزات است.
شهرداری مشهد نیز از بدو تاسیس مدیریت ساماندهی و مهندسی بحران
در بدنه خود ،همه ساله با برنامهریزی و استفاده از توان کلیه بخشها و
مدیریتهای زیر مجموعه ،به عنوان یکی از پیشگامان این عرصه در سطح
استان و گاها سطوح ملی توانسته به جایگاه مناسبی در بین دستگاههای
بحران مدار دست یابد .به گونهای که کلیه برنامههای این هفته حول محور
مدیریت بحران شهرداری و با نظرات و پیشنهادات آن انجام میپذیرد.
از سوی دیگر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسانرضوی به
عنوان بزرگترین انجمن تخصصی غیردولتی و متولی فنی و تخصصی
ساخت و سازهای شهری در کنار شهرداری مشهد فعالیتهای تخصصی
ویژهای در زمینه مدیریت بحران و کاهش خطرپذیری بالیا انجام داده است.
این فعالیتها بهویژه از سال جاری و بهدنبال عقد تفاهم نامه با سازمانهای
بینالمللی متولی مدیریت بحران نظیر دفتر کاهش اثرات بالیای طبیعی
سازمان ملل متحد ( )UNISDRو مجمع جهانی ریسک (،)GRF
شتاب بیشتری به خود گرفته است .سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
خراسانرضوی با بیش از  23000عضو متخصص در هفت رشته مهندسی

بنا به تعهد حرفهای و وظیفه ذاتی خود پتانسیل باالیی در زمینه کاهش اثرات
بالیا و ساختن شهری ایمن و تاب آور در مقابل بالیای طبیعی دارد.
در هفته کاهش اثرات بالیای طبیعی در سال جاری نیز بنا به سنوات گذشته
مدیریت ساماندهی و مهندسی بحران شهرداری مشهد و همچنین سازمان
نظام مهندسی ساختمان استان خراسانرضوی ،برنامههای ویژهای را در
بخشهای مختلف آموزشی ،اطالع رسانی و مانور براساس جداول ارسالی
از وزارت کشور و برخی موارد فراتر از آن ارایه نمودند که خالصهای از آنها
به شرح ذیل میباشد:
برگزاری نشست خبری توسط مدیریت بحران شهرداری مشهد در مورخ
 .92/7/17به منظور اطالع رسانی در خصوص اقدامات شهرداری مشهد در
سطح استانی و ملی و فرهنگ سازی عمومیدر ایام هفته ،نشست خبری با
حضور خبرنگاران محلی و استانی برگزار گردید.
افتتاح هشتمین پایگاه چند منظوره مدیریت بحران مشهد در محدوده
شهرداری منطقه  12با حضور سرپرست شهرداری مشهد ،فرماندار مشهد،
مدیران شهری و استانی در مورخ  .92/7/18در حاشیه این افتتاحیه ،مانور
فراخوان تجهیزات و پرسنل شهرداری مشهد و برخی مانورهای اجرایی از
پیش تعیین شده ،برگزار گردید.
برگزاری سومین دوره آموزشی مدیریت ریسک و بحران با حضور معاون
وزیر کشور و ریاست سازمان مدیریت بحران کشور جناب آقایمهندس قدمی،
معاون امور عمرانی استانداری ،فرماندار مشهد ،سرپرست شهرداری مشهد،
معاونین امور عمرانی استانداریهای کشور ،مدیران بحران استانداریهای
کشور ،مدیران بحران کالنشهرها ،شهرداران استان ،دبیران کارگروههای
چهارده گانه مدیریت بحران استان ،مدیران و کارشناسان شهرداری مشهد
و سازمان نظام مهندسی استان در تاریخهای 20و  92/7/ 21در دوره مذکور
کتاب «چگونه شهرهای خود را تاب آور سازیم» که توسط مدیر کمپین
بینالمللی شهرهای آماده جهان (وابسته به  )UNISDRدر سال گذشته
به شهردار مشهد اهدا گردیده و توسط این مدیریت ترجمه گردیده بود،
با حضور جناب آقای کرگ دانکن مدیر و هماهنگ کننده کمپین مذکور
تدریس گردید .از حاشیههای این دوره آموزشی میتوان به عضویت چهارده
شهر در این کمپین توسط شهرداری مشهد اشاره نمود .همچنین در این دوره
از ترجمه فارسی کتاب « چگونه شهرهای خود را تاب آور سازیم» و پوستر
مسابقه مدیریت بحران ثامن رونمایی گردید.
برگزاری اولین گردهمایی دوامیان ثامن(گردهمایی داوطلب واکنش
اضطراری محله) مورخ  .92/7/22براساس تفاهم نامه سه جانبه بین
استانداری خراسانرضوی ،شهرداری مشهد و جمعیت هالل احمر استان
مقرر گردید گروههای دواطلب واکنش اضطراری محالت مشهد (طرح دوام
ثامن) در سطح محالت و زیرمجموعه شوراهای اجتماعی محالت تشکیل
گردد که پس از برگزاری جلسات متعدد و برنامهریزیهای صورت گرفته،
اولین گردهمایی در محله فرهنگیان شهرداری منطقه ده در فرهنگسرای
شهر زیبا و ایمن برگزار گردید و داوطلبان با چگونگی تشکیل این گروهها و
شرایط عضویت در آن آشنا شدند .این طرح در ماه آتی وارد مرحله اجرایی
خواهد گردید.
ارایه گزارش فعالیتها و دستاوردهای مدیریت بحران شهرداری مشهد در
جلسه علنی شورای اسالمیشهر مشهد در مورخ  .92/7/22به منظور اطالع
رسانی به اعضای محترم شورای اسالمیشهر مشهد در زمینه اقدامات،
فعالیتها و دستاوردهای ملی و بینالمللی مدیریت بحران شهرداری مشهد،
در جلسه علنی شورا با حضور هماهنگ کننده کمپین شهرهای آماده جهان،
گزارشی از موارد مذکور ارایه گردید که مورد استقبال اعضای محترم قرار
گرفت .همچنین نمونهای از کتاب « چگونه شهرهای خود را تاب آور
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سازیم» و پوستر مسابقه مدیریت بحران ثامن در حضور اعضای محترم
شورا ،مدیران شهرداری و استانی و اصحاب رسانه ارایه گردید.
برگزاری جلسه شورای اداری شهرداری مشهد مورخ  .92/7/22به منظور
تعامل بین مدیران شهرداری مشهد و همچنین اطالعرسانی از اقدامات و
فعالیتهای مدیریت و بهرهگیری از تجربیات و نظرات هماهنگ کننده
کمپین شهرهای آماده جهان ،جلسه شورای اداری شهرداری مشهد با حضور
مدیران شهرداری برگزار گردید.
عالوه بر موارد مذکور ،مجموعه فعالیتهایی در راستای اطالع رسانی
عمومیو فرهنگ سازی از قبیل نصب بیلبورد و پرده با مضامین هفته در
سطح شهر با همکاری سازمان فرهنگی و شهرداریهای مناطق ،درج
پوستر مرتبط در سیستم اتوماسیون شهرداری مشهد ،چاپ بروشور ،انجام
مصاحبه با برنامههای رادیویی ،نمایش فیلمهای مرتبط در نمایشگرهای
ادارات ،درج شعارهای مرتبط در سربرگ ادارات و شرکت در برنامههای دیگر
کارگروههای مدیریت بحران استان انجام گرفت.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسانرضوی نیز با همکاری کمیته
آموزش شورای فنی استان و سازمان بسیج مهندسین در مورخ92/7/20
اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی یکروزه با عنوان « تجربیات مقاوم سازی
لرزهای سازهها در کشور سوییس » با تدریس پروفسور ساسان محاسب،
متخصص مقاوم سازی از کشور سوییس نمود .در دوره مذکور که با استقبال
مهندسین عضو سازمان قرار گرفت ،راهکارهای اجرایی و نمونههای موردی
از مقاوم سازی لرزهای ساختمانهای اداری و مسکونی در کشور سوییس
و برخی پروژههای انجام شده توسط ایشان در ایران بیان گردید و برخی
پیشنهادات در زمینه اصالحات آیین نامه زلزله ایران و مقایسه آن با آیین نامه
زلزله کشور سوییس مورد بحث قرار گرفت .همچنین جلسه هیات مدیره
سازمان با حضور پروفسور ساسان محاسب برگزار گردید و ضمن اطالع
رسانی در خصوص فعالیتهای سازمان در زمینه مقاوم سازی و کاهش
خطرپذیری لرزهای ساختمانهای شهری ،زمینههای تداوم همکاری بین
سازمان و ایشان مورد بررسی قرارگرفت .در این دیدار چند جلد کتاب تالیف
شده از سوی پروفسور ساسان محاسب در زمینههای تجربیات مقاوم سازی
سازهها و روش تحلیل اجزاء محدود مرزی مقیاس شده به کتابخانه سازمان
هدیه شد تا مورد استفاده مهندسین عضو قرارگیرد.

مراسم اختتامیه دوره تخصصی ،عضویت  14کالنشهر ایران در کمپین شهرهای آماده جهان

سومین دوره تخصصی مدیریت یکپارچه ریسک و بحران ،پرفسور ساسان محاسب متخصص مقاوم
سازی از سوئیس

افتتاح پایگاه چند منظوره مدیریت بحران در منطقه  12شهرداری مشهد

آغاز به گار گروههای داوطلب واکنش اضطراری محالت (منطقه  10شهرداری مشهد )

مراسم اختتامیه دوره تخصصی ،رونمایی از مسابقه بزرگ ثامن
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نشست خبری مدیر بحران شهرداری مشهد و ارایه فعالیتهای هفته کاهش اثرات بالیای طبیعی

فرصتیدوبارهبرایتعالی

اعضای هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی انتخاب شدند
بـه گـزارش ماهنامـه طاق سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان خراسـان رضوي ،براسـاس مـاده 71آیین نامـه اجرایی قانـون نظام
مهندسـی و کنترل سـاختمان و در پي معرفي مهندس محمد رضا اخوان عبداللهيان به عنوان مدير كل راه و شهرسـازي خراسـان رضوي،
انتخابـات هیـأت رئیسـه سـازمان در سـال دوم دوره ششـم برگـزار و پـس از تائيـد هیأت مدیـره اعضای هیأت رئیسـه به شـرح ذيل و به
مـدت یک سـال انتخاب شـدند .
بـر پایـه ایـن گزارش،ایـن انتخابـات با حضـور 13نفـر از اعضای اصلـی هیأت مدیـره برگزار شـد که آقایـان مهندس محمد رضا رئيسـي
بـا اتفـاق آراي هيـات مديـره بـه عنـوان رئیس سـازمان ،مهندس حسـن پور حسـيني به عنـوان نایب رئیـس اول ،مهنـدس محمد هادي
جاويـد بـه عنـوان نایـب رئیس دوم  ،مهندس احمد اسـدي به عنـوان دبیر و مهندس محمد جواد آفاق اسلاميه به عنـوان خزانه دار هیأت
رئیسـه برگزیده شدند.
اعتمـاد جامعـه فرهیختـه مهندسـی بـه مجموعـه توانمنـد سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان خراسـان
رضـوی فصـل نوینـی از تلاش بـرای پویایـی صنعـت سـاختمان را پیـش روی ما گشـوده اسـت  .ایـن مهم
زمانـی نمـود بیشـتری میبایـد کـه بـا تعامـل ،همراهـی و همدلـی و بـاور تواناییهـا وتکیـه بـر ارزشهـا،
محدودیتهـا و چالشهـای پیـش روی را تبدیـل بـه فرصتـی بـرای پیشـرفت و تعالی ایـران عزیـز نماییم.
فرصـت و بسـتری که پس از خلق حماسـه مـردم در انتخابـات یازدهمین دوره ریاسـت جمهـوری پیش روی
جامعه مهندسـی کشـور گشـوده شـده اسـت را باید غنیمت شـمرد و با بهرهمنـدی از عزم دولتمـردان برای
اصلاح روند گذشـته به فردایـی بهتر بـرای ایرانی آباد اندیشـید.
اینـک زمـان آن اسـت تـا بـا یـاری جسـتن از ابزارهـای حاضـر و ظرفیتهای موجـود بـه غنـای روز افزون
ت و توسـعهفرهنگو
ایـن جامعـه و تحقق اهداف متعالی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان ،همچـون تقوي 
ي و مهندسـي
ط ب ه مشـاغلو حرفههايفن 
ي و شهرسـازي ،تنسـيقامور مربـو 
ارزشهـاياسلاميدر معمار 
ن اجـرايخدمات
ت بر حسـ 
ت مهندسـيو نظار 
ي سـاختمانو شهرسـازي ،ارتقـایكيفيتخدما 
در بخشهـا 
يقانـون نظام
و ارتقـايدانـشفنـيصاحبـانحرفههـا در ايـنبخـش کـه در مـاده دوم اهـدافو خطمشـ 
اسـت اندیشید.

مهندسـی نیز بدان اشـاره شـده
بـار دیگـر از همـکاران سـختکوش خویش در سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان خراسـان رضـوی؛ جامعه
فهیـم سـازندگان مسـكن و سـاختمان و همچنین شـهروندان آگاه و مجـاوران صدیـق بـارگاه ملکوتی ثامن
الحجـج؛ علی ابن موسـی الرضا ( ع ) اسـتدعا داریـم ما را در پیمـودن راه خطیری که در پیـش گرفتهایم یاری
دهنـد که به گفتـه لسـان الغیب حافظ شـیرازی:
مــا بدان مقصد عالی نتوانیم رسیـــد
هم مگر لطف شما پیش نهد گامیچند
امیـد آنکـه همچون گذشـته با پیشـنهادات ارزشـمند و انتقادات سـازنده خود ،مـا را در نیل به اهـداف واالی
سـازمان نظام مهندسـی یاری نمایید.
سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
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چرا درصدور خدمات فني و
مهندسيموفقنيستيم؟!

عضو هيأت مديره انجمن انبوهسازان
وعضو كميسيون صدور خدمات فنی و مهندسي نظام مهندسي
ساختمان خراسان رضوي
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متأسـفانه تاکنـون برغم وجود مهندسـان بـا تجربه در رشـتههاي مختلف
فنـي تخصصـي همچون عمران ،راه ،تأسيسـات مکانيک و برق و سـاير...
در کشـور و بهویـژه دراسـتان توفیـق چندانـی در صـدور خدمـات فنـي و
مهندسي نداشـته ايم.
واقعیـت آن اسـت بـا وجـود بالـغ بـر بيسـت هـزار مهنـدس کـه بیشـتر
آنهـا از تجربـه باالیـی در سـاخت و سـاز برخـوردار بـوده و بـا فنـاوری
نوين صنعت سـاختمان آشـنا ميباشـند از يک سـوي ،و وجود همسایگانی
همچون ترکمنسـتان و افغانسـتان و با فاصله اي کمي بيشتر تاجيکستان،
ازبکسـتان ،قرقيزسـتان ،قزاقسـتان ،عـراق و ...همچنین وجود مشـترکات
زبانـی و تـا حـدودي مذهبي و فرهنگي با اين کشـورها درسـاخت و سـاز
پروژههـا حضـور فعال نداشـته ايم .بـا وجود راههاي دسترسـي مناسـب و
نزديـک و وجود مصالح و تجهيزات سـاختماني در کشـورمان درچندسـال
گذشـته در کشـورهایی که به آن اشاره شد به جاي پيمانکاران و مهندسان
ايراني و مصالح و تجهيزات سـاختماني داخلی شـاهد حضور پيمانکاران و
مصالح سـاختماني کشـورهايی همچـون ترکيه ،چين ،کـره و حتي برخی
کشـورهاي اروپايـي هسـتيم که يقينـ ًا قيمت تمام شـده پروژههـاي آنها
ميتوانـد چنـد برابر بهای تمام شـده پيمانـکاران ايراني باشـد.
بایـد بـر ایـن نکته اذعان نمود که ارتباط سياسـي ،اقتصـادي و فرهنگي با
سـاير کشـورها ضرورتی اسـت قابل انکار ،اما آنچه باید به آن پاسـخ گفت
آن اسـت که بـا توجه به تمامیموفقيتهای چشـمگير غالب کشـورها در
ایـن خصوص ،بـرای تحقق این مهم چـه راهی را بایـد اتخاذ کنیم؟
در ایـن مجـال صـرف نظـر از جزیيـات و نیـز با بررسـيهاي انجام شـده
در خصـوص موفقيت سـاير کشـورها در صـدور خدمات فني و مهندسـي

میتـوان بـا ذکرکلياتـی ،بـه دالیـل این مهـم اشـاره نمود:
 -1ارتبـاط مناسـب سياسـي و اقتصـادي دولتهـا با يکديگـر و در نتيجه
موفقيـت در خصـوص تجارت
-2حمايتکاملدولتهاازحضوربخشخصوصي(پيمانکاران)درسايرکشورها.
-3تهيـه و تنظيـم توافقنامههـاي همـکاري بيـن دولتهـای مختلـف و
حمايـت از بخـش خصوصـي از سـوي دولـت هـا.
 -4سهل و آسان نمودن مبادالت ارزي بيمههاي مورد نياز و.. .. ..
 -5کمـک دولتهـا و سـهل نمـودن ضمانتنامههـای مـورد نيـاز بخـش
خصوصـي از سـوي آنها.
 -6تخصيص وامهاي سهل و ارزان از سوي دولتها به بخش خصوصي
بهمنظور صدور خدمات فني و مهندسي
 -7حمايت و پيگيري جدي مشکالت احتمالي در فرآیند اجرای پروژههای
بخش خصوصي و تالش برای رفع آن درهر زمينه توسط دولتهايشان.
 -8حمايت دولتها و تسهيل در خصوص صادرات مصالح ،لوازم،
تجهيزات ،ماشين آالت و اعزام نيروهاي مهندسي و فني به کشور مقصد.
 -9داشـتن مسـوول فني تخصصي در سـفارتخانهها به منظور مسـاعدت
و همـکاري در زمینـه صدور خدمات فني و مهندسـي
 -10نداشتن تعهد ارزي براي صادرکنندگان
 -11حمايت همه جانبه دولتها از صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي
 - 12داشتن ثبات درقوانين ،ضوابط و مقررات صدورخدمات.
 -13داشتن متولي واحد درکشور بهمنظور صدورخدمات.
 -14حمايت از تمامیصادرکنندگان بهویژه در خصوص صدور خدمات فني
و مهندسي.
بدون تردید برای توفیق در صدور خدمات فني و مهندسي ضمن توجه و
عمل به عواملی که ساير کشورها را درصدور اینگونه خدمات یاری داده
است باید این نکته را نیز مطمح نظر قرار داد که با توجه به حضور دیگر
کشورها طی سالهاي گذشته در کشورهاي مورد نظر و انجام تعداد قابل
توجه اي پروژه انجام شده و يا در دست اقدام از سوی آنها ،رقابت بسيار
سختي را در پيش داريم لذا برای گرفتن بخشي از بازار کار قطع ًا با مشکالتي
مواجه خواهيم بود .از این روی برای آنکه در حداقل زمان ممکن بتوانيم
در کشورهاي مختلف برای انجام پروژه حضور پيدا کنيم ابتدا باید دولت،
مجلس و ساير قوا باور داشتهباشند که صدور خدمات فني مهندسي براي
مسایل فرهنگي و اقتصادي کشورمان يک ضرورت است و آنگاه با يک
برنامهريزي جامع با همکاري بخش خصوصي گامهای اصولي در رفع موانع
و مشکالت برداشت .ناگفته پیداست اين مهم تحقق نخواهد یافت مگر آنکه
به موضوع صدور خدمات فني مهندسي همانند موضوعاتي که در ابتدای هر
سال توسط مقام رهبري عنوان و به آن اهميت ويژه داده ميشود توجه شود.
تاريخ نشان داده است انتقال فرهنگ ملتها در کنار داد و ستد و تجارت میسر
شده است .پس درصورت توفیق در زمينه صدور خدمات فني مهندسي؛
همزمان در انتقال فرهنگ خود و نیز ،آشنایي ملتها به آن موفق خواهيم
بود.
در خاتمه پيشـنهاد میشـود سـازمان نظام مهندسـي با همـکاري انجمن
انبوهسـازان ،انجمن شـرکتهاي سـاختماني و ساير سـازمانهاي مربوطه
همچـون وزارت امورخارجـه ،سـازمان توسـعه صنعت و معـدن و تجارت،
بانـک توسـعه صـادرات ،اتـاق بازرگانـي ،وزارت اقتصـاد و اموردارایـي،
اسـتانداري ،وزارت راه و شهرسـازي و ...ضمـن برگـزاري همايـش صدور
خدمات فني و مهندسـي درمشـهدمقدس ،نسـبت به بررسـي مشکالت و
معضالت صدورخدمات فني و مهندسـي و ارایه راهکار مناسـب در تسـريع
رفـع موانع اقـدام کند.

برگزاری اولین همایش صدور خدمات فنی و
مهندسی خراسان رضوی
(چالشها و راهکارها)

امروزه بخش مهمي از صادرات كشــورها به صــادرات خدمات فني و
مهندسي كه داراي ارزش افزوده بااليي ميباشد اختصاص دارد و كليه
كشورهاي در حال توسعه در استراتژي توسعه صادرات خود اين بخش را
مورد توجه ويژه قرار دادهاند اشتغال زائي كسب درآمدهاي ارزي ،آشنائي
بــا دانش فني و تكنولوژي و حمايت از صادرات كاالها و خدمات و هم
چنين بازار گشــائي بسياري از منابع خود را در قالب يارانههاي پنهان و
آشكار ،برقراري مشوقهاي گوناگون و ايجاد تسهيالت بانكي و خطوط
اعتباري به اين مهم اختصاص دادهاند بهطوریكه سهم صادرات خدمات
فني و مهندسي  20%از صادرات جهاني كاال و خدمات را بخود اختصاص
داده است.آشنائي شركتهاي فني و مهندسي با آخرين يافتههاي علمي
بدســت آمده در اين حوزه و تسهيالت دولتها اعم از تخصص اعتبار
بيمههاي اتكايي ،پيشباني نهاي سياسي و بازاريابي در صدر برنامههاي
توسعه اي كشورهاي مختلف قرار گرفته است برعكس صادرات كاالها
كه بازار يابي آن هزينههــاي زيادي را طلب ميكند و ابتدا كاال توليد و
سپس بفروش ميرسد درخدمات فني و مهندسي ،فروش كاال و انعقاد
قرارداد صورت گرفته و ســپس مشــتري با فيزيك پروژه آشنا ميشود.
ماندگاري در بازارهاي هدف با اجراء پروژههاي مختلف فني و مهندسي
معنا مييابد و يكي از مهمترین بخش وفاداري مشتريان به خدمات فني
ومهندسي بستگي دارد.

اهداف همايش:

 -1آشــنائي و آموزش شركتهاي فني و مهندسي با آخرين يافتههاي
علمي بدست آمده در حوزه صادرات خدمات.
 -2تبيين سازوكار ورود شركتهاي استان به بازار جهاني و ارایه خدمات
در كالس بين المللي
 -3شناسايي امكانات بازارهاي منطقه اي و چگونگي نفوذ به اين بازارها
 -4آشنا سازي شركتها از توان يكديگر در يك تعامل و همكاري هم
افزايي ســازنده به منظور حضور قوي و پررنگ در بازارهاي پيراموني و
فرا منطقه اي
 -5همكاري دانشــكدههاي فني و مهندسي با فعالين اقتصادي در اين
حوزه به منظور كسب سهم مناسب از بازارهاي منطقه اي و فرا منطقه اي
 -6آشنائي شركتها و افراد حقيقي از چگونگي برگزاري مناقصات در
بازارهاي هدف و تهسيالت ايجاد شده توسط دولت و برنامه توسعه پنجم
 -7آگاهي شــركت كنندگان در همايش با آخريــن آئين نامه اجرائي
صادرات خدمات فني ومهندسي و ماده  19آئين نامه مزبور
 -8فرهنگ ســازي و ايجاد باور ملي در خصوص صادرات خدمات فني
و مهندسي
 -9تشويق و ترغيب فعالين اقتصادي در حوزه خدمات فني ومهندسي به
حضور شايسته در بازارهاي هدف با توجه به توانمنديهاي استان
 -10بررســي موانــع و چالشهاي ورود شــركتهاي خدمات فني و
مهندسي به بازارهاي هدف
 -11شناخت بازارهاي هدف و امكان سنجي ورود به اين بازارها
 -12استفاده از نظرات انديشمندان و محققان در حوزه صادرات خدمات
فني و مهندسي
 -13بهره برداري از تجربيات تشكلها وشركتهاي فعال موجود در اين
حوزه
 -14ارایــه راهكارهاي عملياتي برای ارتقاء صــادرات خدمات فني و
مهندسي استان خراسان رضوي
تاريخ برگزاري همايش :نوزدهم ديماه  1392مشهد مقدس
مكان برگزاري همايش :سالن هتل پرديسان مشهد
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مقدمه:
اهتمـام در خصـوص رونـد رشـد و شـکوفایی صـدور خدمـات فنـی و
مهندسـی تاثیـرات مثبـت و سـازندهای را در ارتقـای درآمـد پایـدار ملـی
داشـته و همچنیـن اشـتغال زایـی مطلوبـی را در سـطوح خدمـات فنی و
مهندسـی ،صنایـع تولیـد کاالهای مربـوط بـه آن ایجاد مینمایـد .صدور
ایـن خدمـات مسـتلزم آگاهی ( داشـتن اطالعـات جامع) ،دانش فنـی و از
همـه مهمتـر عـزم و اراده جـدی و قوی از سـوی مسـووالن و نیز بخش
خصوصـی میباشـد .تقریبـ ًا آن بخـش از زیـر سـاختهای ایـن مهم که
مربـوط به تکالیـف ملی (قوانین و مقررات) میباشـد بهطور نسـبی فراهم
دلیـل تحریمهای سیاسـی ،اقتصـادی؛ تغییر قوانین
بـوده اما متاسـفانه به
ِ
وتصمیمهـای ناگهانی(خودتحریـم ها) و ناکافی بـودن حمایتهای دولت
و نهادهـای مالـی و اعتبـاری نتیجـه مطلـوب و در حـد انتظـاری حاصل
نشـده است.

| یادداشت میهمان | حمید بابازاده خراسانی

صدور خدمات فنی و
مهندسیوامکانایجاد
اشتغالفراگیر
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسانرضوی
ونایب رییس كميسيون صدور خدمات فنی و
مهندسي نظام مهندسي ساختمان خراسان
رضوي
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اهداف و فعاليتهـاي اتحاديه صادركننـدگان خدمات فني
و مهندسـي خراسان رضوي
هـدف از تشـکیل اتحادیـه صادرکننـدگان خدمـات فنـی و مهندسـی
خراسـانرضوی بهعنـوان اولیـن اتحادیـه ثبـت شـده درکشـور کـه حوزه
فعالیـت آن در ایـن اسـتان میباشـد صرفا سـاماندهی و توسـعه صادرات
خدمـات فنـی و مهندسـی ،نظـم و بهرهبـرداری و برخـورداری از قوانین و
مقـررات ،منابع مالی و اعتباری (تسـهیالت صادراتی) در راسـتای صادرات
خدمـات فنـی و مهندسـی اسـتان و فراهـم کـردن زمینه توانمندسـازی و
چابـک کردن شـرکتهای فنی و مهندسـی و نهادهـای ذیربط همچنین
اسـتفاده بهینـه از دانش فنـی و تجربیات علمیو عملی دسـت اندرکاران و
بهنگام سـازی آنها ،سیاستگذاری مناسـب و یکسان برای مقاصد تجاری
و خدماتـی در زمینههـای مختلـف خدمـات فنـی و مهندسـی و نیز تامین
حقوق و منافع اشـخاص حقیقی و حقوقی در موضوعات مذکور میباشـد.
از دیگـر اهـداف و سیاسـتهای اتحادیـه ایجـاد فضـای همـکاری و هم
افزایـی بین تشـکلهای فنی و مهندسـی بـه منظور حداکثر بهـره وری از
پتانسـیل و ظرفیتهای نهادهای مدنی در این راسـتا میباشـد .این اتحادیه
براسـاس بنـد ک مـاده  5قانون اتاق بازرگانـي و صنايع و معـادن ايران در
 16اردیبهشـت  86به ثبت رسـيده اسـت.
در ايـن راسـتا به گزيـدهای از مهمترین اهـداف و فعاليتهاي طبقه بندی
شـده اتحاديـه صادركننـدگان خدمات فني و مهندسـي برگرفتـه از ماده 6
اساسـنامه اتحاديه اشـاره میشود:
 -1تلاش براي سـاماندهي و توسـعه فعاليتهاي صـادرات خدمات فني
و مهندسي
 -2ايجـاد بسـترهاي مناسـب بـراي كسـب اطالعـات و اطالع رسـاني و
تلاش بـراي توسـعه بازارهـاي هدف
 -3بازاريابـي مسـتمر خدمـات فنـي و مهندسـي بهمنظور افزايش سـهم
بـازار اعضـاء در راسـتاي دسـتيابي بـه اهـداف قانوني توسـعه صادرات
 -4مشـاركت گروهـي درتصميم سـازيها و تصميمگيريهـا ،اظهار نظر
و تهيـه پيـش نويس قوانيـن ،آیين نامه ها ،اسـتانداردها و بخشـنامهها در
راسـتای حفظ منافع ملي
 -5ايجـاد ارتبـاط با بنگاههـاي تامين منابع مالي و اعتبـاري داخل و خارج
از كشـور و فراهـم سـازي زمينـه تسـهيالت مـورد نظـر در قالـب قوانين
كشـور به منظور توسـعه فعاليـت اعضاء
 -6انجـام هرگونـه فعاليـت فرهنگـي ،علمـي ،تحقيقاتـي و مطالعاتي در
داخـل و خـارج از كشـور در چارچـوب موضوعـات بـراي نيـل بـه اهداف

اتحاديـه صادركننـدگان فني و مهندسـي خراسـان
 -7تشـويق و حمايـت از سـرمايه گذاري در راسـتاي توسـعه صـادرات در
سـطح بين الملل
 -8تلاش بـراي افزايش دسترسـي بـه بازارهاي جهاني مرتبـط با اهداف
اتحاديه و ايجاد فرصتهاي مناسب براي تمام اعضاء بهمنظور ورود به بازارها
 -9مشـاركت در تدوين و اجراي اسـتانداردهاي مورد نياز صادرات موضوع
فعاليت اتحاديه و كنترل آن از طريق شـركتهاي بازرسـي
 -10ارایـه پيشـنهادهای اجرایـي برای رفع مشـكالت صـادرات خدمات
فنـي و مهندسـي بـه نهادهـا ،سـازمانها و وزارتخانههـاي ذيربـط و اتاق
بازرگانـي و صنايـع و معـادن مشـهد و ايران.
 -11برگـزاري دورههـاي آموزشـي و انجـام تحقيقـات علمـي ،صنعتي و
تجـاري مـورد نياز اعضاء و برگـزاري همايشهاي تخصصـي و ميزگردها
و همچنيـن حضور در همايشها و نشسـتهای مختلـف داخلي و خارجي
و تاليـف و ترجمـه مقاالت علمـي در زمينه موضـوع فعاليت اتحاديه
 -12برگـزاري و حضـور در نمايشـگاههای داخلـي و خارجـي مرتبـط بـا
وظايـف اتحاديه
 -13كوشـش بـراي جـذب سـرمايه ،فنـاوري ،مديريـت ،دانـش فنـي و
نيـروي انسـاني ماهـر خارجي بهمنظور رشـد و ارتقـای زمينههاي موضوع
فعاليـت اتحاديه
 -14الـزام اعضـاء به اجـراي صحيح قوانين بين المللـي و مقررات تجاري
كشـور و اساسـنامه و مقـررات و ضوابـط اتحاديـه و همـكاري بـا كميتـه
انضباطي اتـاق ايران.
نکتـه قابـل اهمیـت در خصـوص ایجـاد ایـن اتحادیـه وجـود کارآفرینان
متخصـص ،متعهـد ،عالـم و عامـل در بیشـتر زمینههای فنی و مهندسـی
ایـن اسـتان میباشـد و ایـن فرصـت مغتنمیاسـت که بـا بهرهمنـدی از
اهـداف ایـن تشـکل مدنـی و حـول آن بـا کمـک یکدیگر اعـم از بخش
دولتـی و خصوصـی عزمیجـدی را در مسـیر توسـعه صـدور خدمات فنی
و مهندسـی کـه یکـی از عوامـل بسـیار مهم در ایجـاد اشـتغال مطلوب و
واقعی اسـت رقـم بزنیم.
لـزوم توسـعه صادرات خدمات فنی و مهندسـی در سـه وجه قابـل ارزيابي
و اثـر گـذاري اسـت؛ يک وجـه آن جنبه اقتصادي براي بنگاهي اسـت که
اقـدام بـه صادرات ميکند .وجه ديگر آن جنبه عمومي براي کشـور اسـت
کـه برگرفتـه از صـادرات خدمـات فنـي و مهندسـي به شـکوفايي اقتصاد
پايدار و اشـتغال پايدار منتهی میشـود و وجه سـوم ايجاد روابط اقتصادي
و سياسـي بيشـتر و بهتر با کشـورهاي هدف اسـت .لذا به منظور تشـريح
ايـن بخـش نمـاي منشـور  6گانـه اتحاديـه به شـرح زیـر ارایه ميشـود.
 -1تعريف جامع از صدور خدمات فني ومهندسي.
 -2لزوم صدور خدمات فني و مهندسي و نقش آن در توسعه پايدار.
 -3توجيـه اقتصـادي طرحهـاي صـدور خدمـات فنـي و مهندسـي براي
بنگاههـاي اقتصـادي.
 -4تبییـن نقـش صـدور خدمات فنـي و مهندسـي در ارتقـاي دانش فني
و مهندسي.
 -5شناخت بازارهاي هدف جهاني و منطقه اي.
 -6شـناخت عوامل موثر در مسـير توسـعه صدور خدمات فني و مهندسي
و چگونگي بهره منـدي از آنها.
در بند  3منشور آمده است:
  3توجيـه اقتصـادي طرحهـاي صـدور خدمـات فنـي و مهندسـي برايبنگاههـاي اقتصـادي.
 - 3-1ايجاد ارزش افزوده براي شرکتهای خدمات فني مهندسي

الف :از طريق كسب درآمد ارزي ب :كسب تكنولوژيهاي نو
 - 3-2استفاده بهينه از ظرفيتهاي خالي امكان فعاليتهاي اقتصادي
 - 3-3فرصتهـاي شـغلي جديـد در بنگاههـا و نهادهـاي دولتـي و
اعتبـاري و ارتقـای كمـي و كيفـي آن
 -3-4كسـب اعتبـار بيـن المللـي و ارتقـای درجـه اعتبـار سـنجي در
ارگانهـاي ذيربـط
 - 3-5تقويـت بنيه شـرکتها در زمینه فنـي و تخصصي ،مالی و اعتباری
و اجتماعی
- 3-6ایجـاد اعتمـاد بـه نفـس و خودبـاوري در انجام پروژههـاي برتر در
بخش خصوصـي و دولتي
 - 3-7سازمان يافتگي ( تبيين سازمان علمي به مظور اقدامات اجرايي بهينه )
لذا همه تدابیری که برای اهداف اتحادیه دیده شده است برای اقتصادی شکوفا
و توسعه یافته میباشد که حاصل آن نیز اشتغالی مولد موثر و پایدار خواهد بود.
بدیهی است با تحلیل وضعیت اقتصادی کشورهای توسعه یافته و پیشرو
در حال توسعه و پیشبرد و مطالعه عملکرد آنها ،نقش مهم و موثر صدور
خدمات فنی و مهندسی را در روند توسعه اقتصادی ،فرهنگی؛ اجتماعی
حس میکنیم و اینکه بزرگترین بنگاههای اقتصادی مقتدر در این کشورها
آنهایی هستند که در این بخش فعالند.
صدور خدمات فنی مهندسی و یا هر نوع صادرات دیگر برای کشور درآمد
ملی تولید میکند (البته مزیت صدور خدمات فنی و مهندسی نسبت به صدور
کاال نبود ایجاد نامتوازن در تجارت داخلی است) در حالی که فعالیتهای
داخلی و درآمدهای ناشی از آن مولد نیستند و فقط جابجایی درآمدها را همراه
خواهند داشت که در این صورت بدیهی است مطمئن ترین اشتغال میتواند
ناشی از صادرات خدمات و فنی و مهندسی باشد.
صدور خدمات فنی و مهندسی عالوه بر مزیتهای اقتصادی؛ مزیتهای
علمی ،فرهنگی ،سیاسی و غیره نیز به همراه دارد که تشریح این مقوله با
اهمیت ،نیازمند بحث مفصلی است که تنها به همین موضوع بسنده میکنیم
که این مزیتها هم زمینههای اشتغال در کشور را توسعه خواهد داد.
صدور خدمات فنی و مهندسی به همراه خود صادرات گروه کاالیی مربوط به
خود را نیز محقق خواهد کرد که بدین دلیل آنکه محرک چرخ صنعت داخلی
است ،ایجاد اشتغال فراگیر از مرحله تامین مواد اولیه تا تولید ،حمل و نقل،
خدمات ،بانک ،گمرک ،استاندارد ،بازرسی و ...را نیز در پی دارد.
صـدور خدمات فنی و مهندسـی نیاز به زیر سـاختهای کاملتـر و قوی تر
دارد تـا بـه اهـداف مربوطه برسـد؛ یکـی از این زیر سـاختها تربیت نیروی
دانشـگاهی و متخصـص و فنی اسـت که بهلحاظ لـزوم ارتقای کیفی باید
بهصـورت کاربـردی انجـام پذیـرد .ره آورد ایـن مهم اشـتغال بخش قابل
توجـه به آمـوزش همراه با تحول آموزشـی بینالمللی اسـت.
اما محقق شـدن اهـداف این فرآیند اشـتغالزا نیازمنـد برنامهریزی منطقی
و عملی بخش دولتی با حذف مقررات دسـت و پاگیر و سـهولت در انجام
فعالیتهـای مربـوط بـه صـادرات و ارایه تسـهیالت عملیاتی و تشـویقی
میباشـد؛ زیـرا سـرمایه گـذاری در ایـن بخـش دارای خروجـی مطلوب و
ایده آلی اسـت که سـود آن احیای اقتصاد ملی و نشـاط و شـادابی جامعه
ملی مـا را همراه خواهد داشـت.
درانتهـا از خواننـدگان ایـن بخش صمیمانـه تقاضا میکنیم بـا ارایه نقطه
نظـرات ارزشـمند خود مـا را در انجام اهداف اتحادیـه همراهی فرمایند و از
شـرکتها و افـرادی که عالقمند بـه ورود حوزه صادرات فنی و مهندسـی
میباشـند نیـز میخواهیـم آمادگی خود را بـه دفتر اتحادیه اعلام کنند تا
اقدامـات الزم صورت پذیرد.
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| سفرنامه |

پاریسشهرباغها و عرصههای
سبز شهری

باشـنیدن اسـم پاریس اولیـن تصویری کـه در ذهن شـکل میگیرد،
بـرج ایفـل ،شـانزه لیزه ،لـوور ،کلیسـا نتـردام و ناپلئون اسـت .عموم
مسـافرانی کـه وارد شـهر پاریـس میشـوند در ابتـدا به دنبـال یافتن
مسـیرهای منتهـی بـه بخشهایی از شـهر هسـتند که سـمبلهای
پاریـس را درون خـود حفـظ کـرده اند .این بخشهای شـناخته شـده
و مشـهور پاریـس در کنـار ارزشهای معمارانـه و تاریخی خود عموما
براسـاس تبلیغـات توریسـتی و جهانگـردی وجه جهانـی پررنگتری
داشـته و مخاطب را به سـمت خـود جلب میکند( .تصویر شـماره )1

مریم ضیائی | دانشجو دکترا معماری و طراحی شهری ،پلیتکنیک
میالن ،ایتالیا
احسان رعنایی | دانشجو دکترا عمران ،پلی تکنیک میالن ،ایتالیا

تصویر شماره  :1برج ایفل معروفترین سمبل پاریس از نمای نزدیک و از نمای دور

شــهر زیبــای پاریــس عــاوه بــر دارا بــودن ســمبلهای گردشــگری
فــراوان و متنــوع دارای جاذبههــای بصــری و هنــری ویــژهای نیــز در
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زمینــه فضاهــای ســبز و باغســازی میباشــد کــه شــاید کمتــر مجــال
خودنمایــی یافتنــد ...هنــری کــه بیشــتر در کتابهــای معمــاری و
معمــاری منظــر از آنهــا اســمیبه میــان میآیــد .شــهر پاریــس ماننــد
اکثــر شــهرهای اروپایــی بــه دلیــل شــرایط اقلیمـیو آب و هوایــی ،دارای
بســترهای مطلوبــی جهــت ظهــور و شــکلگیری باغهــا و فضاهــای
ســبز بســیار زیبــا میباشــد .امــا آنچــه عرصههــای ســبز شــهر پاریــس
را متفــاوت تــر از دیگــر شــهرهای اروپایــی میکنــد ،ســاختار بــه هــم
پیوســته و منســجم شــبکه عرصههــای ســبز شــهری میباشــند کــه در
غالــب بــاغ هــا ،پــارک هــا ،بلوارهــا و فضاهــای ســبز حاشــیه رودخانــه
ســن شــکل گرفتــه انــد .شــهری کــه مملــو از هنــر باغســازی و تزئینات
در طراحــی منظــر اســت( .تصویــر شــماره  )2ایــن نوشــتار بر آن اســت تا
بــه معرفــی نمونههایــی از عرصههــای ســبز شــهری پاریــس بپــردازد.
مکانهایــی کــه علــی الرغــم زیبایــی و هنــری کــه در خلــق آنهــا بکار
رفتــه اســت کمتــر مــورد توجــه بازدیدکننــگان قــرار گرفتــه اســت.

تصویر شماره  :3چشمانداز پاریس از باالی برج ایفل

تصویر شماره  :4شانزه لیزه خیابانی مملو از ردیف درختان پیوسته

تصویر شماره  :2نقشه شهر پاریس و موقعیت عرصههای سبز در آن

دیــدار از بــرج ایفــل اولیــن انتخــاب هــر توریســت در شــهر پاریــس
اســت .وقتــی بــه ســازه غــول پیکــر ســمبل معــروف پاریــس نزدیــک
میشــویم اولیــن چیــزی کــه چشــم را بــه خــود جلــب میکنــد،
صفهــای طوالنــی مســافران در مقابــل درب آسانســورهای بــرج
ایفــل اســت تــا بازدیدکننــدگان را بــه نــوک بــرج انتقــال دهــد .وقتــی
از ارتفــاع  290متــری در بــاالی بــرج بــه شــهر پاریــس نــگاه میکنیــم
باشــهری تقریبــا همــوار و یکدســت بــه لحــاظ تراکــم ســاختمانی مواجه
میشــویم .زمینــهای روشــن از ســاختمانهای شــهر کــه انبوهــی از
درختــان ســبز از میــان فضاهــای شــهر و ســاختمانها عبــور میکنــد.
بــا نگاهــی کلــی بــه شــهر پاریــس میتــوان گفــت ایــن شــهر مملــو از
پارکهــا ،بلوارهــا و عرصههــای ســبز شــهری اســت کــه بــه طــراوت
و زیبایــی بصــری شــهر کمــک شــایانی میکنــد( .تصویــر شــماره )3
غالــب خیابانهــای شــهر پاریــس پــس از اقدامــات بازســازی هوســمان
( شــهردار پاریــس در قــرن  ،)19بهصــورت بلوارهــای بســیار ســبزی
میباشــند کــه توســط ردیــف درختــان پرســپکتیو مطلوبــی را در امتــداد
مســیرهای شــهری ایجــاد میکننــد .پــرده ســبزی از درختــان کــه هــم
در اختیــار ناظــر پیــاده قــرار میگیــرد و هــم مطلــوب دیــد ســواره اســت.
(تصویــر شــماره )4

امـا پـس از گـذر از خیابانهای سـبز پاریـس میتوان حوزههایی از شـهر
را مشـاهده کـرد کـه مملو از هنـر طراحی منظر و باغ سـازی سـلطنتی و
بسـیار زیبا هسـتند کـه در ادامـه تنها به معرفی بخشـی از آنهـا پرداخته
میشـود .نمونههـای انتخابـی بـه لحـاظ سـاختاری و کاربـردی کاملا
متفـاوت از یکدیگـر میباشـند که آنهـا را میتوان در غالب دسـته بندی
زیر معرفـی کرد:
 .1پارک شهری
 .2باغ سلطنتی
 .3باغ گیاه شناسی
 .1پارک شهری :پارک Buttes- Chaumont
پــارک  Buttes- Chaumontدارای طراحــی منظــر ویــژه اســت کــه
بــا مســاحتی در حــدود  24هکتــار در شــمال شــرقی پاریــس قــرار دارد.
ایــن پــارک توســط ادلــف الفانــد طــراح و مهنــدس فرانســوی در ســال
 1867طراحــی شــده اســت .الفانــد طراحــی و اجــرا اکثــر پارکهــای
شــهر پاریــس را در بازســازیهای هوســمان بــه عهــده داشــته اســت.
(تصویــر شــماره )5

تصویر شماره  :5پالن پارک Buttes- Chaumont
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از ویژگیهـای منحصربفـرد ایـن پـارک میتـوان بـه مسـیرهای پرپیـچ
و خمیاشـاره کـرد کـه حـس رمزآلودگـی فضـا را افزایـش داده و حـس
جسـتجوگری ناظـر را درگیـر خـود میکنـد .توجـه بـه طراحـی پایـدار
و بهرهگیـری از ویژگیهـای طبیعـی موجـود در بسـتر ایـن پـارک نظیـر
آبشـارها و صخرههـای عمـودی و حفاظـت از تعـادل اکولـوژی ،در ارتقاء
تنـوع کیفیتهـای بصـری و بصاوایـی این مجموعـه نقش بسـزایی دارد.
وجـود پانارومـای گسـترده و وسـیع جزو نـکات شـاخص در طراحی منظر
ایـن پارک محسـوب میشـود که بـه دلیل وجـود تپههای ممتـد میتوان
انواع دیدهای گسـترده به درون پارک و از درون پارک به سـمت شـهر را
تجربـه کـرد( .تصویر شـماره )8 ،7 ،6

وجـود یـک معبـد قدیمیبرفراز یکـی از تپههـای موجود در پـارک عالوه
بـر ایجـاد ثقل بصری ،ابعاد زیبایی شناسـی مربوط به ایـن بخش از پارک
را تحـت تاثیـر خـود قـرار داده و آن را تبدیـل بـه یکی از جاذبههـای ویژه
برای بازدیدکنندگان کرده اسـت .اسـتفاده از تسـلط بصریای که معبد در
فریـم اطـراف دریاچه ایجاد کرده اسـت از فواصل دور و نزدیک قابل رویت
اسـت .همچنیـن ایـن تپـه و معبـد آن از طریـق پلـی زیبا بـه بخشهای
مجاور متصل شـده اسـت بهگونهای که امکان مشـاهده شـهر را از مرتفع
تریـن بخـش ایـن پـارک مقـدور میسـازد( .تصویـر شـماره )11 ،10 ،9

تصویر شماره  :6وجود دیدهای گسترده در بخشهای مختلف پارک

تصویر شماره  :8طراحی ارگانیک و متناسب فضای اطراف آبشارها

تصویر شماره  :7وجود مسیرهای پرپیچ و خم در پارک
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تصویر شماره  :9استقرار معبد در مرتفع ترین بخش پارک

تصویر شماره  :10اتصال تپه معبد توسط پل به بخشهای مجاور

تصویر شماره  :13چشمانداز کانال مرکزی و وجود حس محصوریت به دلیل استقرار دیوارهای از
انبوه درختان

تصویر شماره  :11چشمانداز حوزه شمالی پاریس از درون معبد

تصویر شماره  :14دید گسترده از سمت کانال به سمت کاخ ورسای

 .2باغ سلطنتی ورسایVersailles ،
بـاغ ورسـای جـزو مجلـل تریـن باغهای سـلطنتی اروپـا میباشـد که به
دلیـل اسـتقرار در محوطـه کاخ ورسـای بـه همین نام شـناخته میشـود.
مجموعـه کاخهـا و باغهـای ورسـای در اراضـی در حـدود  800هکتار در
حومـه شـهر پاریـس امـروز قـرار دارد .قدمـت پایههـای اولیـه کاخهـای
ورسـای بـه قـرن  11میلادی بر میگـردد اما فعالیـت کاخهـا و تزئینات
و تجملات آن متعلـق بـه قـرن  17میلادی اسـت .مجموعـه کاخهای
ورسـای دارای یکـی از بزرگتریـن باغهـا و دریاچههـای سـلطنتی اروپـا
میباشـند( .تصویـر شـماره )12

بــا نگاهــی کلــی بــه مجموعــه باغهــای ورســای میتــوان بــه جایــگاه
ویــژه آب در طراحــی محورهــا و چشــماندازها اشــاره داشــت .حــوض
هــا ،فوارههــا و آبراههــا در کنــار مجســمهها و تندیسهــا و درختــان
بهگونـهای بســیار ســاده امــا بســیار ظریــف و زیبــا طراحــی شــده اســت.
بــازی بــا ابعــاد و اندازههــا درمیــان مجموعــه فضاهــای موجــود در
باغهــا ،هــر ناظــری را ســرگرم کــرده و بهوجــد مـیآورد .نقطــه عطــف
باغهــای ورســای را میتــوان در اســتقرار کانالــی عظیــم در بخــش
میانــی ایــن مجموعــه دانســت .یــک محــور قــوی از جنــس آب کــه
بــر تاکیــد اهمیــت عنصــر آب در ایــن مجموعــه میافزایــد .محــوری
متعامــد کــه محوطــه باغهــا را بــه چهــار قســمت تقســیم کــرده اســت
کــه ایــن باغهــا بهصــورت نســبتا متقــارن در چهــار ســوی ایــن کانــال
و همچنیــن در امتــداد یکــی از محورهــای آن بــه ســمت کاخ مرکــزی
شــکل گرفتهانــد( .تصویــر شــماره )14 ،13
تقـارن و تکـرار ریتمیـک عناصـر علاوه بر فرمهـای پالنـی در دیدهای
گسـترده و همچنیـن پرسـپکتیوهای محصـور نیـز دیـده میشـود .وجود
نماهـای وسـیع و بیانتها در میـان انبوه درختـان بهگونهای طراحی شـده
اسـت کـه عالوه بر رعایـت کردن اصول پرسـپکتیو ،حـس محصوریت و
بیانتهایـی را بـه طرز دلنشـینی به ناظـر انتقال میدهد .بـه عبارتی نوعی
تبایـن فضایـی درمیـان بـازی بـا پرسـپکتیو و دیدهـای مسـتقیم در کنار
گسـتردگی و بیانتهایـی فضـا ،ناظـر را به دنیـای بیکران هنـر و خالقیت
هدایـت میکنـد .بـا قـدم زدن در میـان انبوه درختـان و فضاهـای پیچ در

تصویر شماره  :12پالن مجموعه باغهای ورسای
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پیـچ ایـن بـاغ ،زمان مفهوم خود را از دسـت داده و ناظـر در بیوزنی زمانی
شـکوه ،زیبایی و پهناوری این باغ را به تماشـا مینشـیند( .تصویر شـماره
)17 ،16 ،15

تمایـل بـه ایجـاد دیدهـای بیانتهـا و بینهایـت گرایـی هـم در فضاهای
کاملا محصـوری که توسـط نوع ویـژهای از آرایـش درختان ایجاد شـده
اسـت ،قابـل روییـت اسـت و هـم در محوطههای اطـراف کانـال مرکزی
کـه دارای پهنـای قابل مالحضهای میباشـند .بهطورکلـی میتوان گفت
ترکیـب اسـتفاده از آب ،تندیـس هـا ،درختـان و درختچههـای مصنوعی،
گل کاری ،توجـه بـه حفـظ دیدهای گسـترده و ایجاد دید از باال و تسـلط
فضایـی توسـط مجموعـهای از مسـیرهای پلکانـی و همچنیـن رعایـت
اصـول محور مرکزی که از جمله ویژگیهای باغسـازی فرانسـوی اسـت
را بـه وضـوح میتـوان در تمـام بخشهـای مجموعـه باغهـای ورسـای
مشـاهده کرد( .تصویر شـماره)18

تصویر شماره  :15استفاده از تندیسها ،فوارهها و آرایش شمشادها بهمنظور ایجاد تنوع بصری

تصویر شماره  :18چشمانداز باغ ورسای از سمت کاخ ورسای

 .3باغ گیاه شناسی Le jardin des plants
باغ گیاه شناسی در اصل شامل مجموعهای  28هکتاری از گیاهان طبیعی
بـرای تحقیقـات علمـی ،حفاظت و انتشـار دانـش در زمینه گیاهـان و باغ
داری اسـت کـه در معـرض بازدید عموم قرار گرفته اسـت .این بـاغ دارای
پنـج سـاختمان ویژه اسـت که متعلق به گالـری و موزههایـی از قرن  18و
 19میباشـد .درون ایـن بـاغ ،گیاهان مختلف اعم از تزئینـی و یا دارویی و
درمانـی بهصـورت بخشهایی مسـتند ارایه شـدهاند کـه دارای اطالعاتی
مربـوط بـه منشـاء پیدایـش ،خـواص و کاربرد آنهـا و همچنین شـرایط
پـرورش و نگهـداری هر گونه گیاهـی را ارایه میدهد( .تصویر شـماره)19
تصویر شماره  :16ایجاد محصوریت فضایی در میان مسیرهای بیانتها درون باغ

تصویر شماره  :19پالن باغ گیاه شناسی پاریس

تصویر شماره  ::17اهمیت ایجاد پرسپکتیو در میان بخشهای مختلف مجموعه

80

ایـن بـاغ محل مناسـبی برای گـردش کـودکان و عالقه منـدان به گل و
گیـاه میباشـد .وجود تنـوع گلها و گیاهـان ،منظر رنگارنگ و ویـژهای را
در پیونـد روح طبیعـت و هیاهـوی زندگی شـهری ایجاد میکند .اسـتقرار
انبـوه درختـان بـه صـورت دو ردیف مـوازی و متقـارن دورتـادور محوطه
مرکـزی این مکان نیز بسـیار توجـه ناظر را جلب میکنـد .محوطه میانی
ایـن بـاغ بهصـورت یـک عرصـه گسـترده و بـاز طراحی شـده تـا امکان
کاشـت گیاهـان و گلهـا را مقدور میسـازد( .تصویر شـماره)23-20

تصویر شماره  :20تقسیم فضایی محوطه مرکزی جهت کاشت گیاهان

تصویر شماره  :21کاشت گیاهان متنوع و رنگارنگ در بخشهای مختلف پارک

تصویر شماره  :23هتل زنبورها ،مکانی جهت ایجاد عسل طبیعی با عصاره گیاهان دارویی

تصویر شماره  :22حفاظت از محصوالت کشاورزی پرورشی درون باغ

تصویـر شـماره  :24چشـمانداز بخـش مرکـزی پـارک و وجـود دیوارههای سـبز مرتفـع در اطراف
محوطـه مرکزی

به عبارتی در تقسـیم بندی فضایی درون محوطه مرکزی این باغ سـعی شـده اسـت از اصول باغسـازی فرانسـوی بهره گرفته شـود .وجود چشـمانداز
گسـترده ،فضاهـای بـاز ،تقـارن ،هماهنگـی و تناسـب ،وجود دیوارهای سـبز طبیعی همگـی از ویژگیهای منحصر بفرد این باغ اسـت کـه آن را بیش از
پیـش برای بازدیدکننـدگان جذاب میکند( .تصویر شـماره)24
در نهایـت میتـوان گفـت پاریـس یکـی از سـبزترین پایتختهـای اروپـا اسـت کـه دارای تعـداد قابـل توجهـی از باغهـا و پارکهـا بـا سـبکها و
تکنیکهای مختلف میباشـد .اسـتفاده از هنر معماری منظر در افزایش ابعاد زیبایی شناسـی عرصههای سـبز شـهری از جمله دسـتاوردهای ارزشـمند
ایـن شـهر در کنـار سـمبلهای تجاری و توریسـتی آن میباشـد .برخـی از این باغهـا و پارکهای موجـود در پاریس ،امـروزه به عنـوان الگوی مطلوبی
جهـت ارتقاء سـطح کیفی فضاهای سـبز شـهری در سـایر شـهرهای دنیـا مورد اسـتفاده قـرار میگیرد.
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زمسـتان بـا تمـام جلوههـای سـپید ،بدیـع و زیبـای خـود گاه بـرای
برخـی چهـرهای سـیاه و مخـدوش بـه یـادگار میگـذارد .خاطـرات
تاریـک فصـل سـرد همواره از سـوی کسـانی رقـم خورده اسـت که
بـازار عمـر گرانمایه دیگران را با انباشـتن متاع سـخیفی که از سـکه
غفلت مشـتریان به دسـت آوردهانـد از رونق انداختـه اند.قاتل نامرئی؛
تندیسـی واهـی اسـت کـه عـدهای از غفلـت خویـش سـاختهاند و
میکوشـند بـا نهـادن تمامیبار ایـن گناه بـر دوش آن ،خـود را از قید
نـگاه پرسشـگر دیگـران رها کنند .حـال آنکه از منظـر متخصصان و
کارشناسـان ،میتـوان بـا رعایـت اصولـی سـاده و بدیهی از تکـرار و
فرجـام حوادثـی تلـخ جلوگیری کرد.آنچـه پیش روی داریـد ذکر چند
نمونه از این اصول سـاده اسـت کـه امیدواریم با رعایت آن زمسـتانی
خاطـره انگیـز را تجربه کنیم:
 هـر مصـرف كننده درون سـوز مانند بخاري ،آبگرمكـن و غيره بايدداراي دودكش مناسـب و لوله رابط مسـتقل باشد .
 انتهـاي تمامیدودكشهـا بايـد حداقـل يـك متر از سـطح پشـتبـام باالتـر بـوده و از ديوارهـاي جانبـي نيـز حداقـل يك متـر فاصله
داشـته باشد.
 قسـمت عمـودي دودكـش بايـد روي پايههاي مناسـب قـرار گيردتـا وزن آن بـه پايه منتقل شـود  .ضمن آنکه طول عمـودي دودكش
توسـط بسـتهاي مناسـب به ديوار محكـم گردد .
 عبور دودكش از فضاي داخلي و سقف كاذب حمام مجاز نمي باشد. در مواقـع اسـتفاده از بخاريهـاي ديـواري در اماكـن عمومـي بايددهانه دودكشها حداقل در ارتفاع  120سـانتي متر تعبيه شـده باشـد

 در صورتـي كـه سـاختمان بيـش از  5طبقـه باشـد ،بايـد از دو دودكشمشـترك براسـاس جـداول مربوطـه مقـررات مبحـث  17مقـررات ملـي
ساختمان اسـتفاده شود.
 داكت دودكشها بايد از باال به هواي آزاد ارتباط داشته باشد . پـس از پايـان تغييـرات در سيسـتم لوله كشـي گاز سـاختمان و قبل ازاسـتفاده مجـدد از آن مراتـب بايـد بـه اطالع شـركت گاز ناحيـه مربوطه
رسـانيده شود.
هـر وسـيله گازسـوز بايسـتي داراي دودكـش مناسـب و بـدون اشـكالبهمنظـور تخليـه گازهاي حاصل از احتـراق به فضاي آزاد باشـد و هرگونه
نقص و نارسـايي و رعايت ننمودن اسـتانداردها در اين مورد موجب حادثه
خواهد شـد.
ً
تمـام دودكشهـاي وسـايل گازسـوز بايسـتي حتمـا مجهـز بـه بخشعمـودي تناسـب و كالهـك  Hباشـد.
 از قـراردادن خروجـي دودكـش بـه صورت افقـي با كالهـك و يا بدونكالهـك در زير سـقف و بالكـن جداً خـودداري فرمایيد.
 حتـي االمـكان از نصـب زانـوي اضافـي در مسـير دودكـش خـوددارينمایيـد .زيـرا زانـو كارآیـي دودكـش را كاهـش ميدهد.
 بـه هيچ عنوان دودكش وسـايل گازسـوز و هواكش (فـن) را از يك لولهيا كانال مشـترك عبور ندهيد.
 دودكش بايد از ورقهاي ضد زنگ (گالوانيزه) و نسبت ًا ضخيم انتخاب شود. آبگرمكـن و بخـاري حتمـ ًا بايسـتي مجهز بـه دودكش باشـد  .از نصبايـن وسـيلهها بدون دودكـش در محيطهاي بسـته جداً خـودداري نمایيد.
 اسـتفاده از دودكشهـاي آكاردئونـي آلومينيومـي بـه دلیل نبـود امكانآببنـدي در ابتـدا و انتهـا خطرناك ميباشـد.

 از قـراردادن قطعـات لولـه دودكش بصورت لب به لب خـودداري نماییدو حتمـ ًا از دودكشهـاي نـوع نر و مـاده كه باعث آببنـدي در محل اتصال
و خارج نشـدن گازهاي حاصل از احتراق خواهد شـد ،اسـتفاده نمایيد.
 -.هـر سـاله قبـل از روشـن كـردن وسـایل گرمازا ،مراقب باشـيد مسـير
دودكشهـا توسـط پرنـده اي النه سـازي و مسـدود نشـده باشـد.
 بخـش عمودي (خروجـي) دودكش حداقل بايسـتي  3برابر بخش افقيدرنظـر گرفته شـود و حداقـل ارتفاع بخـش عمودي نبايسـتي از يك متر
كمترباشد.
بـرای جلوگيـري از پديده خطرسـاز "مكـش معكوس" در سـاختمانهاالزم اسـت بر روي قسـمت زيرين در ورودي هر آپارتمان از دريچه تهويه
كركره اي يا آيفوني مناسـب به طول  50×20سـانتيمتر اسـتفاده شـود.
 همچنيـن زيـر درهـاي ورودي اطاق خوابها نيز حدود  3تا  5سـانتيمتربازباشد.
رعايـت مـوارد بـاال موجـب جلوگيـري از پـس زدن و بازگشـت گازهـاي
سـمي وسـايل گازسـوز بداخـل منـازل (مكـش معكوس) ميشـود
مرجع:
بهداشـت ،ايمني و محيط زيسـت شـركت ملي گاز ايران ،راهنماي ايمني
مصـرف كنندگان گاز طبيعي
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راهکارهاوتوصیههایی
برایموفقیتوقبولی
در آزمون ورود به حرفه
مهندسان(پایهسه)

علی سیفی | عضو هیات علمیدانشگاه ،عضو هیـات مدیره
سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
مدیر موسسه آموزش عالی آزاد مهندسان
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مسلما یکی از اهداف مهم مهندسان رشتههای هفتگانه مرتبط با
سازمان نظام مهندسی ساختمان ،قبولی در آزمون ورود به حرفه (پایه )3
و اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی میباشد .با توجه تعدد مواد آزمون
و گستردگی آن ،قبولی در آزمون مستلزم مطالعه مباحث مقررات ملی
ساختمان و تسلط بر استفاده از ضوابط آنها خصوصا در آزمونهای
محاسباتی است.
از این رو تجربهی حاصل از  14سال مدیریت و تدریس در دورههای
مقررات ملی ساختمان و آمادگی آزمون را در اختیار داوطلبان محترم قرار
میدهم؛ انشاء ا ...که مفید فایده واقع شود.
 -1اطالع دقیق و کامل از مواد آزمون و منابع ذکر شده در
سامانه آزمون ورود به حرفه
مواد آزمون و مراجع آن در سامانه آزمون ورود به حرفه دفتر امور
مقررات ملی ساختمان ( )www.inbr.irآمده است .در تهیه و مطالعه
مراجع ،به سال ویرایش منابع آزمون بر اساس سایت دقت نمایید که
از ویرایشهای قدیمیاستفاده نکنید .سواالتی در آزمون دورههای قبل
وجود دارد که هم پاسخ ویرایش قدیمیو هم جدید در گزینهها بوده
است و مسلما پاسخ بر اساس ویرایش جدید مدنظر میباشد.
 -2توجه به ضرورت رعایت و اولویت «مقررات ملی
ساختمان»
در پیشگفتار همه مباحث مقررات ملی ساختمان مطالب زیر آورده شده
است:

پیشگفتار مباحث مقررات
ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان مجموعهای است از ضوابط فنی ،اجرایی و حقوقی الزمالرعایه در طراحی ،نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب ،نوسازی ،توسعة
بنا ،تعمیر و مرمت اساسی ،تغییر کاربری و بهرهبرداری از ساختمان که به منظور تأمین ایمنی ،بهرهدهی مناسب ،آسایش ،بهداشت و صرفة اقتصادی فرد و جامعه وضع
میگردد .در کشور ما ،در کنار مقررات ملی ساختمان ،مدارک فنی دیگری از قبیل:
آییننامههایساختمانی
استانداردها و آیین کارهای ساختمان سازی
مشخصات فنی ضمیمة پیمانها
نشریات ارشادی و آموزشی
توسط مراجع مختلف تدوین و انتشار مییابد که گرچه از نظر کیفی و محتوایی حایز اهمیت است ،اما با مقررات ملی ساختمان تمایزهای آشکار دارد.

گاهی به پشتوانه همین مطلب ،سواالتی در آزمون مطرح شده است و پاسخ آن بر اساس مقررات ملی ساختمان ،آییننامهها و سایر استانداردها موجود بوده
(یعنی هر چهار گزینه به استناد یکی از مراجع صحیح بوده است) که مسلما در این گونه موارد ،پاسخ بر اساس مقررات ملی ساختمان به سایر پاسخها اولویت دارد.
 -3توجه مضاعف به انتشارات جدید دفتر مقررات ملی ساختمان
مباحثی از مقررات ملی ساختمان که به تازگی بازنگری شدهاند و انتشارات جدید دفتر امور مقررات ملی ساختمان ،بیشتر مدنظر طراحان سوال میباشد و
به این صورت ،اطالع و آگاهی مهندسان از انتشارات و ویرایشهای جدید مقررات ملی ساختمان ،مورد ارزیابی قرار میگیرد .به عنوان مثال در این دوره،
راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان در چند مبحث چاپ شده است که مطالع ه آنها به داوطلبان محترم توصیه میشود.
با توجه به بازنگری اغلب مباحث مقررات ملی در سال  1392و گاهی تغییرات اساسی و جدی در ساختار و تئوریهای آنها ،در آزمون آذر مــاه فقط مباحث و راهنماهای زیر
بر اساس نگارش جدید مدنظـر میباشـد:
 مبحث اول (تعاريف) 1392 - مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق) 1392 - مبحث هفتم (پي و پيسازي ) 1392 - مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) 1392 - راهنماي صرفهجويي در مصرف انرژي 1392 -مسلما در آزمون دورهی بعد ،تعداد مباحث و مراجعی که بر اساس نگارش جدید به عنوان مبنای آزمون اعالم میشود ،بیشتر خواهد بود .بنابراین همت و سعی نمایید
تا در همین دوره آزمون قبول شوید.

 -4خالصه نمودن منابع آزمون
با توجه به برگزاری آزمون به صورت جزوه باز و حجم زیاد مطالب ،بهترین
راهکار این است که منابع را خالصه نموده و فیشنویسی نمایید تا در جلسه
آزمون به راحتی بتوانید قسمت موردنظر را پیدا کرده و در حل سواالت ،از
آنها بهره بگیرید .ضمنا از بردن کتابها و جزوات اضافی و مخصوصا
قدیمیبه جلسه آزمون ،جدا پرهیز نمایید.
 -5دقت در استفاده از کتابهای کمکی
از کتابهای کمکی بسیار با دقت استفاده نمایید؛ چون مراجع اغلب این
کتابها قدیمیبوده و دیر به روز رسانی میشوند .لذا با توجه به تاکید صورت
گرفته در بند  1همین نوشته ،شاید شما را گمراه نموده و پاسخ صحیح را
پیدا نکنید.
 -6اعتماد به نفس داشته باشید ...
با توجه به اینکه شما  -هر چند کم و محدود – وقت گذاشتهاید و مطالعه
کردهاید ،لذا در جلسه امتحان روی دانستههای خودتان متمرکز شوید و
گاهی به حواشی موجود در اطرافتان ،اصال توجه نکنید.
 -7حد نصاب قبولی
 ٪سواالت
حد نصاب قبولی در آزمونهای ورود به حرفه ،پاسخ صحیح به  50
میباشد؛ لذا لزومیندارد که به هم ه سواالت پاسخ دهید و وقتتان را برای
پاسخ به هم ه سواالت صرف کنید (مگر اینکه بخواهید جزء نفرات اول
رشت ه خودتان در کشور شوید) .فقط الزم است با در نظر گرفتن یک حاشیه
اطمینان ،به حدود  ٪60سواالت که به جواب صحیح آنها مطمئن هستید،
پاسخ دهید.

 -8مدیریت زمان در آزمون
شما در این آزمون به هیچ وجه مشکل کمبود زمان را نخواهید داشت؛ لذا
از این جهت استرس و نگرانی نداشته باشید .به عنوان مثال طبق دفترچه
دورههای قبل ،در آزمون تاسیسات مکانیکی و برقی و یا نظارت معماری60 ،
سوال و  150دقیقه وقت داده میشود .بر این اساس اگر داوطلب بخواهد در
این آزمون به همه سواالت پاسخ دهد ،برای هر سوال  2/5دقیقه وقت دارد.
در صورتی که با در نظر گرفتن حد نصاب قبولی  50درصد ،اگر مطابق بند 7
برای پاسخ داده به  60درصد سواالت برنامهریزی نماید ،چیزی در حدود 4
دقیقه برای پاسخ دادن به هر سوال وقت دارد که مدت زمان بسیار مناسبی
است؛ به همین صورت برای سایر آزمونها و رشتهها.
این مقدار زمان متوسط پاسخگویی به هر سوال مناسب بوده و با توجه به
اینکه برخی سواالت اصال به این مقدار زمان نیاز ندارند ،وقت مازاد آنها نیز
به سواالت دشوار و وقتگیر اختصاص داده میشود.
 -9مرور همه دفترچه سواالت و پاسخ به سواالت ساده
توصیه میشود که ابتدا دفترچه سواالت را مرور کنید و به سواالت ساده
پاسخ دهید .سپس از ابتدای دفترچه سواالت ،مجددا به بررسی سواالت
وقتگیر و مشکوک بپردازید .برخی طراحان آزمون ،عمدا سواالت ساده را
در آخر مجموعهی سواالت قرار میدهند تا در صورت عدم مدیریت زمان،
داوطلب نتواند امتیاز آنها را کسب نماید.
 -10نزدن تستهای مشکوک و وقتگیر در دور اول
با در نظر گرفتن حد نصاب قبولی و غالبا وجود چند تست مشکوک و یا
وقتگیر ،بهتـر است از پاسخ دادن به آنها اجتنـاب نمایید و یا در صورت
وجود وقت مازاد در آخر آزمون ،به بررسی آنها بپـردازید.
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 -11به سواالت زمانبر و سخت ،گیــر ندهید ...
گاهی پس از آزمون افراد بیان میکنند که به یک سوال سخت ،گیر دادند
و تا حلش نکردند ،راحت نشدند!!! و برایشان مهم بوده است که آن سوال را
حل کنند! الزم به تذکر است که همه سواالت هم ارزش بوده و داوطلب با
این کار ،فقط احتمال موفقیت خود را کاهش میدهد.
 -12کنترل مکرر شماره تست در برگ ه سواالت و پاسخنامه
برای پرهیز از جابجا زدن تستها
یکی از اشکاالت رایج بین داوطلبان در آزمونهای تستی ،جابجا زدن پاسخ
تستها میباشد که به دلیل استرس و گاهی پاسخ ندادن به یک یا چند
سوال (پریدن از روی چند تست) ایجاد میشود .با توجه به اینکه مدتها
است که داوطلبان گرامیدر آزمونهای تستی شرکت نکردهاند ،باید روی
مهارت عـمومیتستزنی تمرین داشته باشند.
 -13کنار گذاشتن جزوات و کتابهای قدیمی
معموال افراد به جزوات قدیمیزمان تحصیل خود بسیار عالقمند و وفـادار
هستند .به خاطر داشته باشید که با توجه به بازبینی مکرر مباحث مقررات ملی
ساختمان و گاهی تغییر روابط و مقادیر در این آییننـامهها ،از این رو منابع
و مراجع قدیمیبرای آزمون ورود به حرفه کارایی الزم را نداشته و گاهی
گمراه کننده نیز میباشد.
 -14با ماشین حساب کار کنید ...
در آزمونهای محاسباتی  -مانند تاسیسات مکانیکی و برقی و یا محاسبات
عمران  -الزم است با ماشین حساب کار کنید .این روزها مهندسان خیلی
با ماشین حساب کار نمیکنند و به کار کردن با آن مسلط نیستند .لذا برای
شرکت در آزمونهای محاسباتی ،حتما با ماشین حساب تمرین کنید تا
بتوانید به راحتی و به درستی محاسبات را انجام دهید.
-15مطالعههم همواردآزمونوتمرکزنداشتنرویچنددرسخاص
انتخاب سواالت از مباحث مختلف ،توزیع یکنواخت و استانداردی را ندارد.
در برخی دورهها ،اغلب سواالت از یکی از مباحث طرح شده است و اگر شما
آن مبحث را مطالعه نکرده باشید ،میتواند در قبولی شما تاثیر به سزایی
داشته باشد .لذا همه مواد آزمون را مطالعه نموده و روی چند درس خاص،
متمرکز نشوید.
 -16عدم توجه به شایعات
گاهی شنیده میشود که افرادی سودجو با شایع ه داشتن سواالت آزمون،
باعث گمراهی داوطلبان میشوند .توجه داشته باشید که این آزمون توسط
«سازمان سنجش آموزش کشور» و به صورت حرفهای و با درجه امنیتی
باال برگزار میگردد .ضمنا در سالهای اخیر ،چندین نوع دفترچه سؤال با
گزینههای جا به جا برای هر رشته بین داوطلبان توزیع میگردد ،تا سالمت
آزمون را بیش از پیش تضمین کنند.
امیدوارم با توکل بر خداوند متعال ،تمرکز بر دانش و اطالعاتتان و به کارگیری
این نکات ،در این آزمون همچون سایر مراحل زندگی ،موفق و پیروز باشید.
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همایش تخصصی حمل و نقل و ترافیک
به پاس گرامیداشت  26آذر ،روز حمل و نقل همه ساله همایش
تخصصی حمل و نقل و ترافیک توسط سازمان نظام مهندسی
خراسان رضوی با همکاری سازمان حمل و نقل و ترافیک
شهرداری مشهد برگزار میگردد.
این گردهمایی فرصتی است مغتنم که متخصصان ،تالشگران
و اندیشمندان عرصه حمل و نقل ،یافتههای علمی ،پژوهشی و
تجربی خود را ارایه و با صاحب نظران و دست اندرکاران ذیربط
پیرامون ابعاد علمیو کاربردی موضوع حمل ونقل و ترافیک به
توگو مینشینند.
بحث و گف 
به امید باری تعالی هفتمین همایش تخصصی حمل و نقل و
ترافیک نیز در آذرماه سال  92به شرح ذیل برگزار خواهد گردید:
موضوع همایش
حمل و نقل و مسایل اجتماعی
زمان همایش
دوشنبه  25آذرماه  – 1392ساعت  16الی 21
هتل بین المللی پارس مشهد

| مقالـه | عمومی

الگویی برای کنترل قیمت
معامالتساختمانی
حمید عرفانیان
کارشناسی ارشد معماری ،1374دانشگاه علم و صنعت ایران
داراي برد معماری از انجمن معماران استان بریتیش کلمبیا
کانادا Architect AIBC
داراي برد طراحی و اجرای ساختمانهای سازگار با محیط
LEED @ AP
داراي برد مدیریت طرح و اجرا ساختمان از کانادا CCCA
عضو سازمان تنظیم کننده مشخصات فنی صنعت ساختمان
کاناداCSC
hamid.e@archotec.com

مقدمه
گرچـه بازخوردهـای ناشـی از تـب و تابهـای سیاسـی ،بحرانهـا و
تحـوالت اجتماعـی ،تغییـر در سـاختار مدیریتـی و حتی عواقب ناشـی از
حـوادث غیرمترقبـه ممکن اسـت نظـام قیمـت گـذاری کاال و خدمات را
بهویـژه در کشـور ما تحـت تاثیر قرار دهـد؛ اما نمیتوان تاثیـر عوامل پیدا
و پنهـان موثـر در ایـن فراینـد را از خاطـر دور داشـت .بازار مسـکن نیز به
دلیـل ناهمگونی بسـیار در عرضه و تقاضا و نیـز چگونگی تامین مصالح و
مـواد اولیـه ،افت و خیزهـای فراوانـی را تجربه کرده اسـت.به همین دلیل
همـواره پاسـخ بـه این پرسـش کـه چگونـه میتوان بـه الگویی مناسـب
بـرای تعییـن بهای معامالت سـاختمانها دسـت یافت ذهن کارشناسـان
و متخصصـان ایـن حـوزه را متوجه خود سـاخته اسـت.به همیـن دلیل در
ایـن مجـال میکوشـیم ضمـن پاسـخ بـه چند پرسـش در ایـن خصوص
راهکارهـا و روشهـای دسـتیابی به ایـن مهم را مـورد مداقه قـرار دهیم:
بخش اول :طرح سوال
مبنـای قیمـت یک سـاختمان چیسـت و چه کسـی آنـرا تعییـن میکند؟
چـه روشـی بـرای تعیین قیمـت یک سـاختمان وجـود دارد که خریـدار و
فروشـنده با خیالی آسـوده بـه معامله مبـادرت ورزد؟ آیا مشـاورین امالک
افـرادی ذیصلاح جهـت تعییـن قیمـت سـاختمانها هسـتند؟ ایـن افراد
چگونـه و بـا چه پشـتوانه علمـیو حرفهایی بـه این تخصص دسـت یافته
انـد؟ آیـا واقعـ ًا ایـن گـروه این صالحیـت را دارنـد که محصول مشـترک
متخصصان و مهندسـین صنعت سـاختمان را قیمت گذاری کنند؟ مبنای
تعییـن قیمـت دو سـاختمان مجـاور هم در یک منطقه شـهری چیسـت؟
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چـه درصـدی از قیمـت سـاختمان بر مبنـای موقعیت محلی ملـک و چه
میزانـی مربـوط بـه کیفیـت طرح و اجـرا سـاختمان به لحاظ فنی اسـت؟
بخش دوم :هدف
نویسـنده در این نوشـتار تلاش در ارایه الگویی عملـی جهت تبیین روش
قیمت گذاری سـاختمانها اسـت .اعمـال این روش نتایج درخشـانی را در
ایـن صنعـت به همـراه خواهد داشـت ،کـه از جملـه آن میتوان بـه مورد
زیر اشـاره کرد:
 -1تعیین قیمت واقعی خرید و فروش ساختمان اجرای در یک بازار رقابتی
 -2کنترل قیمت ساختمان
 -3باال بردن کیفیت ساخت و سازهها
 -4تشـویق سـازندگان و سـرمایه گذاران سـاختمانی به باال بردن کیفیت
سـاختمانها در بعد طـرح و اجرا
 -5تشـویق سـازندگان به اسـتفاده از روشهای علمیو صنعتی در اجرای
سـاختمان تا روشهای سنتی
 -6باال بردن استانداردهای تولید مصالح
 -7علمیکردن چرخه تولید ،اجرا و بهرهبرداری از ساختمانها
 -8باال بردن عمر مفید ساختمانها
 -9ایجـاد فضایـی سـالم و اخالقـی در معاملات سـاختمانی بهطوریکه
خریـداران در نهایـت اطمینـان نسـبت بـه کیفیـت و قیمت سـاختمان به
خریـد مبـادرت ورزنـد و فروشـندگان نیـز در نهایـت اطمینـان نسـبت به
ی از آن به
کیفیـت محصـول خود و کسـب بیشـترین سـود حاصلـه ناشـ 
فـروش مبـادرت ورزند.
 -10ایجـاد یـک چرخه مالـی _ فنی صحیح از زمان تولید و تا سـالهای
پس از بهرهبرداری از سـاختمانها
 -11جلوگیـری از تخلفـات فنـی در اجـرا و امور غیر اخالقـی در معامالت
سـاختمانی کـه به جهـت بیانضباطیهـا و نقصـان قوانیـن دامنگیر این
صنعت شـده است.
ی از عـدم وجـود
 -12جلوگیـری از هـدر رفتـن منابـع مالـی کشـور ناشـ 
قوانیـن و شـفافیت در معاملات سـاختمانی متناسـب بـا کیفیـت آنهـا
 -13تنظیـم قیمـت واقعـی بـازار بـه لحاظ ارتبـاط مسـتقیم آن با کیفیت
تولیدات سـاختمانی
بخش سوم :ساختمان به عنوان کاال
سـاختمانها هـم ماننـد دیگـر محصـوالت بشـری کـه مـورد داد وسـتد
واقـع میشـوند یک کاالی تجاری محسـوب میشـوند ،لذا کلیـه قوانین،
اسـتانداردها و چارچوبهایـی کـه ناظـر بـر دادو سـتد کاالهـای اسـت
میتوانـد و ناظـر بـر معاملات ایـن کاالی گـران قیمـت نیز قـرار بگیرد.
ایـن قوانین واسـتانداردها تمامیدر جهـت حفظ منافع خریـداران (مصرف
کننـده – بهـره بـردار ) تنظیم گردیده و ضامن کیفیـت محصوالت پس از
خریـد و در دوره بهـره برداری اسـت .این قوانین بـرای تولید کننده تعهدزا
و مسـوولیت آور بـوده و تنهـا مجـوز تولیـد و تعیین قیمـت آن در رقابت با
دیگـر محصوالت مشـابه اسـت .لذا مسـوولیت خرید کاالهایـی که خارج
از ضوابـط فـوق تولید شـده و معموال با قیمتی بسـیار نازل تـر از کاالهای
شناسـنامه دار توزیع میشـود به عهـده خریدار خواهد بود ،چـرا که قوانین
ی از خریـدار نمیکند .محصوالتی نیز کـه بهره برداری
هیچگونه پشـتیبان 
از آنهـا بـا امنیـت جانـی افـراد مرتبط اسـت هـم به هیـچ عنـوان اجازه
تولیـد نداشـته و در صـورت تولیـد به شـدت و به صـورت قانونی بـا آنها
برخورد میشـود.
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بــه ایــن صــورت بیشــترین ســود تولیــد کننده ( ســرمایه گــذار ،فروشــنده
) تنهــا در فــروش کاالهــای شناســنامه دار اســت .ایــن امــر تنها در ســایه
تولیــد محصوالتــی بــا کیفیــت و با قیمتــی رقابتــی با محصوالت مشــابه
در بــازار محقــق میگــردد .در واقــع تولیــد کننــده بــا بــاال بــردن کیفیــت
محصــول خــود ریســک عــدم خریــد ،مرجوع کــردن و یــا خدمــات تعمیر
و نگهــداری پــس از فــروش خــود را پاییــن آورده و میــزان فــروش خود را
بــاال میبــرد و از ایــن طریــق بیشــترین ســود را نصیــب خــود مینمایــد.
نتیجــه اینکــه در یــک بــازار رقابتــی تنهــا بــاال بــردن کیفیــت کاالی
تولیــدی اســت کــه هــم عامــل کنتــرل قیمــت کاال بــوده کــه ســود آن
مســتقیم ًا بــه مصــرف کننــده میرســد و هــم عامــل کســب بیشــترین
ســود بــرای تولیــد کننــده اســت .شــکل گیــری تمامیبرندهــای بــزرگ
تجــاری دنیــا و ادامــه فعالیــت آنهــا در بــازار رقابتــی کشــورهای توســعه
یافتــه هــم تنهــا بــا اتــکا بــه رعایــت همیــن اصــول محقــق گردیــده
اســت.
بخــش چهــارم :تضامیــن کیفیــت :گارانتــی ،وارانتــی،
بیمــه
گارانتــی مهمتریــن ضمانــت اجبــاری کیفیــت و وارانتــی
مهمتریــن ضمانــت اختیــاری کیفیــت در حمایــت از مصــرف
کننــدگان اســت .گارانتــی و وارانتــی دو ضمانتــی اســت کــه
کیفیــت مصالــح و اجــرا ســاختمانها را تضمیــن میکننــد.
بیم ـ ه نیــز یــک ضمانــت اجبــاری بــرای جبــران خســارتهای جانــی و
ی ســاختمان
ی از حــوادث و یــا قصــور در اجــرای فنـ 
ی ناشـ 
مالــی احتمالـ 
اســت .میــزان حــق بیمــه هــر ســاختمان بیانگــر کیفیــت اجــرا از نظــر
ایمنــی در برابــر حــوادث در دوره بهرهبــرداری اســت .حــق بیمــه کمتــر
معــرف کیفیــت باالتــر ســاختمان و حــق بیمــه باالتــر نیز معــرف کیفیت
کمتــر آن بنــا اســت .مجمــوع عوامــل فــوق ریســک خریــد ســاختمان
را بــرای خریــدار تعریــف میکنــد .اســتفاده از ایــن تعاریــف بــه عنــوان
ابــزار میتوانــد بــه شــکل گیــری روشــی جهــت تعییــن و تبییــن قیمــت
گــذاری ســاختمان منجــر شــود.
گارانتــی
قــراردادی اســت دوطرفــه بیــن خریــدار و فروشــنده کــه حقوق خریــدار را
به منظور جایگزینـــی اصل کاالی فـــروخته شده در صـــورت نقص کاال
در یــک مــدت زمــان مشــخص تضمیــن میکنــد .گارانتــی بــر مبنــای
قوانیــن دولتی(آمریــکا ،کانــادا و اروپــا) بــرای کلیــه تولیــد کننــدگان
اجبــاری اســت و هیــچ وجهــی بابــت آن از طــرف خریــدار بــه فروشــنده
پرداخــت نمیشــود.
تمـام مصالـح ،اجـزا و تجهیـزات سـاختمانی میبایسـت دارای گارانتـی و
تضمیـن کیفیـت باشـند .این تضامین باید توسـط کارخانه تولیـد کننده به
سـازنده و مجری سـاختمان ارایه شـود و در شناسـنامه ساختمان به عنوان
مسـتندات اجرایی سـاختمان ثبت شود.
ایـن گارانتـی به معنای گارانتی صحت اجرای و اسـتفاده آن در سـاختمان
نیسـت; بلکـه گارانتـی اجـرای صحیـح فنـی سـاختمان میبایسـت
توسـط مجریـان سـاختمان مســتند ســازی و ارایـه شـود .مجموعـه
ایـن ضــمانتها و گارانتیهـای (مصالـح و تجهیـزات ساختــمانی)
بـه همـراه گارانتـی کیفیـت اجـرای عــملیات سـاختمانی ،میتوانـد
منجـر بـه ارایـه وارانتـی ســاختمان توســط مالـک یا سـرمایه گـذار به
خریـداران شـود کـه بهتریـن نـوع ضمانـت کیفیـت سـاختمان اسـت .

وارانتی
وارانتــی قــراردادی اســت ســه طرفــه بیــن تولیــد کننــده ،فروشــنده و
خریــدار جهــت تضمیــن حقــوق خریــدار و یــا مصــرف کننــده .تولیــد
کننــده کیفیــت محصــول تولیــدی خــود را تضمیــن میکنــد (گارانتــی)
و فروشــنده کیفیــت آن محصــول را بــرای خریــدار ضمانــت میکننــد
کــه در صــورت نقــص محصــول بــه ســرعت آن را جایگزیــن نمایــد.
وارانتــی بیشــتر شــبیه یــک نــوع بیمــه اســت کــه فروشــنده حــق و
حقــوق مصــرف کننــده را در قبــال کیفیــت محصــول گارانتــی شــده
تضمیــن میکنــد .در نتیجــه وارانتــی توســط فروشــنده بــه خریــدار طــی
قــراردادی بــرای مــدت زمــان مشــخص فروختــه میشــود .بــر اســاس
ضمانــت فــوق و در صورتیکــه فروشــنده از دادن خدمــات در ارتبــاط بــا
کاالی فــوق خــودداری کنــد مصــرف کننــده میتوانــد بــا ارایــه دعــوای
حقوقــی تقاضــا جبــران خســارت نمایــد .

بــا ارایــه تضامیــن کیفیتـــی (گارانتــی) کــه ســازندگان و پیمانــکاران
ســاختمانی بــر اســاس قانــون و بــه اجبــار بــه سرمایـــه گــذار یــا (
 )Developerمیدهنــد ،ســرمایه گــذار میتوانــد بــه خریــداران
خــود وارانتــی کیفیــت اجــرا بدهــد .سرمایـــه گــذاران بــزرگ معمــوال
 10-5ســال ضمانــت هــر گونــه تعمیــرات و نقصهــای فنــی کار خــود
را بــه عنــوان تضمیــن کیفیــت کار اجــرا شــده بــه خریــداران میدهنــد.
ایــن تضمیــن کیفیــت در خصــوص امــوری اســت کــه مســتقیم ًا بــه
عملیــات اجرایــی ســاختمان و نقصهــای فنــی ناشــی از آن در دوران
بهــره بــرداری مرتبــط اســت ; ارایــه میشــود .هــر چــه میــزان خدمــات
پــس از فــروش ایــن ســاختمانها در دوران بهــره بــرداری بیشــتر و در
ی کیفیــت باالتــر آن
مــدت زمــان طوالنــی تــری ارایــه شــوند بــه معنـ 
ی اســت خریــداران بــا اطمینــان و اشــتیاق
ســاخت و ســاز بــوده و بدیهـ 
بیشــتری مبــادرت بــه خریــد آنهــا میکننــد .ایــن امــر بــه عنــوان یــک
مشــوق بــرای خریــداران و یــک اعتبــار بــرای ســرمایه گذاران محســوب
شــده کــه خــود موجــب گســترش برنــد ســازی1در صنعــت ســاختمان
میشــود .رقابــت بیــن برندهــای ســاختمانی در ارایــه طرحهــای جــذاب
تــر بــا کیفیــت باالتــر و خدمــات پــس از فــروش بیشــتر مهمتریــن
عامــل کنتــرل و تعییــن قیمــت ســاختمانی در یــک بــازار رقابتــی اســت.
ارتقـا کیفیتهـای طراحـی ،فنـیو اجرایـی سـاختمانها منجـر بـه ارتقا
ایمنـی سـاختمانها میشـود و در نتیجـه ریسـک سـرمایه گـذاری برای
خریـدار و فروشـنده کاهـش مییابـد ،لـذا ایـن سـاختمانها با حـق بیمه
بسـیار کمتری توسـط شـرکتهای بیمه گر بیمه میشـوند .پرداخت حق
ی پایین بودن ریسـک سـرمایه گذاری و آن نیز نشـانه
بیمـه کمتـر به معن 
باال بودن کیفیت سـاختمانی و باالتر بودن قیمت فروش سـاختمان اسـت.
بیمه
ی کیفیــت باالتــر
پرداخــت حــق بیمــه کمتــر بــرای ســاختمان بــه معنـ 
و الجــرم قیمــت فــروش باالتــر اســت .امــا شــرکتهای بیمــه
هیچــگاه در جریــان ســاخت و ســازها ،خــود را درگیــر کنتــرل کیفیــت
ســاختمانها نمیکنــد لیکــن از آنجاییکــه در ایــران علیرغــم وجــود
ســازمانهای متعــدد و مضاعــف کنترلــی هنــوز سیســتم مشــخص
کنتــرل کیفیــت ســاختمانی تعریــف نشــده اســت .ایــن نقیصــه را

میتــوان بــه وســیله تعریــف یــک بــازوی نظارتــی توســط شــرکتهای
بیمــه جبــران نمــود و از ایــن طریــق بــه تعییــن قیمــت ســاختمانها
بــر مبنــای کیفیتهــای فنــی و مهندســی آن مبــادرت ورزیــد .جهــت
دســتیابی بــه ایــن مهــم انجــام سلســله مراتــب زیــر ضــروری اســت:
 .1ارتقــا کیفیــت ســاختمان ســازی از طریــق وضــع قوانیــن و اجــرای
یــک سیســتم بــه هــم پیوســته مقــررات ،اســتانداردها و کدهــای فنــی
کــه عمــل بــه آن توســط تولیــد کننــدگان مصالــح و اجــزا ســاختمانی،
متخصصــان بخــش صنعــت ســاختمان (مشــاوران ،طراحان ،مهندســان)
و سیســتمهای قانــون گــذار و نظارتــی ( شــهرداریها ) الزم االجــرا
اســت.
ی صــاح دیگــر مثــل
 .2شــرکتهای بیمــه بــه همــراه ســازمانهای ذ 
ی و وزارت مســکن بــه عنــوان بخشــی از ایــن سیســتم
نظــام مهندس ـ 
بــا طراحــی ترکیبــی از مشــوقها و اســتانداردهای کنتــرل کیفیــت
و همچنیــن نظــارت بــر آن آغــاز کننــده حرکتــی جهــت بــاال بــردن
کیفیــت ســاختمانها شــود.
 .3ارایــه گواهینامههــای درجــه بنــدی کیفیــت طــرح و اجرای ســاختمان،
از طــرف شــرکتهای بیمــه معــرف میــزان ریســک خریــدار در ســرمایه
گــذاری واحداهــی ســاختمانی بــه شــرح زیر اســت:
- 1-3گواهینامــه بــا ارزش بــاالی کیفیــت بــه معنــای حــق بیمــه پایین
تــر ،ریســک ســرمایه گــذاری کمتــر و بــا ارزش بــودن بنــا اســت.
- 2-3گواهینامــه بــا ارزش پاییــن کیفیــت بــه معنــای حــق بیمه بیشــتر،
ریســک ســرمایه گــذاری بیشــتر و بـیارزش بــودن بنا اســت.
بدیــن گونــه قیمــت فــروش مجموعههــا نســبت بــه درجــه بنــدی ایــن
گواهینامههــا تعییــن و بــر مبنــای آن بــاال و پاییــن میشــود .تفــاوت
ناشــی از حــق بیمــه بصــورت واقعــی عامــل اصلــی قیمــت گــذاری بناها
و تفــاوت آن بــا ســاختمانهای مشــابه خواهــد بــود.
اســتفاده از ایــن روش عــاوه بــر کنتـــرل قیمــت ساختـــمان ،باعــث
تشویـــق سرمایه گذاران به باال بـــردن کیــفیـــت و تشـــویق سـیسـتم
قانـــون گــذار بــه اســتاندارد کــردن و ســازمان دادن کلیه عوامـــل صنعت
ســـاختمان از تولیــد تــا بهــره بــرداری منجــر خواهــد گردیــد.
بخش پنجم _ روش اجرا
بــه طورکلــی تحقــق ایــن سیســتم و عملیاتــی شــدن آن در ســه مرحلــه
زمانــی از تولیــد مصالــح ســاختمانی تــا ســالهای پــس از بهــره بــرداری
ســاختمانها بــه شــرح زیــر خواهــد بــود:
 )1مرحلــه اول  -تولیــد مصالــح و اجــزای ســاختمانی بــا کیفیــت باال،
مطابــق اســتاندارد و بــا گارانتــی کیفیــت بــرای مــدت زمان مشــخص
 )2مرحلــه دوم  -طــرح و اجــرای صحیــح ســاختمان توســط
مشــاوران ،ســازندگان و پیمانــکار بــا ارایــه گارانتــی بــه ســرمایه گــذار
 )3مرحلــه ســوم  -ارایــه وارانتــی ســرمایه گذار(فروشــنده) بــه
بهـرهبـــردار(خریدار) نســبت بــه نگهـــداری و ترمیــم نواقــص ســاختمان
پــس از واگــذاری بــه بــرای مـــدت زمــان مشـــخص ( 5-10ســـال) بــر
اســـاس گارانتـ ـیها و تضامیــن کیفــی کــه پیمانــکار داده اســت .
کلیــه مراحــل فــوق طبــق یــک رونــد مشــخص مســتند ســازی شــده
و شناســنامه فنــی – کیفــی ســاختمان را شــکل میدهــد .تهـــیه ایــن
شناســـنامه فنــی توســط نماینــده فنــی و کارشـــناس بیمــه گــذار تهیــه،
تنظـــیم و جــــمع آوری شـــده و نهایتـ ًا پــــس از اتمام ســـاختمان این
شناســنامه فنی و گواهیـــنامه ارزشـــیابی آن مـــاک حق بیـــمه کلـــی
ساختمان بـــوده .این گواهیـــنامه به مشـــتری این پیـــام را میدهـــد که
1. Brand
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چــرا ایــن ساختـــمان بــه ایــن قیـــمت بــه خریــد و فــروش میشــود .ایــن شناســنامه کیفی بــا شناســنامه فنی ســاختمانی کــه در دســتور کار ســازمان
نظــام مهندســی اســت متفــاوت بــوده لیکــن میتــوان بــا تکمیــل آن و اساســا از طریــق همــکاری ایــن ســازمان و شــرکتهای بیمــه عمــل شــود.
بخش ششم _ مستند سازی
مســتند ســازی مــدارک و اســناد طراحــی و اجــرای هــر ســاختمان در قالــب تنظیــم چــک لیسـتهای کنتــرل کیفــی مربوطــه و در دو بخــش طراحــی
و بخــش اجــرا شــکل میگیــرد کــه بــه شــرح زیــر شــکل میگیــرد:
بخش اول  -چک لیستهای کنترل کیفی بخش طراحی شامل:
 )1ارزیابی صالحیت ،سوابق کارشناسان ،مشاوران ،مهندسان و طراحان مسئول در پروژه
 )2ثبت و ارزیابی کیفیت تهیه مدارک ،نقشههای اجرایی و مشخصات فنی پروژه
بخش دوم  -چک لیستهای کنترل کیفی بخش اجرا شامل:
 )1ارزیابی صالحیت کلیه دست اندرکاران کلی و جزیی عملیات اجرایی پروژه ،شامل پیمانکاران ،فروشندگان و تأمین کنندگان مصالح
 )2ثبــت کلیــه مــدارک اجرایــی پــروژه شــامل آزمایشــات فنــی ،Shop Drawings ،تضامیــن کیفیــت اجــرا ،تضامیــن کیفــی مصالــح ،تصاویــر حیــن
اجــرا کار و کلیــه مســتندات قابــل تکیــه جهــت ارزش گــذاری.
مجمــوع عوامــل فــوق و امتیــازات گرفتــه شــده ،نشــان دهنــده میــزان اتــکا و صـــحت بنــا خواهد بود که عم ً
ال شـــرکت بیمـــه وظـــیفه بیمــه کردن
آن را دارد.
بخش هفتم :نتيجه گيري
ی آن و اجرای یک نظام کنترل کیفیت مسـتند سـازی
ی در تعییـن قیمت سـاختمانها در گـرو تبیین سـاز و کارهای قانونـ 
رسـیدن بـه یـک روش عملـ 
شـده جهـت صـدور گواهینامههـای کیفیـت بنا توسـط شـرکتهای بیمـه و با همـکاری سـازمانهای ذی صالح خواهـد بود .رقابـت قیمت در بـازار بر
مبنـای کیفیـت طرح و سـاخت بهترین عامـل کنترل قیمتهـا خواهد بود.

90

| مقالـه | عمران

سازهمشهدی؛
از طراحی تا اجـــرا
مهدي هاديـزاده بزاز | کارشناس ارشد سازه

چكيده
اسـتفاده از سـازههای فوالدی با قاب سـاده به دلیل سادگی و سرعت
مناسـب در اجرا ،یکی از رایج ترین سیسـتمهای سـاختمانی به شـمار
مـیرود .در گذشـته نـه چنـدان دور؛ شـاید  10سـال گذشـته؛ بـرای
مقابلـه بـا بـار جانبـی از مهاربندهای فلزی همگـرا و یا واگرا اسـتفاده
میگردیـد .بـه تدریـج بـا سـختگیریهای بیشـتر آییننامههـا
و افزایـش مقاطـع بادبنـدی و سـتونهای مجـاور آن ،محاسـبان بـه
فکـر اسـتفاده از سیسـتم مرکـب یعنـی اسـتفاده از دیوارهای برشـی
بتنآرمـه بـه جـای مهاربند در سـازههای فلـزی افتادند .در این سـازه
ابعـاد سـتونها بـه نحو چشـمگیری کاهـش مییابـد و مهاربندهای
فلـزی حـذف میشـوند ،در نتیجـه وزن اسـکلت سـاختمان بـه نحو
گاهـی تـا حد نصـف کاهش مییابـد .همچنین
قابـل مالحظـهای و
ً
دیوارهـای برشـی انعطاف بهتری نسـبت به مهاربندهـا دارند و امکان
اجـرای آن در فضاهـای کوچـک و یا حتی مدور نیز وجـود دارد که در
نهایـت به ایجـاد فضاهای بهتر بـرای معماری پروژه منتـج میگردد.
بـر این اسـاس به سـرعت بـاور نکردنی اسـتفاده از دیوارهای برشـی
در شـهر مشـهد رایـج و شـاید امـروزه بیـش از  80درصـد پروژههای
موجـود در شـهر از این سیسـتم سـازهای اسـتفاده میکننـد .قابل به
ذکـر اسـت که این سیسـتم سـازهای بـا روش اجرای کنونـی تنها در
شـهر مشـهد و اطراف اجرا میشـود و در سـایر شـهرهای کشـور یا
ناشـناخته بـوده و یـا اسـتفاده از آن را بـه شـیوه ترویج یافته در شـهر
مشـهد درسـت نمیدانند ،لذا در میان جامعه مهندسـی خارج از شـهر
مشـهد ،این سیستم سـازهای با نام سازه مشـهدی معروف شده است.
طراحـی و اجـرای ایـن سیسـتم سـازهای دارای نـکات قابـل توجهی
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اسـت کـه اگـر بـه آن توجـه نشـود ،سـازههای سـاخته شـده دارای نقاط
ضعـف قابـل توجـه خواهـد بـود و قطعـ ًا در زمـان زلزلـه سـازه رفتارهای
قابـل انتظـار را نخواهد داشـت .غالب مهندسـین عمران شـاغل در شـهر
مشـهد محاسـب ،ناظر و یـا مجری پروژههای سـاختمانی با این سیسـتم
بودهانـد و از نزدیـک بـا مشـکالت اجرایـی آن برخـورد داشـتهاند کـه در
بسـیاری از مـوارد بـه ناچـار و بـه دلیل عـدم امکان اجـرا از اشـکاالت آن
چشـم پوشـی نمودهاند .شاید مسـوولیت مهندسین محاسـب در ارایه یک
طـرح اجرایـی بسـیار سـنگینتر از مهندسـین ناظـر و مجـری باشـد زیرا
آنچـه در یـک نقشـه با دقـت در حـد میلیمتر رسـم میشـود در عمل نیز
بایـد بـا همیـن دقت امکان اجرا داشـته باشـد کـه در غالب مـوارد این امر
میسـر نمیگردد .در این مطلب سـعی شـده اسـت بـا نگاه موشـکافانه به
اشـکاالت و نـکات طراحـی و اجـرا ،راه حلهایی مناسـب و اجرایی جهت
رفـع آن پیشـنهاد گردد.
كلمات كليدي :دیواربرشی ،سازه بادبندی ،سازه مشهدی
تعریف سیستم سازهای و ضریب رفتار
اسـتفاده از سیسـتم سـازههای فـوالدی بـا قاب سـاده و دیوارهای برشـی
بتـن آرمـه در مبحـث  6مقـررات ملـی سـاختمان مجـاز دانسـته شـده و
ضریـب رفتـار آن بـر ایـن اسـاس بـه صـورت زیر میباشـد:
سيستم سازه
ب – سيستم قاب
ساختماني ساده

سيستم مقاوم در برابر نيروي جانبي

R

Hm
(متر)

 -1ديوارهاي برشي بتن آرمه ویژه

8

50

 -2دیوارهای برشی بتن آرمه متوسط

7

50

 -3دیوارهای برشی بتن آرمه معمولی

5

30

 -4ديوارهاي برشي با مصالح بنایي مسلح

4

15

جدول شماره  -6-7-6ضريب رفتار ساختمان R ،همراه با حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان Hm

و الغر سـتونهای پروژهها در شـهر مشـهد ابراز تعجـب میکنند که این
امـر یکـی از خـواص اسـتفاده از سـازه فوالدی با دیوارهای برشـی اسـت.
بـا توجـه بـه افزایـش تعـداد طبقـات در پروژههـا و دهانههای بـزرگ که
امـروزه بـه دالیل زیبایی در معماری بسـیار رایج اسـت ،ابعـاد بزرگ تیرها
و ابعـاد کوچـک سـتونها ،الغـری سـتونها را بیشـتر نشـان میدهـد و
شـاید شـاهد فلسـفه معکوس تیر قوی و سـتون ضعیف باشـیم.
ابعـاد کوچک سـتونها ،کفسـتونها و تعـداد بولتهای کم آنها سـبب
میشـود که شـاهد سقوط سـتونهای سـازه مشـهدی در اثر وزش باد در
هنـگام نصـب باشـیم .در برخی مـوارد اگر سـتون واژگون نشـود به دلیل
الغـری بیـش از حـد دچـار ناشـاقولی یـا دورانی میگـردد که غیـر قابل
اصلاح نیز میباشـد.
همچنیـن غالـب کارفرمایـان از حجـم زیـاد آرماتورهای فونداسـیون گله
داشـته و شـاید در بسـیاری از پروژههـا بـا کـم کـردن حجـم آرماتـور پی
شـرایط اجـرا و عبـور بتـن از بیـن آرماتورهـا را فراهم میکننـد .به عبارت
خیلـی سـاده بـه نظر عوام ،سـازه مشـهدی یک سـازه بـا پاهـای الغر و
کفشهـای خیلـی بـزرگ اسـت که بـه عبارتی اصـول اولیـه مفاهیم پایه
مهندسـی را نیـز ندارد.
اجرای کف ستونها و مشکالت اجرایی
یکی از بزرگترین مشـکالت سـازه مشـهدی ،اجرای کف سـتونها و عبور
آرماتورهـای انتظـار دیوار برشـی از درون آنهاسـت .همانطور که میدانیم
دو سـر دیـوار برشـی که معمو َال سـتون فلزی نیـز در آن قـرار دارد (ابتدا و
انتهـای آن) نواحـی مـرزی؛ جزء لبه؛ محسـوب میشـوند .در این محدوده
فاصلـه حداکثـر آرماتورهـای قائـم دیوار برشـی  20سـانتیمتر میباشـد و
برایـن اسـاس در یک دیوار برشـی بـه ضخامت حدود  30سـانتیمتر قطعا
آرماتورهـای انتظـار دیـوار برشـی با کـف سـتونها تداخل دارد .شـکل 1
دیتایـل یک کف سـتون سـازه مشـهدی بـا در نظـر گرفتـن آرماتورهای
انتظـار درون آن را نشـان میدهد.

مشـخص ًا یکـی از مهمتریـن پارامترهـا در تعییـن ضریب رفتـار دیوارهای
برشـی ،شـکل پذیـری آن و میزان جذب و اسـتهالک انـرژی خواهد بود.
بـا توجـه بـه اینکـه شـهر مشـهد در منطقـه بـا خطـر لـرزهای زیـاد قرار
دارد ،اسـتفاده از شـکلپذیری متوسـط در آن ضروری میباشـد؛ لذا غالب
مهندسـین محاسـب در سـازههای بـا کاربریهـای مسـکونی ،اداری و
تجـاری (سـاختمانهای بـا اهمیـت متوسـط و زیـاد) از رده شـکلپذیری
متوسـط اسـتفاده میکننـد .محدودیتهـای ایـن رده شـکلپذیری باعث
الـزام خاموتگـذاری در نواحـی مـرزی (جزء لبه) ،محدودیـت در ضخامت
دیوارهـا و همچنیـن محدودیـت در آرماتورهای طولی خواهد شـد که این
امـر در سـازههای مرکـب شـرایط اجـرا را مشـکل خواهـد کـرد .در ادامه
ضوابـط براسـاس حـد شـکلپذیری متوسـط بررسـی و کلیـه مطالـب بر
همیـن اسـاس در نظـر گرفته میشـود.
اشکاالت سازه مشهدی از دید عوام
بـا توجـه بـه رشـد روز افـزون سـاخت و سـاز شـهری ،بسـیاری از افـراد
جامعـه که تخصصی نیز در رشـته مهندسـی سـاختمان ندارنـد ،درگیر در
امـر سـاخت و سـاز شـدهاند .ایـن امر باعث شـده اسـت کـه این قشـر از
جامعه ،سـاخت و سـازهای سـایر نقاط شـهر ،کشـور و یا خارج از کشور را
زیـر نظر گرفته و با سـاخت و سـازهای خـود و یا اطرافیان مقایسـه کنند.
اغلب افرادی که از سـایر شـهرها به مشـهد سـفر میکنند از ابعاد کوچک
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شکل ( )1دیتایل اجرایی کف ستون با آرماتورهای انتظار دیوار برشی

اجـرای این کف سـتون و عبـور دادن آرماتورهای دیوار برشـی از درون آن
کار بسـیار مشـکلی اسـت که در عیـن حال امـکان اجرای آن به سـختی
وجـود دارد امـا مشـکل دیگـر اجرایـی؛ جابهجا شـدن (چرخـش و انتقال)
صفحـه سـتون در زمـان بتـن ریـزی اسـت .بـا توجه بـه اینکه سـتونها

بایـد در راسـتای خـود طبـق نقشـه قـرارداده شـوند ،غالبـا در ایـن مـوارد
سـتون بـه میـزان الزم روی صفحـه سـتون جابهجا میشـود .بـا توجه به
فاصلـه بسـیار کم لبه سـتون از آرماتـور انتظار(حـدود  1الی  2سـانتیمتر)،
جابهجاشـدن سـتون باعث برخـورد آن بـا آرماتورهای انتظار دیوار برشـی
میشـود که در نهایت در بسـیاری موارد شـاهد بریـدن آرماتورهای انتظار
دیـوار برشـی در زمـان نصب سـتون خواهیم بود .شـکلهای زیر نمونهای
از مشـکالت اجرایـی حـادث شـده در این خصـوص را نشـان میدهد.

شکل ( )1-2عدم اجرای آرماتور انتظار دیوار برشی از کف ستون شکل

سـتون از روی صفحـه در زمـان اجرا میباشـد .علاوه بر آن عـدم امکان
اجـرای سـخت کنندههـا بـه تعداد کافـی باعث میشـود که سـتون در اثر
نیـروی باد بسـیار کوچکی سـقوط کند) .
ستونهای سازه مشهدی و مشکالت اجرایی
در سـازههای فـوالدی قـاب سـاده بـا دیوارهـای برشـی بتن آرمه (سـازه
مشـهدی) ،به دلیل سـختی زیـاد دیوارها تمـام نیروی زلزله بـه دیوارهای
برشـی میرسـد و در نتیجـه سـتونها صرفـ ًا بـرای بـار ثقلـی (مـرده و
زنـده) طـرح میشـوند .همچنیـن سـتونهای درون دیوار برشـی با فرض
سـتونهای مدفـون ،بسـیار الغـر و در اغلـب مـوارد  2IPE140در نظـر
گرفته میشـوند .الغری سـتونها و مدفون شـدن آنهـا درون دیوارهای
برشـی از چنـد جنبـه اجرایی در ادامه بررسـی میشـود:
الـف -الغـری و مشـکالت نصب و شـاقولی :سـتونهای الغر
و ضعیـف مورد اسـتفاده در سـازه مشـهدی کـه در طبقات پاییـن به دلیل
صرفـه اقتصـادی غالبـ ًا با حجـم زیـاد ورق نیز تقویـت شـدهاند ،در غالب
مـوارد دچـار پیچیدگـی در زمان سـاخت و همچنین ناشـاقولی بیش از حد
در زمـان اجـرا میباشـند .در بسـیاری از مـوارد ایـن ایراد قابـل رفع نقص
نبـوده و پیمانـکار نصب اسـکلت بـه ناچار بـا ایجاد نیروی زیاد کشـش به
سـتون ،اسـکلت سـاختمان را در هر طبقه شـاقول میکند و در بسـیاری
از مـوارد نیـز ایـن امـکان وجـود نداشـته و سـتونها به صـورت پیچیده و
یـا ناشـاقول تـا انتها اجرا میشـوند .سـوال این اسـت که آیا محاسـب که
معمـو ًال سـتونها را نیـز بـه صـورت مـرزی نیز طراحـی میکند اثـر این
ناشـاقولی و یـا پیچیدگـی در اجرا را دیده اسـت و یـا خیر!!!؟
ب -الغری و سـقوط سـتون در اثر وزش باد :یکی از مشـکالت
سـتونهای الغـر ،سـقوط ایـن سـتونها در زمان نصـب در اثـر وزش باد
اسـت .ایـن امر در بسـیاری از مـوارد حتی با اتصال تیرها به آن رفع نشـده
و در بسـیاری از مـوارد اگـر سـتون ناشـی از وزش باد سـقوط نکنـد ،دچار
اعوجـاج و یـا ناشـاقولی غیـر قابـل برگشـت خواهد شـد .شـکلهای زیر
سـقوط سـتون ناشـی از وزش باد و علت آن را نشـان میدهد.

( )2-2بریدن آرماتور انتظار دیوار برشی در کف ستون
شکل ( )2نمونهای از مشکالت اجرایی آرماتور انتظار دیوار برشی و تداخل آن با کف ستون

(برخی از مهندسـین محاسـب صفحه سـتون مدفون درون دیوار برشـی را
بـا ابعـاد کوچکی (بـه عنوان مثـال  )40*20طرح میکنند ،تـا آرماتورهای
انتظـار از کنـار کـف سـتون عبـور داده شـود .مشـکل اجرایـی ایـن کـف
سـتونها بـه دلیـل فاصلـه بسـیار کم سـتون از لبـه صفحه ،خارج شـدن

شکل ( )1-3ناشاقولی ستون الغر در هنگام ساخت و نصب شکل
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برای رفع معایب ستونهای سازه مشهدی دو راه حل زیر پیشنهاد میشود.
 -1انتقـال نیـرو در دیـوار برشـی از طریـق اتصـال بـه دیافراگـم صورت
میگیـرد و لـذا ماننـد سـازههای بادبنـدی ضرورتـی در اینکـه در انتهـای
دیوار برشـی سـتون وجود داشـته باشـد وجود نـدارد .در صورتیکـه بتوانیم
سـتونها را از دیوارهای برشـی خارج کنیم از مشـکالت اجرای سـتون و
کف سـتون مدفون درون دیوار خارج خواهیم شـد .شـکل زیر دو نمونه از
دیوارهـای برشـی بـدون سـتون انتهایی را نشـان میدهد.
 -2در صورتیکـه در محـل اجـرای سـتون فلزی شـکل دیوارهای برشـی
بـه صـورت دامبلـی شـکل تغییر پیـدا کنـد ،امکان مدفون شـدن سـتون
و کـف سـتون در دیوارهـای برشـی وجـود خواهـد داشـت .دامبلی شـدن
دیوارهای برشـی نسـبت بـه روش  1برتـری داشـته و در افزایش مقاومت
خمشـی و سـختی دیوارهـا و همچنین افزایش شـکلپذیری دیوار بسـیار
موثـر میباشـد و همچنین مشـکالت خارج شـدن تیـر از درون دیوارهای
برشـی بـدون سـتون در انتهـا را نـدارد .در ایـن حالت نیز توصیه میشـود
سـتونهای فلـزی بـرای تحمل بار ثقلی سـازه طراحی شـوند .شـکل زیر
دیتایـل اجرایـی ایـن شـکل از سـتون مدفـون درون دیوارهای برشـی را
نشـان میدهد.
 -3در صورتـی کـه ضخامت دیوارهای برشـی افزایش یابـد امکان اجرای
سـتون و کف سـتون مدفون درون آن اجرایی خواهد بود .حداقل ضخامت
دیوار پیشـنهادی برای مدفون شـدن مناسـب دیوار  40سانتیمتر میباشد.
( )2-3ناپایداری قاب الغر ناشی از وزش باد
شکل ( )3نمونهای از مشکالت ستونهای الغر در اجرا

پ -عـدم مدفـون شـدن سـتون ،درون دیوار برشـی :یکی
از مهمتریـن فرضیـات مهندسـین محاسـب کـه منجـر بـه الغـر شـدن
سـتونهای درون دیـوار برشـی میشـود ،مدفـون بـودن سـتونهای
فوالدی درون دیوار اسـت .به عبارتی مهندسـین محاسـب فرض میکنند
کـه سـتون فلـزی درون دیـوار صرفـ ًا جنبـه اجرایـی دارد .امـا در عمـل
ضخامت بسـیار کم دیوار برشـی که معمو ًال خواسـته کارفرماسـت سـبب
میشـود ،سـتون درون دیـوار برشـی مدفون نگـردد .این امـر به خصوص
در ناحیـه اتصـال تیر به سـتون و ناحیه اتصال به سـقف بسـیار محتملتر
و رایجتـر میباشـد .شـکلهای زیر نمونهای از عدم مدفون شـدن سـتون
را نشـان میدهـد .سـوال این اسـت کـه اگر ایـن فرضیه محاسـباتی اجرا
نشـود آیـا این سـتون تحمل بارهـای ثقلـی را دارد!!!؟ آیا در حالت سـتون
غیـر مدفـون ،سـتون مانند عضـو جزء لبـه در زمـان زلزله عمـل نخواهد
کرد!!!؟عدم مدفون شـدن سـتون غالبـ ًا به راحتی قابل رفع نبـوده و یا رفع
آن در انتهـا بـا پرکـردن فضاهـای خالی با گروت یا مالت ماسـه سـیمان
انجـام خواهد شـد کـه این امـر نیز صرفـا جنبه نمایشـی دارد.

شکل ()4عدم مدفون شدن ستون در دیوار برشی
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شکل ( )5عدم مدفون شدن ستون در دیوار برشی در طراحی و اجرا (روش اصالحی شماره )1

شکل ( )6دیوار برشی دامبلی با ستون مدفون (روش اصالحی شماره )2

ت -عدم اتصال مناسب دو دیوار به هم در محل ستونها:
دیوارهای برشی در محل اتصال به یکدیگر با ستونهای فلزی و آرماتورهای
عرضی دو دیوار تداخل دارند .عم ً
ال با ضخامت کم دیوار امکان اتصال
مناسب نداشته و غالب ًادر این ناحیه یا بتن نفوذ نکرده و یا دچار کرموشدگی
میباشد .قابل به ذکر است که همه محاسبین عملکرد دیوارها را به صورت
دیوارهای پیوسته Uو  Lشکل فرض میکنند که این امر در کاهش قابل
مالحظه آرماتور دیوارها و همچنین افزایش سختی آن تاثیر قابل توجهی
دارد .اما در عمل دیوارهای پیوسته نیستند و اتصال مناسبی به هم ندارند
و عمال جدا از هم میباشند .بدتر از همه اینکه در غالب موارد دیوارهای
برشی  Uشکل پشت پله اجرا میشوند که در صورت عدم اتصال دیوارها به
یکدیگر یکی از دیوارها حتی به دیافراگم هم متصل نیست و بنابراین سیستم
سازه در یک جهت دچار اشکال اساسی (عدم پایداری) خواهد بود.

وجـود تیـر فلزی درون دیوار برشـی؛ که غالب ًا به دلیل مدفون شـدن درون
دیـوار برشـی مقطع ضعیفی نیـز دارد؛ در برخی مـوارد باعث عدم نفوذ بتن
در ناحیه اتصال میشـود .این مسـاله با اجرای سقفهای عرشه فوالدی و
مزاحمت عرشـه در بتنریزی دو چندان شـده است .جهت رفع این مشکل
بـه خصـوص در مواردی که جهت عرشـه (مسـیر شـیارهای آن) عمود بر
راسـتای دیوار برشـی اسـت ،باید تیر کمکـی در کنار دیـوار جهت مهار آن
قرار داده شـود .شـکل زیر اشکال پیش آمده و راه حل آن را نشان میدهد.

شکل ( )9مشکالت اجرایی اجرای سقف عرشه فوالدی در محل دیوارهای برشی بتنی

شکل ( )7عدم امکان اتصال دو دیوار برشی در ناحیه ستون

بهترین راه حل برای اتصال مناسب دیوارها باز هم اجرای دیوارهای دامبلی
شکل و افزایش ضخامت دیوار میباشد.
ناحیه اتصال تیر به ستون و تیرهای مدفون درون دیوار
برشی
یکـی از نقاطـی کـه همـواره در سـازه مشـهدی بـا مشـکل اجـرا مواجـه
اسـت ،ناحیه اتصال تیر به سـتون اسـت .با توجه به اینکه اسـکلت فلزی
سـاختمان قبـل از اجـرای دیوارهـای برشـی نصـب میشـوند ،بـه اجبـار
تیرهـای درون دیـوار برشـی و همچنیـن ناحیـه اتصال تیر به سـتون باید
درون بتـن مدفـون شـوند .بـزرگ بـودن ناحیه اتصـال تیر به سـتون غالب ًا
سـبب کرمـو شـدن بتـن و در برخـی موارد عـدم نفـوذ بتن در ایـن ناحیه
میشـود .قابـل بـه ذکـر اسـت کـه ناحیـه اتصـال تیـر بـه سـتون؛ ناحیه
اتصـال جـزء لبه به سـقف نیز میباشـد ،لذا ایـن ناحیه به دلیـل عدم نفوذ
بتـن غالب ًا فاقد عملکرد مناسـب اسـت که این موضـوع در اتصال تیرهای
بـزرگ بـه سـتونهای دیـوار برشـی تشـدید میشـود .راه حـل رفـع این
مشـکل نیـز با اجـرای دیوارهای دامبلی شـکل و یـا اسـتفاده از دیوارهای
برشـی بـا ضخامت زیاد قابل رفع نقص میباشـد .شـکل زیـر نمونهای از
ایـن مشـکل را نشـان میدهد.

شکل ( )8عدم امکان مدفون شدن اتصال تیر به ستون و ناحیه زیر آن

شکل ( )10تیر مدفون و عدم نفوذ بتن در این ناحیه

در برخـی مـوارد انتهای دیوار برشـی به سـتون ختم نشـده و در این حالت
بخشـی از تیر دورن دیوار برشـی قرار داشـته و بخشـی دیگر خارج از تیر
قـرار دارد .در ایـن حالـت تیـر در ناحیه خـارج از دیوار نیـروی زلزله زیادی
جـذب میکنـد .بهتـر این اسـت کـه در این حالت اجـرای دیوار برشـی در
ابتـدا صـورت گرفتـه و صفحـه انتظار بـرای اتصال تیر خـارج از دیـوار در
نظـر گرفته شـود .در برخـی موارد مقطع تیر بـه دلیل خارج بـودن از دیوار
بسـیار بـزرگ بـوده که در ایـن حالت در برخی مـوارد حتی امـکان اجرای
دیـوار در باالی آن وجـود ندارد.
اتصال سقف به دیوار برشی
انتقـال نیـرو در دیوارهـای برشـی از کـف صـورت میگیـرد .بـه عبارتـی
بـرش زلزلـه در ناحیه اتصال تیر به دال سـقف منتقل میگـردد لذا اجرای
صحیـح ایـن بخش و اتصال مناسـب سـقف به دیـوار از اهمیت بسـزایی
برخـوردار اسـت .امـا در عمـل غالبـا دیوارهای برشـی در اطراف بازشـوها
(پلـه و آسانسـور یـا داکـت) اجرا شـده که اتصال مناسـبی به سـقف وجود
نـدارد .همچنیـن در بسـیاری موارد لـزوم اجـرای آرماتور اضافـه در محل
اتصـال و اجـرای نامناسـب بتن به دلیـل وجود تیر فلـزی در ناحیه اتصال،
باعـث ضعـف در اجـرای اتصـال سـقف به دیـوار میشـود .شـاید اگر این
اتصـال به درسـتی انجام نشـود پـس از زلزلـه ،سـاختمانهایی فروریخته
داشـته باشـیم که فقط دیوارهای برشـی آن سـالم مانده اسـت .شکل زیر
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نمونـهای از مـوارد اشـکال در اتصال سـقف به دیـوار را نشـان میدهد.

شکل ( )11عدم اتصال سقف به دیوار برشی و دیتایل اجرایی

آرماتورهـای محـل اتصال سـقف به دیوار برشـی براسـاس ضوابط برش
اصطکاکی بند  13-12-9مبحث  9مقررات ملی ساختمان طراحی میگردد.
جزء لبه و آرماتور عرضی ویژه
بـا توجـه به رعایـت ضوابط شـکلپذیری متوسـط الزام ًا بایـد آرماتورهای
عرضـی ویـژه مشـابه سـتونهای بتن آرمـه در نواحـی مرزی اجرا شـوند.
در دیوارهـا حداقـل ضخامت دیوار برشـی در صورت وجود جـزء لبه به 30
سـانتیمتر محدود میشـود که این ضخامت در دیوارهای بتنی با ضخامت
یکسـان و سـتون فـوالدی مدفـون درون آن یـک حداقـل اجتنابناپذیـر
اسـت .قابـل بـه ذکر اسـت کـه آرماتورهای جـزء لبـه از انتهای دیـوار که
بیشـترین تنـش را دارد آغاز میشـود که ایـن ناحیه عموم َا بـه دلیل وجود
سـتون فـوالدی امـکان اجـرای آرماتورهـای عرضـی را نـدارد .همچنین
حجـم زیـاد آرماتورهای عرضـی در غالب مـوارد یا کمتر از مقـدار الزم در
نقشـهها داده شـده و یا در اجـرا به دلیل عدم اطالع ناظریـن و پیمانکاران
اجـرا نمیشـوند .قابـل بـه ذکـر اسـت که عـدم اجـرای ایـن آرماتـور حد
شـکلپذیری دیوار را به حد شـکلپذیری معمولی کاهش داده و اسـتفاده
از ایـن حـد شـکلپذیری در مناطـق با خطر زلزله زیاد مانند شـهر مشـهد
مجـاز نمیباشـد .بهتریـن راه حـل بـرای افزایـش شـکلپذیری و اجرای
سـاده آرماتورهـای عرضی ویژه اجرای دیوارهای دامبلی شـکل میباشـد.
شـکلهای زیـر نمونـهای از دیوارهای برشـی بـدون اجـرای آرماتورهای
عرضـی ویـژه و دیتایـل صحیح اجـرای آن را نشـان میدهد.

کـم دیوارهـای برشـی در یک سـازه میباشـد .به عبارتی تمرکـز تنش در
سـازه مشـهدی در فونداسـیون بسیار بیشـتر از سایر سیسـتمهای سازهای
میباشـد .غالبـا این امـر یا منجر به عـدم اجرای صحیح آرماتـور و یا عدم
امـکان بتنریـزی مناسـب میشـود .در برخی موارد مهندسـین محاسـب
اگـر نسـبت به کنترل درصد آرماتـور پی (حداکثر  2/5درصـد ) توجه کنند
در بیشـتر فونداسـیونها در نواحـی پـر تراکم مقـدار آرماتور موجـود از حد
مجاز بیشـتر خواهد بود .همچنین تنشهای زیاد ناشـی از سـختی دیوارها
و بـرش زیـاد اطـراف آن لـزوم اسـتفاده از آرماتورهـای برشـی را ایجـاب
میکنـد کـه غالبـ ًا در اجـرا نادیده گرفته میشـود .شـکل زیر فونداسـیون
متراکـم یـک سـاختمان فـوالدی بـا دیـوار برشـی را نشـان میدهـد.
برای بهتر شدن شرایط فونداسیونها شرایط زیر توصیه میشود:
الف -ایجاد شـرایطی که سـازه را به سـازه منظم تبدیل کند .با این شرایط
ترکیـب بارهـای  100درصـد و  30درصـد از محاسـبات حذف میشـوند.
ب -اسـتفاده از عـرض و عمق بیشـتر نوارهـا در نواحی اطـراف دیوارهای
برشـی به نحوی که چیدمان و درصد آرماتور در حد مناسـب باشد .حداکثر
درصـد ارماتـور برای بهتر بودن شـرایط اجـرا  1/5درصد توصیه میشـود.
ج -افزایـش طـول دیوارها در اولیـن طبقه باعث توزیع بهتـر آرماتورها در
پی خواهد شـد.
د -افزایـش تعـداد دیوارهـای برشـی و جلوگیـری از تمرکـز تنـش در
دیوارهـای برشـی بـا تعـداد کـم.

شکل ( )13حجم زیاد آرماتور فونداسیون در سازه مشهدی

شکل ( )12عدم اجرای آرماتور عرضی ویژه و دیتایل اجرایی صحیح

فونداسیونها و مشکالت اجرایی
شـاید غالـب مهندسـین مجـری ،ناظـر و محاسـب در پروژههـای سـازه
مشـهدی با مشـکل حجـم زیاد آرماتورهـا در پی برخورد کرده باشـند .این
حجـم زیـاد آرماتـور در غالب موارد ناشـی از سـختی زیاد دیوارهـا و تعداد
96

اقتصاد پروژه
بررسـی اقتصـاد یـک پروژه و اسـتفاده از یک سیسـتم سـازهای مناسـب
بسـتگی بـه نظـر مهنـدس محاسـب پـروژه دارد .با توجـه به رونـد رو به
رشـد قیمـت آهـن آالت و میلگـرد و همچنین سـایر هزینهها ،مهندسـی
ارزش و اقتصـاد پـروژه یکی از پارامترهای مهم انتخاب مهندس محاسـب
توسـط کارفرمـا میباشـد .گاهـی اوقـات مهندسـین محاسـب بـه دلیـل
جـذب کارفرمایان نسـبت بـه ارایـه طرحهای محاسـباتی اقـدام میکنند
کـه شـاید یـا شـرایط اجـرا را نداشـته و یـا آن را دشـوار میکنـد .بـر این
اسـاس مسـوولیت مهندسـین ناظـر و مجری در بررسـی نقشـهها و عدم
پذیـرش طرحهـای غیـر اجرایی بسـیار مهـم بوده و میبایسـت بـا توجه
بـه ظرفیتهـای اجرایـی پـروژه طـرح تهیه و بـه تایید مهندسـین ناظر و
مجری برسـد.
در بسـیاری مـوارد کارفرمایـان تنهـا بـه بررسـی هزینههـا در میـزان

آهـنآالت اسـکلت پـروژه اکتفـا کـرده و سـایر هزینههـای تحمیلـی
سـازه مشـهدی شـامل فونداسـیونهای سـنگین و هزینـه زیـاد آرماتـور
و قالببنـدی و بتنریـزی و زمـان گرفتـه شـده ناشـی از آن را در نظـر
نمیگیرند .شـاید با بررسـی دقیـق و انجام محاسـبات صحیح و همچنین
بررسـی درسـت اقتصـاد پروژه با کنتـرل زمان اجرا و میزان فضای اشـغال
شـده توسـط دیوارها ،پروژهها با سیسـتم سـازه مشـهدی اقتصادی نبوده
و سـایر سیسـتمهای سـازهای نظیر بادبندی ،قاب خمشـی و یا سـازههای
بتنآرمـه شـرایط بهتـری داشتهباشـند.
نتیجهگیری
قطعاً اسـتفاده از تمامیسیسـتمهای سازهای تعریف شـده در مقررات ملی
سـاختمان مجاز اسـت اما رعایت صحیـح مفاد مقررات ملی سـاختمان در
زمـان اجـرا نیـز ضروری اسـت .قطع ًا هر سیسـتم سـازهای نقـاط ضعف و
قـوت خـود را دارد اما با توجه به مطالب ذکر شـده سیسـتم سـازه فوالدی
بـا دیوارهای برشـی بتنی (سـازه مشـهدی) نیـاز به دقت بیشـتری در اجرا
دارد .در ایـن سیسـتم سـازهای به خصوص سـتونهابه دلیـل الغری نیاز
بـه دقـت زیاد در سـاخت و کنترل کیفی آنها از اهمیت بسـزایی برخوردار
اسـت .توصیه میشـود در مواردی که دیوارهای برشـی به سـتونها ختم
میشـوند ،سـتونها بـه صـورت دامبلی اجرا شـوند تـا سـتون و اتصاالت
آن بـه صـورت صحیح در دیوارها مدفون شـوند .همچنیـن رعایت اجرای
آرماتورهـای عرضـی ویژه در نواحـی اجزای لبه ضروری میباشـد.
قطعـ ًا رعایـت صحیح اصـول اجرایی دیوارهای برشـی در سـاختمانهای
فـوالدی ،شـرایط اجـرا و اقتصاد پـروژه را تحت اثر قرار خواهـد داد و حتم ًا
کارفرمایانـی کـه تـا کنـون به دنبـال راه حـل سـاده و ارزان بـرای اجرای
پروژههـا بودهانـد بـا تغییر روند سیسـتم اجرا مقابلـه خواهند کـرد؛ اما باید
دانسـت ضروری ترین اصل یک سـاختمان ایمنی و اسـتحکام آن است و
تمامیهزینههـای دیگـر را تحـت پوشـش قـرار میدهد اما متاسـفانه این
قسـمت از کار به دلیل پوشـیده شـدن با مصالح نازک کاری برای بسـاز و
بفروشهـا کمترین اهمیـت را دارد .قطع ًا وظیفه مهندسـین طراح ،مجری
و ناظـران در سـخت گیـری و دقـت در اجرای سـازه بسـیار مهم و شـاید
تنها سـد موجـود در برابر سـازندگان منفعت طلب میباشـد.
مراجع

.1مقـررات ملـی سـاختمان ایـران :مبحـث نهـم طـرح و اجـرای سـاختمانهای بتن آرمـه  /دفتر
تدویـن و ترویـج مقـررات ملـی سـاختمان – تهران :نشـر توسـعه ایـران 1388 ,
 .2مقـررات ملـی سـاختمان ایـران :مبحـث ششـم بارهـای وارد بـر سـاختمان  /طـرح و اجـرای
سـاختمانهای فـوالدی  /دفتـر تدویـن و ترویـج مقـررات ملـی سـاختمان -تهران :نشـر توسـعه
ایـران1385 ،
 .3ساختمانهای مرکب ( ،)1380محمد مویدیان ،انتشارات پرتو نگار.
 .4طرح لرزهای سازهها ( ،)1380محمد مویدیان ،انتشارات پرتونگار.
 .5مقـررات ملـی سـاختمان ایـران :مبحـث دهـم طـرح و اجـرای سـاختمانهای فـوالدی  /دفتر
تدویـن و ترویـج مقـررات ملی سـاختمان -تهران :نشـر توسـعه ایـران.1387 ،

پنجمين كنفرانس ملي زلزله و سازه

تاريخ برگزاري 3 :ارديبهشت  1393تا  4ارديبهشت 1393
مهلت ثبت نام1392/12/5 :
محورهاي كنفرانس
طراحي لرزهاي مبتني بر عملكرد سازهها
روشهاي بهسازي و مقاومسازي سازهها
بهينهسازي لرزهاي سازهها
مدلسازي و تحليلديناميكي سازهها
كاربرد هوش مصنوعي در مهندسي زلزله
عيبيابي لرزهاي سازهها
كنترل لرزهاي سازهها
تحليل قابليت اطمينان لرزهاي سازهها
اندركنش خاك و سازه  -اندركنش آب و سازه
اثر زلزله بر سازههاي بنايي
اثر زلزله بر سازههاي ويژه :سازههاي فضاكار ،پلها ،مخازن ،سازههاي بلند و...
ارزيابي و مديريت خطرپذيري لرزهاي
اثربخشي آئيننامهها و ضوابط اجرايي مقاومسازي و ايمني سازهها
آسيبپذيري و بهسازي شريانهاي حياتي
اطالعات تماس با دبیرخانه
تلفن دبيرخانه03413202977 - 03413238961 :
فکس دبيرخانه03413202975 :
jahad_kerman@yahoo.com
http://www.edk.ir
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گزارش تصویری

امتدادیکفاجعه:

تصاویر زیر نیم نگاهی است به آغاز تا فرجام یک فاجعه؛
آغاز تخلفی آشکار در یکی از مناطق نه چندان دور
افتاده شهر و فرجامی پنهان از آسیب ها و اتفاقاتی که در
نتیجه استفاده از مصالح غیر استاندارد بر سر شهروندان
آوار می شود.
ضایعات و نخاله های مختلف پس از جمع آوری در
کارگاهی کوچک  ،با ابزار و شیوه هایی غیر استاندارد و
غیر معمول تبدیل به فوالد و پروفیل هایی با کیفیت پایین
شده و روانه بازار می شود تا سقف و ستون ساختمانهایی
شود که قرار است ایمنی را به ساکنانش هدیه دهند.
ارمغانی که گاه پیامدی جز تخریب واحدهای ساختمانی
و تلفات ناگوار جانی در پی ندارد.
تصاویر از مهتدس سعید برادران همتی
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| مقالـه | کنتــــرل

جوشکاری قوســی تحت
حفاظت گاز برای فوالدهای
ساختمانی()GMAW

امید روح بخش | کارشناس رسمیجوش و بازرسی فنی سازمان
ملی استاندارد ایران
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مقدمه
بـرای ایجـاد جـوش بـا کیفیت بـا فرآیند قوسـی تحت حفاظـت گاز
عالوه بر مهارتهای دسـتی به رعایت نکات بیشـتری نیز نیازاسـت.
نـوع تجهیـزات ،ولتاژ ،شـدت جریـان ،بیرون زدگـی الکتـرود و زاویه
جوشـکاری ماننـد عوامـل دیگر بر جـوش تاثیر زیـادی دارند .بهترین
شـرایط جوشـکاری زمانـی حاصـل میشـود که جوشـکار بیشـترین
حجـم جـوش را در کمتریـن زمان و بـا باالترین راندمـان با موفقیت
رسـوب دهـد .به دلیـل اتوماتیک و نیمـه اتوماتیک بـودن این فرآیند،
افزایش راندمان نیازمند افزایش سـرعت حرکت و جریان جوشـکاری
اسـت .این به معنی سـخت بودن کار جوشـکار نیسـت ،اما زمانی که
جوشـکار با بهرهوری زیـاد کار کند ،راندمان سـرمایه افزایش مییابد.
تعریف
ایـن فرآیند درمقایسـه با دیگرفرآیندهـای جوشـکاری دارای مزایایی
اسـت کـه آن را نسـبت بـه سـایر فرآیندهـای دیگـر جوشـکاری
ارجـح میسـازد .فراینـد جوشـکاری تحـت حفاظـت گاز ،میتوانـد
دارای بهـرهوری بـاال بـه همـراه کیفیـت خوب باشـد .درایـن فرآیند،
جوشـکاری توسـط تغذیـه الکتـرود مصـرف شـدنی ممتـد بـه داخل
حوضچـه مـذاب اتفـاق میافتـد و فلـز جـوش ،زمانـی بـه داخـل
حوضچـه مذابترسـبب میشـود کـه مفتـول شـروع بـه سـوختن
کنـد .منبـع تغذیـه قـوس پایـداری را تولید میکنـد ،بنابرایـن میزان
سـوختگی بـا نـرخ سـرعت منبع تغذیـه مفتـول هماهنگـی دارد .گاز
محافـظ آزاد شـده نیـز جهـت محافظـت ازحوضچـه مـذاب ،توسـط
نازلهـای اطراف تفنگ جوشـکاری بـه خارج هدایت شـده وعملیات
حفاظـت از حوضچـه مـذاب را انجـام میدهـد.

روشهای انتقال در این فرآیند
:Short – Circuiting Transfer .1
دارای قوس کوتاه یا انتقال عمیق
سرعت منبع تغذیه سیم پایین ،میزان ولتاژ پایین
موجب ایجاد ذوب ناقص در ورقهای ضخیم میشود.

مزایا
مناسب برای جوشکاری ورقهای:
 -1فوالدهای نرم ( ساختمانی )
 -2فوالدهای آلیاژی
 -3فوالدهای زنگ نزن
 -4آلومینیوم
سـازگار بـرای جوشـکاری ورقهـای خیلـی نـازک و خیلـی ضخیـم ،با
بهـرهوری باال
دارای میزان بهرهوری باال ،در مقایسه با جوشکاری قوسی الکترود روکشدار
کمترین میزان دود را تولید میکند.
بـا توجه به اینکه سـرباره ندارد ،نیازی بـه گل زدایی خطوط جوش ندارد.
دارای نرخ رسوب باالیی است.
از آنجاییکـه در ایـن فرآینـد ،از وجود ترکهای هیدروژنـی در ورقهای
ضخیـم یـا فوالدهـای آلیـاژی اجتنـاب میشـود ،در نتیجـه ،کمتریـن
هیـدروژن را در حوضچـه مـذاب باقـی میگـذارد.
معایب
دارای متغیرهای بیشتری در تنظیمات ،نسبت به فرآیندهای دیگر میباشد.
درصورتیکـه از ایـن فرآینـد بـه درسـتی اسـتفاده نشـود ،موجـب ذوب
ناقـص در فلـز جـوش میشـود.
بـه دلیل وجـود فلسهای موجود بـر روی ورقهای نورد شـده ،میتواند
مشـکالت زیر را ایجاد کند:
 .1اشکال کنگرهای شکل در اطراف خطوط جوش
 .2وجود پاشش
 .3وجود بریدگی لبه خطوط جوش در سرعتهای باال
وجود تخلخل به دلیل عدم محافظت حوضچه مذاب در برابر باد
اسـتفاده از تجهیـزات پالسـی بـرای جوشـکاری در وضعیتهـای غیـر
معمول .در این فرآیند ،جوشـکاری عمودی و همزمان با حرکت به سـمت
پاییـن ،درورقهـای نازک توصیه میشـود.

:Globular Transfer .2
دارای سرعت منبع تغذیه پایین ،میزان ولتاژ باال به همراه گاز محافظ آرگون
بـا سـرعت منبـع تغذیه بـاال ،زمانی کـه  ،Co2بیشـتر از  %20باشـد ،به
روش انتقـال  Sprayنمیرسـد.
انتقال مذاب توسـط قطرات بزرگ ( با قطر بزرگتر از سـیم جوشـکاری)
انجام میشـود ،که با چشـم قابل مشـاهده اسـت.
عموما دارای پاشش باالیی است.
:Spray Transfer .3
دارای سرعت منبع تغذیه باال و میزان ولتاژ باال است.
انتقـال مذاب توسـط قطـرات کوچک انجام میشـود ،که با چشـم قابل
مشاهده نیست.
پاشش به حداقل میرسد.
Dip Spray Transfer or Pulsed Transfer .4
دارای قوس کوتاهتری نسبت به روش انتقال  Sprayاست.
دارای پاشش بیشتری نسبت به روش انتقال Sprayاست.

شکل 1
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شکل 2

شکل 3

تولیـد روشهـای انتقـال اشـاره شـده در صورت بـرآورد
شـرایط زیـر بهوجـود میآینـد:
روش انتقال Spray :به شرط داشتن سرعت منبع تغذیه و ولتاژ باال
روش  :Globularبه شـرط داشـتن سرعت منبع تغذیه پایین و ولتاژ باال
روش انتقـال  :Short - Circuitingبـه شـرط داشـتن سـرعت منبـع
تغذیـه و ولتـاژ پایین
روش انتقـال  :Dip Sprayبـه شـرط داشـتن سـرعت منبـع تغذیه باال
و ولتـاژ پاییـن ( ایـن روش ،از روشهای غیراسـتاندارد و حـد باالی روش
انتقال  Sprayاسـت) .
توجـه :کلیه روشهای انتقـال فوق به شـرطی اتفاق میافتد کـه دارای
درصـد باالی گاز آرگون باشـند %90( .آرگن و %10دی اکسـید کربن )
روش انتقـال  Globularبـه شـرط داشـتن سـرعت منبع تغذیـه باال و
ولتـاژ پاییـن یا به شـرط داشـتن سـرعت منبـع تغذیه بـاال و ولتـاژ باال
توجـه :روش انتقال فوق به شـرطی اتفـاق میافتد کـه دارای  100%گاز
 Co2باشد.
نتیجه گیری
بـرای ایجـاد جوش با کیفیت مناسـب ،سـازنده باید نسـبت بـه روشهای
انتقـال قطـرات به حوضچه مذاب آشـنا بوده و در دسـتوالعمل جوشـکاری
نیـز مـد نظـر قرارگیـرد و مهندسـان ناظـر پروژههـا نیـز بایـد نسـبت به
مطالعـه و آشـنایی بیشـتر با مـوارد ذکر شـده احتمـام ورزند.

شکل 4

منابع
کنترل و بازرسی میدانی پیشتازان جوش آریا
استاندارد AWS

شکل 5

شکل 6

حـرارت تولیـد شـده در روش انتقـال ،Sprayاز همه باالتر
و در روش انتقـال  Short - Circuitingاز همه کمتر اسـت.
102

| مقالـه | معماری

ای کا ش قضاوتی در کار بود!

مـزدا نوبـري | عضـو هیـأت علمیدانشـگاه و نایـب رئیـس گروه
تخصصـی معماری

"ویترویوس"اندیشـمند و معمـار حکیـم یونان باسـتان ،اولین رسـاله
مکتـوب معمـاری را بیـش از دوهـزار سـال پیـش نوشـت و بیگمان
مبانی و شـاخصهایی ارزشـمند و ارجمند را برای معماری و معماران
پایـه گـذاری کـرد ،تعاریفـی بنیادیـن از ویژگیهای شـخصیت ذاتی
معمـاران و فرآینـد تعلیـم و آموزش ایشـان برشـمرد و سـپس مبانی
شـکلگیری و نقش یافتن اثر معماری براسـاس تناسـبات هندسـی،
قواعـد رفتـاری وبی شـماری از اصول و قوانین دانشـی ایـن عرصه را
به تعریـف درآورد.
"ویترویـوس" در کتـاب ارزشـمندش کـه بـا عنـوان "ده کتـاب
معمـاری" نگاشـته شـد در بـاب ویژگیهـای شـخصیتی معمـاران
مینویسـد « :معمار باید به اقسـام مختلف علوم آراسـته باشـد ،چون
با قدرت تشـخیص اوسـت کـه تمامیآثـار در دیگر هنرهـا به محک
در میآینـد ،ایـن معرفـت زاییده علم و عمل اسـت .عمل ،ممارسـت
مـداوم و منظـم در کار اسـت و علـم ،قـدرت بیـان و نمایـش مهارت
معمـار اسـت براسـاس اصـول تناسـب .معمـار بایـد هـم در ذات بـا
اسـتعداد باشـد و هم مسـتعد تعلیم یافتـن» ...
و بدیـن ترتیب شـخصیتی پر تالش ،پـرکار ،دانش پژوه و با اسـتعداد
را شایسـته دریافـت لقـب ارجمند "معمـار" میداند ،هـم او در همین
کتـاب مینویسـد « :مـن فکـر میکنـم هر کـس حق نـدارد خویش
را عجوالنـه معمـار بدانـد ،بیآنکـه از نوجوانـی پلههای ایـن علوم را
بـاال رفتـه باشـد و بدیـن سـان پـرورش یافته بـا دانش ،هنـر و علوم
مختلـف ،به اوج سـرزمین مقدس معماری برسـد» .
"ویترویـوس" وقتـی ویژگیهایـی از ایـن دسـت را بـرای معمـاران
برمیشـمرد ،حضـور و شـخصیت او را تا ورطههای گرانقـدر فرزانگی
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هیـچ دقـت کردهایـم که اهمیـت و ارزش سـاختمانها بـه تعداد طبقـات یا در اصطالحـی منزجر کننده "سـقف"
آن شـناخته میشـود! هـر چـه تعـداد "سـقف"!!! یک سـاختمان بیشـتر باشـد آن سـاختمان مهم تر میشـود،
مهندسـین معمـار کارآزموده تـری را طلب میکند و حق الزحمه بیشـتری را برای ایشـان متصور میشـود!!! بدین
ترتیـب بیچـاره تاریخ شـکوهمند معمـاری اسلامیایران با آثار فاخری چون مسـجد شـیخ لطف اهلل و گوهرشـاد
کـه تنهـا صاحب یک یـا دو سـقف ناقابلاند و احتمـاال در ایـن روزگار چنین آثـاری را هر کس میتوانسـت ادعای
ساختن کند!!
پیـش میبـرد و گذری بر تاریخ آثار پرشـکوه معماری که در همه سـالیان
اسـتوار و بلنـد و پـای بـر جـای ایسـتادهاند ،به خوبی آشـکار میسـازد که
برخی سـاختمان میسـازند و نـوادری تنها" ،معمـاری" میآفرینند.
از ایـن بحـث کـه بگذریم گویا در همان دو هزار و بیشـتر سـال پیش و در
عرصـه تمـدن یونان باسـتان هـم معماری به هنـگام نقد و قضـاوت خود
دسـتخوش فراز و نشـیبهایی بوده اسـت کـه هنوز و هنوز بـا آن درگیر و
در کشاکشـیم ،دغدغههـا ،بیخردیها و کم دانشـیهایی کـه گویا انگیزه
ویترویـوس بـزرگ بوده اسـت برای نگاشـتن رسـاله ارزشـمند "ده کتاب
معمـاری" .او در همین کتاب مینویسـد:
عجـب!! گویـا قضـاوت و اظهارنظـر و حـرف و حدیثهـای بیدانـش و
بیخـرد از عصـر ویترویـوس در عرصه معمـاری جاری و موثر بوده اسـت
و ایـن قصـه تلخ یک تـراژدی تاریخی اسـت ،اگـر چه دانسـتن این نکته
به آسـتان بلند هنر و هنرمندی معماری خدشـهای وارد نخواهد سـاخت و
همواره این تیری به جگر نشسـته اسـت ،چنان که خواجه شـیراز میگوید:
ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است
چون از این غصه ننالیم و چرا نخروشیم
امــا بــه نظــر میرســد در روزگار حاضــر یکــی از بیرحمانهتریــن و
ســخت تریــن قضاوتهــا و نقدهــای بیهنــری وبیدانشــی بــر
معمــاری روا میشــود .معمــاری را دیگــر نهاندیشــه معمــاران کــه
بیاندیشــگی و بیدانشــی کســانی میســازد کــه تنهــا یــا بــر مســند
تصمیمگیریهــای کوتــاه مدتانــد یــا غرقــه در ســرمایهای انبــوه و
ســرگردان کــه قرعــه فــال را بــه نــام معمــاری بیچــاره زدهانــد.
اولیـن نقیصه در این مسـیر نبود مراجع ،مراکز و بنیادهـای دانش محوری
اسـت کـه در قالـب نهادهایـی مطمئـن و مراجعـی تصمیـم سـاز و آگاه و
بـه عنـوان بـازوی فنی واندیشـمند معمـاری ،امیـن خردمند و اعتمادسـاز
مدیران عرصههای سـاخت و سـاز باشـند ،اکنون در بسـیاری از حوزههای
تصمیمگیـری و دسـتاندر کار معمـاری ،یـا اصلا نخبگانـی دانشـمند و
مطمئـن وجـود ندارنـد و تنهـا سلایق و نظـرات و نگرشهـای مدیریتی
هدایـت کننـده تولیـد معماری اسـت ،کـه بدون شـک آن مدیـران در هر
مرتبـهای ،اصلا به واسـطه نگاه مدیریتی خـود ،نمیتواننـد نظریه قطعی
و کارشناسـی معمارانـه صـادر کننـد و یـا اگر هـر از گاهی نیـز ،گروهی از
مشـاورین و کارشناسـان در زمینـه معماری بـه کار گرفته میشـوند ،غالبا
افرادی چشـم بـر دهـان دوخته مدیران خویشـند.
بسـیار محـدود و معدودنـد و صد البته بسـیار ارزشـمندند نهادهای تصمیم
گیـر در ایـن عرصـه ،کـه نظـر بـه نـگاه معمارانـی آگاه و خردمنـد در نقد
تولیـدات معمـاری بسـپارند ،حال یا به عنـوان عامل چهارم هر پـروژه و یا
بـا ماهیـت قضاوت کننـدگان طرحهـای معماری.
از سـوی دیگـر سـرمایه بخـش خصوصـی تنهـا در حوزههاییانـدک و
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انگشـت شـمار ،ویژه و مختص تولید سـاخت و سـاز به کار گرفته میشود
و بـه کـرات سـرمایه در ایـن حـوزه از فـرط انبوهـی و بر پایه سـودجویی
صرف ،سـرگردان و کج و پیچ ،رو به تولید سـاختمان آورده و در این مسـیر
معمـاری تنهـا زمانـی دارای وجاهـت اسـت کـه کامجویی و سـودآوری و
ازدیاد سـرمایه را میسـر سـازد و الغیر.
در ایـن میـان ایـن معمـاران هسـتند کـه گیـج و مبهـوت یـا از پـس
قضاوتهـای نـاآگاه و ناعادالنـه بر آثارشـان رنجور و شکسـته و فرسـوده
میشـوند یـا تن بـه خواسـتههای دور از اصـول و مبانی خویـش میدهند
و یـک وادادگـی دلخـراش را رقـم میزننـد.
فقـدان مبانـی و اصـول قضـاوت معمـاری و عـدم تدویـن شـاخصهای
سـنجش آن ،هـر روز ضربـهای کاری تـر را هـم بـر معمـاری و هـم بـر
تـوان و تولیـد حرفـهای معمـاری میزنـد .فقـدان دردآور این مبانـی که تا
کمیسـیونها و کمیتههـای بررسـی نقشـههای سـاخت و سـاز و صـدور
پروانههای سـاختمانی هم رسـیده اسـت و منجر به فاجعه شـرم آور تولید
و تدویـن نقشـههای صـوری و کاذب شـده اسـت.
از یـک سـو مقـررات ملـی سـاختمان هنـوز در ورطههـای ویرایـش و به
هنـگام سـازی خـود مانـده اسـت و مهم تـر آنکـه در بسـیاری از مباحث
مرتبـط بـا معمـاری ،تنهـا چیـزی کـه بـر آن حاکم نیسـت اسـلوبهای
تعریفی معماری اسـت ،نگرشـی کمیـت گرا و بـه دور از مبانی کیفی خلق
فضـای زیسـتی آدمیو سـاختار سنجشـی معمارانه.
هیـچ دقـت کردهایم کـه اهمیت و ارزش سـاختمانها به تعـداد طبقات یا
در اصطالحی منزجر کننده "سـقف" آن شـناخته میشـود! هـر چه تعداد
"سـقف"!!! یک سـاختمان بیشـتر باشـد آن سـاختمان مهم تر میشـود،
مهندسـین معمـار کارآزموده تـری را طلب میکند و حق الزحمه بیشـتری
را بـرای ایشـان متصـور میشـود!!! بدین ترتیـب بیچاره تاریخ شـکوهمند
معمـاری اسلامیایران بـا آثـار فاخـری چون مسـجد شـیخ لطـف اهلل و
گوهرشـاد کـه تنها صاحـب یک یا دو سـقف ناقابلانـد و احتمـاال در این
روزگار چنیـن آثـاری را هـر کس میتوانسـت ادعای سـاختن کند!!
مبنـای دسـته بنـدی سـاختمانها بـه تعـداد "سـقف" آنهـا صرفـا یک
مبنـای سـازهای و اسـتراکچری اسـت و خود نشـانگر آن اسـت که چقدر
مبانـی حـوزه بندی سـاختمانهای مـا از بنیادهای معمـاری و معمارانه به
دوراند.
از طـرف دیگـر دانـش نقـد معمـاری هنـوز سـرگردان و بـدون نشـانه
شناسـیهای مدون مسـیر خـود را میپیمایـد و همچنان نتوانسـتهایم نقد
معمـاری را از سـوی معمـاران ،از نـگاه دیگـر متخصصان مرتبـط و نیز از
منظـر بهـره بـرداران و عمـوم مـردم به دسـته بندیهـای معینی تفکیک
کنیـم و هـر یـک را بـا سـنجشهای مشـخص و ویـژه خود بشناسـیم.
چنـان اسـت که هـر از گاهـی روزنامه صبح را میگشـاییم و نقـدی تند و
تیـز را بـر سـالها کار و تلاش مدیریتـی و معمارانه میخوانیم و درسـت
در پاییـن همـان صفحـه از روزنامه یک آگهی یا مقالـه دیگر میبینیم که

اثـری سـودجویانه و مبتذل در معمـاری را وعده اتمام و فـروش و واگذاری
میدهـد آن هـم بـا واژههایـی که گویـا این تنهـا فرصت معمـاری تاریخ
ایـن سـرزمین بـوده اسـت و هـر کـه از کـف بدهد دچـار خسـران و زیان
ناپیداست.
از ایـن همـه تناقـض در صفحـات روزنامههایمـان بگیریم تـا هنگامیکه
درخشـانترین سـوابق مدیریتـی و تولیـدی آثـار معماری ،گاه به پشـتوانه
طرحـی غیـر علمـیو دور از کوچکتریـن پاسـخگویی بـه نیازهـای
معمـاری چنـان مسـحور میشـود کـه پارکینـگ طبقاتـی میسـازیم بـا
شـیبراهههایی سـرگیجه آور و مطلقا اشـتباه و یا مراکـز تجاری خاموش
و کسـاد و یـا اینکـه خانههایـی نـا امـن و نـا آرام و دلهـره افـزا.
دانشـمند و چهـره مانـدگار و ارزشـمند و عزیـز رشـته مهندسـی عمـران
کـه درخصـوص سـازههای نویـن و مبانـی اسـتراکچری آنهـا ،بیگمان
حرفهایـی گفتنـی و آموختنـی دارد ،تمـام مقدمـه و متـن و محتـوای
صحبـت " گرانقیمـت"!! خـود را بـه وصـف تاریـخ معماری گذشـته این
سـرزمین اختصـاص میدهـد که اصال معلوم نیسـت چه ربطـی به دانش
و تخصـص ایـن بزرگمـرد دارد؟ و طرفـه آنکـه ما هم برای هـر ضیافت و
سـور و سـاتی اینچنین ،با گشـاده دسـتی ،گواهینامههای امتیاز آور و رتبه
سـاز و مطلا منتشـر میکنیم.
آنانکـه نباید ،در معمـاری ،مداخله میکنند و معماران تنهـا ناظر و نگرانند.
و اینگونـه میشـود کـه اسـتخوان معمـاری شکسـته و جانـش فرتـوت
اسـت و همگان منتظـر و مدعـی ماندهایم...
وظایف مهندسـین معمار را یک به یک از ایشـان سـتاندهایم و میسـتانیم
و بـه دیگـران میدهیـم و ایشـان را تنها به نگه داشـتن دو طرف مترهای
فلـزی مشـغول داشـتهایم و بعد آثار معمـاری – اگر معماری مانده باشـد-
را دیگرانـی قضاوت میکننـد که نباید...
هرچـه فریـاد و گفتن و نوشـتن برای از دسـت رفتن هویـت و ارزشهای
معمـاری تاریـخ اسلامیاین سـرزمین کشـیده میشـود تنهـا در محافل
تخصصی و دانشـگاهی میماند اما حرفهای سطحی و ابتدایی و شتابزده
یـک مسـافر فرنگـی تیتـر درشـت و حسـاس روزنامههـای مـا میشـود.
قصـه طوالنـی اسـت ،معمـاری حکایـت سـخت و پـر غصـهای دارد این
روزهـا ،غالبـا از پـس قضاوتهـای آگاه و عـادل و خردمنـد نمیگـذرد ،با
مبانـی روشـن و شـناخته شـده و دانـش بنیانی نقـد نمیشـود و هویت و
تاریـخ معمـاری ایـن سـرزمین یـا در گیـرودار نگرشهـای ابتدایی اسـت
یـا بـه دسـت آنانـی کـه اصلا روزگاری مقولـه معمـاری ایـران را مبهم
و ناشـناخته میخواندنـد ،در حـال طراحـی و سـاختن بزرگتریـن میادین و
فضاهای شـهری...
دیگـر وقـت آن رسـیده اسـت تـا خـوب بدانیـم کـه وقتـی معمـاران بـه
سـفارش هـر مرجعی دسـت بـه طراحی معمـاری میزننـد ،باید بـا مبانی
روشـن ،تثبیـت شـده و مشـخص نقد معمـاری و آن هم توسـط آگاهان و
دانشـمندان ایـن عرصـه قضـاوت شـود و معمـاری دیگر فرصـت گرفتار
شـدن در سـلیقههای زودگـذر و ابتدایـی را نـدارد.
معمـاران جـان واندیشـه شـان را در کمـان کشـیدن طرحهـا و نقشـهها
مینهنـد و نـه خواسـتههای بـه دور از دانـش و نـه ترکتازیهـای
سـودجویانه سـرمایه کـه هیچ کدام حق قضـاوت آن را ندارنـد ،مگر مبانی
معیـن ،تعریف شـده و سـالها آزموده شـده نقـد معماری ،که شـاید روزی
بـه همیـن نزدیکـی چـراغ روشـن ،چگونه سـاختن معماری باشـد.

کتاب مبانی طراحی ساختمانهای بلند
کتاب مبانی طراحی ساختمانهای بلند که توسط پروفسور محمود
گالبچی استاد برجسته دانشــکده معماری دانشگاه تهران ،استاد
نمونه دانشگاههای کشور و چهره ماندگار جمهوری اسالمیایران با
همکاری دکتر محمد رضا گالبچی تالیف گردیده است به عنوان
کتاب برگزیده بیست و پنجمین جشنواره کتاب معرفی شد.
کتاب «مبانی طراحی ســاختمانهای بلند» بهمنظور آشــنایی
طراحان ،معماران ،مهندسان عمران با مبانی طراحی ساختمانهای
بلند تدوین گردیده و شامل پیشگفتار ،ده فصل ،چهار پیوست و
ضمائم دیگری است .این کتاب میتواند به عنوان یک کتاب مرجع
در زمینه طراحی معماری و ســازه ساختمانهای بلند و برجهای
مخابراتی ،همچنین مفاهیم پایداری و نیز تاسیســات مکانیکی و
الکتریکی و ایمنی ســاختمانهای بلند مورد اســتفاده معماران و
مهندسان و دانشجویان این رشتهها قرار گیرد.
عناوین فصلهای کتاب عبارتند از:
فصل اول :تاریخچهی ساختمانهای بلند
فصل دوم :بارهای وارد بر ساختمانهای بلند
فصل سوم :سازههای ساختمانهای بلند
فصل چهارم :طراحی معماری ساختمانهای بلند
فصل پنجم :تاثیر عوامل انسانی ،اجتماعی و محیطی در طراحی
ساختمانهایبلند
فصل ششم :مسائل اجرایی و اقتصادی در طراحی ساختمانهای بلند
فصلهفتم:تاسیساتمکانیکیوالکتریکی،ایمنیدربرابرحریقوزلزله
فصل هشتم :ساختمانهای بلند ،مفاهیم پایداری و معماری سبز
فصل نهم :ساختمانهای بلند و چالشهای آینده
فصل دهم :منارهها و برجهای مخابراتی
در انتهای هــر فصل کتاب نمونههای موردی متعددی شــامل
جدیدتریــن پروژههــای ســاختمانی با هدف شــناخت آخرین
طرحهای معماری و یافتههای مهندسی در زمینه طراحی و اجرای
ساختمانهای بلند ارایه شده است.
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هوشمند در معماری پایدار
فهیمه باغسـتانی | دانشجوی کارشناسـی ارشد مهندسی معماری
دانشگاه آزاد مشهد | fahimehbaghestani@yahoo. com

چكيده
معمـاری پایـدار از جملـه جریانهـای مهـم معمـاری در عصر حاضر
اسـت کـه در سـه حـوزه اقتصـادی ،اجتماعـی و محیطـی مطـرح
میگـردد .یکـی از مهمتریـن مباحـث در حـوزه پایـداری محیطـی،
تقلیل مصـرف منابع تجدیدناپذیر و بهینهسـازی مصـرف انرژیهای
تجدیدپذیـر میباشـد .از آنجـا کـه سـاختمانها مصرف بیـش از 40
درصـد از کل انـرژی تولیـد شـده در کشـور را بـه خـود اختصـاص
میدهنـد ،حـوزه محیطی معمـاری پایدار اهمیت بسـزایی در توسـعه
پایـدار کشـور دارد .از طـرف ديگـر بـا توجـه بـه اهمیت پوسـتههای
سـاختمان در کنتـرل تبـادل حرارتی بیـن درون و بیرون بنـا ،مصالح
بـکار رفتـه در آنهـا دارای اهمیـت بسـیار زیـادی در ایجـاد شـرایط
آسـایش حرارتـی در سـاختمان میباشـد .برایـن اسـاس ،یکـی از
مهمتریـن راهکارهـا در جهت دسـتیابی بـه معماری پایـدار محیطی،
شـناخت فناوریهـای نويـن و مزایـای اسـتفاده از آنهـا بـه منظـور
بكارگيـري مـواد و مصالحی اسـت که موجب کاهش مصـرف انرژی
و همچنین تأمین شـرایط آسایشـی مطلوب برای سـاکنان سـاختمان
گـردد .در ایـن مقالـه ابتـدا بـه معرفـی مـواد و مصالـح هوشـمند در
سـاختمان ،متناسـب بـا نیاز کاربـران پرداخته شـده و سـپس نقش و
کاربـرد آنهـا در کاهـش مصرف انرژی بررسـی میگـردد .در انتها با
ارایه نمونههاي موردي مختلف ،تاثير اسـتفاده از مصالح هوشـمند در
جهـت ایجـاد معمـاری پایـدار تبييـن میگردد.
واژههاي كليدي
معماري پايدار ،انرژي ،ساختمان ،مصالح هوشمند
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 -1مقدمه
واژههایی همچون هوشـمند ،حسـاس و سـازگار براي تعریف سـاختارها و
مصالحـی بـکار میروند که شـامل حسـگرها و محركها بـوده و توانایی
سـازگاري بـا تحریـکات خارجی مانند بارهـا و تحریکات محیـط را دارند.
معمـاري هوشـمند پویا اسـت(مهتاب)1390 ،؛ بدین معنا کـه پارامترهاي
عملکـردي اصلـی خـود را بـا توجه به نیـاز ،تقاضا و شـرایط متغیـر و پویا
تغییـر میدهـد .معماري هوشـمند همچنین مانند سـامانه زنـدهاي قادر به
تجربهاندوزي و اسـتفاده از تجارب در شـرایط جدید اسـت و با بهرهگیری
از ایـن ویژگـی ،پویایـی و خودسـازماندهی سـامانه تضمیـن میگـردد.
ویژگیهـاي اصلی معمـاري هوشـمند عبارتند از:
پویایی و فعال بودن
انعطاف پذیري و سازگاري با محیط
واکنشپذیري و پاسخگویی
 -1-1ساختمان هوشمند
امـروزه سـاختمانها گونـهاي از تکنولوژي هسـتند و خـود را با تکنولوژي
وفـق داده و از آن بهـره میگیرند(مهتـاب .)1390 ،سـاختمانها بـه عنوان
یـک سـازه به محـض آنکه توانایـی رایانـه را در اختیار بگیرند ،هوشـمند
خواهند شـد .نخسـتین بناي هوشـمند از تکنولوژي بهمنظور مهیا ساختن
محیطی امن ،راحت و انرژيزا اسـتفاده میکرد .ایده سـاختمان هوشـمند،
ارتباط و پیوسـتگی میـان دسترسـی ،نوردهی ،امنیت ،نظـارت ،مدیریت و
ارتبـاط از راه دور را پیـشرو قـرار میدهد .بناي هوشـمند ،بنایی اسـت که
کارآیـی و راندمـان سـاکنانش را افزایـش داده و امـکان مدیریـت موثـر را
براسـاس مقتضیـات خـاص و بـا کمترین هزینـه فراهـم آورد .تعریفی که
در ایـاالت متحـده آمریکا درباره یک سـاختمان هوشـمند عنوان میشـود
چنین اسـت :سـاختمان هوشمند ساختمانی اسـت که دربرگیرنده محیطی
پویـا و مقـرون بهصرفـه از طریـق یکپارچـه کـردن چهـار عنصـر اصلـی
یعنی سیسـتم ،سـاختار ،سـرویس و مدیریت و برقراری ارتباط میان آنها
میباشـد .معمـاري هوشـمند راه حلهـاي کاملـی در برابـر چالشهـا و
مشـکالت محیطـی مطـرح میکند کـه از آن جملـه میتوان به اسـتفاده
بهینـه از فضـا ،انـرژي و دیگـر منابـع ،اسـتفاده عملکـردي از مصالـح و
فـنآوري و در نهایـت زیبایـی شناسـی اشـاره نمـود .ایـن هوشـمندي نه
تنهـا خود را با شـرایط فیزیکـی درون و بیرون سـاختمان تطبیق میدهد،
بلکـه بـا شـرایط اجتماعـی ،سیاسـی و تاریخـی نیـز همراهـی میکنـد.
معمـاري هوشـمند پیچیـده نیسـت ،گاه یـک معمـاري بـه ظاهر سـاده و
ایسـتا هوشـمندتر از یـک سـاختمان بـا تکنولـوژي برتر اسـت کـه در آن
کاربـرد کنتـرل امـور را از دسـت میدهد.
 -2-1مصالح هوشمند
مصالـح هوشـمند يك اصطالح جديـد براي مصالح و فرآوردههايي اسـت
كـه توانايـي درك و پردازش رويدادهاي محيطي را داشـته و نسـبت به آن
واكنـش مناسـب نشـان ميدهند(گرجـي .)66-88 :1388 ،بـه بيان ديگر
اين مصالح قابليت تغييرپذيري داشـته و قادرند شـكل ،فرم ،رنگ و انرژي
درونـي خـود را به صورت برگشـتپذير در پاسـخ به تاثيـرات فيزيكي و يا
شـيميايي محيـط اطـراف تغييـر دهند .اگر مصالح را به سـه گـروه مصالح
غيـر هوشـمند ،نيمـه هوشـمند و هوشـمند طبقه بندي شـوند ،گـروه اول
يعنـي مصالح غير هوشـمند ويژگي خـاص باال را ندارنـد ،در حالیکه نيمه
هوشـمندها تنهـا قادرنـد در پاسـخ به تاثيـرات محيطي شـكل و فرم خود
را بـراي يـك مرتبـه و يـا مـدت زماناندكـي تغيير دهنـد .امـا در مصالح

هوشـمند ايـن تغييـرات تكرارپذيـر و قابـل برگشـت خواهد بـود .مصالح
هوشـمند تحت عنوان مصالـح “انعطافپذير” و“تطبيقپذير”نيز شـناخته
ميشـوند و ايـن بـه دليـل ويژگي خـاص آنهـا در تنظيم نمـودن خود با
شـرايط محيطي ميباشـد .متغيرهاي تاثيرگذار شـيميايي و فيزيكي كه در
ادامـه معرفـي شـدهاند ،محركهايي هسـتند كه مصالح هوشـمند در برابر
آنهـا از خـود عكـس العمل نشـان ميدهند:
 -1نور مرئی و اشعه  :uvبخش فرابنفش و مرئي اشعه الكترومغناطيسي.
 -2دمـا :تغیيـرات دمايي كه يك سيسـتم فيزيكي مثل بدن انسـان ايجاد
مينمايد.
– 3فشار :اختالف فشار ايجاد شده در يك ناحيه.
- 4ميدان الكتريكي :ميدان ايجاد شده پيرامون يك بار الكتريكي.
 -5ميـدان مغناطيسـي :ميـدان ايجـاد شـده پيرامـون آهنربـا يـا يك بار
الكتريكـي متحرك.
-6محيط شيميايی :حضور يك عنصر يا تركيب شيميايي خاص مثل آب.
 -2طبقه بندي مصالح هوشمند
بهطـور كلـي مصالح سـاختماني موجود اعم از سـنتي ،طبيعي و مصنوعي
بـا توجـه بـه خصوصيـات آنهـا ،ازجملـه نمـود ظاهـري ،بافـت ،تركيب
شـيميايي ،خـواص مكانيكـي و فيزيكـي ،اثـر محيطـي و ...طبقهبنـدي
ميشـوند(گرجي .)66-88 :1388 ،امـا در طبقهبنـدي مصالـح هوشـمند
علاوه بـر در نظـر داشـتن مشـخصههاي فـوق ،خـواص ديگـري كـه
بـه طـور ويـژه بـه تميـز دادن مصالـح هوشـمند از مصالح سـنتي مربوط
ميشـود نيز لحاظ شـده اسـت .در واقع طبقهبندي کلی مصالح هوشـمند
بـر پايه سـه خاصيـت زير ارایـه شـدهاند (درك 2004 ،و اسـتيون:)2008 ،
 -1-2مصالح هوشمند داراي قابليت تغييرخواص دروني:
 -1-1-2مصالح هوشمند تغيير رنگ دهنده:
الف .مصالح هوشمند فتوكروميك.
ب .مصالح هوشمند ترموكروميك.
ج .مصالح هوشمند الكتروكروميك.
 -2-1-2مصالح هوشمند تغيير شكل دهنده:
الف .آلياژهاي حافظهدار شكلي.
ب .پليمرهاي الكترواكتيو.
 -3-1-2مصالح هوشمند تغيير پيوند دهنده.

شكل – 1نمونهاي از شيشههاي تغيير پيوند دهنده
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 -2-2مصالح هوشمند داراي قابليت مبادله انرژي:
 -1-2-2مصالح هوشمند ساطع كننده نور:
الف .مصالح هوشمند فتولومينيسنت.
ب .مصالح هوشمند الكترولومينيسنت.
 -2-2-2مصالح هوشمند توليد كننده الكتريسيته:
الف .مصالح هوشمند فتوالکتريك.
ب .مصالح هوشمند ترموالكتريك.
ج .مصالح هوشمند پيزوالكتريك.
 -3-2-2مصالح هوشمند ذخيره كننده انرژي:
الف .مصالح هوشمند ذخيره كننده گرما.

شكل – 2نمونهاي از مصالح هوشمند ذخيرهكننده گرما

 -3-2مصالح هوشـمند داراي قابليت تغييـر و مبادله مواد
دروني:
الف .مصالح هوشمند ذخيره كننده آب/گاز.
ب .مصالح هوشمند دخيره كننده ذرات.

زيبايـي ،مطلوبيـت و مـواردی از این قبیـل دارند( .پهلـوان)2011 ،
 -3کاربرد مصالح هوشمند
اهمیـت مواد هوشـمند هنگامیمشـخص میشـود کـه نقش آنهـا را در
ایجـاد سیسـتمهاي سـازگارتر در نظـر آوریم(مهتـاب .)1390 ،این مصالح
اسـاس کار سـایر سیسـتمهاي حسـگر ،سـازگار و کنترلشـده را تشکیل
میدهنـد .هـدف نهایـی ،سـاخت مـوادي با هوشـمندي مـواد موجـود در
طبیعـت اسـت .بـا ایجاد خـواص مـورد نظر در سـطح مولکولـی ،میتوان
مواد ابر هوشـمند سـاخت کـه قادرند نقـش نظامهاي هوشـمند موجود را
ایفا کنند .یک سیسـتم سـاختمانی هوشـمند پیشـرفته میتوانـد عالوه بر
کنترل سیسـتم ایمنـی ،انتقال بـار ،گرمایش ،تهویه مطبـوع و ،HVAC
اثـر بارهـاي بـاد و زلزلـه رااندازهگیري نموده و سیسـتمهاي ضـد ارتعاش
را در مقابـل نیروهـاي محـرك خارجـی به کارانـدازد .مصالح هوشـمند را
ميتـوان از لحـاظ کارکـرد در دوگـروه زیر مورد بررسـی قـرار داد:
گروه :1مصالحی که با تغییر شـرایط محیـط اطرافش ،یکی از خصوصیات
خـود (اعـم از شـیمیایی ،مکانیکـی ،الکتریکی ،مغناطیسـی یـا گرمایی) را
بـدون نیـاز به کنترلکننـده خارجی تغییـر دهد.
گـروه :2مصالـح یا دسـتگاهی که توسـط کنترلکننده خارجی انـرژی را از
صورتی به صورت دیگر تغییر ميدهد تا به وضعیت نهایی مطلوب برسـد.
یکـی از جالبتریـن دسـتههاي مـواد هوشـمند گـروه  1کـه بسـیار هـم
مـورد توجه قـرار میگیرد ،مـواد و مصالح با قابلیت تغییـر رنگ(کرومیک)
میباشـد(معصومي .)1391 ،ایـن مـواد و مصالـح را میتـوان بـه صـورت
جـدول زیر تقسـیمبندي کـرد کـه در آن خصوصیات اصلـی مصالح گروه
 1-1-2با توجه به دادههای محیطی و شـرایط خروجی بیان شـده اسـت.
انرژی خروجی

انرژی ورودی

نوع مصالح هوشمند

تغییر رنگ

تغییر دما

ترموكروميك

تغییر رنگ

تغییر نور

فتوكروميك

تغییر رنگ

تغییر ولتاژ

الكتروكروميك

تغییر رنگ

اختالف جریان الکتریسیته

كريستال مايع

جدول  :1تقسيمبندي مواد و مصالح با قابليت تغيير رنگ

 -4مصالح هوشمند تغيير رنگ دهنده
همانطـور كـه از نـام ايـن مصالح پيداسـت قادرند رنگ يا مشـخصههاي
بصـري خـود را در پاسـخ بـه يك يـا چندين محـرك خارجي بـه صورت
برگشـتپذير تغييـر دهند(بذرافكـن .)1388 ،اين مصالح بـا توجه به عامل
محـرک محیطـی انـواع مختلفـي را شـامل ميشـوند .تعـدادي از ایـن
مصالـح كه درمعماری بسـيار کاربرد دارند عبارتنـد از مصالح فتوكروميك،
ترموكروميـك ،الكتروكروميـك ،کـه در ادامـه توضيحاتـی راجـع به آنها
ارایه شـده اسـت.
شكل – 3نمونهاي از مصالح هوشمند ذخيره كننده آب/گاز

امـا آنچـه كـه در سيسـتم طبقهبنـدي مصالح هوشـمند اهميـت دارد آن
اسـت كـه بـا توجه به مباحـث مطـرح در زمينه توسـعه پايدار كـه دغدغه
اصلـي قـرن پيش روسـت ،هـر يك از ايـن مصالـح چـه عملكردهايي از
لحـاظ تعامـل با محيـط زيسـت ،دوام و پايـداري ،امكان بازيافـت مجدد،
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 -1-4مصالح ترموکرومیک هوشمند
ايـن نـوع مصالح هوشـمند كـه زيرمجموعه مصالح هوشـمند تغيير رنگ
دهنـده ميباشـند ،نوعـي ويژگي ذاتـي دارند كه آنهـا را قـادر ميکند در
برابـر تغييـرات دمـاي محيط پيرامون به طور برگشـتپذير واكنش نشـان
دهند(ايـوان .)1-20 :2008 ،تغييـرات دمايي باعث میشـود كه مصالح به
طـور مداوم وضعيـت دماي داخلي خـود را با وضعيت طبيعي پيرامونشـان
از طريق پوسـته بيرونـي تنظيم كنند.

مصالـح ترموکرومیـک در نتیجـه جـذب گرما بـه طور برگشـتپذیر تغییر
رنـگ میدهنـد و بـا از بیـن رفتـن عامـل ایجـاد کننـده تغییـرات دمایی
بـه حالـت اولیـه بـاز میگردند(صديـق .)20-24 :1389 ،اسـاس عملکرد
دماسـنجهای نـواری کـه با قرار گرفتـن بر روی بدن تغییـر رنگ میدهند
نیـز بـه همین طریق اسـت.

 -2-4شیشههای فتوکرومیك
در حـال حاضـر فتوكروميكهـا بـا نـام اختصـاری PCبه صـورت رنگ
دانههـاي فتوكروميـك ،شيشـههاي فتوكرومیـک و پالسـتيكها يـا
پليمرهـاي فتوكروميـك در دسـترس هسـتند(گرجي.)66-88 :1388 ،
از ميـان اوليـن پروژههايـي كـه در آنهـا از اینگونـه مصالـح در پوشـش
سـاختمان اسـتفاده گردیده اسـت ميتوان به “طرح ورودي موزه هنرهاي
مـدرن مونيخ” اشـاره نمود كـه دو معمـار آلماني در مسـابقهي طراحی در
سـال  1992ميلادي از ايـن مصالـح اسـتفاده کردنـد .از آن زمـان به بعد
اسـتفاده از اين مصالح در معماري و در پوشـش نماي بناها رایج شـد؛ هر
چنـد كـه در ابتـدا بكارگيري ايـن مصالح به علـت جنبه زيبايـي آنها بود
(بـه دلیل طيـف رنگي كه در برابر نـور ايجاد مينمودند) .اما پژوهشـگران
تحقيقـات بسـياري بـر روي ايـن مصالـح انجـام دادنـد تـا بتواننـد از اين
فـرآورده براي عملكردهـاي ديگري مانند كاهش ميزان مصـرف انرژي و
يـا تغييـرات دمايـي اين پوشـشها اسـتفاده نمايند.

شكل – 4تغییر رنگ ایجاد شده بر اثر تغییر دما

 -1-1-4کاربرد شیشههای ترموکرومیک هوشمند
شيشـه و مـواد شيشـهاى نمونههـاى بارز محصوالتى هسـتند كـه كاربرد
وسـيعى پيـدا كـرده و در زمينههـاى مختلـف اسـتفاده مىشـوند(صديق،
 .)20-24 :1389در سـه دهـه اخيـر بـا ایجـاد تغييـرات وسـيع در صنعت
شيشـه ،به منظـور كاهش اتلاف حرارتى و بهینهسـازی انرژی ،اسـتفاده
از آن بسـیار بیشـتر از قبـل رايـج شـده اسـت .شيشـههای ترموکرومیک
بهصـورت ديناميكـى با شـرايط اقليمى متغيـر خارجى و نيازهاى سـاكنان
تطبيـق داده مىشـود .ايجـاد چنیـن سيسـتمهایی گامیبلنـد بـه سـمت
طراحى پوسـته پايدار سـاختمان اسـت كه نور در آن عامل اساسـى بوده و
علاوه بر كاهش مصرف انرژى ،شـفافيت و آسـايش را نیز بـه همراه دارد.

شكل – 6تغييرساختار مولكولي مصالح فتوكروميك در برابر اشعه نور

شیشـههای فتوکرومیـک بـا قرار گرفتـن در معرض تابش ،میـزان انتقال
نـور مرئـی از آن بـه شـدت افـت میکند و در صـورت قطع تابـش ،میزان
انتقـال نـور به حالت اولیـه بازمیگردد(بذرافكن .)1388 ،برای سـاخت این
نـوع شیشـهها ،مقـداری ترکیبات نقره ،کلـر ،برم ،ید و فلوئـور به ترکیبات
شیشـه افزوده میشود.

 -2 -1-4شیشههای ترموکرومیک
بـا اسـتفاده از پوشـشهایی از مصالـح ترموکرومیـک میتـوان نوعـی
شیشـه هوشـمند سـاخت که بدون مسـدود کردن نور مرئی از عبور گرما
جلوگیـری میکند(صديـق.)20-24 :1389 ،

شكل – 7طرح ورودی موزه هنرهای مدرن مونیخ
شكل – 5عملكرد شيشههاي ترموكروميك

ایـن نوع پوشـش که از مشـتقات دياکسـید وانادیوم سـاخته شـده ،قادر
اسـت در هـر دمایی طـول موجهاي مرئی نـور را از خود عبـور دهد و تنها
در دماهـاي باالتـر از  29درجـه سـانتیگراد نـور مـادون قرمـز را منعکس
میکنـد .توانایی پوشـش بـراي تغییر وضعیت بیـن جذب و انعـکاس نور،
بـه معنـی اسـتفاده از مزایـاي گرمایـش خورشـید در شـرایط زمسـتانی و
انعـکاس در دماهـاي باالتـر و در نتیجـه جلوگیـري از گداختگـی فضاهـا
میباشـد(ايوان .)1-20 :2008 ،ضمـن آنکـه در هـر دو حالـت نـور مریـی
مطلـوب جهت روشـنایی فضا وجـود دارد.

شكل – 8پنجرههاي ساخته شده از شيشههاي فتوكروم
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 -3-4مصالح الكتروكروميك:
كاربـرد مصالـح الكتروكروميك نيز در معماري شيشـههاي الكترواپتيكال
ميباشـند(پهلوان .)2011 ،مصالـح الكترواپتيـكال با قرارگيـري در معرض
اشـعه خورشـيد ،مشـخصه بصـري يعنـي ميـزان شـفافيت خـود را تغيير
ميدهنـد .بزرگتريـن پوشـش الكترواپتيكال در جهان در نماي سـاختمانی
در توكيـو در سـال  2004ميلادي بكار برده شـده اسـت.
 -1-3-4شیشههاي الکتروکرومیک:
در ایـن سیسـتم واحد شیشـه بـا اسـتفاده از فیلمهاي شـفاف با ضخامت
 200یـا  300نانومتـر بـا شـدتهاي رنگـی متفاوتـی در طیـف مرئـی از
شـفاف تا آبی تیـره تغییـر میکند(صديـق .)20-24 :1389 ،واحد شیشـه
بـراي تغییـر میـزان شـفافیت مطلوب بـا توجه بـه مقادیر مختلـف انتقال
حرارتـی بـه جریـان بـرق متصـل میشـود .پـس از قطـع جریـان ،تغییر
حالـت نـوري حفظ میگـردد و نیازي به جریـان مداوم برق نیسـت .وقتی
که رنگ شیشـه تیره میشـود تابش حرارتی کاهش یافته و بیشـتر اشـعه
عبـوري در طیـف مادون قرمـز فیلتر میگـردد .مصرف انـرژي براي یک
چرخـه کامـل کمتر از  0.5وات سـاعت بر مترمربع اسـت( .گرجی)1388 ،

شیشـههایی که در ساختمان استفاده میشـوند ،در جبهه بیرونی ساختمان
قـرار میگیرنـد .بـه همین دلیـل کنترل نـور و حرارت وارد شـده بـه بنا از
طریـق شیشـهها نقـش بسـیار مهـم و پررنگی در پایـدار بودن سـاختمان
ایفـا خواهـد کـرد .بعضـی از فناوریهـا ،مانند تجهیـزات کریسـتال مایع،
تجهیـزات الکتروکرومیـک (مـوادی کـه رنـگ آنهـا در اثر عبـور جریان
الکتریکـی تغییـر میکنـد) و ذرات معلـق ،در دسـترس قرار دارنـد .کاربرد
اینگونـه فناوریهـا باعـث میشـود پنجرههـای هوشـمند در واکنـش
بـه اختلاف جریـان الکتریسـیته یـا تغییـرات در دمـای محیـط اطـراف،
میـزان عبـور نـور قابـل رویـت خـود را تغییر دهنـد .پنجرههای هوشـمند
نوعـی از فیلمهـای رسـانا را کـه شـامل ذرات و مولکولهـای کریسـتال
مایـع یـا ذرات میلـه مانند هسـتند را با یکدیگـر ترکیب میکننـد .ذرات یا
مولکولهـا بـدون اعمال هرگونه فشـار الکتریکـی ،ب ه طـور تصادفی قرار
میگیرنـد و مسـیر عبـور نـور را مسـدود میکننـد .در مقابـل ،هنگامیکه
از فشـار الکتریکـی اسـتفاده میشـود ،ذرات یـا مولکولهـا همتـراز شـده
و نـور از میـان آنهـا عبـور میکنـد .میـزان عبـور یـا انتقـال نور با فشـار
الکتریکـی مشـخص میشـود .بيشـترين كاربـرد اینگونـه مصالح ،جهت
پارتيشـنبندى فضاهـای داخلى مىباشـد .ايـن نوع شيشـهها در اتاقهاى
كنفرانس ،حمامها ،درهاى شيشـهاى ،ورودی سـاختمانها ،روشـنايى غير
مسـتقيم ،پنجرههـا و ديوارهـاى شيشـهاى و اجـراى بسـيارى از ايدههاى
معمـارى كاربـرد دارنـد .الزم بـه ذكر اسـت اين نـوع شيشـهها ضد آتش
و ضـد گلوله مىباشـند.

شكل – 9الیههای تشکیل دهنده شیشه

شكل – 11وضعیت مولکولها با اعمال فشار الکتریکی

شكل – 10نمونهاي از مصالح هوشمند الكتروكروميك

گاهـی اوقـات به پنجرههای هوشـمند شیشـههای آفتابگیر هوشـمند نیز
گفته میشـود کـه میتواننـد از جذب گرمای نامطلوب ناشـی از تشعشـع
پرتوهـای نور خورشـید پیشـگیری کنند(مدبـري .)40-43 :1391 ،بیشـتر
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شكل – 12وضعیت مولکولها بدون اعمال هر گونه فشار الکتریکی

 -5بررسي نمونههاي موردي
 -1-5اداره مركزي كمپاني شانل:
ايـن پـروژه در سـال  2004ميلادي در توكيو اجرا شـده و تنهـا نمونهای
منحصـر بفـرد در نـوع خـود در جهـان ميباشـد(گرجي.)66-88 :1388 ،
ايـن بنـاي  10طبقـه شـامل  1300مترمربـع مركـز خريـد ،يـك سـالن
كنسـرت و يـك رسـتوران اسـت .نكتـه جالب توجـه در اين پـروژه ،نماي
آن اسـت كـه در واقـع  910مترمربـع از نمـاي ايـن بناي بلنـد  56متري،
در معـرض ديـد اسـت و بـه علت سيسـتم طراحي خـاص آن قادر اسـت
نماهـاي متفاوتـي از خـود در طول شـبانه روز بـه نمايش بگـذارد .اين نما
از چنديـن اليـه عملكـردي تشـكيل شـده اسـت .در جـدار بيرونـي آن از
نوعي شيشـه خاكسـتري اسـتفاده شـده كه با اتصـال به قابهـاي آهني
ضدزنـگ كناري و سـازه لوزيشـكل النه زنبـوري ،به بنا ظاهري آراسـته
و زيبـا ميدهـد .قشـر بعـدي يـك اليـه فضـاي خالي اسـت و بعـد از آن
اليـه قابل تنظيم الكترواپتيك تعبيه شـده اسـت و در نهايـت جدار داخلي
بنـا كـه از يك نوع شيشـه با اليه ايمني از دو طرف تشـكيل شـده و يك
ريـل آلومينيومـي افقـي از مقابل آن عبـور ميكند و بـر روي آن دو رديف
المپهـاي  LEDسـفيد جايگذاري شـده اسـت .در این سيسـتم در طول
روز شيشـه الكترواپتيـك و بـه همـراه آن كل نما حالت شـفاف دارند.

 -2-5مجموعه مسکونی میساوا ،ژاپن  -نخستین نمونه
جهانی ساختمانهایصفر  -انرژی
ایـن مجموعـه متشـکل از واحدهای مسـکونی در منطقـهای دارای اقلیم
چهـار فصـل واقـع شـده است(حسـيني .)49-51 :1389 ،در سـاخت این
مجموعـه از مصالح همسـاز بـا محیط زیسـت و سیسـتمهای خانگی که
باعـث صرفـه جویـی در مصـرف انرژی ميشـوند ،اسـتفاده شـده اسـت.
مجموعـه میسـاوا بـه ایـن ترتیب خـود را بـا فعالیتهـای حفاظت محیط
زیسـت وفق داده اسـت :با تولید بسـیار کـم ضایعات ،حفظ منابع ،توسـعه
تکنولـوژی بـرای مصـرف کمتـر انـرژی ،افزایـش طـول عمـر مفیـد بنا
و سـاخت مجموعـهای کـه در آن مـردم همزیسـتی مسـالمت آمیـزی با
طبیعـت دارنـد .مجموعـه میسـاوا 100درصد از لحـاظ تولید انـرژی برای
مصـارف روزمـره ،خودکفا ميباشـد .خانههـای موجـود در مجموعه تماما
صفر-انـرژی بـا عایـق بندی مناسـب و عملکرد قابل توجه هسـتند .تولید
نیـروی بـرق توسـط سـلولهای فتوولتائیـک تعبیـه شـده در بـام خانههـا
صـورت ميگیـرد .علاوه بر آن این سیسـتم بـرای کاربرانـش درآمدزایی
نیـز ميكنـد و سـاالنه بخشـی از انرژی الکتریسـیته اضافه بـر مصرف به
نیـروگاه برق منطقـه فروخته ميشـود.

شكل – 15واحدهاي مسكوني ميساوا

شكل – 13دید از داخل به بیرون

منظـري كـه در داخـل بنا ايجاد ميشـود غيرقابـل تصور اسـت .در طول
شـب شيشـه حالـت مـات به خـود گرفتـه و نما پوششـی نمايشـي ،مانند
پـرده سـينما ايجاد ميكنـد .در اين نما ميتـوان تصاوير را بـه خوبي پرده
نمايشـي سينما مشـاهده نمود.

شكل – 14نماي ساختمان در شب

 -6نتیجهگیری
مصالـح هوشـمند تقريبـا توانـي پايـان ناپذيـر دارنـد؛ آنهـا ميتواننـد در
واكنـش بـه محيـط پيرامون خـود چنـان تغيير كننـد كه مصالـح طبيعی
(غيـر هوشـمند) قـادر بـه آن نيسـتند .آنهـا قادرنـد تحولـي مثبـت در
معمـاري ،سـاخت و سـاز و روش زندگـي ايجـاد كنند؛ امـا مهمترین تاثير
آنهـا در مقولـه انرژي اسـت كـه از مهمترین مباحث قرن پيش روسـت.
بـا اسـتفاده از مصالـح هوشـمند در سـاختمان ميتـوان در بهينـه نمـودن
مصـرف انـرژي بهـره جسـت؛ زيـرا همانطـور كـه مشـاهده گرديـد اكثر
مصالـح و فرآوردههـاي مـورد بحـث در ايـن نوشـتار به طورمسـتقيم و يا
غيرمسـتقيم انـرژي مـورد نيـاز خـود را از محيـط پيراموني میگيرنـد .در
واقـع مصالح هوشـمند قادر به تعديـل افزايش روز افـزون تقاضاي جهاني
بـراي منابـع انـرژي گرانقيمت و مـواد خام ميباشـند .بنابر این اسـتفاده
از مصالـح هوشـمند موجـب صرفـه جویی در مصـرف انرژی و بـه تبع آن
موجـب پایـداری سـاختمانها میگـردد.
بـا اتـكا بـه تقاضاي بـاالي اسـتفاده از مصالح هوشـمند در آينـده و تاثير
چشـمگيري كـه بـر سـاختمانها خواهد گذاشـت ،تصـور افـراد در رابطه
بـا محيـط سـاخته شـده پيرامونشـان و آنچـه كـه بـه عنـوان معمـاري
ميپنداشـته ،بـه طرز مثبتي تغييـر خواهد كرد .دسـتيابي بـه فناوريهاي
نويـن در خصـوص مصالح هوشـمند ،توجه خاصي از سـوي معماران براي
طراحـي سـاختمانهايي بـا قابليت ماندگاري بـاال در برابر شـرايط اقليمي
بـه عمـل آمـده اسـت و انتظار مـيرود كـه تقاضـا و بهـرهوري از مصالح
هوشـمند ،روز بـه روز افزايـش يابـد .آنچـه مسـلم اسـت علوم بشـرى در
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زمينـه شـناخت و تحقيق بر روى مـواد و مصالح هوشـمند با خصوصياتى
قابـل دسـتكارى در ابتـداى راه اسـت و در ايـن زمينه نياز بـه پژوهشها،
سـرمايهگذاريهاى بيشـتر و همچنيـن اسـتاندارد سـازى و تجـارب عملى
اينگونـه مـواد بـراى مصـارف عمومـى تـر درسـاختمانها بيـش از پيش
احسـاس مىشـود.
 -7مآخذ

 -1بـذر افکـن ،رضـا و همـكاران (« ،)1388نقـش فنـاوري نانـو و نانـو مـواد در معمـاري پایدار»،
مجموعـه مقـاالت اولین همایـش معمـاری پایدار.
 -2حسـینی ،الهـام السـادات و همـكاران (« ،)1389کاربـرد فنـاوری نانـو در معمـاری» ،فصلنامه
سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان ،شـماره ،21صـص .49-51
 -3صديـق ضيابـرى ،سـيده حديثه (« )1389اسـتفاده از مصالح هوشـمند در پوسـته سـاختمانها
تحولـى در تكنولـوژى معمـارى» ،فصلنامـه فن و هنر ،شـماره  ،29صـص .20-24
 -4گرجـی ،یوسـف و همـكاران (« )1388مصالـح هوشـمند و نقـش آن در معمـاري» ،فصلنامـه
مسـکن و محیـط روسـتا ،شـماره  ،127صـص .66-88
 -5مدبـري ،محمـد (« )1391کاربـرد پانلهـای شیشـههای هوشـمند در سـاختمانهای تجاری و
مسـکونی» ،ماهنامـه  ،win iran marketشـماره ،31صـص .40-43
 -6معصومـی ،امیـر اصلان (« ،)1390کاربـرد مـواد هوشـمند و سـامانه مدیریـت سـاختمانی در
معمـاري پایـدار» ،مجموعـه مقـاالت دومیـن همایـش معمـاری پایدار.
 -7مهتـاب ،ارمغان و همكاران (« ،)1390مصالح هوشـمند نما؛ رویکـردي پایدار در معماري فردا»،
مجموعه مقاالت دومیـن همایش معماری پایدار
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)9- Ivan P. P. , Russell B. , Clara P. , Christopher S. B. ,Troy D. M. (2008
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مقدمه
نظـــر بـه اهمیـت مبحـث شـــبکههای حســـگر بیسـیم
( )Wireless Sensor Networksکـه در دهـه اخیر به عنوان یکی
از تکنولوژیهـای برتر مطرح اسـت و کاربردهای بسـیار گسـترده آن
در تمامیحوزههای زندگی بشـر امروزی؛ البته در جوامع پیشـرفته؛ بر
خـود الزم دیـدم که به عنـوان فردی که دسـتی کوتاه براین آسـیاب
دارد در گفتـاری بـس سـاده ،مختصرا بهایـن مقوله بپردازم .باشـد که
عالقمنـدان خود به جسـتارهای عمیقتـر روی آورند.
 -1معرفی شبکههای حسگر بیسیم
پیش�رفتهای اخیر در زمین�ه مخابرات بیس�ی م (�Wireless Com
 )municationاز یکسـو و سیسـتمهای الکترومکانیکـی کوچـک
( )Micro- Electro- Mechanical Systemsاز طـرف دیگـر؛
توانمنـدی طراحـی و سـاخت حسـگرهایی باانـدازه کوچـک؛ تـوان
مصرفـی پایین و قیمت مناسـب را که امکان تبـادل دادهها به صورت
بیسـیم داشتهباشـند را به ارمغان آورده اسـت.این حسـگرها قادر به
انجـام اعمالـی نظیر دریافت اطالعات ،پردازش و ارسـال آن هسـتند.
یک شـبکه حسـگر بیسیم متشـکل از تعدادی گره حسـگر و یک یا
چندایسـتگاه مرکزی( )Base Stationاسـت که در ناحیه حسگری،
توزیـع شـده بـه جمـع آوری اطالعـات میپردازنـد .اطالعـات حس
شـده حسـگرها با همکاری خودشـان مورد پردازش اولیـه قرار گرفته
بهایسـتگاه مرکزی ارسـال میشود .چیدمان حسـگرها از پیش تعیین
شـده یـا تصادفی میتوانـد باشـد .ویژگی چیدمـان تصادفـی ،امکان
توزیـع آنهـا را در نواحی غیر قابل دسـترس و خطرناک مانند میادین

جنگی ،دهانه آتشفشـان و ...میدهد .به محض توزیع حسـگرها و براساس
سیسـتم عامـل و نـرم افـزار نصب شـده ،به صـورت خودکار ،حسـگرها از
یکدیگـر آگاه شـده ،شـبکه کامپیوتـری بیسـیمیرا تشـکیل میدهنـد.
 1-1سخت افزار گره حسگری
گرههــای حســگر از یــک یــا چنــد حســگر ،مــدارات فرســتنده و گیرنــده،
پردازشــگر و باطــری برخوردارنــد .معمــوال باطــری قابلیــت شــارژ یــا
جایگزینــی مجــدد را نــدارد و بــا تمــام شــدن آن عمــر گــره حســگری
بهســرمیآید .حســگرها میتواننــد صوتــی ،تصویــری ،لــرزهای،
رطوبــت ،دمــا ،فشــار ،ارتفــاع و ...باشــند.
 2-1نرم افزار
شبکههای حسگر بیسیم از سیستم عاملهای بسیار سادهای برخوردارند.
علت را باید در محدودیتهای سخت افزاری بهویژه عمر باطری جستجو کرد.
نمونـهای از یـک شـبکه حسـگری و مـواردی از حسـگرها را میتـوان
در شـکلهای 1و  2مالحظـه نمود .شـبکههای حسـگر بیسـیم وابسـته
بـه کاربـرد( )Application Specificهسـتند و برای هـر کاربرد نیازمند
طراحـی جداگانـهای هسـتیم .مهمتریـن مسـاله در طراحیایـن شـبکهها
طـول عمر باطریسـت.

 -2مواردی از کاربردهای شبکههای حسگر بیسیم
زیسـت محیطـی مانند :کنتـرل آلودگی آب وهوا ،کنتـرل آلودگی صوتی
وقـوع آتـش سـوزی و سـیل ،کنتـرل حیـات وحـش و زاد وولـد ،سـطح
تشعشـع نیروگاه هسـتهای و...
حمـل و نقـل و ترافیـک ماننـد :پارکینـگ هوشـمند ،کنتـرل ازدحـام
ترافیکـی ،جـاده هوشـمند و.. ..
مونیتورینـگ ابنیـه ماننـد :سلامتی ابنیه ،سـاختمانهای مهـم ،پل ها،
سدها و...
پزشـکی ماننـد :مونیتورینگ وضعیت بیمـاران ،نظارت بر مصـرف دارو،
نظارت پرسـنل بیمارستانی و...
ورزشـی ماننـد :کنترل وضعیت ورزشـکاران و سـیگنالهای حیاتی آنان
در هنگام تمرینات و مسـابقات ورزشـی و...
خانـه هوشـمند ماننـد کنترل روشـنایی؛ صدا و موسـیقی و حـرارت دما،
تماسهـا و...
نظامی :دیده بانی صحنه جنگ؛ تشخیص نیروهای متخاصم و...
ی از کاربردها و نه تمامیآنها را نشـان میدهد .یقینا
شـکل  3مجموعـها 
بسـیاری کاربردهـای دیگر وجـود دارند که دراین مجـال؛ فرصت پرداختن
بـه آنهـا وجـود نـدارد و خواننـدگان محتـرم میتواننـد از طریقاینترنت،
کتب ،مقاالت و سـایتهای بسـیاری کـه دراین زمینه وجـود دارد از آنها
آگاهی یابند .شـایان ذکر اسـت که کاربردهای اشـاره شـده در کشـورهای
پیشـرفته عملیاتـی شـدهاند وایجاد شـهرهای هوشـمند()Smart Cities
کـه مدیریـت یکپارچـه شـهری را تسـهیل میکند صرفـا از طریـق پیاده
سـازی الگوریتمهـای هوشـمند و توسـط شـبکههای حسـگر بیسـیم
محقق میشـود.

شکل  -1نمونهای از یک شبکه حسگر بیسیم

شکل  - 3مجموعهای از کاربردهای شبکههای حسگر بیسیم در ابعاد جهانی
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چكيده
در فراینـد نحـوه اسـتفاده از زمین و برنامهریـزی کاربری اراضی شـهری،
نـوع و میـزان اسـتفاده مطابـق طرحهـای توسـعه شـهری و یـا علیرغم
آن ،موضوعـی قابـل توجـه در تحققپذیـری طرحهاسـت .در ایـن نظـام
عمومـا آنچـه محقـق میشـود ،عینـا ملاک عمل یـا فرامیـن طرحهای
توسـعه شـهری نیسـت کـه نشـان از پویایی شـهر در مقابـل غیرمنعطف
بـودن طرحهاسـت .هرچند بررسـی چرایی عـدم تحققپذیـری طرحهای
توسـعه شـهری ،موضـوع این مقالـه بهطور مسـتقیم نمیباشـد ،ولی نیل
بـه الگویـی مناسـب بـرای تحققپذیـری راهبردهای عـام توسـعه پایدار
شـهری در انطبـاق کاربـری اراضـی ،میتوانـد موضوعـی قابـل تعقیـب
در ایـن مقالـه باشـد .در ایـن ارتبـاط ،طرحهـای انطبـاق کاربـری اراضی
شـهری و انطبـاق شـهری سـاختمانها ،کوشـش میکننـد که ابتـدا آثار
تغییـرات کاربـری و تراکـم را بر پهنههای شـهری بررسـی نموده ،سـپس
درصـورت وجود شـرایط اسـتقرار ،راهکارهـای مقابله بـا آثار سـوء را ارایه
نمایـد .همچنین شـرح خدمـات انطباق کاربـری اراضی شـهری و انطباق
شـهری سـاختمانها ،در صدد ایجاد اصالحات درونـی و بیرونی مداخالت
بهمنظـور انطبـاق نقش بـا زمینه میباشـد.
واژههـاي كليـدي :پروژههای شـهری ،انطباق شـهری سـاختمانها،
انطبـاق کاربـری اراضی شـهری ،طرحهای توسـعه شـهری

 -1مقدمه
شـهرها خصوصا در كشـورهاي در حال توسـعه ،نقش اساسـي در توسـعه
ملـي دارنـد .نقـش قابـل توجه شـهرها در سـازمان فضايي سـكونتگاهها،
موجب انباشـت سـرمايه قابل توجه در آنها خواهد شـد كه شـدت آن در
كالنشـهرها و شـهرهاي بزرگ بيشـتر اسـت .از طرفي با توجه به اقتصاد
آزاد موجـود در اغلـب كشـورها و شـكلگيري گروههـاي شـبه دولتـي و
صاحـب ثـروت ،بهـرهوري حداكثـري از زميـن در قالـب ايجـاد و احـداث
پروژههـاي كالن موضوعـي ،بهرغـم وجـود طرحهـاي توسـعه شـهري،
در دسـتور كار مسـووالن شـهري قـرار گرفتـه اسـت .از سـوی دیگـر بـا
توجـه بـه اينكـه اينگونه اقدامـات كه عمدتـا در قالب پروژههـاي منفرد و
متعدد در شـهرها ديده ميشـوند ،داراي نظم در مقياس كالن نميباشـند
و مكانيابـي آنهـا متغيـر و وابسـته بـه عوامـل متعـددي اسـت ،به نظر
ميرسـد توجه بـه نحوه اسـتقرار اين پروژههـا از اهميت بااليـي برخوردار
اسـت .بـا ايـن ديـدگاه ،پرداختـن بـه الگویی كـه پيامدهاي سـوء ناشـي
از اسـتقرار پروژههـا و تغييـرات كاربـري را روشـن نمـوده و راه حلهـاي
كاهـش آثـار سـوء و يـا عـدم اسـتقرار و تغييـرات را منجرشـود ،ميتواند
كاربـرد گسـتردهاي در حـوزه پروژهها و تصميمات شـهري داشـته باشـد.
 -2مروری بر مبانی نظری طرح انطباق کاربری اراضی شهری
و طرح انطباق شهری ساختمانها
 -1-2طرح انطباق کاربری اراضی شهری
از آنجا که شهرها مدام در حال تغییر و تحول هستند و در بسیاری از موارد،
تطبیق تحوالت با طرحهای شهری ایجاب میکند تا نوع کاربری ،فعالیت
و تراکم شهری ،مورد تجدیدنظر مراجع ذیربط استان قرار گیرد ،بهمنظور
انجام این امر طبق اصول ،معیارها و استانداردهای شهرسازی ،ضروری است
که انطباق کاربری اراضی شهری از نوع فعالیت و تراکم ،توسط مهندس
شهرساز و در قالب مطالعات و بررسیهای اصولی ،طبق اهداف و شرح
خدمات مشخص شده انجام گیرد [ .]1برخی از اهداف تهیه این طرح شامل
موارد زیر میباشد:
انطباق کاربریها ،فعالیتها و تراکمها با ساختار محله ،ناحیه و شهر
رعایت سازگاریها
حفظ منافع عمومیدر برابر منافع خصوصی بهویژه در تامین فضاهای
شهری
ارتقاء کیفیت محیط شهر از نظر تامین فضای سبز و باز
 -2-2طرح انطباق شهری ساختمانها
سیمای مطلوب فضاهای شهری ،مستلزم هماهنگی و سنخیت فضایی
سهبعدی (توده و فضا) ساختمانها است تا مجموعا از هویت بومیو فرهنگی
برخوردار باشد .بنابراین بهمنظور پیشگیری از بینظمیو آشفتگی سیما و
ناسازگاریهای حاصل از همجواری عناصر ساختمانی (معماری) ،الزم است
تمام عملکردهای شهری براساس اصول ،معیارها و استاندارهای طراحی
شهری هماهنگ شده و به اجرا درآید .با توجه به این اصل مهم طراحی
شهری و فقدان ضوابط الزم در طرحهای توسعه شهری موجود ،طرح
انطباق شهری ساختمانها تهیه میگردد [.]1
در تبصره  7ماده  4مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نیز ،تهیه طرح انطباق
شهری ساختمانها برای ساختمانهای گروه "د" ،توصیه شده است .بر
این اساس ،نظر به این که تراکم ساختمانی ،کاربری آن ،رعایت حقوق
همسایگی ،مسائل و بازتابهای ترافیکی ،ارزشهای هویتی ،انطباق
تراکم جمعیتی و یا ساختمانی ،مسائل ایمنی در هنگام وقوع حوادث غیر

مترقبه ،حفظ فضای باز به ازای واحدهای احداثی و نظایر آن در زمینهای
مربوط به احداث مجتمعها و مجموعههای ساختمانی ،نیازمند مشارکت و
اعالم نظر متخصصان رشته شهرسازی و گاهی رشته ترافیک میباشد،
شهرداریها موظفند در تمامیساختمانهایی که ضرورت توجه و رعایت
موارد فوق احساس شود ،نسبت به استفاده از خدمات مهندسان شهرساز و
ترافیک ،بهرهبرداری نمایند .ضمنا به سازمانهای استان توصیه شده است
که در خصوص طراحی ساختمانهای گروه "د" مجتمعهای ساختمانی،
از خدمات مهندسان شهرساز در امور طراحی به منظور ایجاد هماهنگی با
ساختمانهای مجاور و رعایت مسائل شهرسازی استفاده گردد .برخی از
اهداف تهیه این طرح شامل موارد زیر میباشد:
هماهنگـی سـاختمانها بـا در بدنـه خیابانهـا و میادیـن و فضاهـای
شـهری از نظـر خـط آسـمان و ردیفبنـدی
هماهنگـی حجـم سـاختمانها با تراکم سـاختمانی و جمعیتی سـاکنین
و فعالیتهـا
هماهنگی ساختمانها با نحوه عملکرد و فعالیتهای شهری
هماهنگـی سـاختمانها بـا فضاهـای بـاز و نیمهبـاز و محوطههـای
خصوصـی همجـوار
موارد پیشـنهاد شـده در چکلیسـت تهیه طرح انطباق شهری ساختمانها
شـامل بررسـی نظـام عملکـردی و فعالیتـی (انطبـاق کاربری مصـوب در
طبقـات از نظـر نـوع و سـطح عملکـردی بـا طرحهـای مصـوب ،رعایت
سـازگاری با بافـت مجاور ،رعایـت تراکمهای جمعیتـی و فعالیتی ،رعایت
ضوابـط مجتمعسـازی و بلندمرتبهسـازی) ،نظـام فـرم کالبـدی و منظـر
شـهری (رعایت تراکم سـاختمانی و تعداد طبقات ،سـطح اشـغال و سـرانه
فضـای بـاز ،جهتگیری و اسـتقرار مناسـب تـوده ،رعایت حجـم ،ارتفاع و
لفـاف فضایـی سـاختمان ،اشـراف و سـایهاندازی ،بررسـی خط آسـمان و
خطـوط نمـا) ،نطـام دسترسـی (ورودی و خروجی مناسـب سـواره و پیاده،
پارکینـگ و بارانـداز) و نظـام کیفیت عرصه و سـیمای زمین میباشـد.
 -3ضـرورت تهیه طـرح انطبـاق کاربری اراضی شـهری و
انطباق شـهری سـاختمانها
 -1-3ضعفهـا و خألهـای موجـود در رونـد کنونـی
برنامهریـزی کاربـری اراضـی شـهری
آمار موجود درخصوص مصوبات کمیسیون ماده پنج طرحهای شهری ،وجود
نیاز به تغییر نوع و یا میزان کاربریهای مصوب در این طرحها را نشان
میدهد .برای مثال در سال  ،1389اهم مصوبات این کمیسیون در استان
خراسانرضوی ،شامل  15مورد تغییر در طرحهای جامع و تفصیلی مالک
عمل و  26مورد تغییر در طرحهای جامع و تفصیلی در دست تهیه بوده
است [.]2
شاید بتوان نیاز به تغییر طرحهای شهری را با برخی ضعفها و خالءهای
موجود در این طرحها مرتبط دانست .یکی از این ضعفها ،مسئله عدم قطعیت
در پیشبینیهای انجام شده در این طرحهاست .هرگاه به پيشبيني به
عنوان يک رويکرد استراتژيک بنگريم ،اين رويکرد به سازمان امکان ميدهد
تا استراتژيهاي مناسب در شرایط بحراني و پيچيده را توسعه دهد .رويکرد
پيشبيني ،يک سناريو را درآينده قرار داده و با استفاده ازقضاوت ،اطالعات و
تحليلهاي آماري ،تالشهاي سازمان را در جهت امکان موفقيت سناريوي
مذکور ،پيشبيني مينمايد [ .]3اما تجربه برنامهریزی در جهان به اثبات
رسانده است که امکان پیشبینیهای دراز مدت برای اجزای متنوع حیات
اجتماعی یک کشور وجود ندارد [ .]4با این حال ،در شرح خدمات طرحهای
جامع ایران ،از مشاوران خواسته میشود که درخصوص انبوهی از شاخصها
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از جمله شاخصهای مختلف اقتصادی و جمعیتی ،پیشبینی الاقل میانمدت
داشتهباشند .در نتیجه مشاوران پس از مطالعات تفصیلی در مورد وضع موجود
شهرها ،براساس اینگونه پیشبینیهای بدون قطعیت ،به تهیه نقشه قطعی
کاربری زمین میپردازند [ .]4بر این اساس ،ميتوان پيچيدگي عدم تحقق
کاربريها را منتج از پيچيدگي انسان و ابعاد غير قابل پيشبيني او دانست.
نقطه ضعف دیگر این طرحها در عدم توجه کافی به مسائل محیطزیست
است .مسائل و مشکالت مربوط به محیطزیست به ویژه در شهرهای
بسرعت در حال رشد و شهرهای کشورهای در حال توسعه که دارای
قوانین محیطزیستی نسبتا ضعیفتری هستند و پیشرفت محیطزیست
موضوع سیاسی مهمیبشمار نمیآید ،بیشتر مشهود است [ .]5از طرفی
برخورد موجود با مقوله محیطزیست در ایران بهشدت انفعالی است و جايگاه
حفاظت محيط زيست در فرآيند برنامهريزي شهري ،تقريبا نامشخص بوده
است .چهبسا ،بسياري از برنامهريزيهاي محيطي ،اصوال بدون توجه به
ديدگاههاي محيط زيستی انجام گرفته است [.]6
عالوه بر اینها عدم انعطافپذیری و سیالیت طرحها در برابر پویایی مسائل
شهری ،عدم هماهنگی این طرحها با نیازهای در حال تغییر جوامع شهری
را بهدنبال دارد .بر این اساس به نظر میرسد مطابق مبانی موجود و رایج
در دنیا ،شیوه نگرش به طرحهای توسعه شهری نیازمند تغییرات اساسی
خواهد بود.
 -2-3نیاز به ایجاد تغییر در طرحها
ضعفها و خالءهای موجود در روند کنونی (تا کنون) برنامهریزی کاربری
اراضی شهری ،باعث بهوجود آمدن نیاز به تغییر در نوع یا میزان کاربریها
در بدنه شهری شده است .در این میان ،از یک سو با افزایش قیمت زمین
شهری ،مالکین زمینها ،قطعات و پالکهای تعیین تکلیف شده در
طرحهای شهری ،مایل به تغییر کاربری و تغییر تراکم ساختمانی زمینهای
خود میباشند (هجوم سرمایه) و از طرف دیگر ،عواملی مانند ارتقای سطح
انتطارات مردم از شهرداریها و تشدید مشکالت ناشی از افزایش جمعیت
شهری ،نیاز به گسترش منابع مالی شهرداریها را بیشتر میکند [ .]7اهمیت
این موضوع زمانی بیشتر میشود که بدانیم امروزه بیش از  95درصد از منابع
مالی شهرداریها از محل درآمدهای محلی درون شهرها تامین میشود
و وابستگی شهرداریها به کمکهای بالعوض دولتی کمتر از  5درصد
است [ .]7این عوامل درکنار ناپایداری درآمد شهرداریها ،منجر به استفاده
شهرداری از فروش غیرمنطقی تراکم (علیرغم مخالفت بدنه کارشناسی) و
موافقت با طرحهای مخالف با طرحهای مالک عمل و گاهی نقض کننده
اصول شهرسازی در قبال دریافت جریمه ،بهعنوان محلی برای کسب درآمد
شده است.
 -3-3پیامدهای تغییرات طرحها با روند کنونی
با ضعف قانونمداری و جامعهپذیری ،ابزارهای قانونی هدایت شهر نیز
مشروعیت کامل اجرایی پیدا نکردهاند و با فرصت دادن به انگیزههای
متنوع و ناهمخوان و بهرهکشی سوداگرانه از منابع شهری و اشغال بیوقفه
عرصههای عمومی ،شهرهایمان با گسیختگی کامل از روند پویا اما متعادل
پیشین ،فضای مناسب زمان و جایگزین مظاهر مستحسن خود را معرفی
ننمودهاند [ .]8هرچند فضای کالبدی شهرهای بزرگ کشور در سالهای
اخیر ،شاهد تحوالت مثبتی در ظواهر خود بودهاند ،اما چنین اقداماتی نمایش
ثروت خصوصی در عین فقر اجتماعی محیطشهری است و قابلیت زندگی
یا مناسبت محیط کالبدی شهر برای زندگی فردی و اجتماعی را افزایش
نداده است [ .]8بلکه در جهت مقابل برنامهریزی عدالتخواه که بر تامین
118

حقوق و منافع همگان در توسعه شهری و حمایت از گروههای محروم و
ضعیف اجتماعی تاکید دارد [ ]9قرار گرفته و موجب توسعه نابرابر ميشود.
مقصود از توسعه نابرابر ،آن است كه توسعه اجتماعي در مكانهاي مختلف
با سرعتهاي متفاوت و در جهتهاي مختلف روي ميدهد [ .]10در
اين راستا ميتوان تضاد بين مناطق توسعه يافته و مناطق كمتر توسعه
يافته را آشكارترين و اساسيترين نمود توسعه نابرابر دانست كه نه تنها در
مقياسي بينالمللي ،بلكه در مقياسهاي ناحيهاي و شهري نيز رخ ميدهد.
در فضاهايي با مقياسهاي مختلف ،سرمايه به داليلي متفاوت و در عين
حال مشابه ،در مكانهاي مختلف جغرافيايي حركت ميكند و اين مشابهت
در هدف و ساختار حركت سرمايه است كه موجب ميشود در فضاهايي
با مقياسهاي مختلف ،نابرابريهاي مشابه بروز نمايد [ .]10همانطور که
راپاپورت در کتابش با نام "معنی محیط ساخته شده" اذعان میدارد که
تصورات از کیفیت محیطی با معانیای که این تصورات را در بر دارند،
با هم عمل میکنند و از اشارات جهت قضاوت در مورد ماهیت مناطق و
کیفیت محیطی آنها استفاده میشود ،میتوان این تضاد بین فقر اجتماعی
محیط شهری با کالبد به ظاهر پیشرفته و غنی موجود در برخی مناطق
خاص از شهر را نشان ه و اشارهای بارز از بیعدالتی در محیطهای شهری
دانست .بیعدالتی نه تنها عامل رشد ناموزون و انگیزههای متضاد ،که
محصول و عامل بقای این سازوکار در نظامهای شهری نیز هست و نه
تنها اقتصاد و جامعه شهری را عقب مانده و کم توسعه نگاه میدارد ،بلکه
بنا به سرشت خود ،سوگیری آنها را نیز به سمت سیطرهها ،سودجوییها
و رانتجوییهای گسترده ،ناامنی و حس تبعیضها ،بیثباتی تحمیلی و
ساختاری سوق میدهد [.]8
 -4-3لزوم پیشبینی اثرات و کاهش آثار سوء تغییرات
ازآنجا که طرحها و برنامههاي کاربري اراضي دستخوش تغييرات عمده در
مرحله تصويب و اجرا ميشوند و حتي در تهيه آنها خصوصا در تخصيص
ميزان ،عدم قطعيت وجود دارد ،لذا به نظر ميرسد که اين تغييرات قبل از
وقوع ،بايد مورد ارزيابي اثرات قرار گيرند .درحالیکه در صورت ادامه روند
کنونی ایجاد تغییر در طرحهای شهری مالک عمل ،اصول شهرسازی ،هر
چه بیشتر و عمیق تر نقض خواهند گردید .اصولی مانند تناسب ،سازگاری،
زمینهگرایی ،مطلوبیت بصری ،ایمنی و امنیت که همگی در نهایت به
اصل "عدالت" ختم میشوند .اصلی که نه تنها شهرسازانه ،بلکه انسان
گرایانه و الزمه پایداری است .بنابراین با توجه به غیر قابل اجتناب بودن
این تغییرات و برای جلوگیری از "بیعدالتی" ،به حداقل رساندن تضادها
و امکان رعایت اصول شهرسازی ،به نظر میرسد که به فرایندهایی جهت
پیشبینی و کاهش آثار سوء این تغییرات نیاز است .این پیشبینی آثار،
بهمنظور پیشبینی تغییرات احتمالی آینده در بافت اطراف به سبب استقرار
کاربریهای جدید و خارج از برنامه و نیز با هدف ارایه طرح و برنامه برای
چگونگی اجرای این تغییرات ،جهت جلوگیری از ایجاد تغییرات بدون طرح
و برنامه صورت میگیرد .طرحهای انطباق کاربری اراضی شهری و انطباق
شهری ساختمانها ،از جمله این فرایندها هستند که عالوه بر شناخت آثار
اکولوژیکی پروژه بر محیط ،به شناسایی و ارزیابی آثار ناشی از تغییرات پدید
آمده در ساختار اکولوژیکی محیط بر سایر کاربریها نیز میپردازند .این
تحلیل نشان میدهد که در نتیجه برنامهریزی جدید ،یعنی ایجاد تغییرات
در سازماندهی فیزیکی محیط ،چه تغییراتی در ساخت اکولوژیکی محیط
بهوجود خواهد آمد و این تغییرات چه دگرگونیهایی را در ارتباط با عملکرد
مطلوب سایر کاربریها موجب خواهد شد [ .]6بهعنوان مثال ارزيابي اثرات
استقرار کاربري اراضی شهری ،ميتواند تأثيرات عمده زير را بر روند کنترل

توسعه شهري داشته باشد:
 عدم استقرارکاربري در صورت داشتن آثار منفي بيشتر از حد توان بافتشهري يا محيط طبيعي
 کاهش آثار منفي استقرار باتوجه به روند پيشنهادي الگوي اثرات در محيطشهري
 -4جمعبندي و نتيجه گيري
با توجه به اينکه طرحهاي توسعه شهري و منطقهاي تهيه شده توسط
مشاوران و دواير مختلف با تمام غناي علمي و تئوريکي خود ،در عمل به
داليل مختلف سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و غیره دچار تغييراتی ميشوند
و حتي اين تغييرات گاهی جهت تصويب طرح ،عليرغم نظر تهيهکننده
صورت ميگيرد و نیز در مراحل اجرا ،کميسيونهاي مختلف از قبيل
ماده  ،5کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی و غیره موجب تغييرات بعدي
ميشوند ،لذا اين واقعيت موجود را بهعنوان يک نيروي تأثيرگذار بر توسعه
بايد در نظر داشت .ازطرفي طرحهاي توسعه شهري و منطقهاي به لحاظ
عملکردي ،وابسته ،تأثيرپذير و تأثيرگذار بر عملکردهاي یکديگر ميباشند.
لذا هرگونه تغيير در طرح و برنامه توسعه اصلي (که وجود آن قطعي است)،
موجب تغييرات اساسي در طرح خواهد بود که تهديد کننده تحقق طرح
است .بنابراين به نظرميرسد کارکردهاي عمده شهري در سطوح مختلف
برنامهريزي چه درحين تهيه طرح و چه درحين اجرا ،تصويب و تغيير ،بايد
مورد ارزيابي اثرات قرار بگيرند.
بر این اساس استفاده تلفيقی روشهاي انطباق کاربري اراضي شهري و
انطباق شهری ساختمانها در مرحله تهيه طرح و برنامه خصوصا براي
کاربريهاي عمده با روشهاي ارزيابي اثرات ،ضروري به نظر ميرسد .لذا
پیشنهاد میشود کميتههاي فني کميسيونهاي مختلف (ماده  ،5کارگروه
امور زیربنایی و شهرسازی و ) ...به نوعي ملزم به ارزيابي اثرات تغييرات
کاربري در قالب الیحهای تخصصی باشند که نمایانگر پیامدها و راهکارهای
مقابله با آثار سوء ساختاری بوده و محافل تصمیمگیری را نسبت به عواقب
تصمیمات اتخاذی آماده نماید .بهعنوان مثال تصويب استقرار کاربريهاي
تجاري حجيم و تاثير آن بر عملکردهاي وابسته و حتي جابهجايي بعضي
ازکاربريها ،مستلزم ارزيابي اثرات تغيير ،قبل از تصويب باشند.
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سامانهایبرایسامانبخشیراهکارها
سازمانها هرچه بزرگتر میشوند و یا از زمان تاسیس شان میگذرد ،مسایل آنها نیز متنوع ترو شاید بغرنج تر میشود.مدیران هوشمند ،ضرب المثل
“همه چیز را همگان دانند “ باور داشته ودر راه نیل به حل المسایل سازمان،بهره گیری از فکر جمعی وتشویق به مشارکت همگانی در شناسایی،
تحلیل و یافتن راهکارها را برخود فرض میدانند.
سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی نیز با اعتقاد به اینکه بدون برنامه ریزی استراتژیک رسیدن به آرمانها و چشم انداز سازمانی در
کوتاهترین زمان قطعا مقدور نخواهد بود ،بیش از یکسال است با دعوت از مشاوران مختلف به طراحی و برنامه ریزی استراتژیک همت گماشته است.
از جمله نخستین توصیههای خروجی این مطالعات لزوم تسریع اقدامات مدیریت سازمان در زمینه سازی و پیاده سازی سامانهای است که بتواند
از یک سو خواستههای مدیران را به اطالع اعضا برساند و از دیگر سوی دغدغهها ،مشکالت سازمانی و راهکارهای مورد نظر اعضا و کارکنان را
گردآوری ،ثبت ،داوری ،خالصه سازی و به اطالع مدیران برساندتا بر اثر اجرای پیشنهادهای قوی وعملی که به تصویب میرسند همه بتوانند نقش
و مسوولیت خویش را در بهبود سازمانی ایفا کنند.
این سامانه بایدحایز چند ویژگی زیر باشد:
 -1اولویتهای نظرخواهی هیات مدیره و هیات رئیسه و گروههای تخصصی و اعضا ...را تدوین و در معرض دید عموم قرار دهد.
 -2نظر پیشنهاد دهندگان را بطور اطمینان بخشی بدون نیاز به مراجعه حضوری و بروکراسیهای دست و پا گیر ثبت و منتقل کند.
 -3سیر داوری ومراحل تصویب یا رد پیشنهاد را سرعت بخشیده و بطور شفاف به افراد منعکس سازد.
 -4در سیر اجرای پیشنهاد مصوب تسهیلگر باشد و مستندات مختلف را قابل گزارشگیری نماید.
 -5تقدیم هدایا و تشویقها را به پیشنهاد دهنده ،داور و مجری ساماندهی کند.
در صورت تحقق این سامانه که منابع انسانی آن کمیته نظام پیشنهادها و مدیران ،کارکنان و اعضای سازماناند و فکر افزارش آیین نامه اجرایی
و رویههای کمیتههای هشت گانه و نرم افزار آن سامانهای در پایگاه اینترنتی سازمان و دادههایش مسایل ،راهکارها ،زمانها و  ...است میتوان به
حضور موثرتر اعضا و مشارکت قوی تر آنها امید بست.
خوشبختانه در این راستا تالش جمعی نمایندگان گروههای تخصصی و مدیران سازمان در حال به ثمر نشستن بوده و زیر ساخت الزم برای شروع
کار فراهم شده است .با افتتاح این سامانه ،اعضا از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان در اتصال نظام پیشنهادها ،با نام کاربری شماره عضویت شان
و گذر واژه شماره شناسنامه میتوانند ورود پیدا کنند .پیشنهادهای رسیده مشروط به کامل بودن طرح مساله و راه حل ،همچنین ربط محتوایی به
مباحث سازمان ،در مسیر داوری و  ...قرار خواهد گرفت و بنحو مقدور از اندیشمندانی که به یاری سازمان خود برخاستهاند تقدیر خواهد شد .برای
آشنایی شما با قالب برگه ثبت پیشنهاد قسمتهای مهم آن تشریح میشود:
شماره پیشنهاد :این قسمت بطور خودکار و پس از ثبت در دبیرخانه توسط نرم افزار تکمیل میشود.
عنوان پیشنهاد :پیشنهاد دهنده عنوان مورد نظر خود را بطور خالصه در این قسمت به نحوی که معرف پیشنهاد باشد درج میکند .
فراخوان :چنانچه پیشنهاد در پاسخ به فراخوان موضوعی توسط سازمان باشد از بین گزینهها ،انتخاب و درج خواهد شد .
دبیرخانه بررسی کننده :یکی از گروههای هفت گانه تخصصی سازمان یا گروه بهبود خواهد بود که فعال در شروع کار فقط دبیرخانه مرکزی
فعال میباشد.
تاثیر حاصل از اجرای پیشنهاد :اگر ازنظرپیشنهاددهنده تاثیراجرا قابل اندازه گیری ومقداردهی باشدک ّمی قلمدادمیشود.
انواع تاثیر :از بین گزینههای موجود قابل انتخاب است .
نوع پیشنهاد :عمومییا تخصصی بودن نوع پیشنهاد در یکی از رشتههای هشت گانه قابل انتخاب است.
حالت پیشنهاد :یکی از دو گزینه ناقص یا کامل قابل انتخاب است .هرگاه پیشنهاد دهنده با قبول ناقص بودن به ثبت پیشنهاد اقدام میکند برای
خویش ،فرصت تکمیل و یا تغییر را محفوظ میدارد و پس از تغییرآن به حالت کامل ،سیر ارجاع به مراحل بعدی طی خواهد شد.
چکیده پیشنهاد :مقدمه موضوع و خالصه پیشنهاد در این قسمت درج میشود.
مشکالت :آنچه این پیشنهاد بدنبال حل ،رفع یا کاهش آن است بهعنوان مساله اصلی در این قسمت درج میشود .
راه حل :راهکار و چگونگی اقدام برای رفع مشکل یا نقیصه در این قسمت ارایه میگردد .
مزایا :اگر این پیشنهاد اجرا شود چه مزیتهایی را باعث خواهد شد ،موضوع قابل نوشتن در این قسمت است.
محاسبه سود و صرفه :سودی که براثر اجرای پیشنهاد درسال اول پس از اجرا نصیب خواهد شد به ریال درج میشود.
هزینههای اجرایی :مبالغی که برای تحقق پیشنهاد در سال اول مقدمتا باید هزینه شود نوشته میشود .
صرفه جویی :تفاوت سودموردتخمین وهزینه اجرای پیشنهادبه عنوان صرفه جویی درپیشنهادهای کمیدرج خواهد شد .
پیشنهاد دهندگان :نام فرد پیشنهاددهنده و دیگر افراد شریک در پیشنهاد در این قسمت قابل مشاهده خواهد بود.
مستندات :پیشنهاد دهنده قادر است دو فایل الکترونیکی با قالب و حجم مجاز را برای تبیین بهتر پیشنهاد خود ضمیمه کند ،نام پروندههای
الکترونیکی که بهعنوان مستندات پیشنهاد پیوست شدهاند در این قسمت (در صورت وجود) قابل مشاهده خواهد بود.
 ...ادامه در شماره بعد.
فرزان نصیری آذر
دبیر کمیته نظام پیشنهادها
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نظرسنجی از اعضای محترم سازمان
خوب
1

اطالع رسانی در خصوص تصمیم مأخوذه درباره آخرین پیشنهاد کتبیتان را چگونه ارزیابی میکنید؟

2

آیا در چهار سال اخیر پیشنهادی را بصورت مکتوب به سازمان ارایه داده اید؟

3

آیا رسیدی برای تحویل پیشنهادتان به شما ارایه شده یا شماره ثبت یا پیگیری دریافت کرده اید؟

4

آیا طی دو ماه بعد از ارایه پاسخی قانع کننده یا اقدامیاثربخش دیده اید؟

5

آیا مشوق یا هدیهای بابت ارایه پیشنهاد دریافت کرده اید؟

6

آیا پیشنهادی که به اجرا رسیده و نتیجه اش قابل مشاهده باشد داشته اید؟

7

هدیه یاجایزه دریافتی اثری تشویق کننده بر شما برای ارایه پیشنهادبعدی داشته است؟

8

آیا تاکنون نظام نامه کمیته پیشنهادها را مطالعه کرده اید؟

9

باالترین جایزه و یا تنوع مشوقها را به برترین پیشنهادها چه توصیه میکنید؟

10

اگر نظری برای بهبود نظام پیشنهادهای سازمان دارید مرقوم فرمایید.

متوسط

بلی

ضعیف

خیر

در صورت تمایل این قسمت را هم تکمیل نموده وبا پست جواب قبول ( بدون نیاز به تمبر ) به نشانی نشریه طاق ...ارسال فرمایید:
نام و نام خانوادگی :شماره تماس :تاریخ:
نشانی پست الکترونیکی :رشته نحصیلی :امضا:
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چکیده
در کش ــور م ــا بحثه ــای فراوان ــی پیرام ــون مش ــارکت م ــردم و
ش ــهروندان ج ــاری اس ــت ،ام ــا متاس ــفانه در عم ــل ب ــه جای ــگاه
ش ــهروند و مش ــارکت وی در ام ــور ش ــهری ب ــه ط ــور مس ــتقیم ی ــا
غیــر مســتقیم کــه بــر زندگــی و سرنوشــت او موثــر اســت ،اهمیــت
چندان ــی داده نمیش ــود .ه ــدف از انج ــام ای ــن پژوه ــش ارزیاب ــی
میـــزان تحقـــق پذیـــری مشـــارکت مردمـــیدر نوســـازی بافـــت
فرس ــوده محل ــه نوغ ــان مش ــهد و فراه ــم ب ــودن زمینهه ــای الزم
جهـــت عملـــی شـــدن مشـــارکت در شـــرایط ایـــن محلـــه بـــوده
اســـت .روش تحقیـــق در ایـــن پژوهـــش بـــه لحـــاظ موضوعـــی
کاربـــردی بـــوده و از لحـــاظ تحلیـــل ،در چارچـــوب روشهـــای
تحقیـــق توصیفـــی اســـتنباطی قـــرار میگیـــرد بنابرایـــن بـــرای
جمـــع آوری دادههـــا از طریـــق پرسشـــنامه بـــه روش میدانـــی
و از طریـــق تحليـــل دادههـــا در نـــرم افـــزار  spssبـــه ارزیابـــی
آنهـــا میپردازیـــم .درنهايـــت بـــا بررســـی ویژگیهـــای بافـــت
م ــورد نظ ــر براس ــاس نتای ــج حاص ــل از مطالع ــات و نظرس ــنجی
توگوهـــا ،ارزیابـــی نگارنـــده از تحقـــق مشـــارکت در نمونـــه
و گف 
مـــورد مطالعـــه جمعبنـــدي ميگـــردد.
کلمـــات کلیـــدی :مشـــارکت مردمـــی ،نوســـازی ،بافـــت
فرســـوده ،محلـــه نوغـــان مشـــهد
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چکیده
در کشور ما بحثهای فراوانی پیرامون مشارکت مردم و شهروندان جاری
است ،اما متاسفانه در عمل به جایگاه شهروند و مشارکت وی در امور
شهری به طور مستقیم یا غیر مستقیم که بر زندگی و سرنوشت او موثر
است ،اهمیت چندانی داده نمیشود .هدف از انجام این پژوهش ارزیابی
میزان تحقق پذیری مشارکت مردمیدر نوسازی بافت فرسوده محله نوغان
مشهد و فراهم بودن زمینههای الزم جهت عملی شدن مشارکت در شرایط
این محله بوده است .روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ موضوعی
کاربردی بوده و از لحاظ تحلیل ،در چارچوب روشهای تحقیق توصیفی
استنباطی قرار میگیرد بنابراین برای جمع آوری دادهها از طریق پرسشنامه
به روش میدانی و از طریق تحليل دادهها در نرم افزار  spssبه ارزیابی آنها
میپردازیم .درنهايت با بررسی ویژگیهای بافت مورد نظر براساس نتایج
توگوها ،ارزیابی نگارنده از تحقق
حاصل از مطالعات و نظرسنجی و گف 
مشارکت در نمونه مورد مطالعه جمعبندي ميگردد.
کلمات کلیدی :مشارکت مردمی ،نوسازی ،بافت فرسوده ،محله نوغان
مشهد
مقدمه
در بافتهای فرسوده با توجه به وسعت دامنه و شدت مسائل گریبانگیر این
بافتها کارآمد ترین رویکردی که بتوان برای مواجهه با کاستیها و نارسانیها
اتخاذ نمود رویکرد مشارکتی ميباشد به این ترتیب میتوان با استفاده از
الگوهای توانمندسازی و مشارکت جمعی از نیروهای همه بهره وران در
جهت بهسازی و نوسازی و تجدید ساختار بافتهای مذکور در راستای میل
به اهداف توسعه پایدار بهره جست .محله نوغان در بافت مرکزی تاریخی
مشهد و همجوار با حرم مطهر امام رضا (ع) از جمله بافتهای فرسودهای
است که وسعت و شدت مشکالت در آن توجه مسووالن و متخصصان را
نسبت به تهیه طرحی ساختاری جهت بهسازی و نوسازی جلب نموده است.
در این تحقیق تالش میگردد ،الگویی کاربردی برای به کارگیری رویکرد
مشارکتی در نوسازی بافت فرسوده ارایه گردد و به طور عملی گامهای
نخست شهرسازی مشارکتی در بافت محله نوغان مشهدکه در زمره
بافتهای فرسوده شهر قرار میگیرد و به دلیل مجاورت با حرم مطهر نیز
حائز اهمیت میباشد برداشته شود.
 -1مبانی نظری
 -1-1مفهوم مشارکت
واژه مشارکت از حیث لغوي به معناي درگیري و تجمع براي منظوري خاص
میباشد ،ولی در مجموع میتوان جوهره اصلی آنرا درگیري ،فعالیت و تأثیر
پذیري دانست( .علوي تبار)1379 ،
مشارکت به معنی درگیر شدن بسیار نزدیک مردم در فراگردهاي اقتصادي،
اجتماعی ،فرهنگی وسیاسی مؤثر بر زندگی آنان است .مشارکت شهروندان
در امور مربوط به شهر و شهروندان ابتدا در اواخر دهه  1950و اوایل دهه
 1960در امریکا شکل گرفت .در این دوره ،قوانین متعددی مبتنی بر
مشارکت شهروندان تصویب شد که ماهیت فرایندهای تصمیمگیری شهری
را تغییر داد .مفهوم مشارکت در نیمه دهه  1960در انگلستان مطرح شد و
پس از آن ،کشورهای دموکراتیک دیگر از آن استقبال کردند( .اوست هویی
زن)1377 ،
میزان مشارکت افراد در جامعه مردم ساالر محور براساس خواست خود آنان
و با معیار شایسته ساالري تعیین میشود( .ذکایی)1379 ،
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نمودار شماره :1مشارکت
ماخذ :علوی تبار1379 ،

 -2-1تعریف شهرسازی مشارکتی
دایره المعارف شهرسازی ،مشارکت در شهرسازی را اینگونه توصیف میکند:
“ مشارکت عمومیدر شهرسازی ابزاری است که به وسیله آن اعضای جامعه
قادر به شرکت کردن در تدوین سیاستها و طرحهایی میگردند که بر روی
محیط زندگی آنها تاثیر میگذارند “ به بیان دیگر شهرسازی مشارکتی
فرایندی است که در آن عموم شهروندان در فعالیتهای شهرسازی که به
طور مستقیم یا غیر مستقیم بر زندگی آنان تاثیر دارد ،دخالت میکنند( .احمدی،
 )1381در واقع ،میتوان گفت شهرسازی مشارکتی کنشی است که از رهگذر
آن ،شهروندان یک جامعه ،شرایط تحقق انتظارات خود را مهیا میسازند.
 -3-1تعریف مشارکت شهروندان
مشارکتشهروندانبهنامهایمختلفینامیدهشدهاست.ماننددخالتشهروندان،
مشارکت اجتماعی یا تعهد شهروندی .مشارکت شهروندی را همکاری مردم
با هم به منظور دستیابی به چیزهایی که خود تعریف کردهاند ،میداند.
)(Sanoff، 2000: X
آرنشتاین از این پیشتر میرود و مشارکت شهروندی را دخالت اصیل
مینامد و آن را با مترادفهایی چون « قدرت شهروندی » توصیف میکند.
()1969 ،Arnstein
 -4-1مزایای شهرسازی مشارکتی
 .1سهیم شدن مردم در قدرت
 .2افزایش سطح آگاهی عمومی
 .3مسوولیت پذیری اجتماعی
 .4بهبود کیفی طرحها
 .5مقبولیت طرح ها
 .6عدم تمرکز
 .7بازآموزی (احمدی)1381 ،
 -5-1تکنیکهای شهرسازی مشارکتی
ارتقای کیفی طرحهای شهری در گرو مشارکت مردم و دخالت آنها در
مراحل مختلف تهیه ،بررسی و اجراست .فرایند مشارکت شهروندان به
اطالع رسانی محدود نمیشود .بلکه دریافت نظرات و پیشنهادهای آنان
نیز بخش مهمیاز این فرایند را تشکیل میدهد که به واقع گرایی طرح
و افزایش حمایت مردمیو ضمانت اجرایی آن کمک میکند .در واقع
مشارکت ،رابطهای دوطرفه شامل کسب اطالعات از مردم و ارایه ی ایدهها
و مشکالت و دغدغهها به آنان است .از این رو آگاهی از تکنیکهای اطالع
رسانی و همچنین تکنیکهای مشارکت برای دستیابی به موفقیت دراین
رابطه ی متقابل ضروری است.
در فرایند مشارکت مردمی ،برای شهروندان انتظاراتی از قبیل تاثیرگذاری بر
تصمیمات و راه حلهای اجرایی به وجود میآید .مدیریت چنین انتظاراتی
امری حیاتی است و نمیتوان امیدوار بود که به شنیدن نظرات مردم ،رضایت
آنها را جلب نمود .وجه تمایز تکنیکهای مشارکت در میزان تاثیر گذاری
و سهم شهروندان در تصمیمگیریها یا به عبارتی سطح مشارکت است.

 -1-5-1تکنیکهای اطالع رسانی
شهروندان باید از موضوعی که قرار است در آن مشارکت کنند ،آگاهی یابند.
آنان باید از ابعاد مختلف تصمیمات گزینههای موجود اطالعات کافی را
کسب کنند تا بتوانند در فرایند مشارکت ،حضوری موثر یابند .در این جا برخی
از روشهای ارایه ی اطالعات به مردم مطرح میشود.
تکنیک

مزیت ها

محدودیت ها

خالصه دستور
العمل ها

امکان ایجاد ارتباطات شخصی با مقامات مهم
انتقال مستقیم پیام به مقامات مهم

نیاز به شرکت داشتن مقامات رده پایین
زمان بر بودن

نمایشگاه

برانگیختن عالقه ی عمومیدرباره موضوع
تامین ارتباط مستقیم با عموم
ایجاد تعامل دو سویه

دست نیافتن به مداخله ی فعاالنه عمومی
کمبود و یا نبود تعامالت شخصی
هزینه بر بودن

گزارش مفصل

انتقال حجم باالیی از اطالعات
بدون هزینه بودن

عدم کنترل بر گزارش

بسته ی
رسانه ای

اطمینان از دسترسی گزارش گران به بهترین اطالعات
برانگیختن عالقه در موضوع که منجر به گزارش
بلند میگردد.
تامین نمودن منبع برای گزارش گران

نیاز به آمادهسازی دقیق برای اطمینان از مفید
بودن اطالعات بستهها

کنفرانس خبری

انتقال مستقیم پیام به مردم از طریق رسانه ها

مشکل ایجاد جاذبه برای خبرنگاران
نیاز به شرکت متبحر در ارتباط با رسانه.
صرف زمان و هزینه باال
نیاز به کسب مجوز داخلی

ارتباط مستقیم با ذی نفعان
بولتن خبری
شفاف سازی در طول دوره ی انجام مطالعات فنی.
ضمیمه ی
روزنامه

تامین اطالعات مهم برای تعداد زیادی از افراد جامعه
مفید برای شناسایی شمار بیشتری از افراد عالقه مند
به موضوع

هزینه باال
نتیجه عکس در صورتی که عینی و منصفانه به
نظر نرسد یا هزینه ی زیادی داشته باشد.

تبلیغات

رساندن مستقیم پیام به همگان
فرصت اعالم جلسههای عمومیو دیگر فرصتهای
مشارکت
دسترسی به همه افراد جامعه

نتیجه عکس در صورتی که عینی و منصفانه به
نظر نرسد
انتقاد از هزینهها

گزارش به
گروه ها

دسترسی به افراد با نفوذ با پیش زمینهای در مورد
گزارش.
بر انگیختن مشارکت گروهها از طریق افراد

زمان بر بودن
هم سو بودن موضوع با اهداف گروه

جدول شماره  :1مزیتها و محدودیتهای تکنیکهای اطالع رسانی
ماخذ :شرفی و رشیدی فر1386 ،

 -6-1شاخصهای مشارکت
چئنن در سال  1997به وجود دو نوع فعالیت اجتماعی شهروندان اشارهمیکند.
یکی مشارکت شهروندان فعال به عنوان فعالیت داوطلبانه و سازنده و دیگری
فعالیت میان گروههای اجتماعی و همکاری میان بخشهای اجتماعی و سایر
نقش آفرینان محلی .او با استفاده از عوامل مختلف شاخصهایی را برای
مشارکت فعال اجتماعی به شرح زیر پیشنهاد نمود( .شریفیان ثانی)1380 ،
ذهنی

درصد پاسخ دهندگان که معتقدند در سطح محلی چه میگذرد چگونه تصمیمات اتخاذ میشوند

عینی

درصد پاسخ دهندگانی که در حداقل یک اجتماع محلی یا سازمان داوطلبانه شرکت
فعال دارند.

اثر بخشی

سازمانهایرسمیمحلی

عملکردهای
اصلی

تعداد ساعات کار داوطلبانه که به وسیله سازمانهای پاسخ دهنده گفته شده است.

درصد سازمانهای شناخته شده که مورد ارزیابی قرار گرفته ساکنان و افراد حرفه ای
مرتبط با کار آن سازمان و شاغل در محل قرار گرفتهاند.

زیربناها

وجود سازمانهای حمایتی محلی ،نهاد توسعه یا نظام حمایتی در سطح اجتماع محلی

قابل رویت
بودن

تغییرات خط مشی یا عملکرد که به عنوان نتیجهای از مشاوره با ساکنان محلی
صورت گرفته است.

جدول شماره  :2شاخصهای مشارکت

 -7-1بافت و فرسودگی
تعریف بافت :بافت گسترهای همپیوند است که از بناها ،راه ها ،مجموعه
ها ،فضاها ،تاسیسات و تجهیزات شهری و یا ترکیبی از آنها تشکیل شده
باشد .فرسودگی یکی از مهمترین مسائل مربوط به فضای شهری است که
باعث بیسازمانی ،عدم تعادل ،عدم تناسب و بیقوارگی آن میشود .فرسایش
عاملی است که به زدودن خاطرات جمعی ،افول حیات شهری و شکل گرفتن
حیات شهری روزمرهای کمک میکند .این عامل با کاهش عمر اثر و با شتابی
کم و بیش تند ،باعث حرکت به سوی نقطه ی پایانی اثر میگردد .فرسودگی
به دو دسته تقسیم میشود :فرسودگی نسبی و کامل( .حبیبی)1384 ،
 -8-1شاخصهای تشخیص فرسودگی
بلوک ناپایدار :حداقل  %50بناهای آن غیر مقاوم است.
بلوک نفوذ ناپذیر :حداقل  %50از معابر آن کمتر از 6متر است
بلوک ریزدانه :حداقل  %50از قطعات آن دارای مساحتی کمتر از 200متر
مربع است) .شايان ذكر است كه سه شاخص فوق ،شروط الزم براي تعيين
فرسودگي بافت است ،اما كافي نيست و بايد ابعاد ديگري مورد بررسي و
توجه قرار گيرند( .وزارت مسكن وشهرسازي)1388 ،
 -9-1انواع مداخله
مداخله در بافتهای فرسوده به منظور ایجاد تعادل میان توانهای بالقوه و
بالفعل یک بافت صورت میگیرد .بدین مفهوم که بتوان با مجموعهای از
اقدامات ،شرایط نابسامان را سامان داد .در یک بافت نسبت به گونه بافت
طیف گستردهای از مداخالت میتواند صورت گیرد ،که در دسته بندی زیر
قابل طبقه بندی است:
(الف) بهسازی
(ب) نوسازی
(ت) بازسازی(حبیبی)1384 ،
 -1-9-1تعریف بهسازی
بهسازی ،بهبود بخشیدن به وضعیت بافت و عناصر درونی آنست و مجموعه
اقداماتی را شامل میگردد که در زمینه کالبدی همنواخت با الگوی اولیه به
حفظ و نگهداری بافت و عناصر آن میپردازد ،و در زمینه غیر کالبدی به
رونق بخشی حیات درونی آن کمک میکند .بستر مداخله میتواند بافتهای
شهری ،فضای شهری ،مجموعهها و بناها را به تنهایی و یا در مجموع شامل
گردد .در این گونه مداخله حد وفاداری به گذشته اصل بوده و با حفاظت
کامل از هر آنچه وجوددارد ،مفهوم مییابد.
(الف)بازيافت
(ب)توان بخشي
(ج)حمايت
(د)استحكام بخشي
(ه)بهبود(حبیبی)1384 ،
 -2-9-1تعریف نوسازی
نوسازی ،بازآفرینی و معاصر سازی بافت و عناصر درونی آن را با حفظ
ماهیتهای شکلی (در ابعاد کالبدی) و همنواخت با موازین زندگی نوین را
(در ابعاد غیرکالبدی) در دستور کار دارد.
بستر مداخله میتواند بافت شهری ،فضای شهری ،مجموعهها و بناها به
تنهایی و یا در مجموع باشد.
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در نوسازی وفاداری به گذشته در صورت خدشه دارنشدن ارزشهای کهن
(چه فنون نوین به کار گرفته شود يا نه) مجاز میباشد .دامنه فعالیتهای
نوسازی موارد زیر را شامل میشود:
(الف) نوشدن
(ب) توان بخشی
(ت) تجدید حیات
(ث) انطباق
(ج) تبدیل و دگرگونی(حبیبی)1384 ،
 -3-9-1تعریف بازسازی
بازسازی ،دگرگونی کامل پیشینه و ایجاد شرایطی جدید در بافت و یا عناصر
آن را با برچیدن آثار گذشته و بنا نهادن ساخت و سازهای جدید دنبال میکند.
بستر مداخله میتواند بافت شهری ،فضای شهری ،مجموعهها و بناها به
تنهایی و یا در مجموع باشد .در بازسازی وفاداری به گذشته چندان مصداق
ندارد و هرجا که الزم باشد باتخریب کامل میتوان بازسازی صورت گیرد.
فعالیت بازسازی موارد زیر را شامل میشود:
(الف) تخریب
(ب) پاکسازی
(ت) دوباره سازی(حبیبی)1384 ،
 -10-1خصوصیات بافتهای فرسوده اولویت دار
جهتمداخله
الویت مداخله در بافتهای فرسوده را میتوان در بافتهایی دانست که از
خصوصیات و ویژگیهای زیر برخوردارند:
بافتهای فرسودهای که به دالیل مختلف ،ساکنان آن هیچ تمایلی به
ساخت و ساز نشان نمیدهند.
بافتهایی که حالت جزیرهای دارند و توسط بافتهای با کیفیت تر شهری
محاصره شدهاند.
وجود قلمرو
وجود مناطق منزوی ( حاشیه دارای لبه مشخص)
وجود منطقه بکر (نوسازی یا تعریض صورت نگرفته است)
وجود دروازه و حدودی مشخص ( که از یک خیابان باریک یا کوچه تنگ
به آن وارد میشوند)
عمدتا همگن بوده و بناهای نوسازی به درون آن نفوذ نکرده
فاقد ارزشهای زیست محیطی و مناطق بکر باشند
روند تملک را با مشکل جدی مواجه میکند
بافتهایی که متولیان متعدد رسمی ،نسبت به آن احساس مسوولیت
مستقیم ندارند( .بافتهای رها شده)
فاقد سند رسمی( .عندلیب)1386 ،
 -11-1ارکان موثر در فرایند نوسازی و بهسازی
سه ركن اصلي در امر بهسازي و نوسازي بافتهاي شهري دخيل و موثر است:
 -1مردم و مشاركت ايشان :امر مشاركت در فرايند بهسازي و نوسازي
بسيار مهم است .اين ركن بيشتر جنبه فرهنگي دارد .به بيان ديگر ساماندهي
شهر در ارتباط با فرهنگ جامعه آن شهر است .در ابتدا در امر نوسازي و
بهسازي بايد براي مردم روشن كرد كه اين اقدام فقط براي معدودي از افراد
شهر صورت نميگيرد .بلكه براي جزئي از كل شهر است كه بر روي زندگي
تمامي شهروندان تاثير گذار است .تجربه كشورهاي غربي در امر نوسازي
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و بهسازي به خوبي نشانگر همين امر است .به طوري كه در انگلستان در
قرن  ،19اين فعاليت از سوي خود مردم شروع شد .در آلمان نيز نوسازي و
بهسازي مناطق و بلوكهاي شهري نشان ميدهد كه مشاركت مردمي توام
توگو و بحث مردم و مسووالن ،در موفقيت طرحها بسيار موثر بوده است.
با گف 
 -2نقش دولت و مديريت شهري :روند مداوم بهسازي و نوسازي
شهري بر اصول و ضوابط طراحي شهري استوار بوده و مستلزم نظرات
دستگاههاي اجرايي مانند شهرداري است .مجريان بايد به تمامي ضوابط
هماهنگكننده فعاليتها و تركيب فضايي و كالبدي شهر اشراف داشتهباشند.
نقش مديريت شهري ،بهخصوص در سه جنبه كامال متمايز بارز است:
 .1سفارش پروژههاي شهرسازي مشتمل بر برنامهريزي شهري و طراحي
شهري و معماري و مانند آن
 .2صورت قانوني بخشيدن به ضوابط و اصول شهرسازي
 .3نظارت بر فرايند اجرايي
-3كار برنامهريزان و طراحان شهري :كار برنامهريزان و طراحان
شهري ،تعيين مكانهاي مستلزم نوسازي و بهسازي در منطقه مورد مطالعه
و تدوين ضوابط روشن براي بهسازي و نوسازي آن ميباشد .تعيين چنين
مكانهايي براساس مالحظات اجتماعي ،اقتصادي ،كالبدي -فضايي،
عملكردي ،شكلشناسي و برخي معيارهاي ديگر صورت ميگيرد .هدف
از اين كار ارایه طرحي است كه هماهنگ با كل شهر بوده و بتواند در طول
زمان قابل اصالح و تكميل باشد( .توسلي)1379 ،
 -2شناخت
 -1-2موقعیت کلی محدوده مورد مطالعه (محله نوغان)
موقعیت محدوده :خیابان طبرسی حد فاصل میدان طبرسی تا چهارراه
مقدم (طالب) سمت غرب خیابان طبرسی و از خیابان ایت ا ..کاشانی سمت
جنوب آن تا راسته نوغان سمت شرق آن محدوده مورد مطالعه میباشد.
به علت وسعت زیاد منطقه بخشی از محله نوغان مورد مطالعه قرار گرفته
است .محدوده مورد مطالعه ( محله نوغان) در داخل هسته مرکزی شهر
میباشد .این محله یکی از مهمترین قطبهای تجاری ،فرهنگی و
تاریخی شهر مشهد به شمار ( منطقه ثامن شهرداری) میآید که عالوه
بر اهمیت و موقعیت خاص ،وجود بارگاه ملکوتی حضرت رضا علیه السالم
و مجموعههای با ارزش دیگری در اطراف و در فواصل نسبتا نزدیکی از
راسته نوغان ،همچون بنای تاریخی و فرهنگی و بازار بزرگ و کهن مشهد
در محله نوغان که جزئی از بافت قدیم شهری است .محدود مورد مطالعه (
محله نوغان) حدود  10هکتار از بافتهای فرسوده شهر را به خود اختصاص
داده است که نیاز به احیا و نوسازی دارد.

نقشه شماره  :1محدوده مورد مطالعه

ضمنا در تمام این محورها تداخل حرکت به چشم میخورد.

تصویر شماره  :1ورودی محله (از سمت میدان طبرسی)
ماخذ :نگارنده

تصویر شماره  :2ورودی محله (از سمت خیابان کاشانی)
ماخذ :نگارنده

 -2-2مطالعات دسترسی در محدوده مورد مطالعه
بخ ــش عم ــده ی ش ــبکه ی رف ــت و آم ــد داخ ــل مح ــدوده ی م ــورد
مطالعـــه را همـــان مســـیرهای نامنظـــم ،ارگانیـــک و باریکـــی کـــه
تدریج ــا در ط ــول تاری ــخ و براس ــاس نی ــاز ش ــکل گرفتهان ــد ،تش ــکیل
میدهنـــد.
بیش ــتر ای ــن محوره ــا ب ــه هی ــچ وج ــه مناس ــب آم ــد و ش ــد اتومبی ــل
نیســـتند ،زیـــرا در مقیـــاس حرکـــت پیادههـــا و چهارپایـــان پدیـــد
آمدهانـــد .برخـــی از ایـــن محورهـــا راســـتههای قدیـــم بافـــت کهنـــه
هس ــتند ک ــه هن ــوز از هم ــان اهمی ــت (ب ــه وی ــژه اهمی ــت اجتماع ــی
–اقتصـــادی) برخوردارنـــد.
بـــا اینکـــه تـــردد ســـواره نیـــز در ایـــن راســـتهها بـــا مشـــکل روبـــه
روس ــت ،ول ــی ت ــردد س ــواره و پی ــاده باق ــدرت تم ــام در آنه ــا جری ــان
دارد .مهمتریـــن ایـــن محورهـــا را میتـــوان کوچـــه شـــهید رازفـــر
ک ــه ت ــا دروازهی نوغ ــان امت ــداد دارد ن ــام ب ــرد .ای ــن مح ــور اکن ــون
ب ــه خیاب ــان نوغ ــان ش ــهرت دارد .مش ــخصات عمومیای ــن محوره ــا
تقریب ــا ش ــبیه ه ــم اس ــت .همگ ــی فاق ــد ج ــوی و ج ــدول هس ــتند
ودفـــع آبهایـــی ســـطحی آنهـــا از طریـــق شـــبکه ی فاضـــاب
صـــورت میگیـــرد.

تصویر شماره  :3تنگی معابر
ماخذ :نگارنده

 -3-2کاربری وضع موجود در طرح (محله نوغان)
در محدوده طرح حدود  49.5درصد مساحت اراضی به کاربری مسکونی و
 6درصد آن به کاربری تجاری اختصاص یافته است .بافت کالبدی مشهد
در این قسمت قدیمیاست و بااندکی اغماض از الگوی مرکزی –شعاعی
باگذرهای تنگ وپرپیچ وخم تبعیت میکند .اگرچه  5 .23درصداراضی دراین
محدوده به شبکه ارتباطی اختصاص یافته ولی توزیع مسیرها به نحوی است
که پاسخگوی نیاز حمل و نقل شهری نیست .فضای سبز موجود کمتر از 7
درصد است و فضای آموزشی درحد قابل مالحظهای پایین است که نیازهای
جمعیت ساکن را بر آورده نمیسازد .جمعیت حدود  30درصد امالک دارای
وسعتی کمتر از  100مترمربع مساحت است و کمتر از  10درصد سطح
منطقه را میپوشاند( .مهندسین مشاور تاش)1388 ،
 -4-2مشکالت بافت محدوده مورد مطالعه
 -1فرسودگی بافت و عدم مقاومت ابنیه موجود در برابر زلزله ،سیل و آتش
سوزی.
 -2کمبود فضاهای عمومیاز قبیل پارکینگها و فضاهای سبز.
 -3عدم امکان خدمات رسانی به موقع آتش نشانی و اورژانس در مواقع
ضروری بعلت کمیعرض معابر و خیابانهای موجود در طرح.
 -4عدم امکان نظافت مطلوب منطقه به علت مخروبه بودن ابنیه و
فرسودگی بافت و امکان بروز بیماریهای مختلف از قبیل سالک و سل بعلت
کمبود امکانات بهداشتی منطقه.
 -5استفاده زوار و مسافران از محلهای نامناسب برای بیتوته از قبیل
پیاده روها ،حاشیه خیابان ها ،زیرگذرها و پارکها و واحدهای مسکونی
غیربهداشتی و نامطمئن به علت کمبود فضاهای اقامتی.
 -6نارسایی زیست محیطی از قبیل آلودگی هوا ،آلودگی صوتی و تداخل
سواره و پیاده به علت نارسایی شبکه معابر.
 -7فرسودگی شبکه تاسیسات زیربنایی محدوده از قبیل آب ،فاضالب ،برق،
گاز و تلفن.
 -8وجود ناهنجاریهای اجتماعی از قبیل فساد و فحشا و قاچاق و مصرف
مواد مخدر.
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 -9عدم تناسب سیمای شهری محدوده بافت مورد مطالعه با بارگاه ملکوتی
امام رضا (ع) که مهمترین مانع استفاده از پتانسیل واقعی بافت مرکزی در
پذیرایی از زوار و مسافران میباشد.
 -10پیچ در پیچ بودن معابر و عدم دسترسی به مکانهای مورد نیاز و
سردرگمیزوار و مسافران در بافت اطراف حرم و عدم کفایت و کارایی شبکه
معابر موجود جهت استفاده عمومی.
 -5-2ارزیابی از فرآیند اجرای طرح ها
با نگاهی گذرا به فرآیند اجرای طرحها (مداخله اولیه  1280-1305و مهندسان
مشاور بوربور–خانه سازی– طاش) در سالهای گذشته میتوان گفت میزان
تحقق هدفها که شامل توسعه حرم مطهر ،تغییر کاربریهای مسکونی
به تجاری ،توسعه سیستم حمل و نقل عمومیو ...بسیاراندک بوده است.
شاید بتوان دالیل عمده این وضع را با توجه به بررسیهای نگارنده به شرح
زیر دانست:
عدم اختیارات الزم حقوقی /قانونی /اداری /مالی و ...مدیریت اجرایی طرح.
عدم ماندگاری مدیریت اجرایی طرح و تغییر پیوسته آن.
عدم پایداری سیاستها و برنامهها و طرحهای اجرایی که هر بار با تغییر
مدیریت اجرایی طرح دچار تحول و بیثباتی میگردد.
عدم مشارکت نهادهای مالی برای تامین منابع الزم.
عــدم موفقیــت در جلــب مشــارکت “مــردم” بدلیــل ابهــام در تعریــف
“مــردم” و منفعــت طــرح و بــاور بــه ضــرورت تامیــن منافــع “مــردم”.
عــدم آمادگــی الزم در فضــای “ذهنــی” تمامینیروهــای موثــر در
اجــرای طــرح کــه بــه نوعــی کــم بــاوری بــه امــکان اجــرای طــرح
انجامیــده اســت.
عــدم همخوانــی پــارهای از اقدامــات اجرایــی بــا هدفهــا و راهبردهای
مداخلــه در پهنههــای شــهری پیرامــون حــرم مطهــر امام رضــا (ع).
 -6-2پرسشنامه
نوغــان بخشــی ازمنطقــه ثامــن شــهرداری مشــهد میباشــد کــه
جمعیــت آن براســاس سرشــماری  1385برابــر  1841نفــر و تعــداد
واحــد مســکونی  528واحــد و بعــد خانــوار  4نفــر و متوســط زیــر بنــا
 115مترمربــع (مهندســین مشــاور طــاش  ) 1387بــوده کــه طبــق
فرمــول کوکــران (حافــظ نیــا 295 )1382 ،نفــر بــه عنــوان حجــم
نمونــه بــراي تكميــل پرسشــنامه ،انتخــاب شــده اســت .در ذیــل
بــه صــورت مــوردی بــه تعــدادی از ســواالت اشــاره شــده اســت:
 -1-6-2دلیل سکونت شما در محله نوغان
بــا توجــه به پرسشــنامههایی که توســط سرپرســت خانوارها تکمیل شــده
اســت اولویــت بندی علل ســکونت در محله نوغــان به ترتیــب عبارتند از:
 -1نزدیکی به محل کار
 -2حضور آشنایان و اقوام در محله
 -3پایین بودن اجاره بها
 -4دسترسی مناسب به خدمات شهری
که نشان دهنده این امر است که یکی از دليل عمده سكونت نزديكي به
محل كار است.

نمودار شماره :2دليل سكونت در محله
ماخذ :نگارنده
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 -2-6-2عوامل موثر بر عدم تمایل فرد به احیا
واحدمسکونی
بــا توجــه بــه جــدول زیــر میتــوان دریافــت کــه تقریبــا  43درصــد
افــراد بیــان کردهانــد کــه عــدم توانایــی مالــی آنهــا دلیــل عــدم تمایــل
آنهــا بــه احیــا واحــد مســکونی خــود میباشــد کــه نشــان دهنــده ایــن
واقعیــت اســت کــه یکــی از راهکارهــای اصلــی بــرای احیــا ایــن محلــه،
توانمنــد ســازی مالــی و اقتصــادی ســاکنین محلــه میباشــد.
همــان گونــه کــه نمــودار فــوق نشــان میدهــد عوامــل موثــر بــر عــدم
تمایــل فــرد بــه احیــا بــه ترتيــب اولویــت:
 -1عدم توانایی مالی خانوار
 -2کهولت سن سرپرست خانوار
 -3عدم تمایل خانواده
 -4عدم آشنایی به قوانین
 -5سایر موارد

نمودار شماره :3عوامل موثر بر عدم تمایل فرد به احیا واحد مسکونی
ماخذ :نگارنده

 -3-6-2اقدامات انجام شده در نوسازی واحدهاي مسکونی
جــدول دادههــا نشــان میدهــد کــه ارگانهــاي متولــي ،اقــدام چندانــی
در خصــوص احیــاء واحدهــای مســکونی ایــن محلــه انجــام ندادهانــد،
بــه طــوری کــه تقریبــا  80درصــد ســاکنین ایــن نکتــه را بیــان کردهانــد.
 20درصــد ســاکنین بــه اقداماتــی از قبیــل تراکــم تشــویقی ،بخشــودگی
عــوارض ،تاسیســات رایــگان و ..اشــاره کردهانــد.

نمودار شماره :4اقدامات شهرداري در نوسازي
ماخذ :نگارنده

 -3پیشنهادات و سیاستهای مدیریتی و مشارکت مردمی
پــس از بررســي شــرايط وضــع موجــود ،مشــكالت ونقــاط ضعــف در
محــدوده مــورد مطالعــه ،جمــع آوري پرسشــنامه و ارزيابــي دادههــاي آن
ميتــوان اهــداف واهبردهــاي زيــر را بــه منظــور دســتيابي بــه اهــداف
تحقيــق جمعبنــدي نمــود:

اهداف

راهبردها و سیاست ها

ایجاد هستههاي مدیریت محلی جهت نهادینه کردنفرایند برنامه ریزي و اطالع رسانی مناسب به مردم
اجراي پروژههاي با مقیاس کوچک در جهتاعتمادسازي و همراهی ساکنین با اهداف طرح
جلب مشارکت مردمی -تقویت نهاد شورایاريها و واگذاري اختیارات و وظایفبه آنها ،ارتباط با سایر عناصر هرم قدرت اجتماعی
نهادسازي محلیموجود در محله
و ارتقاء ظرفیتها
واستعدادهاي نهادهاي -کاهش ناهنجاريهاي اجتماعی و حذف فضاهاي
مسبب نابهنجاري ونارضایتی اجتماعی
محلی رسمیوغیر
برنامه ریزي به منظور تأمین امنیت اجتماعی و ایمنیرسمی
براي ساکنین
جلوگیري از کاهششأن اجتماعی و اعاده -تغییر کاربري متناسب با نیازهاي جدید و ضرورتهاي
هویت و حیثیت به بافت بافت ضمن توجه به کارکردهاي مجاور و آسایش
ارتقاء کیفیت زندگی و ساکنین بافتخروج کاربريهاي ناسازگار از بافتحفظ هویت اجتماعی
کاهش تراکم جمعیت -توزیع بهینه جمعیت در بافتتقویت ابعاد اجتماعی طرح و هماهنگی بین بخشیدر محله درهکتار
در فرایندمداخله
نگهداري جمعیتشناسایینیازهايساکنانواولویتبنديجهترفعنیازهاموجود وجلوگیري از
مناسب سازي و احیاء بافت از جهت کالبدي-تخلیه بافت
اجراي فرایند نوسازي کارکردي -اجتماعیو بهسازي با مشارکت -توصیف طرح نهایی مداخله با کمک مردم و اخذ
نظرات تمامیکنشگران محلی
ساکنان محدوده و
جمع کردن نمایندگان مردم در دفتر نوسازي محله وگروههاي ذي نفع
بحث درباره ساختار محله و اولویت بندي مناطق مداخله
استفاده از ظرفیتهااستفاده از نظرات و دانش محلی ،خواستههاي مردم درو توانهاي اجتماعی
تصمیمات بهسازي و نوسازي بافت
در محله
ارایه برنامههاي آموزشی ،توجیهی و اطالع رسانی دراولویت دادن بهمطالبات جمعیت جوان ارتباط باساکنین و گروههاي ذي ربط و کلیدي مؤثر در
تصمیم سازي وتصمیم گیري
بافت.
برنامه ریزي به منظور تقویت توانمنديهاي موجودو ارتقاي آن
پیش بینی نیازهای مرتبط با جمعیت جوان بخصوصدر ارتباط با اوقات فراغت و آموزش
جدول شماره  :3اهداف و راهبردها
ماخذ :نگارنده

درادامه ،برنامههاي اجرایی و اقدامات الزم براي تحقق راهبردها وسیاستهاي
مطرح شده ( در زیر)تدوین و ارایه ميگردد .برنامههاي اجتماعی در راستاي
تحقق راهبردها و سیاستهاي پروژه به شرح ذیل میباشند:
 .1تشکیل شوراهاي محلی در سطح محالت که این روش مشارکت،
بهترین شیوة مشارکت مردم در جهت بهبود و ارتقاء محیطی است.
 .2مدیریت بر سازمان دهی کلیه فعالیتهاي عمرانی سازمانها و نهادها با
نظارت شهرداري (مدیریت واحد شهري)
 .3ایجاد صندوقهاي محلی خرده وام و پسانداز مسکن و اشتغال با مشارکت
و سرمایه اولیه خودمردم ضمن بهره گیري از منابع دولتی ،عمومیو خصوصی.
 .4شناخت سرمایه گذاران شهر و سرمایه گذاري آنان در زمینههاي مختلف
جهت ایجاد اشتغال باهمکاري شورا و شهرداري با اختصاص زمین ارزان
 .5برگزاري جلسات با سازمانهاي مختلف شهر در خصوص طرح مشکالت
مردم (مرتبط به آن سازمان).
 .6باال بردن سطح فرهنگی مشارکت مردم با اجراي پروژهها در قالب
مسابقات و اهداء جوایز.
 .7اطالع رسانی صحیح شوراها از مسائل و مشکالت محل به طرق مختلف.
 .8واگذاري وظایف به همراه اعتبارات عمرانی به شوراهاي محلی که
مهمترین تأثیر این تفویض اختیار ،ایجاد رقابت سالم میان محالت و افزایش

سطح کیفیت خدمات میباشد.
 .9استفاده از جوانان جهت مشارکت مستقیم در ارتقاء سطح امنیت اجتماعی
در سطح محالت در قالب بسیج
 .10ارتقاء سطح فرهنگی شهروندان و آموزش آنان از طریق رسانههاي
جمعی چون رادیو تلویزیون (اکثریت ساکنین محدوده ،اوقات فراغت خود را
در خانه به تماشاي تلویزیون میپردازند) .
 .11کاهش آسیبهاي اجتماعی در محدودة مورد مطالعه با تعریف نمودن
اولویت تخصیص کاربريهاي مورد نیاز براي فضاهاي مخروبه و تخریبی و
خریداري شده با توجه به نیاز ساکنین.
 .12ایجاد امنیت اجتماعی در داخل بافت با بکارگیري روشهاي القاء نظارت
قانونی(افزایش گشت انتظامی)
 .13فراهم نمودن زمینههاي الزم جهت تقویت سرمایه اجتماعی در بین
ساکنین در محدودة موردمطالعه
 .14اعتمادسازي بین مردم و مسووالن و تقویت اعتماد اجتماعی موجود
بین ساکنین.
 .15تقویت انسجام اجتماعی بین ساکنین
نتیجه گیری
بر این اساس با توجه به شرایط محله نوغان ،بهره وران شامل آستان قدس
رضوی ،سازمان اوقاف ( به عنوان مالکین رسمی) ،ساکنین فعلی و شهرداری
مشهد شناسایی گردیده و برای هر یک حقوق و وظایفی تعیین گردید .سپس
نوع مداخله و چگونگی آزادسازی اراضی از طریق پرسشنامه مورد تحقیق
واقع گردید و نتیجه این بود که مداخلهای که حداقل میزان جابهجایی سکنه
به خارج نوغان را داشته باشد و حداقل تخریب بافت فعلی را موجب شود،
مورد قبول اهالی است .همچنین تشکیل شورای منتخب محل که بر تهیه
طرح نظارت داشته باشد ،از طرف اغلب اهالی مناسب ترین گزینه برای تهیه
طرح است.
منابع و مآخذ

 .1احمدی ،حسن ،1381 ،برنامهریزی با مردم ،ماهنامه شهرداری ها ،شماره 36
 .2اوست هویی زن،اندریاس ،1377 ،مشارکت شهروندان در طرح ریزی و توسعه نواحی شهری،
ترجمه ناصر برک پور ،مجله معماری و شهرسازی ،شماره  48و 49
 .3توسلی ،محمود ،1379 ،اصطالح شناسی نوسازی و بهسازی شهری ،مجله  7شهر .فصلنامه عمران
و بهسازی شهری ،شماره 2
 .4حبیبی ،سید محسن و سعیدی رضوانی ،هادی ،1384 ،شهرسازی مشارکتی ،کاوشی نظری در
شرایط ایران ،نشریه هنرهای زیبا ،شماره 24
 .5شریفیان ثانی ،مریم ،1380 ،مشارکت شهروندی حکم روایی شهری و مدیریت شهری ،فصلنامه
مدیریت شهری ،شماره 8
 .6عندلیب ،ع ،1386 ،گام اول تدوین دانش نامه نوسازی بافتهای فرسوده
 .7علوی تبار ،علیرضا ،1379 ،مشارکت در اداره امور شهرها ،جلد اول – بررسی الگوی مشارکت
شهروندان در اداره امور شهرها ،تهران ،انتشارات سازمان شهرداریهای کشور
 .8حافظ نیا ،محمد رضا ،1377 ،روش تحقیق در علوم انسانی
.9وزارتمسكنوشهرسازي،1388،مجموعهقوانينشورايعاليشهرسازيومعماريايران،نشرتوسعهايران
 .10مهندسین مشاور طاش ،1385 ،طرح جامع شهر مشهد ،اداره کل مسکن و شهرسازی استان
خراسانرضوی

11. Arnestein، Sherry (1969)، Ladder Of Citizen Participation، Jornal Of
Planning Asscociation، No. 35.
12. Henry Sanoff، community participation methods in design and planning، 2000 Publisher: wiley
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دومين كنفرانس ملي مصالح و سازههاي نوين در مهندسي عمران
تاريخ برگزاري
 8اسفند  1392تا  9اسفند 1392
برگزار کننده :دانشگاه اصفهان
محل برگزاري :اصفهان
وضعیت کنفرانس :در حال پذيرش مقاله
مهلت ثبت نام1392/10/30 :
محورهاي كنفرانس
فناوريهاي نوين در صنعتي سازي ساختمان
بومي سازي سيستمهاي نوين ساختماني
يافتههاي جديد در تحليل ،طراحي و اجراي سازههاي سبك
سيستمهاي سازه اي ،اعضا و يا اتصاالت نوين در سازه ها
سيستمهاي كنترل فعال و غيرفعال سازه ها
نوآوري در طراحي سازههاي خاص (ســازههاي بلند ،سازههاي فضاكار و )...
روشها يا مصالح جديد در مقاوم سازي سازه ها
كاربردهاي مواد مركب و نانو مواد در مهندسي عمران
مصالح قابل بازيافت و يا سازگار با محيط زيست
مصالح و قطعات سازه اي بادوام و پايدار
كاربردهاي نوين مصالح و قطعات سبك در مهندسي عمران
توليــد و كاربرد بتنهاي ويــژه از جملــه HPC، SCC، FRC، RCCو ...
پيشرفتهاي جديد در توليد مقاطع فوالدي نورد گرم و سرد
اطالعات تماس با دبیرخانه
تلفن دبيرخانه03117934523 :
فکس دبيرخانه03117932089 :

info@2ncnms.ir
http://www.2ncnms.ir/fa
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همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
تاريخ برگزاري همايش
 4اردیبهشت 1393
محورهاي همايش
تعامل فرهنگی و کالبد شهری
فرهنگ و توسعه شهری
پایداری اجتماعی فرهنگی در شهر
فرهنگ و حمل و نقل شهری
مدیریت و فرهنگ شهروندی
تبلور فرهنگ در منظر و سیمای شهر
نقش نهادهای فرهنگی در شهرسازی
فرهنگهای بومیو شهر
فرهنگ و جغرافیای شهری
تلفن تماس دبيرخانه
 0311- 6816761داخلی 103
آدرس دبيرخانه :اصفهان-شهر بهارستان-بلوار بهشت-دانشگاه شیخ بهایی-
دانشکده فنی مهندسی-گروه مهندسی شهرسازی
محل برگزاري :اصفهان  -بهارستان
www.cupnc.shbu.ac.ir

cupnc@shbu.ac.ir
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مروری بر طراحی روسازی به
روش نظری-تجربی (آشتو )2004
جمشـید صفری قوژدی | دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی
حمل و نقل دانشگاه صنعتی شریف
کیارش فانی پاکدل | کارشناس ارشد راه و ترابری دانشگاه صنعتی
شریف

مقدمه
آیین نامه طراحی روسازی در کشور ما برگرفته از دستورالعمل آشتو
 1996میباشد که این آیین نامه در سال  2004مورد تجدید نظر قرار
گرفته است و شیوه طراحی تغییر کرده است .متن زیر خالصهای از
تغییرات انجام شده در این آیین نامه است که در ابتدا روند شکلگیری
آن و سپس مزایا ،رویکرد طراحی ،نحوه ورود اطالعات ،مدل سازی و
روش حل مسئله اشاره شده است.
براساس آمار ،در سال  2000استفاده از شبکه بزرگراههای آمریکا
نسبت به سال  1960حدودا  4برابر شده است .مطابق این آمار تعداد
سفرهای وسایل نقلیه سنگین نیز بیش از  2.5برابر شده است .در نتیجه،
هزینههای نگهداری و ترمیم و ساخت روسازی بسیار زیاد شده و ساالنه
سرمایه زیادی صرف بزرگراههای این کشور میشود .تا زمان انتشار این
روش جدید طراحی ،پرکاربردترین روش مورد استفاده برای طراحی
روسازی جدید یا ترمیمی ،دستورالعمل آشتو تنظیم شده براساس معادله
عملکرد آزمون راه آشتو در سال  1950بود.
1
پس از آزمون راه آشتو ،گروه کاری مشترک ( )JTFPمسوول
بهبود تکنولوژیهای مربوط به طراحی روسازی شد .این گروه به
منظور تعیین بهترین تکنولوژیها برای استفاده در دستورالعمل
طراحی جدید به بررسی حوزههای بارگذاری ترافیکی ،زیرسازیها،
خصوصیات مصالح ،عملکرد روسازی و مسايل محیط زیستی پرداختند.
نتیجه این تالش تعیین یک هدف بلند مدت توسط  JTFPبرای
بهبود دستورالعمل طراحی تا حد امکان براساس مولفههای نظری
بود .دستورالعمل طراحی آشتو  2004نتیجه آن هدف میباشد.
این روش طراحی تغییر عمدهای در نحوه طراحی روسازی ارايه کرده
1. The AASHTO Joint Task Force on Pavements
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است .طراح ابتدا شرایط منطقه  -از قبیل ترافیک ،شرایط اقلیمیو در صورت
نیاز به ترمیم روسازی موجود شرایط سابگرید_ را در نظر میگیرد و سپس
شرایط ساختمانی روسازی را برای ارايه طرح اولیه روسازی جدید یا ترمیم
تعیین میکند .در گام بعد طرح اولیه با توجه به پیشبینی خرابیهای کلیدی
و همواری به وسیله نرم افزار ارزیابی میگردد .اگر طرح معیارهای عملکردی
مورد نیاز را ارضا نکند ،بازبینی شده و روند ارزیابی تا رسیدن به عملکرد
مطلوب تکرار میشود .بنابراین ،طراح کامال وارد روند طراحی شده و انعطاف
الزم برای در نظر گرفتن جنبههای مختلف طراحی و انواع مصالح برای
شرایط غالب منطقه را پیدا میکند .این رویکرد امکان بهینه سازی طراحی و
اطمینان کامل از عدم وقوع خرابیهای خاص را فراهم میکند.
دالیل توصیه به استفاده از دستورالعمل طراحی جدید به صورت خالصه در
زیر آمده است:
 .1تغییر اطالعات بارگذاری ترافیکی که براساس آنها آزمون آشتو 1950
انجام شده است.
 .2نبود اطالعات راههای بازسازی شده در آزمایشهای انجام شده.
 .3نقصان در اعمال آثار اقلیمی(چرا که آزمون آشتو در یک شرایط اقلیمیبه
خصوص انجام شده است).
 .4ناکافی بودن اطالعات مربوط به سابگرید (فقط یک نوع سابگرید در
آزمون آشتو مورد استفاده قرار گرفته است).
 .5ناکافی بودن اطالعات در زمینه مصالح رویه (در آزمون آشتو فقط از یک
نوع ترکیب بتن آسفالتی گرم و یک نوع بتن سیمانی استفاده شده است).
 .6ناکافی بودن اطالعات مربوط به الیههای اساس و زیراساس (فقط از دو
نوع مصالح دانهای محدود نشده استفاده شده است).
 .7نقصان در استفاده از خصوصیات وسایل نقلیه سنگین از قبیل سیستم
تعلیق ،پیکربندی محورها ،نوع و خصوصیات چرخها و...
 .8عدم استفاده از اطالعات زهکشی زیرسطحی در آزمون آشتو.
 .9وجود نقصان در عمر طرح چرا که به دلیل زمان کم آزمون ،آثار بلند مدت
عوامل مختلف در نظر گرفته نشده است.
 .10وجود نقصان در قابلیت اطمینان.
برای افزایش ضریب اطمینان طراحی این دستورالعمل از خرابیهای
کلیدی برای طرح روسازیهای انعطافپذیر و صلب و شاخص ناهمواری
بینالمللی ( )IRI 1به عنوان معیار کیفیت رانندگی استفاده میکند.
در روند بهبود آشتو این نکته مورد توجه قرار گرفته است که روشهای
طراحی در آینده براساس روشهای نظری -تجربی خواهد بود در نتیجه
فلسفه طراحی این روش جدید شامل اصول کلی زیر است:
 .1این روش به طور کلی دربردارنده تکنولوژیهای قابل اجرا و تایید شده است.
 .2امکان در نظر گرفتن گستره وسیعی از گزینههای طراحی و مصالح
گوناگون برای طراحان فراهم شده است.
 .3روش جدید یک مبنای طراحی منطقی از نقطه نظر انتخاب نوع روسازی
را فراهم میکند.
 .4این روش مسايل طراحی روسازی جدید و یا روکش را همزمان در بر میگیرد.
 .5استفاده از روش جدید و نرمافزار مربوط به آن برای کاربر آسان است.
 .6در این روش سه سطح سلسله مراتبی از ورودیهای طراحی فراهم شده است
که به طراح اجازه تطبیق میزان دقت طراحی با میزان اهمیت پروژه را میدهد.
مزایای روش نظری -تجربی:
کاهش شکستهای زودهنگام:
یکی از مهمترین نگرانیها در روش آشتو قدیمیناتوانی در گنجاندن
ویژگیهای عمده مصالح در روند طراحی میباشد .در روش قدیمیآشتو
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برای طراحی روسازی انعطاف پذیر ،تنها مشخصهای از مصالح که وارد
طراحی میشد ضریب  aبود .این کمبود مشخصات مصالح میتواند باعث به
وجود آمدن شکستهای زودهنگام شود .همچنین آزمایشهای روش آشتو
قدیمیبراساس اطالعات جمعآوری شده در عمر  2ساله بوده است که خود
باعث ایجاد اختالف فراوان بین عملکرد واقعی و عملکرد مورد انتظار میشود .در
این روش عالوه بر در نظر گرفتن خصوصیات و ویژگیهایی از مصالح ،مواردی
از قبیل شرایط اقلیمی ،سن ،بارگذاریهای حال و ...وارد طراحی شده و امکان
انطباق هرچه بیشتر عملکرد واقعی با عملکرد مورد انتظار را فراهم میکند.
افزایش عمر مفید روسازی:
در طول عمر یک راه هزینههای بسیاری صرف میشود ،از جمله ساخت
اولیه ،نگهداری ،ترمیم و هزینههای روزانه استفادهکنندگان در هنگام بستن
خطوط برای ترمیم .این هزینهها وابستگی زیادی به طراحی روسازی ،مصالح
و ساختمان روسازی (که تعیین کننده طول عمر راه است) دارد .انتظار میرود
روش طراحی برتر که در دستورالعمل طراحی گنجانده شده است باعث
افزایش عمر روسازی شود که منجر به صرفه اقتصادی ادارات راه (هزینه
کمتر ساخت و نگهداری راه) و استفادهکنندگان از راه (کاهش زمان تاخیر
و هزینههای ناشی از افزایش زمانهای انسداد مسیر برای ترمیم) میشود.
برخی دیگر از مزایای روند طراحی نظری:
 .1تخمین نتایج حاصل از شرایط بارگذاری جدید مانند خرابی ناشی از
افزایش بار یا فشار زیاد چرخ و...
 .2بهرهبرداری بهتر از مصالح موجود مانند شبیهسازی نتایج استفاده از مصالح
شبینی عملکرد در آینده.
تثبیت شده برای پی 
 .3ارزیابی بهتر خرابیهای زودهنگام و اینکه چرا بعضی روسازیها فراتر از حد
انتظارعملمیکنندواستفادهازمواردیکهباعثعملکردبهترروسازیمیشود.
 .4قابلیت اعمال افزایش سن در تخمین عملکرد.
.5قابلیتاعمالآثارفصلیمثلضعفروسازیدراثرگرمشدندرتخمینعملکرد.
 .6قابلیت تخمین نتایج فرسایش اساس در هنگام استفاده از روسازی صلب.
رویکرد طراحی
مطابق شكل ( )1رویکرد کلی طراحی از  3مرحله تشکیل شده است.
مرحله اول به ایجاد یا تکمیل مقادیر ورودی برای آنالیز اختصاص دارد .در
طول این مرحله ،استراتژیهای دارای پتانسیل برای در نظر گرفتن در مرحله
آنالیز شناسایی میشوند .گام کلیدی در این پروسه ،آنالیز زیرسازی میباشد.
برای روسازیهای جدید ،آنالیز زیرسازی شامل تعیین مقاومت و در صورت
امکان یک ارزیابی از تغییر حجم ،برآمدگی ناشی از یخبندان ،ضعف ناشی
از گرم شدن و مالحظات زهکشی میشود .در طی مرحله اول ،خصوصیات
مصالح روسازی و اطالعات ورودیهای ترافیکی نیز ایجاد و یا تکمیل میشوند.
همچنین برای مدل سازی دما و رطوبت در هر الیه روسازی و سابگرید از
یک ابزار قدرتمند مدل سازی آثار اقلیمی( )EICM 1استفاده شده است.
مدل اقلیمیبراساس اطالعات آب و هوایی (دما ،بارش ،میزان تابش آفتاب
یا ابری بودن هوا و سرعت باد) که از ایستگاههای هواشناسی موجود در
سطح کشور بدست میآیند به پیش بینی دما و رطوبت الیههای روسازی به
تفکیک دورههای زمانی میپردازد.
مرحله دوم از پروسه طراحی آنالیز سازهای و عملکردی میباشد .رویکرد
آنالیز یک روند تکراری است که با انتخاب یک طرح اولیه آغاز میشود .طراح
1. International Roughness Index

میتواند طرحهای اولیه را با توجه به روشهای طراحی موجود یا براساس
تجربه انجام دهد .طرح اولیه به تخمینهایی از ضخامت الیهها ،ویژگیهای
هندسی IRI ،اولیه ،خصوصیات مصالح روسازی و در طراحیهای ترمیمیبه
تخمین تعمیرهای مورد نیاز برای روسازی موجود و دیگر ورودیها نیاز دارد.
مقطع اولیه با استفاده از پاسخهای روسازی و مدلهای خرابی آنالیز میشوند.
خروجی این آنالیز ،خرابی تجمعی در طول زمان (شامل مقدار خرابیهای
مختلف و  IRIپیشبینی شده) را نشان میدهد .اگر طرح اولیه مطابق
معیارهای عملکردی نباشد ،اصالحات مورد نیاز صورت گرفته و آنالیز مجددا
انجام میشود تا نهایتا نتیجه مطلوب حاصل شود.

در نتیجه کمترین مقدار عدم قطعیت یا خطا را دارند .ورودیهای سطح اول
عموما برای طراحی روسازیهای با ترافیک سنگین و یا برایمکانهایی
که در اثر وقوع احتمالی شکستهای زودهنگام ،تبعات مهلک امنیتی یا
اقتصادی به وجود میآید استفاده میشود.
ورودیهای سطح دوم ( )Level 2یک مقدار متوسط دقت را فراهم میکنند
و نزدیکترین حالت به روشهای معمولی استفاده شده در نسخههای قبلی
دستورالعمل آشتو خواهد بود .این سطح میتواند برای مواقعی که منابع
اطالعاتی کافی در دسترس نیست یا امکانات آزمایشهای الزم برای سطح
اول وجود ندارد استفاده شود.
ورودیهای سطح سوم ( )Level 3کمترین میزان دقت را بدست
میدهند .این سطح برای طراحی درمکانهایی که کمترین تبعات ناشی از
شکستهای زودهنگام به وجود میآید (مانند راههای با ترافیک کم) مناسب
است .ورودیها در این سطح یا توسط طراح انتخاب میشوند و یا از مقادیر
متوسط موجود برای منطقه استفاده میشود.
ورودیهای ترافیکی
این روش ،بارگذاریهای ترافیکی کامیونها را با توجه به طیف باری
محورها در نظر میگیرد .طیف کامل وزن محورها برای تک محور ،دو
محور (تاندوم) ،سه محور (تریدوم) و چهار محور در نظر گرفته شده است.
در ورودي دادههای ترافیکی طراح میتواند با توجه به اهمیت راه و حجم
ترافیک آن سطوح متفاوتی از اطالعات ترافیکی را وارد کند .این اطالعات
شامل تعداد وسایل نقلیه به تفکیک طبقهبندی ،مسیر و خط بوده و برای هر
طبقه وسایل ،طیف باری محورها از اطالعات مربوط به وزن محورها که از محل
پروژه جمعآوری شده است ،بدست میآید .این اطالعات میتواند به صورت
استانی ،محلی ،محدود به یک منطقه خاص یا بزرگراههای کشوری باشد.
ورودیهای مربوط به خصوصیات مصالح روسازی
پارامترهای مورد نیاز مصالح برای روند طراحی ،در یکی از سه گروه اصلی
زیر قرار میگیرد:
ورودیهای مصالح مربوط به مدل پاسخ روسازی
معیارهای خرابی روسازی مربوط به مصالح
دیگر خصوصیات مصالح

شکل ( - )1رویکرد کلی

مرحله سوم شامل فعالیتهایی است که به ارزیابی گزینههای مختلف
موجود برای طراحی میپردازد .این ارزیابی بیشتر مربوط به آنالیز مهندسی و
آنالیز هزینههای دوره طرح گزینهها میشود.
نهایتا تعدادی از مالحظات برای تصمیمات نهایی باقی میماند که بر عهده
طراح است .از جمله تهیه زهکشی مناسب ،بافت و اصطکاک رویه روسازی،
مالحظات خاص محیطی و دیگر عوامل محلی که در طراحی موثر هستند.
الزم به ذکر است برای استفاده از این روش جدید طراحی بایستی از نرمافزار
فراهم شده استفاده نمود چرا که حجم زیاد محاسبات ،حل دستی مساله را
ناممکن ساخته است.
ورودیهای سلسله مراتبی طراحی
در روش طراحی جدید ،طراح میتواند بسته به اطالعات اولیه در دسترس
و یا اهمیت طراحی پیش رو از سه سطح ورودیها استفاده نماید.
ورودیهای سطح اول ( )Level 1که منجر به باالترین حد دقت میشوند و

دسته
بندی
مصالح

ورودیهای مربوط به مصالح
مدلهای تخمین
مدلهای پاسخ روسازی
خرابی

مدلهای آب و هوایی

ترکیب :میزان جذب کنندگی طولوابستگی مدول -مقاومت کششیموج کوتاه ،ضریب انتقال حرارتی،
خزش قابلدینامیکی ترکیب بتن
ظرفیت گرمایی
بتن
تحمل
آسفالتی ( )*Eبه زمان
آسفالتی -آسفالت بیندر :رفتار ویسکوزیته نسبت
ضریب انبساطو دما
به طول عمر
حرارتی
ضریب پواسونحد خمیری ()PI

مصالح
الیه
نامحدود

پارامترهای متغیر در الیهاندازه موثر سنگدانههاچگالی ویژهانتقال هیدرولیکی در حالت اشباعرطوبت بهینهپارامترهایی برای تعریف منحنیخصوصیات خاک در مقابل تغییر
رطوبت

مدول ارتجاعی ()Mrدر رطوبت و چگالی
بهینه
ضریب پواسونوزن مخصوص-ضریب فشار جانبی

پارامترهایمتغیر در الیه

جدول ( .)1خصوصیات مصالح روسازی
1. The Enhanced Integrated Climate Model
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سطوح خصوصیات مصالح
ورودیهای مربوط به خصوصیات مصالح در سه سطح تعریف شدهاند.
اطالعات سطح اول از نتايج آزمایشهاي صحرایی یا آزمایشگاهی
حاصل میشوند .اطالعات سطح دوم با استفاده از همبستگی با دادههای
آزمایشهای در دسترس بدست میآیند .اطالعات سطح سوم نیز معموال
مقادیر پیش فرض میباشند.
مدلسازی ساختاری روسازی:
مدلسازی ساختاری ،بخش اصلی روش طراحی نظری میباشد .این
بخش شامل مدلهای پاسخ سازهای و مدلهای صدمه سازهای میباشد.
مدلهای پاسخ سازهای
مدلهای پاسخ سازهای برای محاسبه تنشها ،کرنشها و تغییرمکانهای
بحرانی در سیستم روسازیهای انعطاف پذیر و صلب به کار میروند .این
محاسبه ،براساس عوامل بارهای ترافیکی و فاکتورهای محیطی (دما و
رطوبت) میباشد.
مد ل انتخاب شده برای استفاده در این دستورالعمل برای روسازیهای
انعطاف پذیر ،برنامهی با قابلیت آنالیز چند الیهای االستیک خطی است.
در صورتی که طراح بخواهد از سطح اول ورودیهای سلسله مراتبی برای
مشخص کردن ضریب غیرخطی مصالح هر الیه نامحدود (اساسها،
زیراساسها ویا سابگریدها) استفاده کند ،برنامهی اجزا محدود دو بعدی برای
هدایت آنالیز جزء محدود ،مورد استفاده قرار میگیرد.
مدل انتخاب شده برای آنالیز روسازی صلب ،برنامهی اجزا محدود دو بعدی
میباشد که برای فراهم کردن یک راه حل سریع از شبکههای عصبی
( )NN1استفاده شده است.
مدلهای صدمه سازهای
پاسخهای بدست آمده از قسمت قبل در مدلهای صدمه سازهای برای
تخمین و برهم نهی خرابیها به صورت ماه به ماه در طول دوره طراحی
مورد استفاده قرار میگیرند .خرابیهای تجمعی محاسبه شده در هر زمان،
خرابیهایی مانند ترکهای خستگی یا شیارشدگی و ...میباشد .با توجه به
اینکه مدلهای صدمه موجود با استفاده از شرایط تجربی منطقه قابلیت
کالیبره شدن را دارند این بخش اصلیترین بخش تجربی روش طراحی
نظری -تجربی میباشد .مزایای این روش در ادامه آمده است.
با توجه به اینکه این مدلها خرابیهای اصلی روسازی را به صورت
تجمعی در بازههای زمانی یک ماهه نشان میدهند ،روش طراحی مشابه با
آنچه در طبیعت اتفاق میافتد خرابیها را به صورت تجمعی افزایش میدهد.
با توجه به اینکه تغییرات اقلیمی(دما و رطوبت) باعث تغییر در خصوصیات
مصالح الیهها ،تغییر در میزان بازشدگی درزها ،تغییر در بارگذاری ترافیکی
و ...میشود ،جهت منظور کردن این تغییرات در نتایج و تطبیق مدل با شرایط
اقلیمیبازههای رشد ،خرابیها به صورت ماهانه انتخاب شدهاند.
میتوان تاثیر بارگذاریهای ترافیکی در طول روز و شب را -براساس
تفاوت در افتهای دما -در نظر گرفت.
روش حل مساله
رویکرد طراحی به صورت یک روش تکراری است و با انتخاب یک
طرح اولیه شروع میشود .طرح اولیه براساس تجارب گذشته یا براساس
دستورالعملهای کلی انتخاب میگردد .هر طرح که آنالیز میشود شامل
تمام جزییات اعم از تخمینهای اولیه از ضخامت الیهها ،بازسازیهای
مورد نیاز برای روسازی موجود و خصوصیات مصالح روسازی میشود .در
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گام بعد طرح با در نظر گرفتن ترافیک به وسیله مدلهای پیشبینی خرابی
آنالیز شده و در خروجیهای آنالیز ،مقادیر خرابیهای مورد انتظار در طول
زمان بدست میآیند.
اطمینان طراحی
در عمل هرآنچه با طراحی روسازیهای جدید یا ترمیمیدر ارتباط است از
قبیل تخمین بارگذاریهای ترافیکی ،نوع مصالح مورد استفاده در طراحی
و اجرا ،روشهای اجرایی راه و ...متغیر و نامطمئن میباشد .میزان اطمینان
برای تمام روسازیها به شکلی هماهنگ در این دستورالعمل آمده است به
طوری که با یک روش تحلیلی به طراح اجازه میدهد برای هر یک از انواع
خرابیها و ،IRIسطح دلخواهی از اطمینان را در نظر بگیرد و طراحی را با
توجه به درجه اطمینان مورد نظر انجام دهد .اطمینان طراحی عبارت است
از میزان احتمال آن که هر یک از انواع خرابیها و  IRIدر طول دوره طرح،
کمتر از مقدار بحرانی انتخابی شوند .از جمله مواردی که با ایجاد خطا در
مدلسازی و نتایج نهایی منجر به کاهش اطمینان طراحی میشوند ،میتوان
موارد زیر را نام برد:
خطا در تخمین بارگذاریهای ترافیکی
نوسانات آب و هوایی در طول سالهای طوالنی
تغییرات در ضخامت الیهها ،خصوصیات مصالح و مشخصات سابگرید
در طول پروژه
تفاوتها بین مصالح استفاده شده در طراحی و مصالح استفاده شده در
هنگام اجرا و دیگر خصوصیات الیهها
خطا دراندازه گیری مقادیر خرابی و IRI
خطاها و محدودیتهای مدل پیشبینی
مقادیر اطمینان مطلوب برای هر یک از انواع خرابیها ،میتواند براساس
طبقهبندی کاربردی راهی که طراحی میشود ،متفاوت باشد .بعضی از
راهنماييهاي کلی در جدول ( )2فراهم شده است .الزم به ذکر است که هر
سازمان موظف است با توجه به شرایط موجود نسبت به ارزیابی و انتخاب
سطح اطمینان مورد نیاز اقدام کند.
طبقه کاربردی

سطح اطمینان پیشنهادی
روستایی

شهری

80. -.95

85. -.97

جاده/ازادراه

75. -.90

80. -.95

شریانی اصلی

70. -.80

75. -.85

جمع و پخش کننده

50. -.75

50. -.75

محلی

جدول ( .)2سطوح مختلف اطمینان پیشنهادی

به عنوان مثال میتوان ترکخوردگی یک روسازی بتنی ساده درزدار را
بررسی کرد .شکل ( )2نشان دهنده ترکخوردگی پیشبینی شده طرح
برای مقادیر اطمینان مختلف بر حسب عمر روسازی میباشد .همانطور
که مالحظه میشود افزایش در مقدار اطمینان منجر به افزایشی منطقی
در مقدار ترک خوردگی پیشبینی شده میشود .اگر طراح بخواهد با ضریب
اطمینان  90درصد ترکخوردگی روسازی کمتر از مقدار بحرانی انتخابی
باشد ،منحنی پیشبینی شده برای ضریب اطمینان  90درصد در شکل ()2
نباید از مقدار بحرانی بیشتر شود (با توجه به عمر روسازی).
1. Neural Network

شکل ( .)2ترکخوردگی پیشبینی شده طرح برای مقادیر اطمینان مختلف بر حسب عمر روسازی

در نهایت برای هر طرح اگر میزان خرابی متناظر با ضریب اطمینان مطلوب،
بیش از مقدار بحرانی شود ،طرح باید به طور متناوب اصالح گردد تا مقدار
ترکخوردگی بهاندازه کافی کم شود تا از انطباق طرح با معیارهای عملکردی
اطمینان حاصل شود.
جمع بندی
مطالب ذکر شده شرح خالصهای از قسمتهای تغییر یافته آیین نامه آشتو
میباشد .همانطور که بیان شد رویکرد و روش طراحی روسازی در آیین
نامه آشتو  2004به شکل عمدهای متحول شده است .در کشور ما با توجه
به افرایش هزینههای اجرای روسازی و بهروز شدن دستگاههای ساخت
و اجرای روسازیهای آسفالتی ،میتوان از روشهای جدید طراحی برای
بهینه سازی طراحیها سود برد .امید است با بررسی این تغییرات و استفاده
از پتانسیلهای بومیبتوان اصالحاتی در روش طراحی موجود انجام داد تا
با صرف هزینه کمتر شاهد بهرهوری بیشتر روسازیهای طراحی شده در
کشور باشیم.
منابع

1-Guide for Mechanistic-Empirical Design of New and Rehabilitated
Pavement Structures, NCHRP 1-37A, March2004
2-Implementation of the NCHRP 1-37A Design Guide, Department of
Civil and Environmental Engineering, The University of Maryland, Feb
2007
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چکیده
ارتقـای سـطح ایمنی علاوه بر اینکه نقـش مهمیدر کارایی شـبکه
حمـل و نقـل شـهری دارد ،از اصلیتریـن پارامترهـای تاثیرگـذار در
ی کنترل و نظارت سـرعت وسـایل
مدیریـت معابـر شـهری و نحـوه 
نقلیـه محسـوب میگردد .سـرعت وسـایل نقلیـه ،در برخـی مناطق
خـاص ماننـد مناطقی کـه دارای کاربری مسـکونی هسـتند ،همواره
موجبـات نگرانـی سـاکنین را فراهـم میسـازد .ایـن مقالـه بـا هدف
اسـتفاده از سیسـتم اطالعـات مکانـی بـه منظـور افزایـش ایمنـی
شـهروندان ،عابریـن پیـاده ،دوچرخـه سـواران و کاهـش عملکـرد
سـرعت خودروهـای اورژانسـی ،سـعی دارد کـهمکانهـای مناسـب
را بـرای کاهندههـای سـرعت در نظر گرفتـه و کارکرد آنهـا را مورد
ارزیابـی قـرار دهـد .بـا جمـع آوری الیههـای اطالعاتـی مرتبـط و
مدیریت صحیح آنها در سیسـتم و بهینه سـازی و به هنگام رسـانی
نتایـج حاصلـه ،بـه نحو احسـن میتـوان مناطـق حادثه خیز شـهری
را سـاماندهی نمود.
کلمـات کلیدی :سیسـتم اطالعـات مکانـی ،سـرعتگیر ،ایمنی،
ترافیک.
 -1مقدمه
ارتقـای سـطح ایمنی علاوه بر اینکه نقـش مهمیدر کارایی شـبکه
حمـل و نقـل شـهری دارد ،از اصلیتریـن پارامترهـای تاثیرگـذار در
ی کنترل و نظارت سـرعت وسـایل
مدیریـت معابـر شـهری و نحـوه 
نقلیـه محسـوب میگردد .سـرعت وسـایل نقلیـه ،در برخـی مناطق
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خاص مانند مناطقی که دارای کاربری مسـکونی هسـتند ،همواره موجبات
نگرانـی سـاکنین را فراهم میسـازد .لذا آرام سـازی ترافیک یـا به عبارتی
کنتـرل سـرعت وسـایل نقلیه به عنـوان عاملـی موثـر در افزایش ضریب
ایمنـی عابریـن پیـاده و همچنین دوچرخه سـواران ،موجـب کاهش تعداد
و شـدت تصادفـات ،کاسـتن از آلودگیهایـی مانند :آلودگیهـای صوتی و
زیسـت محیطی و ارتقاء سـطح کیفی زندگی شـهروندان میشـود .در این
راسـتا ،ضـرورت دارد کـه طبق ضوابـط ،مقـررات و اسـتانداردهای مرتبط
بـا مدیریـت بحـران ،فرآینـد نصـب و بـه کارگیـری سـرعتگیرها انجام
پذیـرد .در غیـر ایـن صـورت نـه تنهـا افزایـش ایمنی را بـه همراه نـدارد،
بلکـه باعـث بـروز مشـکالتی از قبیـل :کاهـش سـرعت خدمات رسـانی
خودروهـای اورژانـس ،آسـیب رسـانی بـه وسـایل نقلیـه ،منحـرف کردن
ترافیـک بـه سـمت مناطـق مسـکونی و ایجـاد مزاحمـت برای سـاکنان
خواهـد شـد .در راههـای شـهری و بین شـهری ایـران با توجه به وسـعت
بـاالی کشـور و آمـار روز افـزون حوادث ناشـی از تصادفات ،نیاز بیشـتری
به کاهش و کنترل سـرعت وسـایل نقلیه احسـاس میشـود .بدین منظور
از انـواع سرعتشـکنهای مختلـف مانند :گـرده ماهی ،مانع سـاندویچی،
سـرعت گیر معمولی و نظیر آن ،با در نظر گرفتن شـرایط مختلف شـبکه
معابـر و نـوع کاربـرد هـر یک اسـتفاده میشـود .ایـن روشها ،بـه لحاظ
طراحـی و اجـرا الزم اسـت کـه طبـق اسـتاندارد پیـاده سـازی شـوند ،در
غیـر ایـن صورت خطری جـدی ایمنی ترافیـک را در راههـا و خیابانهای
کشـور تهدیـد خواهـد نمـود .این خطـر زمانی حادتر میشـود کـه کنترل
کنندههـای سـرعت جانمایـی درسـتی نداشـته و بـه صـورت صحیـح
نمایانسـازی نشـدهاند.
 -2تئوری کار
همانطـور کـه قبلا اشـاره شـد سـرعتگیر و سـرعتکاهها از مهمتریـن
عوامـل تعییـن ضریـب ایمنی معابـر هسـتند .جانمایی درسـت ،صحیح و
دقیـق محـل سـرعتگیرها و سـرعتکاهها در معابر نقش مهـم و کلیدی
در مدیریـت ایمنـی و کاهـش اثـرات منفـی طراحـی آنهـا دارد .در ایـن
میـان الزم اسـت کـه علاوه بـر بررسـی انـواع آنهـا و ارتبـاط هریک با
ایمنـی معابـر ،تعاریف مرتبـط با مکانیابی و شناسـایی مـکان بهینه انجام
شـود .تفاوتها و تشـابهاتی از نظر عملکرد و کاربرد ،میان سـرعتگیرها و
سـرعت کاههـا وجود دارند که بررسـی آنهـا از نظر طراحی و پیادهسـازی
کمـک موثـری در ایمنی معابر خواهد بود .سـرعت گیر طرحی فیزیکی در
شـبکه حمل و نقل میباشـد که برای کنترل سـرعت وسـایط نقلیه مورد
اسـتفاده قرار میگیرد .طبق اسـتانداردهای موجود در زمینه افزایش ایمنی
و کاهش سـرعت وسـایل نقلیه ،ارتفاع بلندترین نقطهی سـرعتگیر حدودا
 2تـا  4اینـچ (  7تا  10سـانتیمتر ) برآورد شـده و حداکثر طـول آن  1فوت
(  30سـانتیمتر ) در نظـر گرفتـه میشـود .معموال به کارگیـری این المان
در اماکنـی بـا حداکثـر سـرعت  5الـی  10مایـل بـر سـاعت ( 15کیلومتر
برسـاعت ) توصیـه میگـردد .سـرعتکاه کـه اصطالحا به نام سـرعتگیر
مالیـم ( )Gentle Bumpنیـز معـروف اسـت ،از نظـر ارتفـاع و عـرض
همانند سـرعتگیر طراحی شـده ،امـا طول آن بین  12تا  14فـوت (  3/5تا
 4/2متـر ) متغیـر اسـت .گاهی بسـته به شـرایط محل ،طول سـرعت کاه
تـا حـدود  22فـوت (  6/7متر ) افزایـش یافته و مطابق با شـرایط محل و
نیـاز ،مورد اسـتفاده قـرار میگیرد .بـه کارگیری سـرعتکاهها در مناطق و
معابر مسـکونی و همچنین مناطقی که مسـیر اصلی اتوبـوس ،آمبوالنس
و اتومبیلهای اورژانسـی نیسـتند ،متداول اسـت .پارامتر سـرعت غالبا در
طراحـی معابـر شـهری یک پارامتـر مهم به شـمار آمده و جریـان حرکت

وسـایل نقلیـه بـه همـراه کیفیـت کاربریهای داخـل حوزه نفـوذ را تحت
تاثیـر قـرار میدهـد .در حـال حاضـر بـا توجـه بـه رشـد وسـایل نقلیـه و
کنـدی عملکرد شـاخصهای ایمنی ،مناسـب تریـن راه حل ایمنسـازی
پایـدار معابـر در راسـتای کاهـش تصادفـات و کنتـرل تلفات ناشـی از آن
اسـتفاده از ابزارهـای فیزیکـی طراحـی در سـطح معابـر میباشـد .در این
میـان آرامسـازی جریـان ترافیـک را میتـوان با مفهـوم اصلاح و بهبود
وضعیـت ترافیـک از طریـق کاهش سـرعت و تعداد وسـایل نقلیه تفسـیر
نمـود .بدیـن منظور ،ایجاد یک طـرح مدون و اسـتاندارد به منظور طراحی
محلهـای مناسـب جهت نصب سـرعتگیر ضـرورت دارد .معموال نصب
سـرعتگیرها و سرعتکاهها طبق اسـتانداردهای جهانی انجام نشده و باعث
ایجاد مشـکل برای شـهروندان ,سـاکنین ،شـهرداریها و همچنین سـایر
ارگانهـای خدمترسـان میگـردد .لـذا بـه طـور کلـی قوانیـن و ضوابط
نصـب سـرعتگیرها به صـورت ذیل قابل تعریف هسـتند.
خیابانهـا و مناطق مسـکونی ،بـه منظور نصب سـرعت گیرها محلهای
مناسبتری هستند.
سـرعتگیرها زمانـی مـورد اسـتفاده قـرار میگیرنـد کـه دیگـر ابزارهـای
کنترل سـرعت (مثـل تابلوها و عالیـم) ،عملکردی ناکارآمد داشتهباشـند.
ایـن ابـزار در خیابانهـای مسـکونی بـا تعـداد وسـیلهی نقلیـهی عبوری
کمتـر از  2500و بیشـتر از  1000دسـتگاه در روز ،عملکـرد مطلوبـی دارد.
سـرعتگیر در خیابانهایـی کـه یـک خـط عبـوری داشـته و تابلـوی
محدودیـت سـرعت  25مایـل برسـاعت ( 40کیلومتـر برسـاعت) بـر
روی آنهـا نصـب شـده باشـد ،قابـل بهرهبـرداری میباشـد .درحالیکـه
سـرعتکاهها در خیابانهایـی با حداکثر سـرعت مجاز  32مایل برسـاعت
( 50کیلومتـر بـر سـاعت ) نیـز قابـل احداث هسـتند.
در معابـری کـه شـیب آنهـا بیش از  8%اسـت ،سـرعتگیر و سـرعتکاه
نبایسـتی نصب شود.
پیادهسـازی سـرعتگیر در محلهایی که مسـیر عبور کامیـون ،کامیونت
یـا عمومیمیباشـند ،امکان ناپذیر اسـت.
در خیابانهایـی کـه مسـیر اصلـی رفـت وآمـد وسـایل نقلیـه اورژانسـی
هسـتند( ،بنابر تشخیص متخصصان) ایجاد سـرعتگیر توصیه نمیگردد.
سـرعتگیر در خیابانهایـی کـه محـل اسـتقرار نیروهـای پلیـس ،امـداد،
آتشنشـانی و نظیـر آن هسـتند ،غیـر قابـل پیـاده سـازی اسـت.
در خیابانهایـی کـه از طول ،عرض ،دید کافی و شـیب مناسـب برخوردار
نیسـتند ،بهتـر اسـت به منظـور تامیـن امنیت شـهروندان ،ایـن ابنیه فنی
ایجـاد نگردد.
موافقت کتبی  100%مالکین ( 1رای به ازای هر مالک) و  67%ساکنین (1رای
بـه ازای هـر واحد مسـکونی) در رابطه با خیابان مورد نظر ضروری اسـت.
قبـل از رسـیدن بـه محـل سـرعتگیرها بایسـتی عالیـم هشـدار دهنده
مطلـوب در محـل مناسـب قـرار گیرند.
اسـتفاده از سـرعتگیر در خیابانهـای بـن بسـت با طـول کمتـر از 800
فـوت (25متر) مجاز نیسـت.
طول خیابانی که سـرعتگیر بر روی آن واقع شـده است ،حداقل1.4مایل
( 2.25کیلومتر) است.
رعایـت قوانین فوق که براسـاس تجربـه و تحلیلهای علمیارایه شـدهاند،
منجـر میگـردد به اینکه مـکان مطلوب از نظـر فرایند طراحی اسـتاندارد
گردیـده و پیامدهـای مناسـبی بـا توجه به محصوالت بدسـت آمـده ارایه
شـوند .محقـق اسـت کـه در ایـن میـان ،تعییـن مـکان مناسـب نقشـی
پررنـگ ایفا نمـوده که براسـاس آن ،دادههای زمیـن مرجع مرتبط تحلیل
شـده و گزینههـای بالقـوهای بـرای احـداث کاهندههـای سـرعت فراهم
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میگردنـد .سـپس آلترناتیوهـای نهایی در یک سیسـتم جامـع و هدفمند
ارزیابـی گردیـده و تصمیـم مقتضـی در راسـتای تعیین بهتریـن مکانها
اخذ میگردد .سیسـتم اطالعات مکانی شـامل مجموعهای سـازمان یافته
از نرمافـزار ،سـختافزار ،نیـروی متخصـص و داده اسـت کـه چارچوبـی
انعطافپذیـر را بـرای تصمیمگیـری بهینهی مـکان سـرعتگیر در رخداد
تصـادف فراهـم میسـازد .پدیـده تصـادف یکـی از بحرانهـای پیش رو
در در جهـان ،بـه خصوص در کشـورهای در حال توسـعه ،میباشـد که از
جملـه رخدادهای صنعتی و تکنولوژیکی محسـوب شـده و هر سـاله جان
تعـداد زیـادی از افـراد در جوامـع مختلـف را میگیرد .بـرای کاهش اثرات
ایـن پدیـده از مدیریـت بحران ،به عنـوان علمیکه وقایـع و رخدادها را به
صورت سیسـتماتیک مشـاهده نمـوده و با تجزیـه و تحلیل آنهـا ابزاری
مناسـب بـه منظور امداد رسـانی سـریع و بهبـود اوضاع و پیشـگیری را در
اختیـار قـرار میدهـد ،میتـوان اسـتفاده نمـود .بـا توجه بـه اینکـه در اکثر
مواقـع بحرانهـا قابـل پیشـگیری نیسـتند ،لذا قابـل توجه اسـت که قبل
از وقـوع آن تمهیداتـی در نظـر گرفتـه شـده و تصمیمـات الزم به منظور
کاهـش اثرات آن در اسـرع وقـت اخذ میگردند .سیسـتم اطالعات مکانی
بـه عنـوان علمینوین ،در دسـترس مدیریت بحـران بوده و تـا حد زیادی
قابلیـت مدیریـت ،کنتـرل و پیـش بینـی نحـوه وقـوع حـوادث در مواقـع
حسـاس را دارد .در نتیجـه از اتلاف زمـان جلوگیری شـده و تا حد ممکن
از ضررهـای جانی انسـانها ممانعـت میگردد .پدیده تصادفـات به عنوان
یـک نـوع حادثه که فراوانی رخداد آن در شـبکه معابر باعـث وقوع بحران
میگـردد ،ایمنـی را تحـت تاثیر قـرار داده و نتایج زیانباری به همـراه دارد.
سـرعت وسـایل نقلیـه مهمتریـن عامـل در وقـوع تصادفات میباشـد که
بـا در نظـر گرفتـن کاهندههای سـرعت در مکان مناسـب کنترل شـده و
مخاطـرات ناشـی از آن تـا حـد قابل قبولـی کاهش مییابد .در مدلسـازی
و تصمیمگیـری بـر روی عوامـل دخیـل در مکان سـرعتگیرها ،الگوها و
روشهـای گوناگونـی به کار گرفته میشـوند که از جملـه آنها مدلهای
تصمیمگیـری چنـد شـاخصه میباشـد .تحلیل سلسـله مراتبی بـه عنوان
یکـی از انـواع روشهـای تصمیمگیـری چنـد شـاخصه ،قـادر اسـت کـه
بـه صـورت دو دویـی تاثیـر مکانـی متقابـل عوامـل را در نظـر گرفتـه و
ناسـازگاریهای موجـود را مشـخص نماید.
بـرای محاسـبه اوزان با توجه به اینکـه واحدهای ذهنی هر فرد تصمیمگیر
بـا دیگـری متفـاوت اسـت ،در یـک فضـای واحـد استانداردسـازی همـه
ترجیحـات ضـرورت دارد .یکـی از روشهای اسـتاندارد سـازی ترجیحات
تقسـیم هـر المـان به مجمـوع المانهاسـت کـه معمـوال در  AHPبرای
نرمـال کـردن اعداد جدولهای مقایسـهای اسـتفاده میشـود.
رابطه ()1
کـه در آن  rijمولفـهی نرمال شـده اسـت که جهت محاسـبه اوزان مورد
اسـتفاده قـرار میگیـرد .بـرای تعييـن وزن عناصـر تصميم نسـبت به هم
از طريـق مجموعـهاي از محاسـبات عـددي ،مجمـوع اعداد هر سـتون از
ماتريـس مقايسـات زوجـي محاسـبه شـده ،سـپس هـر عنصر سـتون بر
مجمـوع سـتون تقسـيم ميشـود .ميانگيـن اعـداد هـر سـطر از ماتريس
مقايسـات نرمـال شـده ميانگيـن وزن نسـبي عوامـل را ارایه ميكنـد .در
درخـت سلسـله مراتب بـه منظور رتبهبنـدي گزينههاي تصميم ،بايسـتي
وزن نسـبي هرعنصـر را در وزن عناصـر باالتـر ضـرب كرد تـا وزن نهايي
بدسـت آيـد .تقريبـ ًا تمامـي محاسـبات مربوط بـه فرايند تحليل سلسـله
مراتبـي براسـاس قضـاوت اوليـه تصميـم گيرنـده كـه در قالـب ماتريس
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مقايسـات زوجي ارایه ميشـود .لذا هر گونه خطا و ناسـازگاري در مقايسـه
و تعييـن اهميـت بيـن گزينهها و شـاخصها ،نتيجـه نهايـي را مخدوش
ميسـازد.
 -3ارزیابی عملکرد
پـس از بررسـیهای میدانـی و تحقیـق در مـورد شـرایط و امکانـات
موجـود در شـهرداری کاشـان ،دادههـای مکانی مورد نیـاز جهت مکانیابی
سـرعتگیرها مشـخص شـده و به همـراه اطالعات توصیفی بـه صورت
جدولـی یکپارچـه سـازی میگـردد .ایـن دادههـا در مقیـاس  1 :2000و
سیسـتم تصویـر  UTMذخیـره شـده و عملیـات زمیـن مرجع سـازی و
همسـان سـازی اسـتانداردهای دقـت بـر روی هریـک انجـام میگیـرد
(جـدول .)1
داده ها

مقیاس

سیستم
تصویر

سازمان ارایه کننده

محصول مورد نیاز

معابر

1 :2000

UTM

شهرداری

حد تاثیر معابر

کاربری
مناطق

1 :2000

UTM

بازدید میدانی از منطقه

حد تاثیر کاربریهای
مسکونی ،تجاری؛
رفاهی و غیره

میدانها 1 :2000

UTM

شهرداری

حد تاثیر میدانها

محل
عابرین 1 :2000
پیاده

UTM

بازدید میدانی از منطقه

حد تاثیر خط عابر

تقاطع
های 1 :2000
فاقد چراغ

UTM

بازدید میدانی از منطقه

حد تاثیر تقاطعهای
فاقد چراغ

جدول  -1عوامل و فاکتورهای تهیه شده مطابق با نیاز

بـا توجـه به جـدول  1و انجـام پردازشهایـی مانند تعیین فاصله ،بررسـی
توزیـع و تراکـم و آمارگیـری از مشـخصات الزم ،الیههـای حـد تاثیـر به
صـورت زیر ایجاد شـدند.
تعریـف موقعیـت مکانـی مراکـز مسـکونی ،تجـاری و درمانی-رفاهـی و
غیـره و تحلیـل اطالعـات توصیفی منتسـب بـه هر الیـه ماننـد :آدرس،
مالکیـت ،شـماره تلفـن ،کد پسـتی ،نـوع کاربـری اراضی.
مدلسـازی فاصلـه از شـبکه معابـر بـا توجـه بـه مشـخصات متصـل بـه
هـر یـک ،نظیـر :حجـم ترافیـک ،محدودیت سـرعت در راه ،مشـخصات
هندسـی ،مـدت زمان مسـیر رفـت و برگشـت خودروها ،یک طرفـه یا دو
طرفـه بـودن خیابـان ها ،طـول معابر و طبقه بنـدی معابر (اصلـی ،فرعی،
کوچههـا و بـن بسـت ها).
تحلیـل توپولوژیـک عـوارض نقطـهای ماننـد :تقاطعهـای چـراغ دار
فرماندهـی و چهـار راههـای فاقـد چـراغ ،خطـوط عابر پیـاده و نظیـر آن.
در ادامـه بـا در نظـر گرفتن کاربری هر یک از مناطـق به صورت الیههای
مکانـی مجـزا ،حـد تاثیـر هـر نـوع کاربـری مـورد ارزیابـی قـرار گرفته و
مقـداری بـه هر محـدوده از جـواب تعلق میگیـرد .الیههای آمادهسـازی
شـده در محـدوده مرزی (حـد تاثیر معابـر) ،به صورت ماتریسـهایی مجزا
(باانـدازه سـلولهای مرتبط با سـطح جزئیات مکانـی مورد نیاز) ،با سـاختار
رسـتری ذخیره سـازی میشـوند .سـپس مطابق با ارزش و اهمیت مرتبط
بـا هـر عدد در هـر ماتریس ،نظرات کارشناسـی اعمـال شـده و در بازهای
عـددی بیمقیـاس میگردنـد .در این مرحلـه که به نام طبقـه بندی مجدد
معـروف اسـت ،هـر المـان سـلولی بـا عددی بیـن یک تـا  10که نشـان

دهنـده مطلوبیـت آن عامـل در مـکان سـرعت گیـر اسـت ،مقداردهی میگـردد .این بازه براسـاس توانائی مقایسـات و تفسیرانسـان از هر عامـل (تا 10
عـدد) و سـطح جزئیات تغییـرات مطلوب ،معرفـی میگردد.

شکل  -1نمونهای از دادههای آمادهسازی شده با روش بیمقیاسسازی

در مرحلـه بعـد ،الیههـای آمادهسـازی شـده بـا اسـتفاده از عملگرهـای
ریاضـی و پارامتـر وزن هر یک در مکانیابی سـرعت گیر تلفیق میشـوند.
نتایـج حاصـل از نظـرات کارشناسـی و ماتریـس مقایسـه زوجـی ،نشـان
میدهند که مناطق آموزشـی بیشـترین سـهم و تجهیزات شهری کمترین
اهمیـت را در فراینـد تلفیقی خواهند داشـت .هر یک از اوزان بدسـت آمده
به صورت یک اسـکالر ،در ماتریس اعداد اسـتاندارد منتسـب به هر عامل
مکانی ضرب شـده و الیههای ماتریسـی وزن دار بیمقیاس شـده حاصل
میگردنـد .در نهایـت هر یـک از ماتریسـهای وزن دار بیمقیاس شـده ،به
کمـک عملگـر ریاضـی جمـع( ،به صـورت درایـه بـه درایه) تلفیق شـده
و ماتریـس نهایـی هـدف را بـه وجـود میاورنـد .در ماتریـس هـدف اعداد
بزرگتـر نشـانگرمکانهـای مطلوبتر برای نصب سـرعتگیرها هسـتند .به
منظـور محـدود تر نمودن فضای جسـتجو ،یک بـازهی مطلوبیت (با توجه
بـه حداکثـر مقادیر بدسـت آمـده) تعریف شـده و  19منطقـه بالقوه جهت
نصب سـرعت گیـر تعیین گردید( شـکل  2و جـدول .)2
پ

شکل -2مکانهای اولیه به منظور نصب سرعت گیرها

شـکل  -2الـف بیانگـر اهمیـت هـر منطقـه جهـت نصـب کاهندههـای
سـرعت میباشـد کـه بـا توجه به مقدار بدسـت آمـده از نتایـج تحلیلی به
محدودههایـی بـا درجـه اهمیت کم (با رنگ قرمز مشـخص شـده اسـت)

و بخشهایـی بـا درجـه اهمیـت خیلـی زیـاد (بـا رنـگ سـبز نشـان داده
شـده) طبقه بندی شـده اسـت .این مناطق اکثرا در قسـمتهای مسـکونی
شـهر واقـع شـدهاند کـه در نتیجـه آن مبحث کنتـرل سـرعت از ضرورت
بیشـتری برخـوردار خواهـد بـود .در شـکل -2ب محلهـای مناسـب بـه
منظـور انتخاب مکان کاهندههای سـرعت بـه همراهکاربریهـای اطراف،
مشـخص شـدهاند .لـذا تعداد  19عـدد از انـواع کنترل کنندههای سـرعت
بـرای ایـن منطقـه در نظر گرفته میشـود .ایـن تعداد براسـاس معیارهای
مدیریـت بحـران و کنتـرل سـرعت معابـر انتخـاب شـده و ارتبـاط آنها
بـامکانهـای پر اهمیـت ماننـد :مناطـق آموزشـی ،تقاطعات فاقـد چراغ
فرماندهـی و محدودههـای پـر رفت و آمد مشـخص میگـردد .با توجه به
اینکـه بهتر اسـت سـرعتگیرها ،در خیابانهایـی که در بین مرز مشـترک
مناطق آموزشـی و مسـکونی هسـتند ،نصب گردند ،این مسـاله به عنوان
یـک پارامتـر مهـم در ارزیابـی نتایج نظر گرفته شـده اسـت .بدین ترتیب
از نصـب تعـداد نامتناسـب سـرعتگیر ،در مناطقی که (به جهـت جانمایی
ناصحیـح) نیاز به کنترل سـرعت دارند ،پیشـگیری میشـود .همچنین در
این فرایند سـعی شـده اسـت که به منظور افزایش ضریب ایمنی و بهبود
عملکرد خودروهای اورژانسـی ،تا حد امکان از پیاده سـازی سـرعتگیرها
در خیابانهـای منتهـی به مناطـق درمانی جلوگیری شـود.
-4نتایج
هوشمندسـازی مکان سـرعتگیرها به همـراه اسـتفاده از مصالح مرغوب
(بـه جـای مـواد آسـفالتی معمولـی) ،علاوه بر کاهـش سـرعت خودروها
و کـم کـردن تعـداد تصادفات ،نقـش مهمـیدر مدیریت بحران داشـته و
جـان و مـال انسـانها را از مخاطرات ناشـی از این رخـداد حفظ مینماید.
کنتـرل کنندههـای سـرعت از نظـر نحـوه عملکـرد بـه چنـد نـوع اصلی
شـامل :هیدرولیکـی زیـر زمینـی ،آفالیـن ،مقطعـی و انعطاف پذیـر قابل
تقسـیم هسـتند .اسـتفاده از انـواع مذکور مسـتلزم بـه کارگیری سیسـتم
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 اتصال به محل، کنتـرل مکان سـرعتگیرها:اطالعـات مکانـی به منظور
تابلوهای هوشـمند ترافیکی و اطالع رسـانی به راننـدگان در حین کاهش
، لـذا با هـدف افزایـش ایمنی معابـر در حین وقـوع بحران.سـرعت اسـت
 وضعیت، تاثیر معابـر:در محـدوده مطالعاتـی شـهر کاشـان عواملی نظیـر
، موقعیـت کاربریها، محـل تقاطعهای فاقـد چـراغ،خطـوط عابـر پیـاده
 بـا ادغام الیههای. در نظر گرفته شـدند،وضعیـت گسـلها و تاثیر میادین
 نقطه به عنوان19 ،آمادهسـازی شـده در محیط سیسـتم اطالعات مکانی
. به منظـور نصب سـرعت گیرها پیشـنهاد داده شـدند،محلهـای بالقـوه
نتایـج حاصلـه حاکـی از آن اسـت که نصب سـرعتگیرهای پیشـنهادی
:نقـش موثـری را در کاهـش اثرات ناشـی از ترمزهای ناگهانـی که باعث
 افزایش سـوخت مصرفی و انتشـار، نقص فنـی در خودرو،ایجـاد تصـادف
 همچنیـن. خواهـد داشـت،آالیندههـای مضـر در شـهر کاشـان میشـود
 برای نصب سـرعتگیرهایی کـه در مقاطعGIS اسـتفاده از قابلیتهـای
 در مناطق آموزشـی،زمانـی خـاص فعال بوده و سـرعت را کنترل میکنند
.توصیـه میگردد
منابع

سومين همايش انرژي باد و خورشيد

تاریخهای مهم
1392/11/1 :مهلت ارسال اصل مقاله
1392/11/10 :مهلت ثبت نام
1392  اسفند1 :تاريخ برگزاري
محورهاي همايش
چالشهاي توسعه انرژي باد و خورشيد در ايران
شيوههاي مختلف استحصال انرژي باد و خورشيد از گذشته تاكنون
چشم انداز فني و اقتصادي انرژي باد و خورشيد در ايران و جهان
جايگاه انرژي باد و خورشيد در منطقه
...و
اطالعات تماس با دبیرخانه
09197556424 - 02188671676 :تلفن دبيرخانه
02188671680 :فکس دبيرخانه
wind1390@gmail.com
http://www.windconf.ir

Aslan, S. , Karcioglu, O. , Katirci, Y. , Kandiş, H. , Ezirmik, N. , Bilir, O. ,
(2005). Speed bump–induced spinal column injury. The American Journal
of Emergency Medicine, Volume 23, Issue 4, pp: 563-564.
Behzad, M. , Hodaei, M. , Alimohammadi, I. , (2007). Experimental and
numerical investigation of the effect of a speed bump on car noise emission
level. Applied Acoustics. 68 pp: 1346–1356.
Beynon,M. J. , (2005). Understanding local ignorance and non-specificity
within the DS/AHP method of multi-criteria decision making. European
Journal of Operational Research. 163 pp: 403–417.
Cheng, E. W. L. , Li, h. , Yu, L. , (2007). A GIS approach to shopping mall
location selection. Building and Environment. 42 pp: 884–892.
Cottrell, W. D. ,Kim, N. , Martin, P. Perrin Jr, T. , H. J. , (2006). Effectiveness of traffic management in Salt Lake City, Utah. Journal of Safety
Research. 37 pp: 27-41.
Dixon, M. A. , Aivarez, J. A. , Rodriguez, J. ,Jacko, J. A. , (1997). The effect
of speed reducing peripherals on motorists behavior at pedestriang crossings. Computers ind. Engng. 33 pp: 205-208
Dong, Y. , Zhang, G. , Hong, W. Ch. , Xu, Y. , (2010). Consensus models
for AHP group decision making under row geometric mean prioritization
method. Decision Support Systems. 49 pp: 281–289.
García-Palomares, J. C. ,Gutiérrez, J. , Latorre, M. , (2012). Optimizing
the location of stations in bike-sharing programs: A GIS approach. Applied
Geography. 35 pp: 235-246.
Johansson , Ch. , Rosander, P. ,Leden, L. , (2011). Distance between speed
humps and pedestrian crossings: Does it matter?. Accident Analysis and
Prevention, 43 pp: 1846–1851.
Mamat, N. J. Z. , Daniel, J. K. , (2007). Statistical analyses on time complexity and rank consistency between singular value decomposition and
the duality approach in AHP: A case study of faculty member selection.
Mathematical and Computer Modelling. 46 pp: 1099–1106.
Ocalir, E. V. ,Ercoskun, O. Y. , Tur, R. , (2010). An integrated model of GIS
and fuzzy logic (FMOTS) for location decisions of taxicab stands. Expert
Systems with Applications. 37 pp: 4892–4901.
Pua , M. ,Angius, S. , (2000). Do speed bumps really decrease traffic
speed?An Italian experience. Accident Analysis and Prevention, 33 pp:
585 – 597.
Vidal, L. A. , Marle, F. , Bocquet, J. C. , (2011). Using a Delphi process
and the Analytic Hierarchy Process (AHP) to evaluate the complexity of
projects. Expert Systems with Applications. 38 pp: 5388–5405.

140

| مقالـه | عمــومی

آشنایی با حمالت
فارمینگ ()pharming
و ويروسها

اميـر طالبيـان| مسـوول حـوزه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات
سـازمان نظـام مهندسـي سـاختمان خراسـان رضـوي
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مقدمه
تهدیدهـای جدیـدی کـه هویـت و اطالعـات کاربـر را هـدف قـرار
دادهانـد،رویکردهـای جدیـد امنیتـی را طلـب میکنـد.
امـروزه ،حملات  phishingسـاده تـر و کـم خطرتـر از تهدیدهای
آنالینی که در حال تجربه شـدن هسـتند ،به نظر میرسـند .حمالت
 phishingبه آسـانی شـناخته میشـوند و میتوان به سـرعت آنها
را از کارانداخـت .جرایـم سـازمان یافته از این حد گذشـته و پیچیدگی
آنهـا به طرز چشـم گیـری افزایـش یافته اسـت .امـروزه ،کاربران با
اشـکال موذیانه تری از حمله مواجه میشـوند و کشـف و مقابله علیه
آنها بسـیار مشـکل تر است.
گونهای جدید از حمله
ایـن گونـه جدیـد حملـه بهعنـوان  pharmingشـناخته میشـود.
 pharmingبجـای اینکـه کاربر را گول بزند تـا به یک ایمیل تقلبی
پاسـخ دهد تا او را به یک وب سـایت جعلی هدایت کند ،برای فریب
دادن کاربـر برای تسـلیم هویـت و اطالعات حساسـش ،از روشهای
زیرکانـه تـری اسـتفاده میکنـد .ایـن حملات از اسـبهای (تـروا
تروجـان) بـرای نصـب برنامههـای کلیدخـوان و برنامههـای هدایت
کننـده اسـتفاده میکنند تـا به یک نفوذگـر اجازه دهنـد کلمات عبور
و شـماره کارتهای اعتباری را بدسـت آورد ،بدون اینکه کاربر مجبور
بـه انجـام کاری غیرعادی باشـد .در اینجا دو مثـال از نحوه این حمله
آورده شـده است:
 -۱کاربـر یـک ایمیـل ظاهـراً صحیح را بـاز میکند که او را تشـویق
میکنـد تـا فایـل الحاقـی بـه ایمیـل را باز کنـد .ایـن فایـل الحاقی

بهصـورت مخفیانـه یک «کلیدخـوان» (برنامهای اسـت کـه کلیدهایی را
که توسـط کاربـر زده میشـود ،ثبت میکنـد) نصب میکنـد .هنگامیکه
کاربـر بـه بانـک آنالیـن خـود سـر میزنـد ،کلیدخـوان این را تشـخیص
میدهـد و ورودیهـای صفحه کلید کاربر را هنگامیکه وی اسـم و کلمه
عبـور را تایـپ میکنـد ،ثبت میکند .سـپس ایـن اطالعات بـرای نفوذگر
ارسـال میشـود تا برای دسترسـی به حسـاب کاربر اسـتفاده شـود.

 -۲یـک کاربـر ممکـن اسـت بـا دانلـود کـردن یـک فایـل یـا مشـاهده
یـک وب سـایت کـه حـاوی  ActiveX controlاسـت ،سـهواً یـک
«هدایـت کننـده» ( )redirectorرا روی سیسـتم خـود نصـب کنـد .این
کار باعـث میشـود که فایلهـای موجود در سیسـتم دچار تغییراتی شـود
و هنگامیکـه کاربـر بـه بانـک آنالیـن خـود سـر میزنـد ،به وب سـایت
نفوذگـر هدایت شـود .این عمـل میتواند با مسـموم کردن سـرور DNS
انجـام گیـرد که بـرای آدرس بانک آنالین کاربر IP ،وب سـایت نفوذگر را
میفرسـتد .حملات پیچیـده تـر میتوانند ارتبـاط را با بانک کاربـر برقرار
کننـد و هنگامیکـه پروسـه در حـال انجـام اسـت ،ترافیک عبـوری بین
کاربر و بانک (شـامل کلمات عبور و اطالعات شـخصی) را مشـاهده کنند.
در اصـل نفوذگـر خـود را بیـن کاربـران و بانک قـرار میدهد.

چه میتوان کرد؟
از نظــر تاریخــی ،رویکــرد امنیتــی کــه بــرای ایــن نــوع از حمــات بــکار
گرفتــه شــده اســت ،مشــابه مفهــوم گارد مــرزی ()Boarder Guard
بــوده اســت .ورود مــوارد زیــان رســان را بــه کامپیوتــر متوقــف کنیــد و
جلــوی کاربــر را از رفتــن بــهمکانهــای بــد بگیریــد .ابزارهایــی ماننــد
آنتــی ویــروس ،ضدجاســوس ،فایروالهــا و تشــخیص دهنــدگان نفــوذ،
همگــی چنیــن رویکــردی دارنــد .بــه هرحــال ،همچنانکــه حمــات بــه
رشــد خــود ادامــه میدهنــد و پیچیــده تــر میشــوند ،نمیتــوان از
احتمــال نصــب شــدن موفقیــت آمیــز یــک کلیدخــوان یــا هدایــت کننده
علیرغــم ایــن گاردهــای مــرزی ،غافــل مانــد.

برای سـروکار داشـتن با ایـن احتمال ،رویکـرد متفاوت دیگری مـورد نیاز
اسـت .علاوه بـر ابزارهایـی کـه ذکـر آنها رفـت ،نیاز اسـت کـه هویت
و اطالعـات کاربـران توسـط محافـظ شـخصی ( )body guardمراقبت
شـود .یعنـی ،نیـاز اسـت کـه هویـت و اطالعـات شـخص بـدون در نظر
گرفتـن نـوع حملـه و جایـی که اطالعـات کاربر بـه آنجا مـیرود ،همواره
امـن باقـی بماند .ایـن نوع امنیـت قابلیتهـای محافظ شـخصی را برای
هویـت کاربـر ایجـاد میکنـد و اهمیتـی نـدارد کـه اطالعـات کاربـر بـه
کجـا فرسـتاده میشـود و کلیدخوان نصب شـده اسـت و یا اینکـه نفوذگر
میتوانـد ترافیـک اینترنـت را نظـارت کند.
دو قابلیـت امنیتـی وجـود دارد کـه میتوانـد توانایی این محافظ شـخصی
را پیـاده کنـد .اولـی تصدیـق هویـت قـوی ()strong authentication
اسـت .امـروزه ،کاربـران عموم ًا بـرای محافظت از هویتشـان به یک کلمه
عبـور اطمینـان میکننـد ،امـا احتمـال زیـادی وجـود دارد که کلمـه عبور
توسـط کسـی که نظاره گر  loginاسـت ،دزدیده شـود .داشتن یک عامل
اضافـی بـرای تصدیـق هویـت ،یعنـی چیـزی کـه کاربـر بایـد بهصورت
فیزیکـی داشـته باشـد علاوه بر آنچه کـه میدانـد ،میتواند یـک هویت
آنالیـن را در برابـر حمله محافظت کند .این کار قابل مقایسـه با چگونگی
تأییـد هویـت کاربران در ماشـینهای خودپـرداز بانک اسـت .کاربران هم
کارت بانکـی دارنـد و هـم  PINرا میداننـد .بـا تصدیق هویـت قوی ،اگر
کلیدخـوان هـم نصـب شـده باشـد ،میتوانـد تنهـا کلمـه عبـور را بگیرد
و نـه عامـل فیزیکـی اسـتفاده شـده در پروسـه تصدیـق هویـت را .کلمه
عبـور بـه تنهایـی و بدون فاکتـور فیزیکـی نمیتواند توسـط نفوذگر برای
دسترسـی بـه حسـاب کاربر مورد اسـتفاده قـرار گیـرد .توانایی مهـم دوم
رمزنـگاری مـداوم اسـت .امـروزه )Secure Socket Layer SSL( ،از
اطالعـات ارسـال شـده توسـط کاربـران بهگونـهای محافظـت میکنـد
کـه انـگار تنهـا به سـرور هـدف ارسـال میشـوند .بـرای مثـال ،اگر یک
کاربـر کلمـه عبـور خـود را وارد کنـد ،بهراحتـی تـا زمـان رسـیدن به وب
سـرور در طـرف دیگـر ،قابل مشـاهده اسـت .در مورد یک حملـه هدایت
کننـده ،ارتبـاط امن در سـایت نفوذگـر پایان میپذیـرد و قبـل از اینکه به
سـازمان آنالیـن قانونی ارسـال شـود ،دیتای کاربـر در معرض افشـاء قرار
میگیـرد .رمزنگاری مسـتمر میتوانـد از دیتا ،بـدون در نظر گرفتن امنیت
ارتبـاط ،محافظـت کند .ورودیهای کاربر قبـل از ترک کامپیوتر کاربر رمز
میشـوند و میتوانند تنها توسـط سـازمان قانونی که به سـرورهای طرف
دیگر دسترسـی دارد ،رمزگشـایی شـوند .حتی اگر دیتا به این سـرور نرسد،
رمزشـده باقـی خواهـد ماند و بـرای یک نفوذگر قابل اسـتفاده نیسـت.
این دو قابلیت به همراه هم ،میتوانند نقش محافظ شخصی
را برای محافظت از هویت و اطالعات کاربر در دنیای
خصمانه! اینترنت ایفا کنند.
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توجهی را آشـکار میسـازد که بد نیسـت نگاهی به آنها داشـته باشـیم.
اسـتفاده از رمزهـای عبـور در چنـد حسـاب کاربـری :کاربران یـک عادت
بسـیار بـد دارنـد! تعـداد بسـیار زیادی از ایـن افـراد از یک رمز عبـور برای
حسـابهای مختلـف و متعـددی بهـره میگیرنـد .ایـن عادت شـاید سـر
منشـأ تسـهیل در حفـظ کـردن رمزهـای عبـور را در خـود ببیند ،امـا اگر
بـرای پسـورد حسـاب جیمیل ،الیـو ،یاهو میـل ،پی پل و بسـیاری دیگر
از سـرویسها از یـک رمـز عبـور اسـتفاده کنیـد ،خودتـان کار هکرهـا را
راحتتـر کردهایـد.
بررسی دنیای واقعی
چنـد انتخـاب وجـود دارند که میتواننـد امنیت محافظ شـخصی را فراهم
کننـد اما بایـد با اسـتفاده از نیازهای دنیـای واقعی اینترنت ارزیابی شـوند.
چنانچـه کاربـر بـا یک تکنولـوژی احسـاس راحتـی نکنـد ،آن را نخواهد
پذیرفـت .اگـر تکنولـوژی خیلی گران باشـد ،نه بـرای کاربـر انتهایی قابل
تهیـه خواهـد بود و نه بـرای سـازمان مربوطه.
چندیـن عامـل وجـود دارد کـه باید به هنگام تشـویق کاربـران به پذیرش
تکنولـوژی مورد نظـر مورد توجه قـرار گیرند:
نـرم افـزار کالینـت هـر نیـازی بـه دانلـود و نصب نـرم افزار بـه عنوان
یـک مانع اسـت...
واسـط نـرم افـزار خطـرات و پیچیدگـی کـه کاربـر بـرای پیاده سـازی
تجربـه میکنـد...
راحتـی اسـتفاده مخصوصـ ًا بـرای تصدیـق هویـت دو عاملـه! ،راحتـی
اسـتفاده شـامل قابلیت حمل ،دوام اسـت .سـهولت کار با واسـط کاربر نیز
مـورد توجـه جدی اسـت.
مشـخص ًا زمانـی کـه از این نوع فنـاوری با مقیـاس باال بکارگرفته شـود،
هزینـه این رویکـرد میتواند در امکانپذیری آن موثر باشـد .اگر هزینه کل
سیسـتم خیلـی باال باشـد ،سـازمانها بـرای برقـراری این امنیـت اضافی
بـرای یـک مورد تجـاری مـورد قبول ،نیـاز به مطالبـات مالـی از کاربران
دارنـد .در ایـن مـوارد کاربـران به راحتـی راضی بـه پرداختهـای اضافی
بـرای برقـراری این امنیت بیشـتر نمیشـوند.
بـه ایـن منظـور تکنولوژیهـای محافـظ شـخصی بایـد سـطح باالیی از
امنیت را درحالیکه هزینه کمیدر بردارند و برای اسـتفاده آسـان هسـتند،
فراهـم کنند.
چگونه یک رمز عبور خوب داشته باشیم؟
پایـگاه اطلاع رسـانی پلیس فتا :مـا هر روزه بـرای ورود به انواع و اقسـام
حسـابهای کاربـری از رمزهـای مختلفـی اسـتفاده میکنیم .ایـن رمزها
از ترکیبـات مختلفـی بـرای ما شـکل گرفتهاند که بـه احتمال زیـاد یادآور
نکتـه ،مکان ،شـخص یا رویدادی هسـتند .معمو ًال برای اینکـه این رمزها
هـم بـه راحتـی حـدس زده نشـوند نیـز آنها را بـا اعـداد یـا کاراکترهای
دیگـری ترکیـب میکنیم .امـا واقعـ ًا پرکاربردتریـن رمزها کدام هسـتند؟
کدام  4رقم بیشـترین پین کدهای دسـتگاههای خودپرداز یا سیسـتمهای
 4رقمـیرا تشـکیل میدهند؟
در سـال  ،2011تعداد  37000نفر از کاربران سـونی ،حسـابهای اینترنتی
شـان هـک شـد و اطالعات آنهـا توسـط  LulzSecدر اینترنت منتشـر
شـد .ایـن اتفـاق در سـال  2010بـرای  180000نفـر از اعضـای سـایت
 Gwaker Mediaرخ داد و اطالعـات آنهـا نیـز لـو رفـت .اما مطالعاتی
کـه بـر روی ایـن پسـوردهای لـو رفته انجـام گرفته اسـت ،نـکات جالب
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از مطالعـه رمزهـای بـه دسـت آمده چـه نتایجـی حاصل
شـده است؟
رمزهایـی کـه از کلمـات سـاده اسـتفاده میکننـد :شـاید بـاور نکنیـد یـا
حداقـل اینکـه بـاور آن برایتـان سـخت باشـد ،امـا  %99از رمزهـای عبور
حسـابهای سـونی همگـی از کلمـات سـاده و یا بـا مفهوم بهـره گرفته
بودنـد .ایـن کلمـات بـه طـور مثـال شـامل summer ,abc123اسـت.
رمزهـای عبـوری که بـه صـورت  alpha numericهسـتند بـه راحتی
توسـط برنامههایـی کـه رمزها را حدس میزنند قابل شناسـایی و کشـف
هستند .
متفاوت و عجیب باشـید :هکرها برای اینکه بتوانند رمزهای عبور شـما را
حـدس بزننـد معمـو ًال از یک دیکشـنری مخصوص اسـتفاده میکنند که
در واقـع انبـارهای اسـت از کلمـات .بسـیار عجیب بـود امـا  %60رمزهای
عبـوری کـه از  37000رمـز لـو رفتـه همگـی در این دیکشـنریها وجود
داشـتند .ایـن نشـان میدهـد کـه کاربـران از رمزهای سـاده و بـا مفهوم
اسـتفاده میکننـد که امـکان حـدس زدن آنها وجـود دارد.
کاربـران در انتخـاب رمـز عبـور سـخت تنبـل هسـتند :مطالعـات نشـان
میدهـد کـه کاربـران در اسـتفاده از کاراکترهـای! + [ $ # @ ^ %
در رمزهـای عبـور بسـیار تنبـل هسـتند و معمـو ًال رمزهایـی بیـن  6تا 8
کاراکتـری انتخـاب میکننـد .با ایـن اوصاف شـما هکرها را بـه میهمانی
ویـژهای دعـوت میکنیـد.
داستان پین کدها و رمزهای عددی چیست؟
رمزهـای عـددی بـرای اسـتفاده در دسـتگاههایی ماننـد ATMهـا کـه
معمـو ًال  4رقمیهسـتند هـم ماجـرای جالبـی دارنـد .طبـق مطالعاتی که
 DataGeneticsبـر روی ایـن رمزها انجام داده اسـت نشـان میدهد که
اوضـاع در ایـن بخـش هم چنـدان دلخـواه نبود!
از میـان  10000حالتـی کـه بـرای رمزهـای  4رقمیوجـود دارد فکـر
میکنیـد کدامیـک از ایـن حالتهـا بیشـترین طرفـدار را داشـته اسـت؟
احتما ًال حدسـتان درسـت اسـت .حالت « »1234با نزدیک به  %11حضور
در ایـن حالتها بیشـترین رمز مورد اسـتفاده بوده اسـت! مقـام دوم به %6
بـه عـدد « »1111و مقـام سـوم نیز بـا نزدیک بـه  %2به عـدد «»0000
اختصـاص پیدا کرده اسـت.
در این بررسـیها 20 ،پسـوردی که بیشـترین حالت را در اسـتفاده شـدن
داشـتهاند ،حـدود  %27از تمـام حالتهـای موجـود را پوشـش دادهاند.
اما چگونه میتوان رمزهای بهتر و قویتری داشت؟
 .1پسـورد خـود را بـا حـروف اول کلمـات یـک جمله یا متنی که دوسـت
داریـد آغـاز کنید .به طـور مثال:
Can't See the Forest Through the Trees: cstfttt
If the Shoe Fits, Wear It: itsfwi

 .2پســوردها را طوالنیتــر کنیــد .معمــو ًال رمزهــای عبــور  6تــا 8
کاراکتــری بــرای حــدس زده شــدن جــزو رمزهــای راحــت بــه حســاب
میآینــد .میتوانیــد بخــش اول را بــا یــک کلمــه کــه مفهــوم بیشــتری
برایتــان دارد بــه هــم بچســبانید و طوالنیتــر کنیــد.
cstftttGmail
puosuVista
itsfwiEpinions

 .3رمــز عبورتــان را بــا کمیدس ـتکاری پیچیــده تــر کنیــد .بــه طــور
مثــال یکــی از حــروف آن را بــا یــک کاراکتــر غیــری حرفی-عــددی
عــوض کنیــد.
CstftttGm@il
Puo5uVista
1tsfwiEpinions

 .4از همــه ایــن مــوارد مهمتــر ،عــوض کــردن دورهای رمزهــای
خودتــان اســت .شــما بایــد در یــک بــازه زمانــی خــاص تمــام رمزهــای
خودتــان را عــوض کنیــد .در غیــر ایــن صــورت بــاز هــم امــکان حــدس
زدن رمزتــان را بــه هکرهــای عزیــز دادهایــد!
تعریف ویروس
ویــروس ،یــک نــوع از بدافــزار اســت کــه وقتــی اجــرا میشــود ،تــاش
میکنــد خــودش را در یــک کــد اجرایــی دیگــر کپیکنــد .وقتــی موفــق
بــه انجــام ایــن کار شــد ،کــد جدیــد ،آلــوده نامیــده میشــود .کــد آلــوده،
وقتــی اجــرا شــود ،بــه نوبـهی خــود کــد دیگــری را میتوانــد آلــوده کند.
ایــن عمــل تولیــد مثــل یــا کپیســازی از خود بــر روی یــک کــد اجرایی
موجــود ،ویژگــی کلیــدی در تعریــف یــک ویــروس اســت .معمــو ًال
کاربــران کامپیوتــر بهویــژه آنهایــی کــه اطالعــات تخصصــی کمتــری
دربــاره کامپیوتــر دارنــد ،ویروسهــا را برنامههایــی هوشــمند و خطرنــاک
میداننــد کــه خــود بــه خــود اجــرا و تکثیــر شــده و اثــرات تخریبــی
زیــادی دارنــد کــه باعــث از دســت رفتــن اطالعــات و گاه خــراب شــدن
کامپیوتــر میگردنــد در حالیکــه طبــق آمــار تنهــا پنــج درصــد ویروسها
دارای اثــرات تخریبــی بــوده و بقیــه صرف ـ ًا تکثیــر میشــوند .بنابرایــن
یــک ویــروس رایانــهای را میتــوان برنامــهای تعریــف نمــود کــه
میتوانــد خــودش را بــا اســتفاده از یــک میزبــان تکثیــر نمایــد .بنابرایــن
تعریــف اگــر برنامـهای وجــود داشــته باشــد کــه دارای اثــرات تخریبــی
باشــد ولــی امــکان تکثیــر نداشــته باشــد ،نمیتــوان آنــرا ویــروس نامیــد
بنابرایــن ویروسهــای رایانـهای از جنــس برنامههــای معمولــی هســتند
کــه توســط ویروسنویســان نوشــته شــده و ســپس بــه طــور ناگهانــی
توســط یــک فایــل اجرایــی و یــا جــا گرفتــن در ناحیه سیستمیدیســک،
فایلهــا و یــا کامپیوترهــای دیگــر را آلــوده میکننــد .در ایــن حــال پــس
از اجــرای فایــل آلــوده بــه ویــروس و یا دسترســی بــه یک دیســک آلوده
توســط کاربــر دوم ،ویــروس بــه صــورت مخفــی نســخهای از خــودش را
تولیــد کــرده و بــه برنامههــای دیگــر میچســباند و بــه ایــن ترتیــب
داســتان زندگــی ویــروس آغــاز میشــود و هــر یــک از برنامههــا و یــا
دیســکهای حــاوی ویــروس ،پــس از انتقــال بــه کامپیوترهــای دیگــر
باعــث تکثیــر نســخههایی از ویــروس و آلــوده شــدن دیگــر فایلهــا
و دیســکها میشــوند .لــذا پــس ازانــدک زمانــی در کامپیوترهــای
موجــود در یــک کشــور و یــا حتــی در سراســر دنیــا منتشــر میشــوند.
از آنجــا کــه ویروسهــا بــه طــور مخفیانــه عمــل میکننــد ،تــا زمانــی
کــه کشــف نشــده و امــکان پاکســازی آنهــا فراهــم نگردیــده باشــد،

برنامههــای بســیاری را آلــوده میکننــد و از ایــن رو یافتــن ســازنده و یــا
منشــاء اصلــی ویــروس مشــکل اســت.
تاریخچه
اولیــن تحقیــق واقعــی علمــیو آکادمیــک بــر روی ویروسهــا
توســط فــرد کوهــن در ســال  ،1983بــا نــام ویــروس کــه توســط لِــن
گاهــی از کوهــن بــه عنــوان
آدلمــن ابــداع شــده بــود ،انجــام شــد.
ً
«پــدر ویروسهــای کامپیوتــری» نــام بــرده میشــود ،امــا واقعــ ًا
ویروسهایــی بودنــد کــه قبــل از شــروع تحقیقــات او تولیــد شــده بودند.
ویــروس  Elk Clonerنوشــته شــده توســط ریــچ اســکرنتا در 1982
در گــردش بــود و ویروسهــای تولیــد شــده توســط جــو دلینگــر نیــز
بیــن ســالهای  1981تــا  1983ســاخته شــده بودنــد؛ کــه همــه آنهــا
بــرای پلتفرمهــای  Apple IIبودنــد .برخــی منابــع یــک نقــص فنــی در
 Arpanetرا در  1980بــه عنــوان اولیــن ویــروس ذکــر میکننــد ،امــا
آن فقــط یــک کــد قانونــی و مجــاز بــود کــه اشــتباه کار میکــرد و تنهــا
مســألهای کــه ایجــاد میکــرد ایــن بــود کــه دادههــا را در بســتههای
شــبکه پخــش میکــرد .ویروسهــای گریگــوری بنفــورد ،تنهــا بــه
داســتانهای علمــیاش ختــم نشــد .او در  1969ویروسهــای غیــر
مخــرباش را در جایــی کــه امــروزه «آزمایشــگاه ملــی لی ِورمــور الرنس»
خوانــده میشــود و در  Arpanetاولیــه تولیــد و منتشــر کــرد.
میزبان ویروس
ویـروس هم ماننـد هر برنامه کامپیوتـری نیاز به محلی بـرای ذخیره خود
دارد .منتهـی ایـن محـل باید به گونهای باشـد که ویروسهـا را به وصول
اهـداف خـود نزدیکتر کند .همانگونه که قب ً
ال ذکر شـد اکثـر ویروسها به
طـور انـگلوار بـه فایلهـای اجرایی میچسـبند و آنها را آلـوده میکنند.
اصـو ًال میتـوان فایلهـا را بـه دو گونه کلـی «اجرایـی» و «غیراجرایی»
تقسـیم کـرد کـه عمـوم ویروسهـا در فایلهـای اجرایـی جـای گرفته و
آنهـا را آلـوده میکننـد و واقعـ ًا کمتر ویروسـی یافت میشـود که در یک
فایـل غیراجرایـی قرار بگیـرد و بتواند از طریق آن تکثیر شـود.
الزم بـه ذکـر اسـت که بعضـی از فایلها را شـاید نتوان ذاتـ ًا اجرایی نامید
امـا چـون اینگونـه فایلهـا میتوانند حاوی قسـمتهایی اجرایی باشـند،
لـذا آنهـا را از نـوع اجرایی در نظـر میگیریم .از این نـوع فایلها میتوان
بـه فایلهـای اچتـیامال و مسـتندات برنامههـای اداره اشـاره کـرد که به
ترتیـب ممکـن اسـت شـامل اسـکریپت و ماکـرو باشـند .اسـکریپتها و
ماکروهـا قسـمتهایی اجرایی هسـتند کـه در دل این فایلهـا قرار گرفته
و کار خاصـی را انجـام میدهند.
در ذیـل فهرسـت پسـوندهای رایـج فایلهـای اجرایـی ارایه شـده اسـت
و اکثـر نرمافزارهـای ضدویـروس در حالـت عـادی (بـدون تنظیمـات
خـاص) ایـن فایلهـا را ویروسیابی میکننـد (البته در برخـی برنامههای
ضدویـروس ممکـن اسـت برخـی پسـوندها حذف یـا اضافه شـوند:
com،. exe،. dll،. ovl،. bin،. sys،. dot،. doc،. vbe،. vbs،.
hta،. htm،. scr،. ocx،. hlp،. eml
بنابرایــن یکــی از اصلیتریــن میزبانهــای ویــروس ،فایلهــای

اجرایــی هســتند .از طــرف دیگــر برخــی ویروسهــا نیــز از ســکتور

راهانــداز ( )Boot Sectorو جــدول بخشبنــدی دیســک (Master
 Boot Recordیــا  )Partition Tableبــه عنــوان میزبــان اســتفاده

میکننــد .ســکتور راهانــداز واحــد راهانــدازی سیســتمعامل اســت کــه در
ســکتور شــماره صفــر دیســکت فالپــی و یــا درایوهــای منطقــی یــک
دیســک ســخت قــرار دارد و جــدول بخشبنــدی شــامل اطالعــات
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تقســیمبندی دیســک ســخت میباشــد کــه آن نیــز در ســکتور شــماره
صفــر دیســک ســخت قــرار دارد .اینگونــه ویروسهــا بــا قــرار گرفتــن
در یکــی از ایــن دو محــل ،هنــگام راهانــدازی کامپیوتــر ،اجــرا شــده و در
حافظــه سیســتم مقیــم میشــوند و تــا زمــان خامــوش کــردن کامپیوتــر
و یــا راهانــدازی دوبــاره ،همانجــا مانــده و فالپیهــا و یــا دیســکهای
ســخت دیگــر را آلــوده میکننــد.

انواع ویروسها
ارایــه یــک تقســیمبندی دقیــق از ویروسهــا کار مشــکلی اســت و
میتــوان ویروسهــا را بــه روشهــای مختلفــی تقســیمبندی کــرد.
ایــن روشهــا میتوانــد براســاس میزبــان ویــروس ،سیســتمعاملی کــه
ویــروس میتوانــد در آن فعالیــت کنــد ،روش آلودهســازی فایــل و...
باشــد .در زیــر بــه برخــی از ایــن روشهــا اشــاره میکنیــم:

عملکرد ویروس
همانطــور کــه گفتــه شــد تنهــا پنــج درصــد از ویروسهــا دارای اثــرات
تخریبــی هســتند و بقیــه صرف ـ ًا تکثیــر میشــوند .بــا توجــه بــه ایــن
مطلــب ایــن پرســش مطــرح اســت کــه چــرا ویروسهــا بــه عنــوان
یــک معضــل شــناخته میشــوند و بایــد بــا آنهــا مبــارزه کــرد؟ پاســخ
بــه ایــن پرســش در مــوارد زیــر خالصــه گردیــده اســت:
 - ۱بسـیاری از ویروسهـا دارای اثراتـی هسـتند کـه هرچنـد تخریبـی
نمیباشـد ولـی میتوانـد بـرای کاربر ایجـاد مزاحمـت کندً .
مثلا ممکن
اسـت پیغامینمایـش دهد ،باعث ریـزش حروف صفحه نمایـش به پایین
شـود یـا اینکه یک آهنگ پخـش نماید .عالوه بر این برخـی از ویروسها
بـه علـت اشـکاالت نرمافـزاری کـه ناشـی از عـدم دقـت ویروسنویـس
میباشـد ،ممکن اسـت دارای اثراتـی غیرقابل پیشبینی باشـند که گاهی
ایـن اثـرات میتوانند تخریبی نیز باشـند .از نقطه نظر کاربـر اهمیتی ندارد
که خسـارت ایجاد شـده بوسـیله یک ویروس ،یک کار عمدی پیشبینی
شـده توسـط نویسـنده ویروس بوده باشـد یا یک اشـتباه برنامهنویسـی.
 - ۲برخـی از ویروسهـا در حافظـه کامپیوتـر مقیـم شـده و از این طریق
عملیـات تکثیـر خـود را انجـام میدهنـد .ایـن عمـل ممکـن اسـت بـه
گونـهای باشـد کـه جایی برای اجـرای برنامههـای دیگر نمانـد و یا باعث
ایجـاد تأخیـر یـا وقفه در حین عملیات سیسـتم اعـم از اجـرای برنامهها و
یا راهانـدازی کامپیوتـر گردد.
 - ۳فـرض کنیـد کـه شـما یـک ویـروس بـر روی کامپیوتر خود داشـته
باشـید .بسـیار احتمال دارد که ایـن ویروس به صـورت غیرعمدی به یک
دوسـت ،همـکار یا مشـتری منتقل شـود که ایـن امر ممکن اسـت باعث
از بیـن رفتن اعتماد آنها به شـما و شـرکت شـما شـود.
 - ۴ویروسهـا و برنامههـای مخـرب زیـادی وجـود دارنـد کـه اقـدام به
سـرقت اطالعـات و کلمـات عبـور کاربـر مینماینـد .بعضـی از اینگونـه
برنامههـا بـا مقیـم شـدن در حافظـه از عباراتـی کـه توسـط شـما تایـپ
میشـود گـزارش گرفتـه و پـس از اتصـال رایانـه شـما بـه اینترنـت این
اطالعـات را بـرای مقصد خاصی ارسـال میکننـد .گیرنده ایـن اطالعات
میتوانـد بـه راحتـی از آنهـا سـوء اسـتفادههای مختلفـی نماید.
عالوه بر همه اینها هیچ ویروسی کام ً
ال بیضرر نیست و در خوشبینانهترین
حالت ،آنها وقت شما ،وقت پردازنده و فضای دیسک شما را تلف میکنند.
در مـورد اثـرات تخریبـی ویروسهایـی کـه آنهـا را بـه صـورت
عمـدی انجـام میدهنـد میتـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره نمـود:
تخریـب یـا حـذف برنامهها و اطالعـات بخشهای مختلف دیسـکها.
فرمت کردن دیسکها.
کد کردن اطالعات و برنامهها.
تخریب اطالعات حافظه فلش ها.
مزاحمتهــای فــوق ممکــن اســت بــه محــض فعــال شــدن
ویــروس (یعنــی قــرار گرفتــن ویــروس در حافظــه از طریــق
اجــرای یــک برنامــه آلــوده) و یــا در یــک تاریــخ و زمــان خــاص
و یــا حتــی بــا اجــرای یــک برنامــه کاربــردی خــاص انجــام شــود.

تقسیم بندی ویروسها براساس مقصد آلودهسازی
 - ۱ویروسهـای فایلـی ( :)File Virusesویروسهـای فایلـی ،معمـو ًال
فایلهـای اجرایـی را آلـوده میکننـد .فایلهـای آلـوده بـه ایـن نـوع از
ویروسهـا اغلب (اما نه همیشـه) دارای پسـوند  .comیا  .exeهسـتند.
 - ۲ویروسهای ماکرو ( :)Macro Virusesویروسهای ماکرو ،مستندات
برنامههایـی را که از امکان ماکرونویسـی پشـتیبانی مینمایند (مانند MS
 Word، MS Excelو ) ...آلـوده میکننـد .فایلهـای اینگونـه برنامهها
اجرایـی نیسـتند ولـی درون آنهـا قسـمتهایی اجرایـی به نـام «ماکرو»
وجـود دارد کـه میتواند میزبان مناسـبی بـرای ویروسهای ماکرو باشـد.
 - ۳ویروسهای بوت و پارتیشن سکتوری
(:)Boot Sector and Partition Table Viruses

اینگونـه ویروسهـا سـکتور راهانـداز ( )Boot Sectorدیسـک سـخت
و دیسـکت فالپـی یـا جـدول بخشبنـدی دیسـکهای سـخت را آلـوده
میکننـد .با راهاندازی سیسـتم از روی دیسـکی که بـه اینگونه ویروسها
آلوده شـده اسـت ،ویروس در حافظه مقیم شـده و متعاقب ًا دیسـکهایی را
کـه مورد دسترسـی قـرار گیرند ،آلـوده میکند.
 - ۴ویروسهـای اسـکریپتی ( :)Script Virusesایـن ویروسهـا کـه
اسـکریپتهای نوشـته شـده بـه زبانهـای ویـژوال بیسـیک یـا جـاوا
میباشـند ،تنهـا در کامپیوترهایـی اجـرا میشـوند کـه بـر روی آنهـا
 Internet Explorerیـا هـر مرورگـر وب دیگـری بـا توانایـی اجـرای
اسـکریپتها ،نصـب شـده باشـد و فایلهـای بـا پسـوند html،. htm.
 vbs،. js،. httیـا  .aspرا آلـوده میکننـد.
ویروسها جدا از تقسیمبندی فوق ،ممکن است در یک یا
چند دسته از دستههای زیر نیز قرار بگیرند:
ویروسهـای مقیـم در حافظـه (:)Memory Resident Viruses
اینگونـه ویروسهـا بـا مقیـم شـدن در حافظـه ،هنـگام دسترسـی بـه
فایلهـای دیگـر ،آنهـا را آلـوده میکننـد.
ویروسهـای مخفـیکار ( :)Stealth Virusesاینگونـه ویروسهـا به
روشهـای مختلـف ردپـای خویـش را مخفـی میکنند .به ایـن معنی که
فایلهـای آلـوده بـه اینگونـه ویروسهـا به گونهای نشـان داده میشـود
کـه یـک فایـل غیرآلـوده جلـوه کنـد .به عنـوان مثـال عمـوم ویروسها
پـس از آلـوده کـردن یک فایـل،انـدازه آن را افزایش میدهنـد و یا گاهی
تاریـخ و زمـان ضبـط فایل را عـوض میکنند .اما ویروسهـای مخفیکار
میتواننـد بـا روشهـای خـاص و بدون تغییـر وضعیت ظاهـری ،عملیات
خویش را انجـام دهند.
ویروسهای کدشده (:)Encrypting Viruses
ایـن ویروسهـا پـس از هـر بار آلودهسـازی ،با اسـتفاده از شـیوههای خود
رمزی شـکل ظاهـری خود را تغییـر میدهند.
ویروسهای چندشکلی (:)Polymorphic Viruses
اینگونـه ویروسهـا بـا اسـتفاده از الگوریتمهـای خاص ،علاوه بر تغییر
شـکل ظاهری خود ،سـاختار خود را نیز تغییـر میدهند به طوریکه ممکن

اسـت جـای دسـتورالعملها و حتی خـود دسـتورالعملها نیز تغییـر کنند.
ویروسهای فعالشـونده براسـاس رویـداد خـاص(Triggered Event
:)Viruses
ویروسهایـی هسـتند که بخشـی از عملیـات تخریب خود را در سـاعت و
یـا در تاریـخ خـاص انجـام میدهند .البتـه باید توجه داشـت کـه تکثیر و
آلودهسـازی فایلهـا در تمـام اوقـات فعال بـودن ویروس انجام میشـود.
نشانههای وجود ویروس
معمـو ًال سیسـتمیکه بـه ویـروس آلـوده میگـردد نشـانههایی را از خود
بـروز میدهـد کـه با دقـت در آنهـا میتوان به ویروسـی بـودن احتمالی
سیسـتم پـی بـرد .بعضی از این نشـانهها در زیر آمده اسـت .امـا باید دقت
داشـت کـه ایـن نشـانهها ممکـن اسـت در اثـر عوامـل غیرویروسـی نیز
ظاهـر گـردد .امـا اگـر کامپیوتـر بهطـور عـادی کار میکـرده و ناگهان و
بـدون هیچگونه دسـتکاری ،ایـن عالیم را از خـود بروز میدهـد ،احتمال
وجود ویروس بیشـتر اسـت:
ً
 - ۱سیسـتم در هنـگام راهانـدازی قفـل میکنـد و احتمـاال پیغامهـای
غیرمعمـول روی صفحـه ظاهـر میگـردد.
 - ۲هنـگام اجـرای برنامههـا پیغـام کمبـود حافظـه ظاهـر شـده و برنامه
اجـرا نمیگـردد.
 - ۳در کارچاپگـر اختلال ایجاد میشـود یا بـدون هیچگونه فرمان چاپی
شـروع به کار میکند.
 - ۴امکان دسترسی به برخی از درایوها وجود ندارد.
 - ۵هنـگام اجرای فایلها ،پیغـام  File is Damagedیا File is Corrupted
نمایش داده میشـود.
 - ۶هنـگام اجـرای یک فایـل ،کاراکترهـا و یا پیغامهای غیرعـادی روی
صفحـه نمایش ظاهـر میگردد.
 - ۷هنگام کار در محیطهای گرافیکی ،تصاویر به هم میریزد.
 - ۸اصوات غیرمعمول یا موزیک از بلندگوهای کامپیوتر پخش میشود.
 - ۹سیسـتم هنـگام اجرای یـک برنامه قفل کرده و حتی گاهی فشـردن
کلیدهای  Ctrl+Alt+Delنیز نمیتواند سیسـتم را دوبـاره راهاندازی کند.
 - ۱۰اطالعات بخشـی از دیسـک سـخت و یا تمام آن بهطور ناگهانی از
بین میرود یا دیسـک سـخت ناخواسـته فرمت میشود.
- ۱۱اندازه فایلهای اجرایی افزایش مییابد.
 - ۱۲خواص فایلهای اجرایی تغییر میکند.
 - ۱۳سرعت سیستم بهطور نامحسوسی کاهش مییابد.
 - ۱۴اطالعات  Setupکامپیوتر از بین میرود.
 - ۱۵برنامهها مراجعاتی به دیسکت انجام میدهند که قب ً
ال انجام نمیدادند.
 - ۱۶کاهـش فضـای خالـی دیسـک بدون اینکـه فایلی اضافه شـده و یا
بـه محتـوای فایلها افزوده شـده باشـد.
ً
 - ۱۷نرمافزارهای مقیم در حافظه با خطا اجرا شده یا اصال اجرا نمیشوند.
 - ۱۸بعضی برنامهها سعی در برقراری ارتباط با اینترنت را دارند.
 - ۱۹هنـگام کار بـا اینترنـت مقدار ارسـال و دریافت اطالعات ناخواسـته
افزایـش یافتـه و سـرعت به شـدت افـت میکند.
 - ۲۰نامههـای الکترونیکـی ناخواسـته از روی سیسـتم ارسـال شـده و یا
دریافـت میگردد.

الزمه توسعه همه جانبه صنعتی کشور توسعه پایدار صنعتی میباشد.
مؤسســه آموزش عالی خاوران همگام با ســایر دانشگاهها و مراکز
پژوهشــی کشور در راســتای انجام این مهم تمامیمساعی خود را
مصروف نموده اســت .در این رابطه پــس از برگزاری موفقیت آمیز
سمپوزیومهای بینالمللی  SASTechدر سالهای اخیر ،اینک برآن
است که همایشــی ملی با عنوان « مهندسی برق و توسعه پایدار با
محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق » بهعنوان کمیسیون4
از سـ�مپوزیوم پیشـ�رفتهای علوم و تکنولوژ ی 8thSAS�( 2014
 )2014-Techرا در روز 17بهمــن مــاه  1392برگزار نماید .بدین
وسیله از کلیه استادان ،محققان ،متخصصان ،کارشناسان ،مهندسان
و دانشجویان تحصیالت تکمیلی گرایشهای مختلف مهندسی برق
دعوت به عمل میآید تا آخرین دســتاوردهای تحقیقاتی خود را در
ایـ�ن همایش ارایه نمایند .الزم به توضیح اسـ�ت که همانن د �SAS
 Techهفتم ،امسال نیز تعدادی از مقاالت انتخاب شده توسط داوران
در ژورنالهای معتبر و حامیســمپوزیوم به چاپ خواهد رسید .البته
مقاالتی که در آنها نوآوری وجود داشته باشد و به صورت انگلیسی
به همایش ارسال شده باشند از شانس بیشتری برخوردار خواهند بود.
محورهای همایش
الکترونیک
کنترل
قدرت
مهندسي پزشكي
ثبت نام نهایی  1392/10/19الی 1392/11/3
مکان برگزاری
مشهد ،آمفی تئاتر دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی
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رویـدادهـا
هفته بسیج و تداوم حضور مهندسان دالور مرد بسیجی
برنامههــای بزرگداشــت هفتــه بســیج بــا حضــور مهندســان بســیجی
برگــزار شــد.در هــر یــک از ایــن برنامههــا نقــش و اهمیــت حضــور
بســیج در توســعه و آبادانــی مــورد تاکیــد قــرار گرفــت.
نگاهی گذرا به آنچه در هفته دالورمردان گذشت
ســیام آبــان مــاه؛ در راســتاي ارتقــای فرهنگــي جامعــه مهندســان
بســيجي ،همايشــی علمــي و آموزشــي در خصــوص اشــكاالت رايــج
در اجــراي ســاختمانهاي فلــزي و بتنــي برگــزار شــد.دراين همایــش
 100نفــر از مهندســان و نیــز مهنــدس روحانــي مســوول ســازمان بســيج
مهندســين عمــران و مهنــدس اشــرف گنجــوي مســوول كانــون شــهيد
شــريف الحســيني حضــور داشــتند.
روز دوم :نخســتین روز آذرمــاه و همزمــان بــا دومیــن روز هفتــه بســيج
كــه بــه نــام بســيج ،واليــت و انتظــار نامگذاري شــده بــود جمع بســیاری
از مهندســان بســيجي بــه همــراه خانوادههــای خــود بــه صفــوف نمــاز
جمعه پیوســتند.
روز ســوم :در ســومین روز از هفتــه بســيج جمعــي از مديــران
شــركتهاي دانــش بنيــان بــا مهنــدس بهبــودي مســوول ســازمان
بســيج مهندســين صنعــت ديــدار کردنــد.در ایــن دیدار مســوول ســازمان
بــه ایــراد ســخنانی پيرامــون بیانــات مقــام معظــم رهبــري در خصــوص
نقشــه راهبــردي نظــام جمهــوري اســامي ايــران بــا همفكــري و
همــكاري بســيج پرداخــت.
روز چهــارم :در چهارمیــن روز هفتــه بســیج؛ روز بســيج ،ســازندگي و
اقتصــاد مقاومتــي جمعــي از مهندســان بســيجي و ســرگروههاي حلقــات
صالحيــن در محــل بيــت امــام جمعــه مشــهد بــا آيــت اهلل ســيد احمــد
علــم الهــدي بــا دیــدار کردنــد .در ايــن نشســت امــام جمعــه مشــهد در
ســخنانی بــه تشــریح نقــش مهندســان بســيجي در ســازندگي هشــت
ســال دفــاع مقــدس پرداخــت .در ایــن نشســت همچنیــن از ســه نفــر
از ســرگروههای حلقــات صالحيــن تقديــر و تشــكر شــد .ايــن ديــدار بــا
اقامــه نمــاز جماعــت پايــان پذيرفــت.
برگــزاري مراســم هيــات مذهبــي مهندســين و تجليــل از خانــواده شــهدا
دیگــر برنامــه چهارمیــن روز از هفتــه بســيج بود کــه همزمان بــا برگزاري
جلســه ماهيانــه هيــات مذهبــي مهندســين در مســجد قبــا شــده .در این
نشســت پــس از آنکــه حجــت االســام والمســلمین نظافــت ســخنران
نشســت مطالبــي را پيرامــون تشــكيل و اســتحكام خانــواده بيــان کــرد از
خانــواده شــهداي مهندســان بســيجي حاضر در جلســه تجليــل و هدايايي
بــه رســم يادبــود بــه خانــواده ایــن عزيــزان اهــدا گرديــد .در پايــان ایــن
نشســت قــول مســاعدي از ســوی مهنــدس پورحســين معــاون ســازمان
نظــام مهندســي و مهنــدس يوســف زاده شــهردار منطقه  3برای ســاخت
حــوزه علميــه و خانــه ســازماني بهمنظــور ســكونت طــاب ارایــه شــد.
روز پنجــم :در روز بســيج ،خانواده و ســبك زندگي جمعي از بســيجيان
بــا خانــواده شــهيد مهنــدس حســين ســرفراز خبــاز دیــدار کردنــد .درایــن
دیدار همســر شــهید ســرفراز ضمن خوشــامدگویی ،خاطراتی را از ســبك
زندگــی و فعالیتهــای ایــن شــهید بیان کــرد و گفــت “ :روحیــه مبارزاتی
علیــه دشــمنان اســام ،از زمــان کودکــی در ایشــان وجود داشــته اســت”.
در ایــن دیــدار فرزنــد شــهید نیــز درباره پــدر و نحوه شــهادت ایــن بزرگوار
بــه ایــراد ســخن پرداخــت .در پایــان مهنــدس بهبــودی و بســیجیان
همــراه بــا اهــدای یادبــودی از ایــن خانــواده معظــم تقدیــر و تشــکر کرد.
شــایان ذکــر اســت پیکــر مطهــر ایــن شــهید ســرفراز اســام و ایــران
مفقوداالثــر میباشــد.
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بازديد از شركت دانش بنيان نموفناوران پارس
در راســتای ارتقــای همــکاری و شــناخت هرچه بیشــتر مهندســان نخبه و
کارآفریــن بســیجی،گروهی از اعضــای کانون بســـیج مهندســین صنعتی
مشــهد از واحــد طراحی شــــرکت نمو فنــاوران پــارس بازدیــد کردند.این
شـــرکت کــه بــه همــت و تالش آقایــان خالقــی ثبــت و راه اندازی شــده
تــا بــه امـــروز توانســته اســت تولیــدات خــود را در دانشــگاههای بــزرگ
ایــران از جملــه دانشــگاه تهــران و اصفهــان نصــب و راه انــدازی نمایــد.
درایــن دیــدار آقــای خالقــی ،گـــزیدهای از فعالیتهــا وکارهــای انجــام
شــده توســط گــروه خــود را بیــان داشــت .نکـــته قابــل تأمــل دربــاره این
شـــرکت ،کار گروهــی واســتفاده از نیروهــای متخصــص در پروژههــای
مختلــف اســت؛ کــه ایــن خــود باعــث اشــتغال زایــی و کیفیــت بهتــر
محصــوالت میشــود.
جلسه شوراي عالي بسيج مهندسين صنعت
پنجشــنبه هفتــم آذر جلســه شــوراي عالــي بســيج مهندســين صنعــت
بــا موضوعــات بــا رویکــرد اســتفاده از اســتعدادهای درون زا در توســعه
صنعتــی و پیشــرفت کشــور بــا رویکــرد اقتصــاد مقاومتــی برگــزار شــد.
معارفــه مهنــدس بهبــودي مســوول ســازمان بســيج مهندســين صنعتــي
خراســان رضــوي ،بازديــد از نمايشــگاه دســتاوردها و توانمنديهــاي
علمــی ،پژوهشــی ،تولیــدی و صنعتــی شــركتهاي دانــش بنيــان و
مهندســان بســيجي نخبــه بخــش دیگــری از برنامههــای ایــن دیــدار
بــود .در ايــن نشســت ســردار احمــدي فرمانده ســپاه امــام رضــا(ع) ،دكتر
كفايتــي مســوول بســيج مهندســين صنعــت كشــور ،آيــت اهلل ســيدجعفر
علــم الهــدي و جمعــي از نخبــگان مهنــدس بســيجي در محــل ســازمان
گــرد هــم آمدنــد .
در حاشــیه ايــن جلســه نمايشــگاه دســتاوردها و توانمنديهــاي علمـی،
پژوهشــی ،تولیــدی و صنعتــی شــركتهاي دانــش بنيــان و مهندســان
بســيجي نخبــه برپــا شــد كــه مــورد بازديــد و اســتقبال شــركت كنندگان
قــرار گرفــت.
به میزبانی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی
برگــزاری نخســتین اجــاس کمیتــه رفــاه ســازمانهای
نظــام مهندســی ســاختمان کشــور در مشــهد
نخسـتین اجالس کمیته رفاه سـازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور
بـا حضـور اعضا و روسـای کمیتههـای رفاه سـازمانهای نظام مهندسـی
از سراسـر کشـور ،هفتـم آذرماه در تـاالر بنیاد پژوهشهایاسالمیآسـتان
قـدس رضوی برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـي سـازمان ،رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی
سـاختمان خراسـان رضـوی در این اجالس گفت :آرامـش و رفاه به جامعه
از وظایـف مهـم یـک مهنـدس بوسـیله ارایـه خدمـات کیفـی میباشـد.
مهنـدس محمدرضـا رئیسـی افـزود :وقتـی یـک مهنـدس میتوانـد بـا
خدماتـش در جامعـه آرام بخشـی کند که خـود و خانـواده اش از آرامش و
رفاه نسـبی بهـره مند باشـد.
وی بیان کرد :اگر مهندسـی میخواهد در نقاط محروم کشـور راه ،جاده و
تونل احداث کند و به آبادنی کشـور کمک کند باید خانواده اش در آرامش
بوده و پیشـتیبانی شـوند و از سـوی دیگر دغدغههای جانبی نداشته باشد.
آیــت اهلل واعــظ زاده خراســانی نیــز ضمــن قدردانــی از خدمــات و زحمات
مهندســان کــه بــرای آبادانــی ایــن کشــور تــاش میکننــد ،افــزود:
جامعــه مهندســان یکــی از ســالم ترین و معتقدترین اقشــار هســتند که با
خدمــات خــود نقــش بســزایی در توســعه ایرانــی اســامیایفا میکننــد.
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رویـدادهـا
افزایش استقالل سازمانهای نظام مهندسی کشور
نایــب رئیــس اول شــورای مرکــزی ســازمان نظــام مهندســی کشــور نیز
در ایــن اجــاس گفــت :افزایــش اســتقالل ســازمانهای نظام مهندســی
ســاختمان در کشــور و کاهــش وابســتگی بــه وزارت راه و شهرســازی هم
اکنــون از طریــق بازبینــی قوانیــن در حــال انجام اســت.
مهنــدس علــی فــرج زادههــا گفــت :تجربــه نشــان داده اســت کــه
ســازمانهای نظــام مهندســی کشــور در طــول فعالیــت خــود بــه بلــوغ
حرفـهای و تخصصــی رســیدهاند کــه بتواننــد اســتقالل بیشــتری یافته و
وابســتگی خــود را بــه وزارت راه و شهرســازی کاهــش دهنــد.
وی در ادامــه اظهــار داشــت :در این راســتا هیات مدیرههای ســازمانهای
نظــام مهندســی ســاختمان در ســطح کشــور بــه فعالیتهــای رفاهــی،
ورزشــی و اجتماعــی توجــه ویــژهای دارنــد کــه امیــد اســت خروجــی آن
ارتقــای خدمــات فنــی و مهندســی باشــد.
کاهش فاصله سفرهای هر ایرانی به مشهد
رئیــس کمیســیون فنــی و عمــران شــورای مشــهد در ایــن اجــاس
گفــت :فاصلــه ســفرهای زیارتــی هــر ایرانــی بــه مشــهد مقــدس در
چشــم انــداز ســال  1404بــه نصــف وضعیــت فعلــی کاهــش مییابــد.
وی افــزود :در حــال حاضــر هــر ایرانــی بــه طــور متوســط هــر چهــار
ســال یکبــار بــه مشــهد ســفر میکنــد ،در حالــی کــه طبــق چشــم انــداز
 20ســاله بایــد ایــن شــاخص بــه هــر دو ســال یکبــار کاهــش یابــد .در
ســال  1404میــزان زایرانــی کــه بــه مشــهد مقــدس مشــرف میشــوند،
 40میلیــون نفــر در ســال پیــش بینــی شــده ،لــذا برنامــه ریزیهــا بــرای
تشــرف بیشــتر آنــان بــه ایــن شــهر مذهبــی در حــال اجراســت.
وی بــا بیــان اینکــه زیارتــی بــودن ویژگــی مهــم مشــهد مقــدس اســت،
افــزود :امیــد اســت بــا تــاش و همــکاری بخشهــای مختلــف بتوانیــم
خدمــات رســانی بــه زائــران و مجــاوران را در پایتخــت معنــوی ایــران و
شــهر بهشــت روز بــه روز ارتقــا دهیــم.
ذاکرالحســینی خاطــر نشــان کــرد :هــم اکنــون اجــرای پروژههــای
زائــر محــور ماننــد گســترش فضــای ســبز ،حمــل و نقــل آســان و
خدماترســانی بــه مســافران در اولویــت امــور ایــن کالنشــهر مذهبــی
قــرار دارد.
رئیس کمیسـیون فنی و عمران شـورای شـهر مشـهد ،رضایتمندی مردم
مشـهد و همچنیـن زایـران و مسـافرانی که سـاالنه به این شـهر مذهبی
و مقـدس مشـرف میشـوند را مهمتریـن هـدف فعالیتهـای مسـووالن
شـهری عنوان کرد.
پیشرفت فیزیکی طرح بهسازی پیرامون بافت حرم مطهر
شــهردار منطقــه ثامــن در نخســتین اجــاس کمیتــه رفــاه ســازمانهای
نظــام مهندســی ســاختمان کشــور از پیشــرفت  54درصــدی طــرح
بهســازی و نوســازی بافــت پیرامــون حــرم مطهــر رضــوی خبــر داد.
مهنــدس محســن برزویــی افــزود :طبــق برنامــه ریزیهــای انجام شــده
عملیــات بهســازی و نوســازی بافــت پیرامــون حــرم مطهر که بــه عنوان
یک طرح ملی و فرا ملی مطرح اســت در ســال  1397پایان خواهد یافت.
وی خاطــر نشــان کــرد :ایــن طــرح هــم اکنــون بــه عنــوان بزرگتریــن
پــروژه نوســازی و بهســازی در ســطح کشــور و خاورمیانــه بــا حساســیت
پایــگاه جهــان تشــییع در حــال اجراســت.
وی محــدوده بهســازی و نوســازی بافــت پیرامونــی حــرم مطهــر رضوی
را 360هکتــار عنــوان کــرد و افــزود :در قالــب ایــن طــرح عــرض چهــار
خیابــان منتهــی بــه حــرم از  30بــه  45متــر افزایــش مییابــد.
شــهردار ثامــن گفــت :چهــار خیابــان جدیــد در محــدوده طــرح احــداث
150

شــده و تمامیخیابانهــای منتهــی بــه حــرم مطهــر ثامــن الحجــج(ع)
بایــد دیــد بصــری کامــل داشــته باشــند .برزویــی گفــت :رفــاه و آســایش
زائــران ،تــاش فعالیتهــا بــر محــور آســتان قــدس رضــوی و نظــر
تولیــت آســتان قــدس در ارتبــاط بــا اماکــن مقدســه ،ایــن راهبردهــا
هســتند کــه در بهســازی و نوســازی بافــت پیرامــون حــرم مطهــر مــورد
تاکیــد قــرار گرفتــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه برنامــه ریزیهــای صــورت گرفتــه بــرای اســکان
زائــران گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه  72درصــد از زائــران بــه لحــاظ
اقتصــادی از درآمــد کمیبرخوردارنــد ،بــرای ایــن تعــداد احــداث بیــش
از 300هــزار تخــت در قالــب زائــر ســراها و اماکــن اقامتــی در نظــر گرفته
شــده اســت.
وی توجــه بــه معمــاری اســامی ،پدافنــد غیــر عامــل ،فضــای ســبز
عمــودی و سیســتم پســماند را از جملــه دغدغههــا در اجــرای بهســازی و
نوســازی بافــت پیرامــون حــرم مطهــر رضــوی عنــوان کــرد.
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی
 23هــزار عضــو دارد
مســوول برگــزاری نخســتین اجــاس کمیتــه رفــاه ســازمانهای نظــام
مهندســی ســاختمان کشــور نیــز طــی ســخنانی گفــت :در ایــن اجــاس
کــه بــا همــکاری شــهرداری منطقــه ثامــن مشــهد برگــزار شــده اســت،
افــزون بــر  120نفــر از روســا و اعضــای مدیــران کمیتههایــی رفــاه
ســازمانهای نظــام مهندســی کشــور شــرکت دارنــد.
مهنــدس حســن پورحســینی افــزود :در ایــن اجــاس ســرمایه گــذاری
بــرای ایجــاد زائرســراها پیرامــون حــرم مطهــر رضــوی بــرای اعضــای
ایــن ســازمان در ســطح کشــور دنبــال میشــود.
وی بــا بیــان اینکــه ســازمان نظــام مهندســی خراســان رضــوی هــم
اکنــون دارای افــزون بــر  23هــزار عضــو در هفــت رشــته مختلــف
ســاختمانی اســت ،گزارشــی از اقدامــات رفاهــی ،ورزشــی و اجتماعــی
ایــن ســازمان را تشــریح کــرد.
وی ایجــاد بیمــه نامــه مســوولیت مهندســی بــرای پروژههــای زیــر
پوشــش بــه طــور رایــگان ،فراهــم کــردن بیمــه عمــر ،حادثــه و خــودرو
و غیــره بــرای اعضــاء ،هماهنگــی جهــت بازدید علمـیاز نمایشــگاههای
ســاختمان در خــارج کشــور ،تشــکیل دورههــای آموزشــی و فرهنگــی از
جملــه زبــان انگلیســی و قــرآن و برگــزاری اولیــن مســابقات سراســری
قــرآن نظــام مهندســی کشــور در خراســان رضــوی ،ایجــاد مراکــز
مشــاوره مالیاتــی و حقوقــی در داخــل ســازمان بــرای اعضــا بــه صــورت
رایــگان و ارایــه تســهیالت قــرض الحســنه را از جملــه فعالیتهــای
رفاهــی ســازمان نظــام مهندســی خراســان رضــوی عنــوان کــرد.
بازدیــد از بافــت فرســوده پیرامــون حــرم مطهــر رضــوی از برنامههــای
جانبــی نخســتین اجــاس کمیتــه رفــاه ســازمانهای نظــام مهندســی
ســاختمان کشــور بــود.
در ايــن جلســه مهنــدس پورحســيني نائــب رئيــس اول و رئيــس كميتــه
رفــاه ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان خراســان رضــوي هــم گفــت:
نظامهــای مهندســي بــه صــورت شــخصيت حقوقــي ميتواننــد وارد كار
اجرایــي بــرای ســرمايهگذاري و ســاخت پروژههــاي زائرســرا شــوند .وي
در پايــان تصريــح كــرد :بــا برخــي از بانكهــا وارد مشــاركت در ســاخت
پروژههــا خواهيــم شــد .بــر پايــه ايــن گــزارش در ايــن اجــاس شــركت
كننــدگان بــا اهــداف پروژههــاي مســكوني و اقامتــي در منطقه نوســازي
و بهســازي حريــم حــرم مطهــر رضــوي آشــنا شــدند.
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رویـدادهـا
برگزاری سـومين گردهمايـي مديران و كارشناسـان روابط
عمومي سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان سراسر كشور
سـومین گردهمایی آموزشی مدیران و کارشناسـان روابط عمومیبا حضور
اعضای هیأت رئیسـه شـورای مرکزی سـازمان نظام مهندسـی ساختمان،
مدیـران وکارشناسـان روابـط عمومیاسـتانها در مرکـز پژوهشهـای
اسالمیآسـتان قـدس رضوی برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومیسـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان خراسـان
رضـوي ،رئیـس اسـبق سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان اسـتان
خراسـانرضوی ضمـن تاکیـد بـر اعتمادسـازی بیـن سـازمانهای نظـام
مهندسـی سـاختمان ،اعضـا و مسـووالن گفـت :اگـر هـدف مـا ارتقـای
جایـگاه مهندسـان و تاثیرگـذاری در کیفیـت پروژههـا اسـت ،هـر نظـام
مهندسـی بـرای رسـیدن به ایـن اهداف بایـد برنامههایی داشـته باشـد و
در ایـن راسـتا نقـش روابـط عمومـیدر تجلی و رسـیدن به غایـت اهداف
بسـیار مهم اسـت و بـرای نیل به ایـن اهداف ،هیـات مدیرهها و روسـای
سـازمانها بایـد بـه ایـن موضوع بـاور داشتهباشـند کـه روابـط عمومیبا
ایجـاد تعامـل و رابطـه بـا اعضـا و کارکنـان ،میتوانـد بسـیار موثر باشـد.
مهنـدس محمدرضـا اخـوان عبداللهیـان افـزود :مسـووالن از مـا خدمات
مناسـب میخواهنـد و مـردم از مـا امنیـت و کیفیـت سـاخت و سـاز و
اعضـا نیـز شـفافیت در اطالعرسـانی ،صداقـت در گفتـار و عمـل و دفـاع
از حقوقشـان به شـکلی مناسـب را خواسـتارند و هم ه اینها نشـان میدهد
کـه روابـط عمومینقش بسـیار مهمـیدر اطالعیابی و اطالعرسـانی دارد.
رئیس اسـبق سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان خراسـانرضوی
بـرای نشـان دادن اهمیـت روابط عمومیبه حادثهای که حدود سـه سـال
پیـش در گلبهـار مشـهد روی داد اشـاره کـرد و گفـت :چهـل هـزار واحد
مسـکونی مسـکن مهر در این شهرک ساخته شـده و ساختمانی در مرحله
اسـکلت در آنجـا فروریخت کـه در اثـر آن دو نفر از کارگران جـان خود را
از دسـت دادنـد و مثل همیشـه بـدون درنگ ،مهندس ناظـر مقصر اصلی
اعلام شـد .حتی یکـی از نماینـدگان مجلس نیـز گفته بود کـه مهندس
ناظـر مقصـر اصلی ایـن حادثه اسـت اما روابـط عمومیسـازمان با تالش
خـود ایـن تهدیـد را بـه فرصـت تبدیل کـرد .در این راسـتا سـازمان نظام
مهندسـی سـاختمان استان خراسـانرضوی پس از بررسـی متوجه شد که
مهندسـان و مجری خارج از ضوابط سـازمان انتخاب شـده و سازمان هیچ
نقشـی در حادثه نداشـته اسـت .بنابراین سـازمان با ارایه گـزارش دقیق از
مراحـل مختلـف سـاخت و سـاز ،نماینده مجلـس را متقاعد کـرد که علل
واقعـی حادثـه کام ً
ال بررسـی شـده و پرونده در مسـیر مناسـب قـرار گیرد
و حتـی دو روز بعـد ،نماینـده مجلـس اصالحیـهای ارسـال کـرد و به این
ترتیـب سـازمان در نقش مدعیالعموم ظاهر شـده و توانسـت بـه خوبی از
مهنـدس ناظر دفـاع کند.
اخـوان در پایـان سـخنان خـود بـر داشـتن رابطه مناسـب و تعامـل با قوه
قضاییـه ،نماینـدگان مجلس و مسـووالن بـرای دفاع از حقوق مهندسـان
بهویـژه مهندسـان ناظر تاکیـد کرد.
یک عضو شـورای مرکزی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان کشـور نیز
بـر نقـش کلیدی روابـط عمومیها تاکید کـرد و نقش آمـوزش و پژوهش
و ارتبـاط آن بـا روابط عمومیها را پررنگ دانسـت.
دکتـر مهـدی اژدری مقـدم بـه رشـد تکنولوژی ،وسـایل ارتبـاط جمعی و
شـبکههای اجتماعی اشـاره و اظهار کرد :کمتر سـازمانی وجود دارد که به
روابـط عمومـیو ارایه نقطه نظرات نیاز نداشـته باشـد.
وی گفـت ۲۵۰ :هـزار نفـر مهنـدس ،عضـو سـازمان نظـام مهندسـی
سـاختمان هسـتند که در خصوص سـاخت و سـاز ،خدمات زیادی به مردم
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ارایـه میکننـد ولـی یکـی از مظلومتریـن سـازمانهای متولی سـاختمان
اسـت و ایـن مسـاله بیانگر نیـاز به فعالیت مسـتمر و فرهنگی مسـووالن
روابـط عمومیاسـت کـه بـرای ایـن مظلومیتزدایی فکری اساسـی کنند
و بـا تعامـل و اطالعرسـانی درسـت ،تهدیدهـا را به فرصـت تبدیل کنند.
وی قانـون را راهنمـا و کتاب اصلی برای فعالیت روابط عمومیها دانسـت
و گفـت :مـواد  ۱۵ ،۲و  ۲۱قانـون عملاً بیانگـر نقـش و وظایـف هیـات
مدیرههـا اسـت و نقـش آمـوزش و پژوهـش در همـ ه ایـن مـواد بسـیار
پررنگ و اساسـی اسـت.
سـعید کیوانـی دبیـر شـورای هماهنگـی روابـط عمومینظـام مهندسـی
سـاختمان کشـور دیگـر سـخنران ایـن نشسـت نیـز بـه تاریخچـه ایـن
گردهماییهـا اشـاره کـرد و گفـت :ایـن گردهماییهـا با هدف دسـتیابی
به اهدافی مانند بررسـی و تدوین سـند چشـمانداز روابط عمومی ،بررسـی
راهکارهای اجرایی در راسـتای پیشـبرد اهداف سـازمان ،بررسـی ضرورت
تصحیـح و یکسانسـازی سـایتها و خبرنامههـا ،نقـد و بررسـی بولتنها
و بررسـی چالشهـا و مشـکالت فـراروی روابـط عمومیآغـاز گردیـد که
اولیـن همایـش سـال  ۹۰در قزوین ،دومیـن همایش در تهران و سـومین
همایش در مشـهد برگزار شـد.
سـخنران بعدی سـید جالل فیاضی نماینده شـورای اسالمیشـهر مشهد
بـود کـه بـه  ۲۰قانـون طالیی روابـط عمومیها اشـاره کرد و هر کـدام از
آنهـا را توضیح داد.
ایـن گردهمایـی بـا پیشـنهاد شـورای هماهنگی روابـط عمومیسـازمان
نظـام مهندسـی سـاختمان اسـتانها و تایید آن در هیات رئیسـه شـورای
مرکـزی و موافقـت میزبانی توسـط هیات مدیره سـازمان نظام مهندسـی
سـاختمان اسـتان خراسـانرضوی برگزار شـد.
دبيـر اجرایـي سـومين گردهمايي آموزشـي مديـران و كارشناسـان روابط
عموميهـاي سـازمان نظام مهندسـي كشـور هـدف از برپايـي آن را بروز
رسـاني اطالعـات مديـران روابـط عموميهـا و ارتقاي فعاليتهـاي آنها
در ايـن سـازمان عنـوان كرد.
عباس اميريان افزود :مديران و كارشناسان روابط عموميهاي سازمانهاي
نظـام مهندسـي از سراسـر كشـور در ايـن گردهمايـي حضـور داشـتند.
وي گفت :اولين گردهمايي آموزشـي مديران روابط عمومي سـازمان نظام
مهندسـي كشـور در اسـتان قزوين و دومين در اسـتان تهران برگزار شـد.
نهادینه سازی اخالق در حرفه مهندسی ضروری است
رئيس سـازمان نظام مهندسـي ساختمان كشـور گفت :در حرفه مهندسي
يـك سـري از ارزشهـا بايـد برجسـته و بـه نمايـش گذاشـته شـود كـه
مهمترین اين ارزشها اخالق اسـت كه بايد در كشـور نهادينه سازي شود.
بـه گـزارش روابـط عمومي سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان خراسـان
رضـوي ،مهنـدس سـيد مهدي هاشـمي در سـومين گردهمايي آموزشـي
مديـران و كارشناسـان روابـط عمومي نظام مهندسـي سـاختمان سراسـر
كشـور در سـالن آمفي تئاتر شـيخ طوسـي بنياد پژوهشهاي آستان قدس
رضـوي در مشـهد اظهار داشـت :جنگ مـا جنگ ارزشها و ضـد ارزشها
بـود و در هيـچ جنگـي ايـن چنيـن جبهـه اي شـكل نگرفـت كـه تمـام
ابرقدرتهـاي مـادي در مقابل ابرقـدرت معنوي جهان صـف بندي كنند.
وي با اشاره به اینکه پيروزي در جنگ تحميلي با توكل و توسل بود ،افزود:
ايـن سـرزمين به بركت ايـن ارزشها و پايـداري بر آن پايدار مانده اسـت.
مهنـدس هاشـمي ابراز كرد :يكـي از وظايف اصلـي روابط عمومي معرفي
ارزشها و تبليغ آنهاسـت كه وقتي در يك سـازمان شـكل ميگيرد محور
ارزش هايش علم و فن و هنر آن سـازمان اسـت.
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رویـدادهـا
رئيـس كميسـيون عمـران مجلـس شـوراي اسلامي تصريـح كـرد :اين
نيـروي انسـاني ارزشـمند بـوده كـه در سـطوح مختلف توانسـت نـام اين
كشـور و جايـگاه آن را در سـطح جهـان ارتقـاء دهـد.
وي تاكيـد كـرد :نيـروي انسـاني متعهـد بـر پايه تفكـر اسلامي و تعقل
حاكـم بـر ارزشها جايگاه كشـور را در سـطح دنيا نمايان و برجسـته كرد.
مهنـدس هاشـمي با اشـاره به ارزشهـاي قانون و مقـررات ايمنـي ،رفاه،
زيبايـي و اقتصـادي بـودن و از همـه مهمتـر رضايت مندي گفـت :تا اين
ارزشها شـناخته نشـده و به آن نپرداخته باشـيم متبلور و محقق نمیشود.
رئيس كميسـيون عمراني مجلس عنوان كرد :براي شـناخت اين ارزشها
و تبليغ آنها بايد گام برداريم تا به نتيجه و دسـتاورد مهمي برسـيم.
وي خطاب به اعضاي سـازمان نظام مهندسـي افزود :با اسـتفاده از تجربه
گذشـته و توجـه بـه بحث آمـوزش و مطالعـه و تفكـر در راسـتای اهداف
سـازمان نظـام مهندسـي برنامهريزي كنيد تا به سـمت ارتقاء و پيشـرفت
حركـت كنيد.
هاشـمي در پايان ابراز كرد :سـازمان نظام مهندسـي سـاختمان خراسـان
رضـوي در بسـياري از شـاخصها سـر آمـد بـوده و اعضاي هيـأت مديره
نظام مهندسـي اسـتان بـه عنوان يك الگـو و نمادي از توفيـق و موفقيت
در راسـتای رضايـت مندي مـردم قدم برداشـته اند.
در ايـن گردهمایـي كـه دكتـر هوشـيار ايمانـي ،دكتـر داريـوش ديوديده،
مهنـدس حجت اله عامي و دكتر غالمعلي طهماسـبي از شـوراي مركزي
سـازمان نظام مهندسي سـاختمان و مهندس محمدرضا اخوان عبداللهيان
رئيـس اسـبق سـازمان و اعضـاي هيأت رئيسـه سـازمان نظام مهندسـي
سـاختمان خراسـان رضـوي ،مديـران و كارشناسـان نظامهای مهندسـي
اسـتان هـا ،رابـط بيـن نمايندگـي سـازمان نظـام مهندسـي سـاختمان
شهرسـتانهاي اسـتان و مديـران روابط عمومي سـازمانها و شـركتهاي
وابسـته به اداره كل راه و شهرسـازي خراسـان رضوي نيز شـركت داشتند،
دكتـر رضـا اميـر جهانشـاهي رئيـس دانشـكده خبـر ،علي محـدث نایب
رئيـس خانـه مطبوعـات اسـتان و مدبرنيا معـاون دانشـكده خبـر (ايرنا) با
تشـكيل كارگاه اصـول و فنـون روابـط عمومـي حرفـه اي ،روابط عمومي
الكترونيـك ،روشهـاي خبر نويسـي و گزارش نويسـي و روشهاي جمع
آوري و تحليـل دادههـا در روابـط عمومـي را آمـوزش دادند.
بازدید مدیرکل راه وشهرسازی خراسان رضوی و مهندس
محمد رضا رئیسی,رئیس سازما ن نظام مهندسی ساختمان
خراسان رضوی از حوزه های آزمون های حرفه اي مهندسان،
كاردان هاي فني ساختمان و تعيين صالحيت معماران
تجربي.
مهنـدس محمدرضا اخوان عبداللهیـان در جریان ایـن بازدید ضمن تقدیر
از تلاش برگزارکنندگان و دسـت اندرکاران آزمونهـا در برقراری انضباط
و برنامـه ریـزی دقیـق رونـد اجـرای آزمون ،برگـزاری چنیـن رقابتهایی
را در حفـظ و ارتقـای تـوان اعضـای نظام مهندسـی بسـیار موثـر ارزیابی
و تأکیـد کـرد :طراحـی ،نظـارت و اجـرای پـروژه هـای بـزرگ و کوچک
عمرانـی اسـتان پهناور خراسـان رضوی بـا تکیه بر دانش و تـوان اعضای
سـازمان نظام مهندسـی اسـتان صورت می گیرد و در این راسـتا اداره کل
راه و شهرسـازی و سـازمان نظام مهندسـی اسـتان وظیفه دارند با حمایت
و همراهـی کارشناسـان و فعـاالن بخش صنعت سـاختمان زمینه رشـد و
بالندگی این قشـر گسـترده را فراهـم آورند.
وی بـا اشـاره بـه حضور  12هزار و  677نفر مهنـدس ،کاردان فنی و معمار
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تجربـی در سـه آزمون حرفـه ای و تعیین صالحیـت ،برگـزاری آزمون در
بیـش از  13شـاخه و رشـته عمرانی و تأسیسـاتی را مورد توجه قـرار داد و
گفـت :بـی شـک نیروهـای تمام بخـش ها و رشـته هـای دخیـل در امر
سـاخت و سـاز بایـد مـورد ارزیابی ،نظـارت و تعیین صالحیت قـرار گیرند
تـا بدین طریـق بتوان از افزایش سـطح کیفی اجرای پـروژه های عمرانی
در اسـتان اطمینـان پیدا کرد.
مهنـدس اخوان عبداللهیان کسـب نمـره قبولی در آزمـون را تنها یکی از
شـرایط اخـذ پروانه و تعیین صالحیـت برای داوطلبان اعلام کرد و گفت:
متقاضیـان مـی بایسـت در سـایر موارد اشـاره شـده در آیین نامـه اجرایی
قانون نظام مهندسـی وكنترل سـاختمان نیز واجد شـرایط باشـند.
گفتنـی اسـت نتایـج ایـن آزمـون کـه بـه صـورت همزمـان در
سراسـر کشـور برگـزار مـی شـود ،اوایـل اسـفندماه از طریـق سـایت
 www.inbr.irاعالم خواهد شد.
اعزام هیأت بازاریابی صادرات خدمات فنی و مهندسی به
ترکمنستان
به استناد مصوبات کمیسیون تخصصی صادرات سازمان ،هیأتی متشکل از
 30نفر فعاالن بخش خصوصی و تشکلهای صنعت ساختمان به ریاست
مهندس رئیسی ،رئیس کمیسیون صادرات به کشور ترکمنستان عزیمت و
پس از سه روز اقامت در عشق آباد و بازدید از نمایشگاه بین المللی مصالح
ساختمانی و پروژههای ساختمانی در دست احداث و مالقات با وزیر مسکن
و سایر مسووالن آن کشور به مشهد برگشتند.
شایان ذکر است سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی به
منظور توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و فراهم ساختن حضور
شرکتهای فعال در بخش ساختمان ،نمایشگاه توانمندیهای صادراتی
استان در بخشهای مختلف مهندسی در نمایشگاه بین المللی مصالح
ساختمانی عشق آباد مشارکت کرد .این نمایشگاه که با حضور  19کشور
در نمایشگاه بین المللی عشق آباد برگزار شده بود،غرفه سازمان مورد توجه
بازدید کنندگان و مسووالن قرار گرفت.
گزارش یازدهمین گردهمایی گروههای تخصصی شهرسازی
سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
بـه گـزارش روابـط عمومیسـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان کشـور،
یازدهمیـن گردهمایـی گروههـای تخصصی شهرسـازی این سـازمان ،در
روزهـای 25و  26مهرمـاه سـال  1392در شـهر تاریخی یـزد و به میزبانی
نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان یـزد برگـزار گردید.
در حاشـیه ایـن نشسـت محمد حسـین آیت اللهـی ،رئیس سـازمان نظام
مهندسـی سـاختمان اسـتان یـزد ،در مصاحبه با خبرنـگار یزد رسـا اظهار
داشـت :روسـا و دبیر گروههای تخصصی شهرسـازی از تمامی 31اسـتان
کشـور و همچنیـن مسـووالن تصمیـم گیر و تصمیم سـاز در امر سـاخت
و سـاز ،هـر سـاله گـرد هم جمـع میشـوند تا علاوه بر بحـث و تصمیم
گیـری در رابطـه بـا مسـائل آن گـروه تخصصی ،به مسـائل ویژه اسـتان
برگـزار کننـده گردهمایی نیـز بپردازند.
همچنیـن نورمحمـدزاده عضـو هیـأت مدیـره سـازمان و رئیـس گـروه
تخصصـی شهرسـازی اسـتان یـزد نیـز اعالم داشـت :بـه پیشـنهاد گروه
تخصصی شهرسـازی یـزد و تصویب هیأت مدیره این سـازمان و موافقت
شـورای مرکزی سـازمان نظام مهندسی ساختمان کشـور ،این گردهمایی
در یزد که یک اسـتان تاریخی با آثار متعدد فرهنگی و شهرسـازی اسـت
برگـزار گردیـد .وی افزود :موارد مهمیچون خدمات مهندسـان شهرسـاز،
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چشـم انـداز تخصصـی شهرسـازی ،و فرآینـد طرحهـای شـهری در این
گردهمایـی مـورد بحث و بررسـی قـرار میگیرد.
وی ابـراز امیـدواری کرد برگزاری این گردهمایی در اسـتان یزد فرصتی را
ایجـاد کند تا مدیران و مسـووالن دسـتگاههای اجرایی و مدیران شـهری
در جریـان کـم و کیف فعالیتهای گروههای شهرسـازی سـایر اسـتانها
قـرار بگیرنـد و منجـر بـه تغییـر نگرش آنـان نسـبت به شهرشهرسـازی
و حـوزه اقدامـات مهندسـان شهرسـاز شـود .ضمنـ ًا هرچه نزدیکتر شـدن
فعالیتهـای رشـتههای هفت گانـه سـازمان و انجام فعالیتهـای تیمیو
گروهـی مهندسـان این رشـتهها در راسـتای اهـداف اصلی سـازمان نظام
مهندسـی سـاختمان ،از دیگر دسـتاوردهای این گردهمایـی خواهد بود
ایـن نشسـت دو روزه پس از برگزاری پانلهـا و مذاکره بر روی موضوعات
مختلـف ،در قالب بیانیهای  15مـاده ای ،جمع بندی و تدوین یافت.
همکاری آموزشی فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی
ساختمان و  ۵۶کشور اسالمی
تفاهم نامه آموزشهای علمیو فنی بین سازمان نظام مهندسی ساختمان و
شبکه دانشگاههای مجازی اسالمیامضا شد.
بــه گــزارش روابــط عمومیســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور،
بــا عنایــت بــه ایجــاد شــبکه دانشــگاههای مجــازی جهــان اســام
( )http//:cinvu. netبــا میزبانــی جمهــوری اســامیایران ،عضویــت
 56کشــور اســامیهمچنین هیــات رئیســه انتخابــی ،متشــکل از
کشــورهای تونــس ،اندونــزی ،عــراق ،افغانســتان و ســوریه ،تفاهــم نامــه
آموزشهــای علمـیو فنــی بیــن ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان و
شــبکه دانشــگاههای مجــازی اسالمیتوســط مهنــدس ســید مهــدی
هاشــمیرئیس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان و دکتــر مهــدی
جوانمــرد رئیــس شــبکه دانشــگاههای مجــازی اســامیمنعقد گردیــد.
مهنــدس علــی فــرج زادههــا نایــب رئیــس اول ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان بــا اعــام ایــن خبــر گفــت :هــدف از ایــن تفاهــم نامــه،
همــکاری ســازمان و شــبکه بــه منظــور ارایــه خدمــات آموزشــی فنــی
و مهندســی بــه کشــورهای عضــو و تبــادل نظــر در زمینــه صــادرات
خدمــات مهندســی پیــش بینــی شــده اســت.
نایــب رئیــس اول ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان گفــت :در ایــن
تفاهــم نامــه بررســی امکانــات ارایــه خدمــات آموزشــی در زمینــه 7
رشــته مهندســی« :عمــران ،معمــاری ،بــرق ،مکانیــک ،شهرســازی،
نقشــه بــرداری و ترافیــک» بــه صــورت مجــازی -حضــوری و مکاتبهای
بــه کشــورهای اســامیهدف برگــزاری گردهمایــی مرتبــط بــا حضــور
اســتادان و مهندســان دارای صالحیــت آمــوزش دروس مهندســی و
ارایــه راهحلهــای مرتبــط ،شناســایی توانمنــدان در زمینــه آمــوزش
کــه عــاوه بــر دانــش مهندســی ،تســلط بــر یکــی از زبانهــای
(انگلیســی /فرانســه /عربــی) را داشتهباشــند ،برنامــهریــزی بــرای اجرای
برنامههــای آموزشــی بــه صــورت :ضبــط و تدویــن برنامههــای مصــوب
و اعــزام مــدرس بــه کشــورهای هــدف ،تهیــه جــزوات ،مســتندات ،کتاب
آموزشــی و لــوح فشــرده مربوطــه ،همــکاری در ایجــاد هیــأت مشــورتی
برخــط ( ) on lineبــرای پاســخگویی و همــکاری در ایجــاد و تأســیس
ســایت خــاص در زمینــه اطالعرســانی بــه کشــورهای اســامیعضو
جــزو تعهــدات ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان میباشــد.
مهنـدس علـی فـرج زادههـا در پایـان گفـت :ايـن تفاهمنامـه در تاريـخ
 92/4/12بـه تصویـب و امضـاء طرفیـن رسـیده و بـرای مدت دوسـال از
تاریـخ امضـاء تفاهـم نامـه قابـل اجـرا و در صـورت تمایل طرفیـن قابل
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تمدیـد خواهـد بود.
گفتنی اسـت شبکه دانشـگاههای مجازی جهان اسلام در ایران با حضور
 ۱۹نفـر از سـفرای کشـورهای اسلامیعضو کمیتـه دایـم همکاریهای
علمـیو فنـاوری سـازمان همـکاری اسالمی(کامسـتک) در دانشـگاه
پیـام نـور که منتخـب و نماینـده تمـام دسـتگاههای علمیو پژوهشـی و
تحقیقاتی کشـور اسـت ،مـورد بهرهبـرداری قـرار گرفت.
همچنیـن دانشـگاههایی کـه خدمات علمی ،آموزشـی و پژوهشـی خود را
بـه صـورت الکترونیکـی و مجازی در حیطـه جهان اسلام ارایه میدهند،
میتواننـد در ایـن شـبکه دانشـگاهی عضویت داشتهباشـند و این شـبکه
علاوه بـر ارایه خدمات اینترنتی به نشـانی  ،IINVU. pnu. ac. irدارای
امکانـات فیزیکـی همچون سـالن کتابخانه ،آمفـی تئاتر ،اسـتودیو صدا و
تصویـر و کالسهای مجازی اسـت.
مسکن جزو مقولههای اصلی اقتصاد کشور محسوب میشود
به گزارش روابط عمومیسـازمان نظام مهندسـی سـاختمان کشور ،رئیس
سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان در واکنش به کاهـش تدریجی قیمت
مسـکن گفـت :بـه نظر نمیرسـد افت قیمـت مسـکن در آینده نیـز ادامه
یابـد ،چراکـه در هـر شـرایطی نوعی تورم پنهـان در جامعه وجـود دارد که
باعـث افزایش دوبـاره قیمتها خواهد شـد.
مهنـدس سـید مهـدی هاشـمیدر گفتوگـو بـا خانـه ملـت ،با اشـاره به
اینکـه کاهـش قیمـت مسـکن بـه دالیـل مختلفـی بسـتگی دارد ،گفت:
کاهـش نـرخ ارز ،طلا ،مصالـح سـاختمانی ،از دالیل اصلی نـزول قیمت
مسـکن بوده اسـت.
رئیـس کمیسـیون عمـران مجلـس ،افـزود :مسـکن جـزو مقولههـای
اصلـی اقتصاد کشـور محسـوب میشـود ،لـذا هرگونـه تغییر و تحـول در
بخشهـای مختلـف اقتصادی ،تاثیر بسـزایی در کاهش و یـا افزایش نرخ
مسـکن خواهد داشـت.
وی بـا بیـان اینکـه کاهش قیمت مسـکن به هیـچ عنـوان در کوتاه مدت
تـداوم نخواهـد یافـت ،تصریـح کـرد :در شـرایط کنونی قیمت مسـکن با
شـیب تنـدی کاهـش یافته ولی به نظر میرسـد بعد از مدتـی این کاهش
قیمتها متوقف شـود.
مهندس سـید مهـدی هاشـمیاظهار کرد :هرچند قیمت مسـکن نسـبت
بـه ماههـای گذشـته با کاهش محسوسـی مواجه شـده ،اما ایـن قیمتها
جبـران نرخهـای نجومیگذشـته را نخواهـد کرد.
وی ،در مـورد تـداوم کاهـش نـرخ مسـکن ،خاطـر نشـان کـرد :بـه نظـر
نمیرسـد افـت قیمـت مسـکن در آینـده نیـز ادامـه یابـد ،چراکـه در هـر
شـرایطی نوعی تورم پنهـان در جامعه وجود دارد که باعـث افزایش دوباره
قیمتهـا خواهد شـد.
فعالیت هزاران بانوی مهندس در کشور
رئیــس کمیســیون مشــورتی بانــوان مهنــدس کشــور گفــت :بیشــتر
بانــوان مهنــدس در رشــتههای معمــاری و کمتریــن آنهــا در رشــته
گرافیــک مشــغول ارایــه خدمــت هســتند.
وی گفــت :بومیســازی موضوعــات هــدف کمیســیونهای مشــورتی
بانــوان اســت .معدنیــان افــزود :هــدف مــا دســت یافتــن بانــوان مهندس
بــه جایــگاه خــود در فضــای مثبــت کاری کشــور اســت .وی بــا اشــاره به
اینکــه  11درصــد جمعیــت مهندســان کشــور ،بانوان هســتند ،بیــان کرد:
 21هــزار بانــوی مهنــدس در ســطح کشــور مشــغول بــه فعالیت هســتند.
وی یــادآور شــد :تأکیــد کمیســیون مشــورتی بانــوان مهنــدس بــر
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بومیســازی موضوعــات اســت تــا هــر اســتانی متناســب بــا شــرایط
خــاص خــود اهدافــش را پیــش ببــرد .معدنیــان افــزود :تشــکیل
کمیســیون مشــورتی بانــوان مهنــدس یــک بسترســازی بــرای حضــور
مؤثــر و اشــتغال بانــوان در ســایرعرصههای کاری اســت.
لزوم توجه به اهداف قانون نظام مهندسی و اسناد باالدستی
در استان ها
بـه گـزارش روابـط عمومیسـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان کشـور،
مهنـدس مهـدی حـق بیـن نایـب رئیـس دوم سـازمان نظـام مهندسـی
سـاختمان بـر ضـرورت اولویت داشـتن اسـناد باالدسـتی نظام مهندسـی
سـاختمان نظیر اهداف قانون نظام مهندسـی و کنترل سـاختمان و سـند
چشـم انـداز و سـند راهبـردی در اسـتانها تاکیـد کـرد.
مهنـدس مهدی حق بین گفـت در اهداف قانون نظام مهندسـی و کنترل
يو
ت و توسـعهفرهنگو ارزشهاياسلاميدر معمار 
سـاختمان بر تقوي 
ي و مهندسـي
ط ب ه مشـاغلو حرفههايفن 
شهرسـازي ،تنسـيقامور مربو 
ت رشـد و اعتلاي
ي سـاختمانو شهرسـازي ،تاميـنموجبـا 
در بخشـها 
ي و شهرسـازيو رشـد آگاهي
مهندسـيدر كشـور ،ترويـ ج اصـو ل معمار 
ش بهـرهوري،
ن و افزايـ 
ي سـاختما 
ت ملـ 
ن و مقـررا 
ت بـ ه آ 
عمومـينسـب 
ن اجـرايخدمات،
ت بر حسـ 
ت مهندسـيو نظار 
بـاال بـردنكيفيتخدما 
ت ملي
ارتقـايدانـشفنـيصاحبـانحرفهها در ايـنبخش ،وض ع مقـررا 
ي مناسـب،
ن بـ ه منظـور اطمينـاناز ايمنـي ،بهداشـت ،بهرهده 
سـاختما 
ن در راسـتای حمايـتاز
ي و اجـراء و كنتـرلآ 
ش و صرفـهاقتصـاد 
آسـاي 
ي شـهريو ابنيه
مـرد م بـ ه عنـوانبهرهبـرداراناز سـاختمانها و فضاها 
يو
ي مناب ع مـواد و انرژ 
ش بهرهور 
ظ و افزايـ 
و مسـتحدثاتعمومـيو حف 
ي ملـي ،تهيه و تنظيـم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسـي،
سـرمايهها 
ت شهرسـازي
ط و مقررا 
ي سـاختمان ،ضوابـ 
الـزامبـهرعايـتمقـرراتمل 
ي تمامدسـتگاههاي
و مفـاد طرحهـايجامـعو تفصيلـيو هادياز سـو 
ن و تما م اشخاص
دولتي ،شهــرداريها ،ســازندگان ،مهندسـان ،بهرهبردارا 
ل حاك م بر
ش سـاختمانبهعنـواناصـ 
ط بـا بخ 
ي مرتبـ 
حقيقـيو حقوقـ 
ي كامل
ن زمينـههمكار 
ي آنها و فراه م سـاخت 
ط و فعاليتهـا 
تمامیروابـ 
يو
ن و شهرسـازي ،شـهرداريها و تشـكلهايمهندسـ 
ت مسـك 
ن وزار 
ميا 
نو
ت حرفـهايمهندسـا 
ن و جلـبمشـارك 
ف سـاختما 
ي و صنـو 
حرفـها 
ي توسـعه
ي در تهيهو اجرايطرحها 
ف سـاختمان 
صاحبـانحرفهها و صنو 
و آبادانيكشـور تاکید شـده اسـت.
وی افـزود :همچنیـن سـند راهبردی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان
و سـند چشـم انـداز به عنـوان دسـتاورد راهبـردی در دوره پنجم شـورای
مرکـزی میبایسـت در اسـتانها مورد توجه قـرار گیرد و هـر تصمیمیدر
ذیـل ایـن اسـناد برنامهریـزی و اجـرا شـود تـا در چرخـش فعالیتهـای
اسـتانها اهـداف ملـی نیـز محقق شـود.
پژمان رفت ،مرتضوی آمد
چنـدی پیـش سـالن همایشهای صـدا و سـیما اسـتان خراسـانرضوی
میزبـان رویـدادی مهـم بود .معارفـه صولت مرتضـوی به عنوان شـهردار
جدیـد مشـهد و تودیع سـید محمد پژمان که البته این مراسـم بـا تقدیر از
شـهردار سـابق مشـهد همراه بود.
در این مراسـم انتظاری هروی به عنوان نایب رئیس شـورای شـهر مشهد،
مهنـدس انتظـاری سرپرسـت شـهرداری مشـهد در دوران گـذر ،حجـت
االسلام پژمـان فـر نماینـده مـردم مشـهد در مجلس شـورای اسلامی،
صولـت مرتضـوی شـهردار جدیـد مشـهد و محمد پژمان شـهردار سـابق
و رئیـس کنونـی سـازمان ملی زمین و مسـکن کشـور سـخنرانی کردند.
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در ایـن مراسـم سـخنرانان در نطـق خود از زحمـات محمد پژمـان تقدیر
کردنـد و البتـه نظـرات خـود را در خصـوص نواقص کار بیـان کردند.
واحـدی معـاون عمومیاسـتاندار خراسـانرضوی کـه بـه دلیـل ماموریت
اصغـر فـروزان مهـر اسـتاندار خراسـانرضوی بـه نمایندگی از ایشـان در
جلسـه شـرکت کرده بـود ،ضعفهای مختلف کار شـهرداری را نـام برد و
از شـهردار جدیـد خواسـت تـا این ضعفهـا را برطـرف کند.
انتظـاری هـروی بـه عنـوان نایـب رئیس شـورا در سـخنان خود ،شـروع
بـه کار صولـت مرتضـوی را در هفتـه دفـاع مقدس به فال نیـک گرفت و
دربـاره حمایت اعضای شـورای شـهر مشـهد از شـهردار جدیـد مطالبی را
بیـان کـرد .انتظاری هـروی همچنین از برخی رسـانهها در جریان موضوع
انتخـاب شـهردار انتقـاد کرد و گفت که برخـی از رفتارهای رسـانه ها ،دل
هـر آدم مومـن و پاکی را بـه درد میآورد.
انتظـاری کـه سرپرسـتی شـهرداری در مدت گذشـته بر عهده داشـت ،از
سیسـتماتیک بودن شـهرداری مشـهد سـخن گفت و اعالم کرد که پس
از رفتن آقای پژمان سیسـتمیکه توسـط ایشـان طراحی شـده بود ،بدون
حضـور شـخص ایشـان هـم به خوبـی کار میکـرد و این سیسـتم متکی
به شـخص نبوده اسـت.
حجـت اسلام پژمـان فـر در ایـن مراسـم بـه عالقـه تمامینماینـدگان
مجلـس شـورای اسلامیبرای کمـک بـه شـهردار جدید مشـهد گفت و
اعلام کـرد کـه نماینـدگان در ایـن زمینـه کوتاهـی نخواهنـد کرد.
مهنـدس پژمـان در سـخنان خـود بـر خلاف انتظـاری هـروی کـه از
رسـانهها گالیـه داشـت ،از اصحـاب رسـانه تشـکر و بـه نقـش آنهـا در
انعـکاس فعالیتهای شـهرداری اشـاره کـرد .وی بهترین عملکـرد خود را
ایجاد سـاختار و برنامهریزی منظم دانسـت و بیان کرد که هر دسـتاوردی
کـه صـورت گرفته اسـت ،نتیجـه این کار مبتنی بر سـاختار اسـت .وی به
بحران حاشـیه نشـینی در شـهر مشـهد اشـاره کرد و گفت که  1میلیون
حاشـیه نشـین در دوره مسـوولیت او بـه شـهر پیوسـتند و بـار مدیریـت
سـنگین آنهـا بـر دوش شـهرداری افتاد.
صولـت مرتضـوی به عنوان شـهردار جدید مشـهد از این مسـاله گفت که
نبایـد شـهرداری چشـم به بودجه دولت داشـته باشـد و باید بـه درآمدزایی
خوبی برسـد .وی به مشـکالت حاشیه شهر اشـاره کرد و خاطر نشان کرد
که بسـیاریها در شـهر مشهد در سـکونتهای غیر رسـمیمنزل گزیدند
کـه مـا از درک این نوع سـکونت ناتوان هسـتیم .مرتضوی کمک همگان
را بـرای اداره شـهر طلـب کـرد و از زحمات مدیران گذشـته شـهرداری به
نیکی یـاد کرد.
حکــم انتصــاب مرتضــوی بــه عنــوان شــهردار مشــهد توســط دکتــر
رحمانــی فضلــی وزیــر کشــور در ایــن مراســم قرائــت شــد کــه رحمانــی
فضلــی در ایــن حکــم از مرتضــوی خواســته بــود کــه انضبــاط مالــی را بر
فعالیتهــای شــهرداری مشــهد حاکــم کنــد .همچنیــن در ایــن مراســم
صولــت مرتضــوی بــا اهــدای لوحــی مذهبــی از ســید محمــد پژمــان
تقدیــر کــرد و البتــه پژمــان هــم مجموع ـهای مکتــوب را از تجــارب و
برنامههــای خــود در اختیــار مرتضــوی قــرار داد کــه ایــن اقــدام موجــب
اســتقبال حضــار شــد.
گفتنــی اســت در ایــن مراســم فیلــم کوتاهــی از برخــی از فعالیتهــای
دوره مهنــدس پژمــان پخــش شــد کــه فضایــی احساســی را در ســالن
ایجــاد کــرد و پــس از پایــان آن جمعیــت بــه صــورت پــی در پــی
مهنــدس پژمــان را تشــویق کردنــد.
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رویـدادهـا
معاون استاندار خراسانرضوی:
فعالیتهـای انجمـن مهندسـان خیـر در بهبود سـاخت و
سـازهای محرومان باید پیوسـته باشـد
معـاون امـور عمرانی اسـتاندار خراسـانرضوی گفـت :فعالیتهای انجمن
مهندسـان خیـر اسـتان بایـد در بهبـود سـاخت و سـازهای محرومـان و
نیازمنـدان پیوسـته و مداوم باشـد.
محمد حسـن واحدی در نشسـتی با انجمن مهندسـان خیر افزود :وجود و
حضـور ایـن انجمن آثار خوبـی در جامعه دارد چنانکه طی یک سـال اخیر
که تشـکیل شـده در این حوزه اقدامات خوبی انجام داده اسـت.
وی بـر تقویـت ایـن انجمن و توسـعه دامنـه کاری آن تاکید کـرد و گفت:
هـدف ایـن مجموعـه هم عمـران و آبادانـی از طریـق ارایـه خدمات فنی
و مهندسـی برای نیازمندان با جلب مشـارکت مهندسـان و خیران اسـتان
و رعایـت کامـل قوانیـن و مقـررات و پرهیـز از هر گونه اهداف سیاسـی و
انتفاعـی بـوده و باید بر ایـن مبنا تـداوم یابد.
عضو هیات مدیره سـازمان نظام مهندسی ساختمان خراسانرضوی و دبیر
این انجمن هم گفت :این انجمن از سـال گذشـته تشـکیل شـده و امروز
شـامل حـدود  800عضـو مهندس در رشـتههای عمران ،معمـاری ،برق و
مکانیک ،کشـاورزی ،معدن و شهرسـازی و  27شرکت مهندسی میباشد.
مهندس حسـن پور حسـینی افزود :در این یک سـال نیز این تشـکل 16
مسـجد و حسـینیه 12 ،سـاختمان مسکونی ،سـه مجموعه آموزشی ،چهار
مرکـز عام المنفعـه و نگهداری ایتام و خیریه و دو مرکز بهداشـتی ،درمانی
بـرای ارایـه خدمات به بیمـاران را احداث کرده اسـت.
وی گفـت :ایـن انجمن براسـاس آیین نامـه در دو بخـش فعالیت میکند
نخسـت سـاختمانهای شـخصی مسـکونی که توسط موسسـات خیریه
دارای مجـوز از کمیته امداد و بهزیسـتی و بخـش دوم افرادی که از طریق
کمیته اشـخاص آسـیب پذیر شـهرداری و هیات امنای مسـاجد و آزادگان
و رزمنـدگان به ایـن انجمن معرفی میشـوند.
آغاز عمليات ساخت و توسعه  14هزار مترمربع از باب المراد
كاظمين
معاون عمراني اسـتانداري خراسـان رضوي گفت :عمليات اجرايي سـاخت
و توسـعه  14هـزار مترمربـع از بـاب المـراد كاظميـن مهرماه آغاز شـد .به
گـزارش مهر ،محمدحسـن واحـدي ،در كميته تخصص فني سـتاد عتبات
عاليـات اسـتان اظهـار كـرد :تفاهم نامه اي با سـتاد عتبات عاليات كشـور
و سـتاد معيـن اسـتان بـه منظـور سـاخت و توسـعه  14هـزار مترمربـع از
بـاب المـراد كاظميـن بـه انعقاد رسـيده و اين تفاهـم نامه بايد بـه امضاي
اسـتانداري خراسـان رضوي نيز رسـید.
وي ادامـه داد :ايـن تفاهم نامه با حضور رئيس سـتاد عتبات عاليات كشـور
و متولي حرم كاظمين اسـتان با حضور اسـتاندار به امضا رسـید.
وي بـا تاكيـد بـر اينكه براي توسـعه و سـاخت بـاب المـراد كاظمين بايد
مديـر پروژه تعيين شـود ،افزود :اين كميته نقش شـوراي راهبـردي را دارد
و در ايـن راسـتا اين شـورا بايد ماهانه جلسـاتي را برگـزار كند.
ضرورت محل اجراي پروژه و تعريف ساختار الزم
واحـدي بـر ضرورت محل اجراي پروژه و تعريف سـاختار الزم تاكيد كرد و
گفـت :مديريـت اين پروژه بايد بر عهده خراسـان رضوي باشـد و مديريت
فنـي و اجرايـي بـه صورت تمركز يافته در اين اسـتان حاكم شـود و سـتاد
عتبـات عاليـات كشـور نيـز به عنـوان پشـتيبان به ايفـاي نقش بپـردازد.
معاون عمراني اسـتانداري خراسـان رضوي تصريح كرد :طراح اجراي اين
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پروژه از طريق سـتاد عتبات عاليات كشـور انتخاب شـده و مرحله نخست
طراحـي آن نيز انجام گرفته اسـت.
وي بـا اشـاره بـه تشـكيل كميتـه فنـي طراحـي ،بيان كـرد :ايـن كميته
متشـكل از دفتر فني اسـتانداري ،عتبات عاليات ،سـازمان نظام مهندسـي،
انجمـن مشـاوران و آسـتان قـدس رضوي اسـت.
اجرای همزمان  10پروژه احداث ساختمانهای دولتی و
عمومیدر خراسانرضوی
معـاون اسـبق وزیـر راه و شهرسـازی از اجـرای  10پـروژه احـداث
سـاختمانهای دولتی و عمومیدر اسـتان خراسـانرضوی با زیربنای 209
هـزار و  900مترمربـع توسـط سـازمان مجـری سـاختمانها و تأسیسـات
دولتـی و عمومیخبـرداد.
بـه گـزارش روابـط عمومـیاداره کل راه وشهرسـازی خراسـانرضوی،
مهنـدس محمـد جعفـر علیـزاده گفـت :اسـتان خراسـانرضوی باتوجـه
بـه وسـعت ،جمعیـت و اهمیـت سیاسـی ،اجتماعـی و اقتصـادی خـود در
کشـور از جایـگاه مهمـیدر برنامهریزیهـا و سیاسـتگزاریهای وزارت
راه وشهرسـازی برخـوردار اسـت .لـذا در حـال حاضـر  10پـروژه احـداث
سـاختمانهای دولتی و خدمات عمومیدر سـطح اسـتان توسـط سـازمان
مجـری سـاختمانها و تأسیسـات دولتی و عمومـیدر این اسـتان در حال
اجراسـت کـه تکمیـل آنهـا میتواند نقـش موثـری درافزایـش میانگین
خدمـات رسـانی دسـتگاههای دولتـی بـه عامـه مـردم ایفـا کند.
وی بـا اشـاره بـه ایـن که از ایـن تعـداد  8پروژه بیمارسـتانی به سـفارش
وزارت بهداشـت درمان و آموزش پزشـکی طرح و اجرا شـده اسـت ،خاطر
نشـان کرد :سـه بیمارسـتان  24تختخوابی در شهرهای رشـتخوار ،کالت
و فیـض آبـاد بـا اعتبـاری بالغ بـر  121میلیارد ريـال تکمیل و در گذشـته
بـه بهرهبـرداری رسـید .ضمن اینکه بیمارسـتان  64تختخوابـی فریمان و
بیمارسـتان  32تختخوابـی خلیـل آبـاد با تکمیـل مراحل اجرایی در سـال
جـاری افتتاح خواهد شـد.
مهنـدس علیـزاده احداث دو بیمارسـتان آموزشـی در شـهرهای مشـهد و
نیشـابور را نیـز مـورد توجـه قـرار داد وگفـت :بیمارسـتان  200تختخوابی
شـهید هاشـمینژاد مشـهد با تکمیل مراحل طراحی و محاسـبات وارد فاز
اجرا شـده و بیمارسـتان آموزشـی نیشـابور نیز در مرحله طراحی قرار دارد.
احـداث بیمارسـتان  200تختخوابـی تربت حیدریه نیز با زیربنـای  23هزار
و  700متـر و بـا هزینـه  68میلیـارد ريال تاکنـون به  55درصد پیشـرفت
فیزیکی رسـیده است.
وی مجمـوع زیربنـای پروژههـای درحـال اجـرا در اسـتان توسـط ایـن
سـازمان را  209هـزار و  900متـر مربع اعالم کردکـه تاکنون  319میلیارد
و 657میلیـون ريـال بـرای اجـرای آنهـا هزینـه شـده و اعتبار مـورد نیاز
بـرای تکمیـل آنها نیـز بالغ بر یـک هـزار و  904میلیارد ريال میباشـد.
راهاندازی تاالر مبادالت امالک مشهد
مدیرعامل سـازمان زمین و مسـکن شـهرداری مشـهد از راهاندازی سامانه
تـاالر مبادالت امالک و مسـتغالت مشـهد خبر داد.
مرتضـی حقیقـی بـا بیـان این مطلب گفـت :یکـی از اصلیتریـن وظایف
سـازمان زمین و مسـکن شهرداری مشهد ،اولویتبندی و تسریع در تملک
املاک مـورد نیـاز بـرای اجـرای پروژهها اسـت که در این راسـتا سـاالنه
بیـش از یکهـزار ملک توسـط این سـازمان از مـردم خریداری میشـود.
وی ادامـه داد :شـهرداری در طول سـالیان گذشـته همیشـه خرید امالک
مـردم بـرای اجـرای پروژههـا را در برنامـه خود داشـته اسـت امـا هدف از
راهانـدازی سـازمان زمین و مسـکن ،جلب رضایت هر چه بیشـتر مالکانی
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اسـت کـه امالکشـان را به شـهرداری واگـذار میکنند و دوسـت دارند هر
چـه زودتر به حقوقشـان دسـت یابند.
مدیرعامل سـازمان زمین و مسکن شـهرداری مشهد با اشاره به پراکندگی
بخشـنامهها و ضوابـط خرید و فروش املاک در شـهرداری تصریح کرد:
ً
قبلا پراکندگی بسـیاری در بخشـنامهها و ضوابط تملک امالک داشـتیم
کـه با تالشهای کارشناسـی توانسـتیم ضوابـط را خالصهسـازی کرده و
صلحنامههـای تـک برگـی تدویـن کنیم تـا کارها با سـهولت و بـه دور از
پیچیدگیهـای زاید انجام شـود.
وی عنـوان کـرد :یکـی دیگـر از اقدامـات شـهرداری مشـهد در راسـتای
تسـریع امور مربوط به تملـک امالک ،واگذاری تعییـن تکلیف زمینهایی
بـا متـراژ کمتر از  500مترمربع به سـازمان زمین و مسـکن اسـت تا ارباب
رجـوع در حداقـل زمـان ممکن به نتیجه مطلوب دسـت یابـد .مدیرعامل
سـازمان زمیـن و مسـکن شـهرداری مشـهد ادامـه داد :در شـش منطقـه
مشـهد نسـبت بـه شناسـایی زمینهایـی بـا متـراژ باالتـر از دو هـزار متر
مربـع اقـدام کردهایـم تا هم از ریز دانه شـدن آنها جلوگیـری کنیم و هم
اقدامـات الزم را نسـبت بـه دریافت حقوق شـهرداری از آنها انجام دهیم.
حقیقـی با اشـاره به راهاندازی سـامانه تـاالر مبادالت امالک و مسـتغالت
مشـهد گفت :در اساسـنامه سازمان زمین و مسـکن ،کنترل قیمت امالک
پیشبینـی شـده بود کـه اجرای آن مشـکل به نظـر میرسـید چراکه کار
بسـیار سـنگین و پیچیدهای اسـت و ما با راهاندازی تاالر مبادالت امالک
در این راسـتا گام برداشتیم.
وی اظهـار داشـت :یکـی از اهـداف راهانـدازی تـاالر مبـادالت املاک و
مسـتغالت شـهر این اسـت که شـهرداری از رونـد خرید فـروش و نقل و
انتقـال املاک در شـهر فاصلـه پیـدا نکنـد و ضمن همراهـی با بـازار ،بر
وضعیت آن نیز تاثیرگذار باشـد .حقیقی خاطرنشـان کرد :سـامانه این تاالر
راهانـدازی شـد و مکان تـاالر نیز به بهرهبرداری رسـیده تا مـردم بتوانند با
مراجعـه بـه این محل به صـورت حضوری معاملات خـود را دنبال کنند.
وی بـا تاکیـد بـر هـدف شـهرداری در شفافسـازی معامالت املاک در
ایـن سـازمان ،یکـی دیگـر از اهـداف راهاندازی تـاالر مبـادالت امالک را
ایجـاد زمینـه برای انجام تمام خریـد و فروشهای مـردم در زمینه امالک
دانسـت و افـزود :مـردم در آینـدهای نزدیک میتوانند با مراجعه به سـامانه
و یا تاالر مبادالت امالک و مسـتغالت شـهر ،با خیالی آسـوده نسـبت به
انجـام معاملات خود با کسـب اطلاع از اصالت ،کاربـری ،تراکم و قیمت
کارشناسـی اقدام کنند.
 2000هزار میلیارد تومان بودجه تملک امالک سال 92
مدیرعامل سـازمان زمین و مسـکن شـهرداری مشـهد با اشـاره به بودجه
دو هزار میلیارد تومانی تملک امالک در سـال  92افزود :در سـال  86تنها
 13,5میلیـارد تومـان بـرای تملک املاک بودجه پیشبینی شـده بود که
ایـن رقـم با توجه به گسـترش قابل توجه پروژههای شـهری در سـال 92
به دو هزار میلیارد تومان رسـیده اسـت.
حقیقـی در پایـان اظهـار داشـت :بانک زمین سـازمان زمین و مسـکن نیز
بـا مستندسـازی و ثبت سیسـتمی 21هزار پرونـده امالک خریداری شـده
توسـط شـهرداری مشـهد در حال فعالیت است.
روز ملی ایمنی در برابر زلزله و پیام وزیر کشور
وزیـر کشـور و قائـم مقام رئیس شـورای عالـی مدیریت بحران کشـور به
مناسـبت روز ملـی ایمنـی در برابر زلزله و بالیای طبیعـی پیامیصادر کرد.
در بخشـی از پیـام دکتـر رحمانـی فضلـی آمده اسـت :زندگی بشـر از بدو
خلقـت همـواره بدلیل وقوع حـوادث طبیعی با رنج از دسـت دادن نزدیکان
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و مشـقت حاصل از خسـارت مالی همراه بوده اسـت .پیشـرفتهای مادی
بشـری بهویـژه در یـک قرن اخیر نه تنها از بار این محنت نکاسـته اسـت
بلکـه بـه دلیـل دخالتهـای انسـان در طبیعـت موجـب افزایش تعـداد و
پیچیـده تر شـدن آنها نیز شـده اسـت.
در شـرایط کنونـی که کشـورمان در حال گذر از مراحل رشـد و پیشـرفت
اسـت وقـوع حـوادث طبیعی به دلیـل تخریب گسـترده زیرسـاختها و از
دسـت رفتـن سـرمایههای انسـانی متخصـص ،میتوانـد به عنـوان یک
تهدیـد جدی در فرآیند توسـعه باشـد .در این راسـتا نگاه متـوازن به اصول
مدیریـت ریسـک حـوادث و تقـدم اقدامـات پیشـگیرانه و کاهـش اثـرات
نامطلـوب حـوادث میبایسـت در صـدر فعالیتهای دسـت انـدرکاران امر
قـرار گرفتـه و رابطـه میان حوادث و توسـعه اقتصادی و اجتماعـی نباید از
نـگاه سیاسـت گـذاران و برنامـه ریزان کشـور مغفول واقع شـود.
به هر حال با وجود تمامیتالشها و اقدامات انسـانی ،در بسـیاری از موارد
وقـوع حـوادث طبیعـی اجتنابناپذیر میباشـد ،لـذا به مسـووالن و عموم
مـردم توصیـه میشـود بـا تدبیـر ،از فرصتهایـی که حـوادث بـرای رفع
آسـیب پذیریهای دیرینه و بسترسازی برای توسـعه پایدار فراهم میآورد
اسـتفاده نمـوده و نویدبخـش زندگـی ایمـن تر بـرای عموم مردم باشـند.
طرح جامع خطر پذيري تدوين شد
رئيـس سـازمان مديريت بحران کشـور از تهيه و تدوين طـرح جامع خطر
پذيري در سـه محور لرزه ،سـيل و خشکسـالي خبر داد.
بـه گـزارش پايـگاه اطلاع رسـاني سـازمان مديريـت بحـران کشـور؛
مهنـدس حسـن قدمـي در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ايرنـا ،افـزود :در اين
طـرح جامع نيازسـنجيهاي اطالعاتي ،تهيه نقشـه خطرپذيري اسـتانها
بـا مقياسهـاي مناسـب و همچنيـن تحليـل از آسـيب پذيري بخشـي از
شـهرهاي بزرگ کشـور همچـون تهران ،تبريز ،مشـهد ،همـدان ،کرمان،
کرمانشـاه و زنجـان انجام شـده اسـت.
وي بـا بيـان اينکـه نيازسـنجيهاي اطالعاتـي طـرح جامـع خطرپذيري
سـيل و خشکسـالي نيـز صـورت گرفته اسـت ،گفـت :اجراي طـرح جامع
خطرپذيـري بـه مـا اطمينـان ميدهـد کـه در نقـاط مختلـف کشـور چه
حادثـه اي رخ ميدهـد و مسـووالن متناسـب با نـوع حادثـه آمادگيهاي
الزم را به ويژه در خصوص امدادرسـاني به حادثه ديدگان احتمالي کسـب
خواهنـد کرد.
رئيـس سـازمان مديريـت بحـران کشـور ادامـه داد :بـا برنامهريزيهـاي
کارشناسـان خبره اين سـازمان هم اکنون کشـور را به لحاظ حادثه خيزي
بـه  ۹منطقـه تقسـيم بنـدي کـرده ايـم کـه اسـتانهاي خراسـان رضوي،
آذربايجان شـرقي ،اصفهان ،فارس و کرمان از جمله اين اسـتانها اسـت.
وي افزود ۴۶۰ :شـهر کشـور در مسـير رودخانهها و مسـيلها قرار دارند و
سـيل آنهـا را تهديد ميکند ،کارمـا مقابله و برخورد با حوادث اسـت و در
ايـن  ۳۰سـال پس از انقلاب اقدامات خوبي انجام شـده و ما معتقديم راه
اصلي پيشـگيري اسـت و بـه ويـژه در رابطه بـا زلزله مقاوم سـازي حرف
اول را ميزنـد.
مهنـدس قدمـي افزود :شـوراي عالـي مديريت بحران کشـور به رياسـت
رئيـس جمهـور و بـا عضويـت  ۱۳وزيـر و  ۷نفـر از روسـاي سـازمانها و
دسـتگاههاي مرتبـط بـا حـوادث و فرماندهان نظامي و انتظامـي که حدود
 ۲۷نفر هسـتند تشـکيل ميشـود.
ت ويژه سازمان ملي «زمين»
ماموري 
زمينهـاي دولـت از ايـن پـس صرف ارتقـاي كيفيت و خدمات سـكونتي
163

رویـدادهـا
حومه كالنشـهرها ميشـود.
سـازمان ملـي زميـن و مسـكن كـه در دولتهـاي نهم و دهم مسـووليت
هدايـت نيمـي از  2ميليـون واحـد مسـكونيمهر و تاميـن  100درصـد
زمينهـاي مـورد نيـاز اين طـرح را برعهده داشـت ،کـه با ابالغيـه جديد
وزيـر راهوشهرسـازي ماموريـت دارد زمينهـاي دولتـي را بـه گونـهاي
مديريـت كنـد تا امـكان انتقال جمعيت سـاكن كالنشـهرهاي كشـور به
حومـه –شـهرهايجديد -فراهـم شـود.
عبـاس آخونـدي در مراسـم معارفـه محمـد پژمـان رئيس جديد سـازمان
ملـي زميـن و توديـع احمد اصغـري مهرآبادي رئيس پیشـین سـازمان ،با
تاكيـد بـر فرارسـيدن زمـان تغيير رويكـرد در مديريـت زمين اعلام كرد:
رئيـس جديـد سـازمان ملي زميـن بايد بـا مديريت بر بـازار زميـن ،كاري
كنـد كـه زندگي در شـهرهاي جديـد كيفيتي باالتـر از كالنشـهرها پيدا
كنـد ،براي ايـن منظور بايد نـگاه يكپارچه به توسعهشـهرها و حومه آنها
همـراه با توسـعه يكپارچه حملونقـل از حومه به شـهرمادر و برعكس ،در
دسـتور كار اين سـازمان قـرار گيرد.
وزيـر راهوشهرسـازي افـزود :تاکیـد بـر ضـرورت تمرکززدایـی شـدید از
کالنشـهرها ،نـگاه یکپارچـه بـه توسـعه شـهرها و حومـه آنهـا همزمان
بـا توسـعه یکپارچـه حمـل و نقـل از حومـه به شـهر و برعکس ،توسـعه
سـکونتگاهها در پیرامـون پروژههـای بـزرگ حملونقـل ،تمرکـز بـر
نسـل جدیـد طرحهـای توسـعه شـهری بـه صـورت متصـل یـا منفصل
از شـهرهای مـادر ،عرضـه زمیـن بـه نحـوی کـه سیاسـت پـس انـداز،
انبوهسـازی و کوچکسـازی را پشـتیبانی کنـد ،اصلاح نظـام مالـی
مسـتغالت بـرای طوالنـی کـردن مدت زمـان اجـاره و همچنیـن تالش
بـرای رسـیدن بـه هـدف تامیـن حداقـل یـک واحد مسـکونی بـرای هر
خانـوار ایرانـی ،مهمتریـن اولویتهـای سـازمان ملـی زمین و مسـکن در
دوره جدید مدیریتی اسـت .وزیر راهوشهرسـازی خاطرنشـان کرد :از رئیس
جدیـد سـازمان ملـی زمین و مسـکن توقع داریـم مدیریت زمیـن در دوره
جدیـد بگونـهای باشـد کـه به تدریـج مازاد جمعیـت به سـمت حومههای
شـهری هدایت شـود .وی ادامه داد :در این راسـتا ،ارتقای زندگی حومهای
بـه نحوی که نسـبت بـه زندگـی درون شـهری از کیفیتی برتـر برخوردار
باشـد و به توسـعه شـهری همزمـان با توسـعه حملونقـل و به خصوص
حمـل و نقـل ریلی توجه شـود ،بایـد در اولویت برنامههـای مدیریت زمین
مـورد تمرکـز واقع شـود .آخوندی تصریـح کرد :بر این مبنا باید به سـمتی
برویـم کـه زندگی در شـهرهای جدیـد کیفیتی بـه مراتب باالتـر از مرکز
کالنشـهرها داشـته باشـد؛ اما عمال میبینیم که شـهرهای جدیـد امروزه
بـه نوعـی حاشـیه نشـینی سـازمان یافتـه تبدیل شـدهاند که مشـکالت
زیـادی دارند.
دنبال كاسبي با زمينهاي دولتي نيستيم
وزیـر راه و شهرسـازی بـا تاکید بر اینکه به دنبال کسـب درآمد و کاسـبی
از زمینهـای دولتـی نیسـتیم ،گفـت :زمیـن بایـد از ایـن پـس به وسـیله
سیاسـتگذاری بـرای تامین خدمات در شـهرها و پشـتوانه ایجـاد حمل و
نقـل سـریع و آسـان بیـن حومه و کالنشـهرها تبدیل شـود .وی بـا تاکید
بـر اینکـه مدیریت زمین حتمـا باید در کمـک به شـهرداریهای منضبط
و قانونمنـد اعمـال شـود ،افزود :نسـل جدیـد آمادهسـازی زمین هـم باید
بـه گونـهای انجام شـود کـه بتـوان ایـن مجموعهها را بـرای تولیـد انبوه
مسـکن ،بـه صورت بلوکهای شـهری به انبوهسـازان و شـهرک سـازان
واگـذار کنیم.
 13نوع مشکل در مسکن مهر
در ایـن مراسـم همچنیـن رئیس سـابق سـازمان ملـی زمین و مسـکن با
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اعالم اینکه  13نوع مشـکل در مسـکن مهر شناسـایی شـده است ،گفت:
وزارت راهوشهرسـازی بایـد در مـورد ایـن مشـکالت چـاره اندیشـی کند.
احمـد اصغری مهرآبـادی تصریح کـرد :مجموعا تاکنون 1میلیـون و 200
هـزار هکتـار زمیـن تامین شـده اسـت که در  6سـال گذشـته بـرای 386
هـزار هکتـار از ایـن زمینهـا بـه نـام دولت سـند صادر شـده اسـت .وی
ادامـه داد :همچنیـن در ایـن مـدت  120هزار هکتار زمین واگذار شـده که
 34هـزار هکتـار آن در دوره  6سـال گذشـته بوده اسـت.
ساعتی  6میلیارد تومان در راه و مسکن هزینه میشود
وزیـر راه و شهرسـازی بـا بیان اینکـه روزانه حدود  2000واحد مسـکونی
احـداث میشـود ،گفـت :در هـر سـاعت حـدود شـش میلیـارد تومـان در
بخـش راه و سـاختمان هزینـه میشـود کـه این صنعـت پـس از نفت در
برگیرنـده عظیمتریـن سـرمایهگذاری ملی اسـت.
بـه گـزارش ایسـناعباس آخونـدی گفـت :هـر کشـوری نیازمنـد طـرح و
برنامـهای مـدون بـرای پیشـرفت اسـت.
وی افـزود :صنعـت راه و سـاختمان یکـی از صنایع مهم در اقتصاد کشـور
اسـت؛ به گونهای که با شـش صنعـت زیربنایی در ارتباط بـوده و رونق آن
همـواره باعث رشـد صنایع دیگر میشـود.
سهم  2درصدی ایران در ساخت و ساز جهانی
آخونـدی بـا بیان اینکـه ایران حدود یـک درصد از کل جمعیـت جهان را
بـه خود اختصـاص میدهد ،گفت :دو درصد از سـهم جهانی ساختوسـاز
متعلق به کشـور ماست.
وزیـر راه و شهرسـازی تاکیـد کـرد :بخش مسـکن نیز حـدود  33درصد از
حجـم اقتصـاد کشـور را در بـر میگیـرد و بهطـور متوسـط روزانـه بالغ بر
 2000واحـد مسـکونی در کشـور احداث میشـود.
آخونـدی افـزود :بخـش ساختوسـاز در کشـور نقـش اساسـی در تولیـد
ناخالـص داخلی دارد که باید برای دسـتیابی به معیارهای توسـع ه پایدار در
ایـن بخش شـاخصهای کیفیـت ،مقاومسـازی و کاهش مصـرف انرژی
مـورد توجه قـرار گیرد.
وی افـزود :توجـه بـه مـوارد ذکرشـده به معنی دقـت و توجـه به تکتک
عناصـر زنجیـره تولید مسـکن و شـبکههای موجود حملونقل اسـت.
ایران جزو پنج کشور بزرگ تولیدکنند ه سیمان در دنیا
آخونـدی بـا اشـاره بـه ظرفیـت تولیـد سـیمان در کشـور کـه به مـرز 80
میلیـون تـن در سـال رسـیده ،گفـت :ایـران از جملـه پنـج کشـور بزرگ
تولیدکننـده سـیمان اسـت.
وی افـزود :در حـال حاضر بیش از  90درصد از تولید سـیمان در کشـور به
کمتـر از سـه نوع سـیمان پرتلند محدود میشـوند درحالیکه کشـورهای
توسـعه یافته در راسـتای تحقق سیاسـتهای اصولی و دستیابی به توسعه
پایـدار روزبـهروز به تنوع محصـوالت خود در بخش سـیمان میافزایند.
وزیـر راه و شهرسـازی بـا بیان اینکـه در حال حاضر بیـش از  70درصد از
تولیـد سـیمان مربـوط به انواع سـیمانهای آمیخته اسـت ،گفـت :به نظر
میرسـد ارتقای تولید سـیمان در کشور با متنو ع بودن محصوالت سیمانی
و پتانسـیلهای کـه مناسـبی دارد میتواند عالوه بـر صرفهجویی مصرف
انرژی در تولید سیمان و کاهش آلودگی ناشی از این سیمانها کمک کند.
حمل و نقل مصرفکننده  35درصد از انرژی کشور
ی اشـاره
آخوندی به صنعت راه و سـاختمان و صنایع مرتبط با صنایع انرژ 
و اظهـار کـرد :بخش حملونقل نیز حـدود  35درصد از مصـرف انرژی در
کشـور را به خـود اختصاص داده ،درحالیکـه کل انرژی مصرفی در بخش
صنعت حدود  20درصد اسـت.
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بـه گفتـه وزیـر راه و شهرسـازی از کل انـرژی مصرفـی در بخش صنعت
بیـش از  60درصـد آن مسـتقیما به صورتـی که در ارتباط بـا تولید مصالح
سـاختمانی اسـت ،بر میگردد.
وی اظهـار کـرد :در صنعـت راه برخالف اسـتفاده گسـترده از بتن ،فناوری
مرتبـط بـا آن چنـدان مـورد توجه قـرار نگرفته اسـت درحالیکـه این کار
بسـیار جدی است.
آخونـدی ادامـه داد :اسـتفاده از روسـازیهای بتنـی و انـواع بتنهـا بـا
عملکـرد بـاال و بتنهـای خودتراکـم هنـوز در صنعـت راه و شـبکههای
حملونقـل بـه خوبـی بـه کار گرفتـه نمیشـود و بیگانـه هسـتند.
وزیـر راه و شهرسـازی گفـت :اسـتفاده از فناوریهـای نویـن در صنعـت
بتـن همچنیـن در ساختوسـاز اسـکلهها ،پلهـا ،فرودگاههـا و جادههـا
میتواننـد باعـث ارتقـای کیفیـت زیرسـاختهای حملونقـل شـوند.
وزیر راه و شهرسازی گفت :صنعت راه و ساختمان یکی از صنایع استراتژیک
محسـوب میشـود و نقش راهبـردی دولت در سیاسـتگذاریهای کالن
در ایـن بخـش همـواره مـورد نیاز بوده اسـت .هم چنیـن در تحقق اهداف
و سیاسـتهای دولت در بخش راه و سـاختمان پژوهش و آموزش جایگاه
ویژهای داشته و دارد.
وی افـزود :در صنعـت راه و سـاختمان بتـن و سـیمان بـه عنـوان
پرمصرفتریـن مصالـح چه از لحاظ کاربـرد و چه از لحـاظ مصرف انرژی
در تولیـد مطرح میشـوند کـه  13درصد مصرف انـرژی در بخش صنعت
را صنعـت سـیمان بـه خود اختصـاص داده اسـت.
به بافتهای "تاریخی" فرسوده نگوییم
مدیرعامـل شـرکت مـادر تخصصـی عمـران و بهسـازی شـهری ایـران
تاکیـد کـرد :از بیان عبارت “ فرسـوده” به بافتهـای تاریخی پرهیز کنیم
چراکـه بافتهـای تاریخـی مراکز شـهری ثروتهایی هسـتند کـه باید با
تدبیـر ،حفاظت و احیا شـوند.
به گزارش ایسـنا محمد سـعید ایزدی  -معاون وزیر راه و شهرسـازی  -در
“کومش سـبز” اعلام کـرد :محیطهـای تاریخی
نشسـت هـم اندیشـی
ِ
در برگیرنـده مجموعـه متنوعـی از بناهـا ،یادمانهـا و مجموعههـای
ارزشـمند هسـتند کـه در طـول قرنها شـکل گرفتـه و محصـول مراحل
پیچیـده رابطـه انسـان و محیط مصنوع بوده اسـت که به واسـطه داشـتن
ویژگیهـای منحصـر بـه فـرد تاریخـی و ارزشهـای متنـوع معمارانـه،
اقتصـادی ،فرهنگـی و اجتماعـی قابـل ارج نهادن اسـت.
بـه گفتـه وی محیطهـای تاریخی و میـراث معماری ارزشـمند بـه منزله
ثروتهـای غیـر قابـل جایگزینـی هسـتند کـه سـرمایه و ذخائـر قرنها
مهـارت اسـتادکارانه را بـه معـرض نمایش میگذارنـد و به واسـطه آن به
مکانهـای بـا امتیـازات منحصـر به فرد شـناخته میشـوند.
ایـزدی افـزود :بناها ،مجموعهها و بافتهای با ارزش شـهری از مهمترین
یادگارهایی هسـتند که از نسـلهای پیشـین به دسـت ما رسـیدهاند و باید
بـه عنـوان ثروتی بزرگ آنها را به نسـلهای بعـدی انتقال دهیم.
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی اظهـار کرد :براسـاس چنین نگرشـی بناها،
مجموعههـا و بافتهـای با ارزش تاریخی یادگاری از گذشـتگان و میراثی
بـرای نسـلهای آینـده به شـمار میآینـد که بایـد ضمن حفـظ اصالت و
یکپارچگـی ،آنهـا را بـرای زندگی معاصر و آینـده تجهیز کرد.
ایران بیشترین پیشرفت را در ثبت مقاله در  ISIدارد
به گزارش ایسنا ،رئیس مرکز منطقهای اطالع رسانی علوم و فناوری
در ارتباط با آخرین خبر تولیدات علمیتوسط دانشمندان و پژوهشگران
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جمهوری اسالمیایران که از پایگاه استنادی  ISIاستخراج شده است گفت:
ایران از جمله کشورهایی میباشد که بیشترین پیشرفت را در تعداد مقاالت
علمیمنتشر شده در مجالت که در  ISIثبت و نمایه سازی میشوند به خود
اختصاص داده است.
دکتر مهراد افزود :ایران از اول سال میالدی تا کنون تعداد  ۱۱۸۸۶مقاله
در  ISIبه ثبت رسانیده است .این رقم در ماه ژوئن  ۹۵۸۶مقاله و در ماه
می ۷۸۳۴مقاله بود.
سرپرست  ISCخاطرنشان کرد :ایران به یقین عملکرد علمیخود را توسعه
و رشد بخشیده است و این رشد دارای نرخی است که تقریبا با نرخ کشور
ترکیه رقابت میکند.
وی افزود :متاسفانه سهم درصد تولیدات ناخالص داخلی که به تحقیق و
توسعه اختصاص داده میشود در مقایسه با سایر کشورها اندک است و این
موضوع با اهمیتی است که دولت یازدهم باید چاره جویی کند.
به گفته دکتر مهراد ،در بین کشورهای منطقه ترکیه بودجهای را که در سال
 ۲۰۰۹به تحقیق و توسعه اختصاص داده ،نسبت به سال  ۱۹۹۹تقریبا  ۶برابر
نموده و هم اکنون این کشور بودجه بیشتری را به این امر اختصاص میدهد.
به گفته دکتر مهراد :حفظ وضعیت کنونی و رقابت بیشتر با کشورهای تولید
کننده علم مستلزم توجه جدی دولت به امر پژوهش است.
سرپرست  ISCخاطرنشان کرد :در حالیکه میزان تولیدات علمیایران در
 ISIدر این بازه زمانی  ۱۱۸۸۶مقاله است ،ترکیه موفق به تولید ۱۲۲۱۰
مقاله در مجالت معتبر بینالمللی شده است .ارقام مزبور ،ایران و ترکیه را به
ترتیب در جایگاه  ۲۰و  ۱۹تولید علم جهان نشانده است.
وی ادامه داد :در بین کشورهای تولید کننده علم و از قاره آسیا تنها کشورهای
چین ،هندوستان ،کره جنوبی و تایوان به ترتیب با تولید  ۱۰۹۵۸۳مقاله،
 ۲۶۶۸۵مقاله ۲۴۸۲۶ ،مقاله و  ۱۴۲۹۸مقاله نسبت به ایران و ترکیه پیشی
گرفته اند .رتبه این کشورهای آسیایی به ترتیب  ۱۲ ،۱۱ ،۲و  ۱۵میباشد.
دکتر مهراد تصریح کرد :جایگاه برزیل نیز در بین کشورهای تولید کننده علم
که در  ISIجایگاه بلندی را به خود اختصاص داده درخور توجه است .برزیل
با تولید  ۱۸۲۱۹مقاله و با رتبه  ۱۴به عنوان یک کشور نو ظهور علمیبا سایر
کشورهای پیشرفته در رقابت است.
دکتر مهراد در پایان به این نکته نیز اشاره کرد که در بین  ۳۰کشور برتر
تولید کننده علم براساس مستندات  ،ISIبجز کشورهای ترکیه و ایران هیچ
کشوری از کشورهای اسالمیوجود ندارد و ایران و ترکیه از نظر تولید علم
در راس کشورهای منطقه و اسالمیقرار دارند.
پیشـگیری از سـقوط پلها با فناوری ابداعی محقق ایرانی
پیشـگیری از سـقوط پلهـا بـا فنـاوری ابداعـی محقـق ایرانـی مهندس
«مهدی کالنتری» محقق ایرانی دانشـگاه مریلند شـبکهای از حسگرهای
بیسـیم را توسـعه داده اسـت که دادههایی از وضعیت اسـتحکام و انعطاف
پذیـری پلهـا را بـه سـرور مرکزی ارسـال میکند.
بـه گـزارش ایسـنا :تحقیقـات صـورت گرفتـه توسـط انجمن مهندسـان
عمـران آمریـکا نشـان میدهـد ،از چهـار پـل بزرگراهـی یـک پـل دچار
مشـکالت اساسـی سـاختاری بـوده و احتمـال سـقوط آنهـا وجـود دارد.
ایده نظارت بر وضعیت پلهای قدیمیو تشـخیص زودهنگام مشـکالت
احتمالـی میتوانـد سـطح ایمنـی جادههـا را افزایـش داده و از مشـکالت
ترافیکی پیشـگیری میکند.
مهندس «مهدی کالنتری» از محققان دانشـگاه مریلند سیسـتم جدیدی
را توسـعه داده اسـت کـه از طریـق شـبکه سـلولی ،دادههای لحظـهای از
وضعیـت اسـتحکام پل را به سـرور مرکـزی ارسـال میکند.
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«کالنتـری» تأکید میکنـد :پلهای قدیمیماننـد خودروهای قدیمیغیر
قابـل اعتمـاد ،پـر هزینـه و مشـکل سـاز هسـتند و بایـد نیازمنـد نظارت
مسـتمری بـر روی وضعیـت آنها انجام شـود.
دسـتگاهی که توسـط این محقق ایرانی طراحی شـده اسـت ،شـبکهای
از حسـگرهای بیسـیم درون یـک جعبـه کوچک اسـت که انـرژی مورد
نیـاز را از نـور محیـط و امـواج رادیویـی دریافـت و ذخیره سـازی میکند؛
ایـن جعبـه کوچـک براحتـی در قسـمتهای مختلف پل نصب میشـود.
این سیسـتم شـبکهای از دادههای ساختاری مانند فشـار ،ارتعاش ،انعطاف
پذیـری و گسـترش ترک روی بدنه پـل را جمع آوری و به سـرور مرکزی
ارسـال میکند.
بـا تشـخیص زودهنـگام شـل شـدن پیچها یا ایجاد یک شـکاف تـازه بر
روی بدنه پل میتوان بسـرعت نسـبت به رفع نقص و پیشـگیری از بروز
مشـکل اقدام کرد.
یـک پـل متوسـط به حدود چند صد حسـگر نیاز دارد و بـا توجه به قیمت
 50دالری هـر حسـگر ،رقمـیدر حـدود  10هـزار دالر بایـد بـرای هر پل
هزینـه کرد که در مقایسـه با خسـارتهای چند میلیـارد دالری در صورت
سـقوط پل ،بسـیار ناچیز است.
ساخت بزرگترین گنبد بتنی جهان
رضـا کاظمیمسـاحت مصلای کاشـان را  185هـزار متـر عنـوان کرد و
اظهـار داشـت :در فـاز اول سـاخت مصالی کاشـان بـا  18هـزار مترمربع
زیربنا شـاهد پیشـرفت  30درصدی آن هسـتیم و قصد داریم تا بزرگترین
گنبـد دال بتنـی جهـان با  2هزار و  500متر سـطح زیربنایی را در مصالی
کاشـان اجـرا کنیـم که در حال حاضـر بزرگترین گنبد دال بتنـی جهان در
کشـور مالزی یکهـزار و  800متر مسـاحت زیربنایی دارد.
وی هـدف از احـداث بزرگترین گنبد جهان در مصالی کاشـان را پیشـینه
و قدمت تاریخی این شهرسـتان در معماری و هنرهای اسلامیذکر کرد.
مدیـر اجرایـی مصلای بقیهاهلل اعظم با اشـاره بـه انتقال محـل برگزاری
نمـاز جمعه شهرسـتان از مسـجد حبیب بن موسـی(ع) بـه مصالی بزرگ
این شهرسـتان خاطرنشـان کـرد :عملیات مسـقف نمودن  5هـزار و 200
مترمربـع بـرای  10هـزار نفـر نمازگـزار به پایـان رسـیده و در حال تجهیز
کردن آن هسـتیم.
به گفته وی ،شبسـتانی با مسـاحت  18هزار مترمربع ،حیاط و الحاقات12
هـزار متـر مربـع در فـاز نخسـت و سـاخت مصلا سـالن آمفیتئاتـر بـا
ظرفیـت یکهـزار و  200نفـر ،کتابخانـه ملی شـهر بـا  40سـوئیت ویِژه
اسـتادان حـوزه ،حوزه علمیـه خواهران حضـرت فاطمه الزهـرا(س) ،حوزه
علمیـه فـوق تخصـص بـرادران ،احـداث دانشـگاه شـهید مطهـری و یـا
دانشـگاه نجوم ،احداث سـالنهای ورزشـی برادران و خواهـران در فاز دوم
از دیگـر بخشهـای پیشبینـی شـده در مصالی کاشـان اسـت.
کاظمـیاز دالیـل بـه تعویـق افتـادن انتقـال مکان برگـزاری نمـاز جمعه
کاشـان بـه مصلای جدیداالحـداث این شهرسـتان را فصل گرمـا و مهیا
نبـودن شـرایط آمادهسـازی و بهسـازی فضـای سـبز مصلا و تلاش به
منظـور فراهم نمودن امکانات رفاهی بیشـتر برای نمازگـزاران اعالم کرد.
ساخت المپ زیستی از جلبک در کشور
پژوهشـگران جهاد دانشـگاهی مازندران موفق به طراحی و سـاخت نمونه
آزمایشـگاهی اولیه المپ زیسـتی با اسـتفاده از جلبک شدند.
مصطفـی مهـدی نـژاد ،رئیـس جهاد دانشـگاهی مازنـدران با اعلام این
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خبـر افـزود :امـروزه در سراسـر جهـان و بهویـژه کالن شـهرها ،افزایـش
آلودگـی هـوا و گازهـای گلخانهای به یکـی از مهمتریـن چالشها تبدیل
شـده اسـت ،بـا افزایـش نگرانیهـا در ایـن حـوزه ،طـی سـالهای اخیـر
پژوهشـگران موفـق بـه کشـف روشهـای نوینـی در راسـتای کاهـش
آلودگـی هـوا بـا اسـتفاده از منابع طبیعی شـده انـد .وی ادامـه داد :در این
زمینـه اسـتفاده از جلبکهـا بـه دلیـل قـدرت بـاالی جـذب دیاکسـید
کربن و تولید اکسـیژن و همچنین رشـد سـریع و آسـان بهعنوان یکی از
روشهـای کاهـش آلودگـی هـوا مـورد توجـه قـرار گرفتهاند.
رئیـس جهاد دانشـگاهی مازندران بـا اعالم اینکه برخـی از جلبکها عالوه
بـر دیاکسـید کربـن ،توانایـی جـذب  SO2هـوا بـرای تامیـن گوگـرد
مـورد اسـتفاده در سـنتز پروتئینهـا و نیـز جـذب  NOxهوا بـرای تامین
نیتـروژن مـورد نیـاز خـود را دارنـد ،افـزود :همچنیـن دسـتهای از جلبکها
بهعنـوان جاذبهـای بیولوژیکی بـرای حذف فلزات سـنگین معلق در هوا
میتواننـد مورد اسـتفاده قـرار گیرند.
مهـدی نـژاد یادآور شـد :پس از رشـد و پایـان یافتن طـول عمر جلبکها،
از زیسـت تـوده آنها برای تولید سـوخت زیسـتی ،محصوالت بهداشـتی
و کودهـای زیسـتی اسـتفاده میشـود .وی بـا اشـاره بـه سـاخت نمونـه
آزمایشـگاه اولیـه المـپ زیسـتی بـا اسـتفاده از جلبک هـا ،گفـت :در این
المـپ ،جلبکهـا بـا اسـتفاده از نـور یـک آرایه کم مصـرف و نـور طبیعی
خورشـید ،عمـل فتوسـنتز و در نتیجـه جـذب دی اکسـید کربـن و تولیـد
اکسـیژن را انجـام میدهنـد که عالوه بر ایـن با جذب دیگـر آالیندههای
هـوا موجـب پاکسـازی هوا میشـوند.
رئیـس جهـاد دانشـگاهی مازندران خاطرنشـان کرد :هدف از سـاخت این
المـپ زیسـتی ،کاهش دی اکسـید کربن و آلودگی هـوا و همچنین تولید
سـوخت زیستی اسـت .وی خاطرنشـان کرد :برای تجاری سازی و ساخت
صنعتـی ایـن طـرح ،بـه زمان بیشـتری نیاز اسـت کـه در راسـتای اجرای
طرح کالن المپ زیسـتی با همکاری دانشـگاه فردوسـی مشهد ،اقدامات
تکمیلـی آن در حال انجام اسـت.
آسفالت جدید برای مقابله با آلودگی هوا
مـاده جدیـدی برای مقابله با آالیندههای کشـنده کربنی و نیتراتی سـاخته
شـد کـه از آن میتوان برای حل مشـکل آلودگی هوا اسـتفاده کرد.
یکی از بزرگترین مشـکالت قرن معاصر آلودگی هوا اسـت .هرسـال حدود
دو و نیم میلیون نفر در سراسر جهان به دلیل بیماریهای ناشی از آلودگی
هوا جانشـان را از دسـت میدهند .مواد سـمیکه از خودروهـا و کارخانهها
خـارج میشـود مرگبـار باشـد .آلودگیهایـی ازقبیل اکسـید نیتـروژن که
وارد محیـط زیسـت میشـود مـرگ تدریجـی انسـان را رقـم میزنـد.
حـاال دانشـمندان هلندی پس از سـالها تحقیـق ،برای حل این مشـکل
چاره اندیشـی جدیدی کرده اند .پژوهشـگران دانشـکده فنی آینتوون هلند
مـاده جدیـدی طراحـی کردهانـد که بـه گفته آنهـا میتـوان در جادهها و
خیابانهـا از این ماده اسـتفاده کرد .به گفته دانشـمندان هلنـدی ،این ماده
میتوانـد دود و بخـار مضـری را جـذب کند که از خودروها خارج میشـود.
ایـن شـیوه میتوانـد سـبب کاهـش تاثیـر سـوء آالیندههایی باشـد که از
خودروهـا وارد محیـط زیسـت میشـود .بـا اسـتفاده از ایـن مـاده جدیـد،
سـنگهایی سـاخته شـده و به صورت آزمایشـی در سـنگفرش خیابانهای
منطقه محل آزمایش در هلند اسـتفاده شـده اسـت .پژوهشـگران هلندی
میگوینـد ایـن سـنگ فرشهـای ویـژه میتواننـد چهـل و پنـج درصـد
اکسـید نیتروژنی را جذب کنند که از خودروها وارد محیط زیسـت میشود.
البته هزینه سـاخت این سـنگها پنجاه درصد بیشـتر از سنگهای معمولی
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اسـت کـه در سـنگفرش خیابانهـای هلند از آن اسـتفاده میشـود.
بنابرایـن ،بایـد دید آیـا سیاسـتمداران هلنـدی حاضر هسـتند هزینه الزم
بـرای ایـن کار را تامیـن کننـد یـا خیـر .اما کارشناسـان میگوینـد باتوجه
بـه هزینههـای باالیـی کـه هر سـال بـرای مـرگ ناشـی از آلودگـی هوا
پرداخت میشـود ،هزینه سـنگفرشهای جدید رقم بسـیار ناچیزی اسـت.
دانشـمندان چینـی و آمریکایی عالقه مندی خود را بـه بهرهگیری از نتایج
یافتـه جدید دانشـمندان هلنـدی ابراز کـرده اند.
ساخت دستگاه تصفیه پساب معادن شن
دستگاه تصفیه پساب معادن شن و ماسه در اصفهان طراحی و ساخته شد.
مجـری طـرح گفـت :ایـن دسـتگاه که قـادر بـه بازیافت و تصفیه پسـاب
معـادن شـن و ماسـه اسـت از راندمـان باالیـی درتصفیـه پسـاب این نوع
معـادن بـه ویژه پسـابهای خـاک رس برخوردار اسـت.
خسـروی افزود :زمان تصفیه پسـاب معادن شـن و ماسـه بااسـتفاده از این
دسـتگاه یک ششـم دسـتگاهای متعـارف وسـنتی اسـت .وی کاهش 60
درصدی هزینه سـرمایه گـذاری و بهرهبرداری درمقایسـه با دسـتگاههای
متعـارف را از مهمتریـن ویژگیهـای دسـتگاه تصفیه پسـاب معادن شـن
وماسـه برشـمرد و گفـت :این دسـتگاه درمدت یک سـال بـا  400میلیون
ریال هزینه طراحی وسـاخته شـده اسـت.
مجـری ایـن طرح افـزود :با اسـتفاده از این دسـتگاه میتـوان مصرف آب
را بـه ازای تولید هر تن شـن وماسـه تا  70درصد کاهـش داد .هزار و 600
معدن شـن و ماسـه در کشـور وجـود دارد که سـاالنه  81هـزار مترمکعب
شـن و ماسـه تولیـد و ایـن تعداد معـدن  11میلیـون مترمکعـب آب برای
تصفیه پسـاب مصـرف میکنند.
ساخت نانوبتن با مقاومت باال در کشور
محققان پژوهشـکده علـوم و فناوری نانو دانشـگاه صنعتی شـریف موفق
بـه سـاخت بتن بـا مقاومت باال بـا اسـتفاده از فناوری نانو شـدند.
دکتـر علیرضـا ناجی گیـوی ،محقـق پسـادکتری نانوتکنولوژی دانشـگاه
صنعتـی شـریف و مدیر پـروژه بتن نانوسـاختار مقاوم گفـت :هدف اصلی
ایـن پـروژه ،مقاوم سـازی بتن اسـت.
وی بـا بیـان اینکه در فـاز اول این پروژه ،خاصیت ضـد آب بودن به میزان
دو برابـر بتن معمولی حاصل شـده اسـت ،افزود :بتن جدیـد پرمقاومت که
با اسـتفاده از نانوذرات و الیاف طراحی و سـاخته شـده مقاومت فشـاری و
کششـی تقریبا دو برابر نسـبت به بتنهای معمولـی را دارد.
مدیـر پروژه بتن نانوسـاختار در خصـوص کاربردهای بتنهای نانوسـاختار
مقاوم اظهار کرد :بتن پر مقاومت بیشـتر برای سـازههای سنگین همچون
سدسـازی ،سـاخت پایگاههـای انرژی اتمـی ،پروژههای شهرسـازی ،کف
ی مقـاوم بـرای باند فـرود هواپیمـا ،اتوبانها و مکانهایی کـه نیاز به
سـاز 
مقاومت در برابر ضربه زیاد و استحکام بسیار باال دارند ،کاربرد دارد .به گفته
وی برای مقاومسـازی بتـن از نانو سـاختارهای  SiO2,TiO2و Fe203
اسـتفاده میشـود که بهترین نانو سـاختار در این راسـتا  SiO2بوده است.
ناجـی گیـوی در خصـوص مزیـت بتنهـای نانـو سـاختار اظهار کـرد :به
دلیـل مقاومـت کششـی بـاال میـزان مصـرف میلگـرد در ایـن نـوع بتن
کاهـش پیـدا کرده اسـت که ایـن موجب کاهش وزن سـاختمان و سـازه
میشـود .وزن کـم ،عمـر بـاال ،مقاومـت و کارایـی زیـاد و قیمـت پاییـن
از مزیتهـای ایـن بتنهـا نسـبت بـه بتنهـای معمولـی و فومیاسـت.
وی در پایـان تصریـح کـرد 90:درصـد آزمایشهـای مـورد نیـاز انجـام و
جوابهـای مناسـبی حاصـل شـده اسـت .کارایـی و مقاومـت ایـن بتـن
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چیـزی حـدود 1.5برابـر بتن معمولـی برآورد شـده ولی میـزان مصرف آن
حـدودا نصـف بتـن معمولی اسـت کـه ایـن دو همپوشـانی دارند.
ایـن محقـق اظهار امیـدواری کرد حمایتهـای الزم برای تجاری سـازی
ایـن محصـول و در ادامـه ،مقاومسـازی سـاختمانها بـا اسـتفاده از ایـن
بتنهـای مقـاوم در کشـور صـورت گیرد.
روشنایی خیابانها هوشمند میشود
یـک مبتکـر ،المپهای هوشـمند و منحصر به فـردی را بـرای خیابانها
طراحـی کرده اسـت کـه فقط در صـورت حضور عابرین روشـن میشـود
ابتـکاری کـه میتواند هزینـه مصرف انـرژی را  80درصـد کاهش دهد.
ایـن المپهـای خیابانی در صورت نیاز ،فقط در صـورت حضور افراد پیاده،
دوچرخـه یا خودرو میدرخشـد و در سـایر مواقع کم نـور باقی میماند .این
سیسـتم روشـنایی “ ”Tvilightنام دارد و توسط “چینتان شاه” دانشجوی
هنـدی االصـل دانشـگاه فنـاوری  Delftهلنـد طراحـی شـده اسـت.
وی با اشـاره به روشـن بودن بسـیاری از المپهای خیابانی در سـاعاتی از
شـب کـه هیچ گونـه رفت و آمـدی وجود نـدارد ،افزود :اروپا سـاالنه بیش
از  13میلیـارد دالر بـرای روشـنایی خیابانها هزینه میکند.
ایـن مبتکـر راه حلی را برای سـاخت یک سیسـتم روشـنایی هوشـمند با
اسـتفاده از حسـگرهای بیسـیم به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی
ارایه کرده اسـت .وی معتقد اسـت این سیسـتم با داشـتن حسـگر بیسیم
تلفیقـی ،مصـرف انـرژی و انتشـار گاز دی اکسـید کربن را تـا  80درصد و
هزینههـای نگهـداری را تـا  50درصد کاهـش میدهد.
در این سیسـتم فناوری به کار گرفته شـده اسـت که میتواند بین انسـان
و حیوانـات کوچـک ماننـد گربـه و مـوش تمایـز قایـل شـود از ایـن رو از
روشـن شـدن غیر ضـروری پیشـگیری میکند.
شـاه اظهـار داشـت :فکـر کردم چـرا شـهروندان باید بـرای روشـنایی که
مصـرف نمیکننـد پـول بپردازنـد .اکنـون بـرای ایـن امـر راه حـل داریم.
سیسـتم روشـنایی خیابانـی  Tvilightدر حال حاضر در چهار شـهر هلند
و یـک شـهر در ایرلند نصب شـده اسـت.
کشـورهای ترکیـه ،آمریـکا ،اسـترالیا ،هنـد و ژاپـن خواهان این سیسـتم
بـرای روشـنایی خیابانهـای خـود شـده اند
ساختمانسازی با استخوانهای مصنوعی
محققـان موسسـه تکنولـوژی ماساچوسـت ( )MITبـا الهام از اسـتخوان
انسـان ،کامپوزیتـی بـا فنـاوری بـاال را توسـعه دادهانـد که در مـدت چند
سـاعت بـا کمـک چاپگـر سـه بعـدی تولید میشـود.
مـاده جدیـد از دوام ،تراکـم کـم و ترکیبـات سـازگار بـا محیـط زیسـت
برخوردار اسـت و اسـتحکام باالی آن از یک ساختار استخوان مانند نشأت
میگیـرد .اسـتخوان واقعـی دارای یـک سـاختار پیچیـده دارای دو بلـوک
سـازنده اصلـی پروتئیـن کالژن و مواد معدنی هیدروکسـی آپاتیت اسـت.
مـاده جدیـد این الگوی پیچیده را که در اسـتخوان بـا کمک واکنشهای
الکتروشـیمیایی ایجاد میشـوند ،تکرار میکند؛ تکثیـر چنین واکنشهایی
در آزمایشـگاه بسـیار دشـوار اسـت ،اما با اسـتفاده از یک چاپگر سه بعدی
محققان موفق به تکرار سـاختار مقاوم در برابر شـکنندگی شـدهاند.
در زیر میکروسـکوپ ،ماده مصنوعی تولید شـده شـبیه یـک دیوار آجری
بـه نظر میرسـد؛ یـک پلیمر نرم سـیاه رنگ ،کار کالژن را شـبیه سـازی
میکند و پلیمر سـخت آبی رنگ به شـکل آجر مانند هیدروکسـی آپاتیت
عمـل میکنـد .مقاومت ماده معدنی اسـتخوانی چاپ سـه بعـدی در برابر
شکسـتگی  22برابر بیشـتر از سـایر کامپوزیتهای آزمایشگاهی است.
محققـان معتقدند ،فرآیند چاپ سـه بعـدی متاموادهای فـوق قوی کامال
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امکانپذیر و مقرون به صرفهتر از روشهای سـنتی سـاخت هسـتند و این
مـواد بهینهسـازی شـده در آینـده میتواننـد بـرای ساختمانسـازی مورد
اسـتفاده قرار بگیرند؛ در این شـرایط مهندسـان دیگر محـدود به الگوهای
طبیعـی نبـوده و میتواننـد طرحهـای جدید بـا کارآیی بهتـر ارایه دهند.
ساخت خانه قابل حمل و تمام بازیافت
یک گروه از دانشـجویان خانهای قابل حمل و تمام بازیافت خورشـیدی را
ساختند که همه انرژی و سیستم تهویه آن از طریق خورشید تامین میشود.
بـه گـزارش پایگاه فنـاوری تی .جی .دیلـی ،یک تیم طراحی دانشـجویی
از دانشـگاه فنـاوری سـی .زچ ( )Czechجمهـوری چـک در حال سـاخت
یک خانه تک اتاقی خورشـیدی اسـت .ایـن خانه ای .آی .آر نـام دارد و به
گونـهای سـاخته شـده که قابل حمـل و نقل و بازیافت اسـت.
در سـاخت ایـن خانـه بیشـتر از تک مادهها اسـتفاده شـده اسـت و هنگام
سـاخت آن فاصلهای تعیین شـده بین الیههای تشـکیل دهنـده این مواد
حفـظ میشـود .گفتنـی اسـت یکـی از مـواد اصلـی تشـکیل دهنـده این
خانـه چوب روکش شـده اسـت کـه تولید زبالـه هنگام سـاخت را به صفر
میرسـاند و برای محیط زیسـت خطرسـاز نیسـت.
چنـدی پیـش یک تیم دانشـجویی نیز اقدام به طراحی خانه خورشـیدی با
قابلیت تغییر شکل شده بود .خانه تبدیلی خورشیدی یک طرح مفهومیاست
که از پنج بخش مدوالر با قابلیت چرخش و تغییر شـکل سـاخته میشـود.
امـکان چرخـش  ۳۶۰درجـ ه پنجرههـا ،اسـتفاده حداکثـر از نـور خورشـید
در تمـام طـول روز و منظـره متنـوع بـرای سـاکنان ازجملـه ویژگیهـای
این سـاختمان اسـت .دراین سـازه شیشـههای ترموکرومیک بـه کار رفته
اسـت کـه در واکنـش به گرمای خورشـید تغییر رنـگ میدهند .همچنین
دیوارهـای سـرامیکی در آن طراحـی شـده اسـت کـه بـا افزایـش درجـه
حـرارات ،عـرق کـرده و باعـث خنک شـدن محیط میشـود.
ساختمانی که دودخوار شد
نمـای خارجی یک سـاختمان جراحی در مکزیکوسـتی توانایی واکنش به
دود را بـا شکسـتن آن به مـواد ایمنتـر و کوچکتر دارد.
شـرکت «تاسیسـات زیبـا» واقـع در برلیـن ایـن نمـای خارجـی را بـرای
بیمارسـتان عمومی«دکتـر مانوئـل گئا گونزالز» سـاخته اسـت .طراحان با
اسـتفاده از کاشـیهایی به نام  Prosolve370eنمای سـاختمان مزبور را
سـاختهاند .این کاشـیها حاوی دیاکسـیدتیتانیوم هسـتند که در سـاخت
کـرم ضدآفتاب بـه کار میرود.
هنگامیکـه نـور خورشـید بـه کاشـیهای سـاختمان برخـورد میکنـد،
دود بـا ایـن مـاده واکنـش نشـان میدهد .ایـن واکنش موجب شکسـتن
آالیندهها به موادی مانند نیترات کلسـیم ،دیاکسـیدکربن و آب میشـود
کـه کمتر سمیهسـتند.
کاشـیهای انحنـادار بـا بافـت بـاز به گسـترش ایـن واکنشها در سـطح
 27هـزار فـوت مربعـی کمـک میکنند .انتظـار مـیرود این سـازه که در
مـاه آوریـل افتتاح شـده ،به شکسـتن دود بـا همین کیفیت در آینـده ادامه
دهـد .طـرح این نما با الهام از اشـکال طبیعی سـاخته شـده و ظاهر آن به
مرجانها شـباهت دارد.
بـه گفتـه طراحـان ،سـاختمان آنها اثـر تقریبـا هزار وسـیله نقلیـه را که
روزانـه از مقابـل آن عبـور میکننـد ،خنثـی میکنـد .این سـازه همچنین
بـه کنتـرل آبوهوایـی و فیلتراسـیون نـور کمـک کـرده و هزینههـای
سـاختمان را کاهش میدهد .آلودگی در مکزیکوسـیتی در سـال  1986در
وحشـتناکترین وضعیـت خـود بود.
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گرچـه از آن زمـان تاکنـون کیفیت هوا ارتقـا پیدا کرده ،امـا در حال حاضر
بیـش از  5 .4میلیـون خـودرو در این شـهر ثبتنام شـدهاند و ایـن رقم در
حال افزایش اسـت .مقامات دولت عالقهمند اسـت بداند نمای سـاختمانی
مزبـور چگونـه عمل میکند زیـرا این طرح بخشـی از سـرمایهگذاری 20
میلیارد دالری در زیرسـاخت بهداشتی مکزیکوسیتی است.
بیمارستانهای هوشمند در راهند
اتـاق بیمـاران در بیمارسـتانهای آینـده علاوه بـر بهرهمنـدی از طراحی
منحصـر بـه فرد ،مجهـز به پارچههـای ضدمیکروب ،تبلت و حسـگرهای
هوشـمند بـرای کنترل روشـنایی و دما خواهنـد بود...
بـه گزارش «ایسـنا» ،محیـط داخلی بیمارسـتان بهویژه اتـاق بیماران طی
چنـد دهـه اخیر شـاهد هیـچ گونـه تغییـر و تحـول چشـمگیری نبودهاند
و طراحـان تلاش میکننـد بـا ارایـه طرحهـای تـازه ،سـطح سلامت و
مراقبتهـاي بهداشـتی را ارتقـا دهند .پـروژه اتاق بیماران  2020از سـوی
شـرکت  NXT Healthارایـه شـده و تالش ميکند که دانش پزشـکان
را بـا اسـتعداد طراحـان تلفیـق کنـد .ایـن پـروژه بـا حمایـت وزارت دفاع
آمریـکا و همکاری  35فعال صنعتی از چهار سـال پیش آغاز شـده اسـت.
نتیجـه نهایـی این همـکاری ،نمونه اولیـهاي از اتـاق آینده بیماران اسـت
کـه میتوانـد تحـول چشـمگیری در ارایـه خدمـات بهداشـتی و سـطح
سلامت در بیمارسـتانها ایجـاد کند .این طرح شـامل پنلهـاي منحنی
سـفید رنـگ بـا پایههـای آلومینیومیاسـت کـه یـک سـازه خـاص برای
اتـاق ایجـاد میکند.
در بخـش دیگـری از اتـاق ،میـز مخصـوص تبلـت رایانـه در نظـر گرفته
شـده اسـت کـه بهصورت صوتـی کنترل شـده و امـکان برقـراری ارتباط
بـا بخـش پرسـتاری ،درخواسـت کمک ،بررسـی فرآینـد درمـان و کنترل
عوامـل محیطـی مانند سیسـتم روشـنایی و دمـا و حتی انجـام بازیهاي
رایانـهاي را فراهـم ميکند.
خانههای آینده چگونه خواهند بود؟
در اینجـا خانـهای را بـرای شـما به نمایش گذاشـتهایم که توسـط آخرین
سیسـتمهای پیشـرفته ،سـاخت و طراحی شـده اسـت .به گزارش باشگاه
ت فناوریهـای نوین خانههایـی را طراحی میکند
خبرنـگاران ،یک شـرک 
کـه در آن تمـام فناوریهـای پیشـرفته بـکار رفتـه و در مجمـوع مبلغـی
معادل  750هزار پوند برای سـاخت و طراحی این خانه هزینه شـده اسـت.
ایـن خانـه شـامل دیوارهـای مخفـی ،سـتونهای دوار ،سـینمای خانگی
کامـل کـه درسـت همـان حـس سـینمای واقعـی را بـه انسـان میدهد،
کاغذدیـواری مغناطیسـی ،دسـتگاه قهـوه جـوش کـه توسـط کنتـرل از
راه دور عمـل میکنـد و بسـیاری دیگـر از امکانـات پیشـرفته اسـت.
تمـام نورهایـی کـه در این خانـه به کار رفته اسـت ،موزیکال هسـتند و با
نـوع موسـیقی تغییـر میکنند .صفحه نمایشـگر تلویزیون در ایـن خانه به
طـور مخفـی اسـت و با لمس دکمهای که در کف و دیوار جاسـازی شـده،
تلویزیـون نمایـان میشـود .کـف و دیوارهـای ایـن خانه از طریـق آی پد
کنترل میشـوند تا از این طریق بتوان اتاق سـاده نشیمن را به محلی مانند
سـینما برای تماشـای فیلم و یا محـل بازی و فضاهای دیگـر تبدیل کرد.
بـرای انـدازه تلویزیـون در این خانه دیگـر صحبتی از اینچ نیسـت و برای
سـفارش باید اندازه بر حسـب متر را در نظر گرفت .بر روی میز غذاخوری
هـم صفحهای تعبیه شـده که میتواند دو دسـت هر فرد را جـدای از افراد
دیگر تشـخیص دهـد .مواردی که بر روی این صفحه نمایشـگر اسـت بر
پروژکتورهـای سـقف منعکس و سـپس بر روی نمایشـگری که بـر دیوار
اسـت ،نمایان میشود.
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در آشـپزخانه یـک شـیر  10هـزار پونـدی وجـود دارد که از طریـق آیپد
کنتـرل میشـود .همچنیـن اولین دسـتگاه سـاخت نوشـیدنی مـدرن نیز
دیـده میشـود که درعـرض  45ثانیه قهـوه آماده میکنـد و در کنار قهوه،
آب پرتغـال طبیعـی و تـازه به شـما تحویل میدهـد .بعالوه این دسـتگاه
قابلیـت ایـن را دارد که آب را سـریع بجوشـاند یا سـرد کند.
نـور ،منظـره ،صـدا و گرمای این خانه مـدرن تماما از طریـق آیپد کنترل
میشـود .زمان غروب آفتاب هنگامیکه هوا تاریک میشـود ،سنسـورهای
خـاص دیگـری وارد عمـل میشـوند تـا پر دههـای خانـه کشـیده شـوند.
ایـن سنسـورها همچنین موقع تماشـای فیلم بـه صورت خـودکار عمل و
فضـای خانه را تاریـک میکنند.
این خانه از نظر امنیتی نیز بسـیار پیشـرفته اسـت ،بهطوریکه وقتی شـما
در منـزل حضـور نداریـد ،همـه عـادات شـما را در طـول روز (ماننـد زمان
کشـیدن پردههـا و یـا روشـن و خامـوش کـردن چراغهـا) انجـام میدهد
تـا سـارقی متوجـه نبـود صاحبخانـه در منـزل نشـود .در ایـن خانه حتی
اگـر پنجـرهای هم نباشـد ،بـه راحتـی میتـوان گل و گیاهـان را پرورش
داد ،زیـرا همانطـور کـه در تصویر میبینیـد ،نـور الایدی مخصوصی در
اطـرف گل بـکار رفتـه کـه گیاهـان را شـاداب و زنـده نگـه مـیدارد و از
طریـق کنتـرل از راه دور ،حتی زمانیکه در مسـافرت هسـتید ،میتوانید به
گیـاه آب هـم بدهید.
ایـن دسـتگاه نیز بـرای نگهداری آیپـد و آیفون اسـتفاده میشـود و به
نوبـه خود دارای امکانات پیشـرفته دیگری اسـت.
کاغذدیواریهـای این خانه پیشـرفته نیز مغناطیسـی هسـتند ،به این معنا
کـه بـه چندیـن طرح و مدل مختلـف تغییر میکنند و قیمـت آن برای هر
متـر مربع معادل  99پوند اسـت.
صفحه روی کابینت نیز که به نظر میرسـد سـنگ گرانیت اسـت ،در واقع
نوعی کاغذ بازیافتی است که فقط از لحاظ ظاهری به گرانیت شبیه است.
آتش شـومینه نیز از طریق سـوزاندن اتانول روشـن اسـت و گرمای کافی
را تامیـن میکند.
ایـن شـرکت عالوه بر اروپا ،مشـتریانی هـم از خاورمیانـه دارد که مطمئنا
منظور همان شـیوخ عرب اسـت.
ساخت بلندترین برج جهان در  10ماه
بـرج  828متـری «خلیفـه» در دبـی ،فقـط تـا یک سـال دیگـر بلندترین
بـرج جهـان خواهد بود .چینیها چندی پیش کلنگ سـازهای را در اسـتان
چانگشـا در مرکـز این کشـور بـه زمین زدند که قرار اسـت تا سـال آینده
تـا ارتفـاع  838متری آسـمان بـاال برود و لقـب بلندترین برج جهـان را با
اختلاف 10متر – دو طبقـه -از «خلیفه» بگیرد.
بـه ایـن ترتیب رقابت میان بلندترین سـازههای جهـان وارد مرحله تازهای
میشـود .چینیهـا که در سـالهای اخیـر رکوردهـای زیـادی در صنعت،
تجـارت و اقتصـاد بـه نـام خـود ثبـت کردهانـد اکنـون میخواهنـد بـا به
جـا گذاشـتن رکوردی تازه در سـاخت و سـاز ،طـی  10مـاه بلندترین برج
جهـان را بسـازند و آن را در آوریـل سـال  2014افتتـاح کننـد .بـا توجه به
سـرعت سـاخت و سـاز و فعالیتهـای سـاختمانی در سـالهای اخیـر در
چیـن ،ادعایـی که شـرکت چینی مسـوول سـاخت ایـن برج مطـرح کرده
چنـدان ناظـران را حیرتزده نکرده اسـت .سـاختن برج «خلیفـه» در دبی
بیـش از  5سـال طول کشـید ،اما چینیها در سـالهای اخیر بیمارسـتانی
 5طبقـه را طـی یـک مـاه سـاختهاند و شـهرهایی را از نـو بنـا کردهانـد.
بنابرایـن بـه نظر میرسـد که میتواننـد از این پـس رکـوردی را که فعال
در حـد ادعـا مطرح اسـت هـم بربایند.
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سونامیبرجهای  100طبقه
در چیـن اکنـون رقابـت عجیبی برای سـاخت سـازههای بلندمرتبـه به راه
افتـاده اسـت .در بیـش از  10شـهر چیـن اکنـون برنامههای ساختوسـاز
برجهـای  100طبقـه – سـازههایی بـا ارتفـاع بلندتـر از  541متـر -آغـاز
شـده اسـت .چیـن اکنون صاحب بیـش از  470آسـمانخراش اسـت332 ،
آسـمانخراش در حال سـاخت و  516آسـمانخراش نیز در حال برنامهریزی
برای سـاخت دارد.
طبـق تعریف اسـتاندارد ،آسـمانخراش سـازهای اسـت کـه بلندتـر از 152
متـر ارتفاع داشـتهباشـد؛ یعنـی حداقل  30طبقـه را در خود جا داده باشـد.
آمـار ساختوسـازهای بلندمرتبـه در چیـن به این معنی اسـت که تا سـال
 2020چیـن بیـش از  1318سـاختمان با ارتفـاع بندتـر از  152متر خواهد
داشـت کـه این تعـداد آسـمانخراش دو برابـر سـازههایی با ایـن ارتفاع در
آمریکا خواهـد بود.
ایـن بـرج  202طبقه با مسـاحت  1/05میلیون متر مربع ،به انـدازه دو هزار
ماشـین از خیابانهـای پرترافیـک چانگشـا حـذف میکند چون کسـانی
که در این برج کار میکنند نیازی به رفت و آمد در شـهر نخواهند داشـت.
قرار اسـت  30هزار نفر در این برج اسـکان یابند و در آن یک مرکز خرید،
یک مدرسـه ،بیمارسـتان ،مراکز اداری ،باغ ،موزه و پارک ،ورزشگاه ،مزرعه
ارگانیـک و یـک پیـاده راه  10کیلومتـری کـه از طبقـه اول تـا طبقه 170
طول خواهد داشـت ،سـاخته شـود .به این ترتیب سـاکنان این برج نیازی
به خروج از آن نخواهند داشـت و گویی در شـهری دیگر زندگی میکنند.
زمانبندی ساخت برج  202طبقه
ایــن شــرکت ســاختمانی چیــن از تکنیک ســاخت و ســاز ســریع اســتفاده
میکنــد .بــر ایــن اســاس  20هــزار کارگــر در کارخانــه خــارج از محــل
ســاخت و ســاز هــزاران بلــوک پیــش ســاخته فلــزی و بتنــی را کــه هــر
کــدام بــه انــدازه  60متــر مربــع اســت طــی  4مــاه میســازند .ایــن
بلوکهــا بــه محــل ســاخت و ســاز منتقــل میشــود و کنــار هــم چیــده
میشــود و ایــن کار هــم دو مــاه طــول میکشــد .یعنــی هــر روز ســه
طبقــه 4 .مــاه دیگــر هــم صــرف ســاخت داخــل ســازه میشــود .ایــن
شــرکت ســاختمانی از ایــن تکنیــک برای ســاخت بیــش از  30ســاختمان
دیگــر اســتفاده کــرده اســت.
استفاده از آینه برای بازتاب نور خورشید در نروژ
مســووالن شــهری در نــروژ قصــد دارنــد بــا اســتفاده از آینههــای غــول
پیکــر ،بــرای نخســتین بــار امــکان بهرهمنــدی از نــور خورشــید را در
نیمــه دوم ســال بــرای ســاکنان منطقــه فراهــم کننــد.
شــهر صنعتــی  Rjunkanدر یــک دره واقــع شــده و مناطــق کوهســتانی
اطــراف آن از مــاه ســپتامبر تــا مــارس (شــهریور تــا فروردیــن) مانــع از
تابــش مســتقیم نــور خورشــید بــر ســطح شــهر میشــود.
ایــده اســتفاده از آینههــای غــول پیکــر بــرای بازتابــش نــور خورشــید
حــدود یکصــد ســال قبــل مطــرح شــد ،امــا هیچــگاه بــه مرحلــه اجــرا
درنیامــد و بــه جــای آن یــک مســیر کابلــی بــرای دسترســی بــه مناطــق
باالتــر و بهرهمنــدی از نــور خورشــید در زمســتان ســاخته شــد.
مســووالن شــورای ایــن شــهر پــس از پنــج ســال کشــمکش بر ســر این
طــرح ،موافقت خود را بــرای پرداخت بودجه  825هزار دالری اعالم کردند.
در حــال حاضــر ســه آینــه غــول پیکــر  heliostatsتوســط بالگــرد بــه
منطقــه منتقــل شــده و بــه فاصلــه  450متــری بــاالی شــهر نصــب
شــدهاند.
آینههــا توســط سیســتم هوشــمند رایانـهای کنتــرل شــده و بــا رهگیــری
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رویـدادهـا
منظــم پرتوهای خورشــید ،نور مناســب ســاکنان شــهر در طــول نیمه دوم
ســال را تأمیــن میکننــد؛ همچنیــن یــک سیســتم خــودکار بهصــورت
منظــم اقــدام بــه تمیــز کــردن ســطح آینههــا بــرای انعــکاس حداکثــری
نــور خورشــید میکنــد.
ساخت شیشه با الهام از گیاهان
برخـی دانشـمندان ادعـا کردنـد :از سـاختار گیاهـان گوشـت خـوار بـرای
سـاخت شیشـهای خـاص کـه کثیـف نمیشـود ،الهـام گرفتـه انـد.
محققـان دانشـگاه هـاروارد میگوینـد گیاهـان گوشـتخوار میتواننـد
اطالعـات زیادی برای سـاخت شیشـه در اختیار آنها قـرار دهند .محققان
معتقدنـد بـا در نظـر گرفتـن چنـد نکتـه در مـورد ایـن گیاهـان میتـوان
شیشـههای خـارق العـادهای سـاخت که کثیـف نمیشـوند .این نـوآوری
همچنیـن میتوانـد در صنعـت سـاخت پنجرههـای خورشـیدی کاربـرد
داشـته باشد.
آنهـا بـا الهـام از گیـاه گوشـتخوار کـه حشـرات روی سـطح فـوق العاده
لغزنـده برگهایـش بـه دام میاندازد ،پوشـش جدیـدی به نـام ()SLIPS
سـاخته انـد .برای سـاخت این شیشـه خارق العـاده ،محققان شیشـههای
النـه زنبـوری شـکل را بـا نوعـی ماده شـیمیایی تفلـون مانند کـه به این
سـاختار یـک شـکل پایـدار میدهد ،میپوشـانند.
سـطح این شیشـه جدید مانند سـطح گیاهان گوشـت خوار بسـیار لغزنده
اسـت .لغزندگـی این شیشـه تا حدی اسـت که مـوادی نظیر نفـت و مواد
چسـبندهای مثل عسـل را از خود دور میکند .این شیشـه در برابر تشکیل
یخ و رشـد باکتری نیز مقاوم اسـت .همچنین این شیشـه جدید از شفافیت
باالیـی برخـوردار اسـت .محققان میگوینـد نتایج این تحقیقـات میتواند
خبـر خوبـی بـرای تولیـد کننـدگان پنجرههـای خورشـیدی کـه اغلب با
برف و یخ پوشـیده میشـوند ،باشـد.
ی آسمانخراش در استکهلم
 omaبرند ه رقابت طراح 
ی صخــره تکــه تکــه شــده در اســتکهلم را بــا
 omaرقابــت طراحــ 
شکســت چهــار طــرح رقابتــی دیگــر بــرای فرصــت ســاخت ســومین
آســمانخراش دو قلــو از نظــر ارتفــاع در ســوئد ،برنــده شــد.
رهنمودهــای شــهری موجود ،درخواســت یــک دروازه بــرای منطقه جدید
 hagastaolenدر استکهلم داشت و پیشنهاد  omaبرنامهای چند کاربری
بــه همــراه مجموعــه از برجهــای خشــن پوســته را در خــود جــا مــیداد.
ی متنــاوب
برآمادگیهــا و فرورفتگیهــا در ارتفاعــات مختلــف ،الگویــ 
ی و فضاهــای برآمــاده خارجــی ایجــاد
ی داخلــ 
از فضاهــای زندگــ 
میکنــد oma .توضیــح میدهــد کــه طــرح آنهــا ،یکنواختــی و
همســانی نماهــای مــورد انتظــار کــه بــه ســاختار برجهــا اختصــاص
داده میشــود را بــه چالــش میکشــد .بــه جــای آن ،ایــن کار ،بدنــه
را گســترش میدهــد تــا شــخصیت واحدهــای نشــیمن جداگانــه در دو
بلــوک را بــه عنــوان یــک تــوده شــهری عمــودی بــه معــرض نمایــش
گــذارد.
 ,reinier de graafسرپرســت پــروژه بــه همــراه شــریک oma, alex
 de jongتوضیــح میدهنــد :مــا بســیار خوشــحالیم کــه برنــده مســابقه
شــدهایم و بــه همــراه  oscar propertiesبــرج مســکونی صخــرهی
تکــه تکــه شــده را میســازیم .برجهــای بــا ارتفــاع  ۱۰۰متــری،
ی مهــم از مرکز
همســایگی جدیــد  hagastaolenرا بــه عنــوان بخشـ 
در حــال رشــد شــهر اســتکهلم تعریــف میکنــد .ظاهــر بــه قاعــده بــرج
هــا ،زندگانــی خانگــی و شــاید حتــی انســان گرایــی را توضیــح میدهــد.
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بـر طبـق مطالب مطبوعـات ،عالوه بر آپارتمانهای مسـکونی شـخصی،
صخـره تکه تکه شـده همچنین شـامل یـک برنامه عمومیمتنـوع برای
اجتماعی گسـترده  hagastaolenخواهد بود؛ یک پروژه شـهری توسـعه
یافته در حال پیشـرفت با هدف گسـترش منطقهی پایین شـهر استکهلم.
ی از برجهـا را به همراه
یـک بار و فضاهای نمایشـگاه ،طبقـات فوقانی یک 
طبقـات همکـف هـر دو برج که یک باشـگاه سلامت با کتابخانـه ،مرکز
کـودکان و منطقـه خـورده فروشـی را شـامل میشـود ،اشـغال میکنـد.
تخمین زده شـده این پروژه در سـال  ۲۰۱۵افتتاح شـود .در سـال ،۲۰۱۰
 omaمسـابق ه دیگـری بـرای پـروژه برج چنـد کاربردی در اسـتکهلم به
ی (توقـف گاهی) برنده شـد.
نـام شـهر بیـن راه 
برج شانگهای؛ دومین آسمانخراش دنیا
معمــاری پایــدار بــه عنــوان عنصــر اصلــی طراحــی بــرج شــانگهای
میباشــد.
بــه محــض اتمــام ســال  ،2014ایــن ابرســازهی مارپیــچ ،برجهــای
ســه تایــی شــامل بــرج چیــن مائــو و مرکــز مالــی جهانــی شــانگهای
در مجــاور آن را تکمیــل خواهــد کــرد تــا بــه منطقــهای مرکــزی در
محــدودهی تجــاری شــهر لوجیــازوی یکــی از مراکــز مالــی برجســته
در آســیا کــه از زمینهــای کشــاورزی طــی تنهــا  20ســال توســعه پیــدا
کــرده ،تبدیــل شــود.
ایــن بــرج هنــری ،تعریــف شــده بــا تعــدادی از باغهــای آســمانی متمایز،
دفاتــر بــا کالس الــف و فضاهــای جزیــی را در طــول هتلــی مجلــل و
حوزههــای فرهنگــی در خــود جــای میدهــد.
در ادامــه میبینیــم کــه چگونــه ســاختار بــرج شــانگهای ،میلیونهــا دالر
ذخیــره کــرده و چــرا گواهــی طالیــی  LEEDرا بــه دســت آورده اســت:
فرمول ترکیبی برج:
بــرج شــانگهای بــه ماننــد ســاختمانهای اســتوانهای کــه یکــی روی
دیگــری انباشــته شــده ،ســازماندهی شــده اســت.
الیــه داخلــی از نمــای پوســتهای دوجــداره ،ســاختمانهای انباشــته شــده
را در میــان میگیــرد ،درحالیکــه نمــای خارجــی بــرای ســاختمان
پوششــی خلــق میکنــد بــه طــوری کــه تــا بــاالی آن  120درجــه
چرخیــده و بــه بــرج شــانگهای ظاهــری متمایــز و منحنــی میبخشــد.
فضاهــای میــان دو جــدارهی نمــا 9 ،آتریــوم باغهــای آســمانی ایجــاد
میکندکــه بســیار شــبیه بــه پالزاهــا و میدانهــای اجتماعــی در
شــهرهای ســنتی اســت.
آتریــوم عمومیآســمانی فضاهایــی در میــان بــرج شــانگهای بــرای
تجمعــات اجتماعــی بــا رســتورانها ،کافــی هــا ،کافــی شــاپها و
فروشــگاههای رفاهــی بــه ماننــد لنداســکیپهای بــا شــکوه در سرتاســر
آن ارایــه میدهــد.
بــه همــراه باغهــای آســمانی که محیــط اطــراف خــود را آراســته میکند،
بــرج شــانگهای بیشــتر در فضاهــای عمومیاحاطــه شــده اســت.
پوســته داخلــی و خارجــی بــرج شــانگهای شــفاف میباشــد درحالیکــه
ارتباطــی بصــری بیــن داخــل بــرج و بافــت شــهری شــانگهای برقــرار
میکنــد.
در طبقــه همکــف ،فضاهــای اجتماعــات و فضاهــای جــزء در کنــار
ورودیهــای فراوانــش در ســایت و یــک ایســتگاه مترو در زیر ســاختمان،
ارتباطــات بصــری و نزدیکــی میــان بــرج و شــهر را ادامــه میدهــد.
استراتژیهای پایدار:
معمــاری پایــدار بــه عنــوان عنصــر اصلــی طراحــی بــرج شــانگهای
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رویـدادهـا
میباشــد .باریــک شــوندگی نمــا ،بافــت و عــدم تقــارن در مشــارکت
بــرای کاهــش بــار بــاد ســاختمان و در نتیجــه آن  24درصــد کاهــش
مصالــح مــورد نیــاز ســاختمان و  58میلیــون دالر ذخیــره پــول میباشــد.
پوســته شــفاف داخلــی و خارجــی ســاختمان بیشــترین نــور روز و بــه
موجــب آن کاهــش نیــاز بــه روشــنایی الکتریکــی خواهــد داشــت.
همچنیــن پوســته بیرونــی ایــن بــرج ســاختمان را بــه نوعی عایــق بندی
میکنــد و در نتیجــه آن انــرژی مــورد نیــاز بــرای ســرمایش و گرمایــش
کاهــش مییابــد.
دیوارهی مارپیچ این برج آب باران را جمع میکند که این آب
باران برای گرمایش و سیستم تهویه هوای آن به کاربرده میشود.
توربینهای بادی واقع شده درست در زیر دیوارهی نما برای طبقات باالتر
ساختمان در محل انرژی تولید میکند ،همچنین با یک سیستم گاز -آتش
طبیعی  2130کیلو واتی در سایت انرژی الکتریسیته و گرما را برای طبقات
پایینی فراهم میکند.
یک سوم سایت کام ً
ال فضای سبز به همراه لنداسکیپ خواهد بود که سایت
را خنک میکند .روی هم رفته ،استراتژیهای پایدار برج شانگهای ردپای
کربن ساختمان را به اندازهی  34000تن در سال کاهش خواهد داد و این
برج گواهینامه طالیی  LEEDرا از انجمن ساختمان سبز ایالت متحده
آمریکا و ساختمان سبز چین با سه ستاره را هدف قرار داده است.
به گفته جون ژیا (سرپرست طراحی برج شانگهای و سرپرست گنسلر):
باظهور برج شانگهای ،لوجیازوی سه گانه به عنوان نمایشی از گذشته ما،
حال و آیندهی نامحدود کشور چین به کار خواهد رفت.
او ادامه میدهد :این برج از سنت شانگهای در پارکها و همسایگیها الهام
گرفته است درحالیکه تاریخ را در فرم شهری و در مقیاس کالن از نو طرح
ریزی میکند و در عین حال حاکی از لزوم چین و شانگهای مدرن میباشد.
خانه سبز
ایـن خانه توسـط معماران ژاپنی در شـهر  saitamaسـاخته شـده اسـت.
سـاختمان دارای دیوارهـای سـبزرنگ بـزرگ کـه توسـط نمـای مـورب
سـاختمان حمایـت میشـوند ،میباشـد .اشـعه خورشـید در برخـورد بـا
برگهـا بـه طـور فیلتـر شـده وارد فضـای بیرونـی میشـوند و همیـن
موضـوع باعـث ایجـاد سـایه بـر روی ورودی سـاختمان و کاهـش دمای
هـوا در روزهـای گـرم تابسـتان میشـود .در طراحـی ایـن خانـه طبیعت
نقـش بزرگـی را ایفـا میکنـد .وجـود باغهـای گل رز ،درختـان بـزرگ و
دیـواری از جنـس بـرگ گیاهـان باعـث میشـود تا ایـن خانه بـدون نیاز
بـه دسـتگاههای تهویـه مطبـوع وکولـر در طول تابسـتان خنـک بماند و
علاوه بـر صرفه جویی در مصرف انرژی ،زندگی شـهری انسـان را تا حد
زیـادی بـه طبیعت نزدیک کنـد و محیط دل پذیری بـرای آرامش اعضای
خانـواده به وجـود آورد.
فرودگاه جدید دبی بزرگترین فرودگاه جهان
اولیــن پایانــه مســافری فــرودگاه جدیــد بینالمللــی دبــی موســوم بــه
آل مکتــوم گشــایش یافــت .دبــی در نظــر دارد تــا بیســت و پنــج ســال
دیگــر ایــن فــرودگاه را بــا بیــش از صــد و شــصت میلیــون مســافر در
جهــان بــه مهمتریــن فــرودگاه جهــان تبدیــل کنــد .فــرودگاه کنونــی
دبــی ســاالنه میزبــان پنــج میلیــون مســافر اســت .هزینــه ســاخت ایــن
فــرودگاه جدیــد ســی میلیــارد دالر بــوده اســت .اولیــن هواپیما از شــرکت
هواپیمایــی ارزان قیمــت مجارســتان در ایــن فــرودگاه فــرود آمــد.
ژوزف وارادی رئیـس شـرکت هواپیمایـی ویـز ایـر گفـت ما این فـرودگاه
178

را بـه علـت موقعیـت بسـیار خـوب آن و نیـز معطلی بسـیار کـم کارکنان
شـرکت انتخـاب کردیـم .سـرعت عمل بـرای شـرکت هواپیمایـی ارزان
قیمـت مـا بسـیار مهم اسـت .ایـن فـرودگاه در مسـاحتی به وسـعت 140
کیلومتـر مربـع در صحـرای دبی واقع اسـت.
نخستین تونل دریایی جهان در ترکیه
ترکیـه نخسـتین تونل دریایـی جهان را کـه دو قاره را بـه یکدیگر متصل
میکند افتتـاح کرد.
رجب طیب اردوغان  -نخسـت وزیر ترکیه و شـهردار سـابق اسـتانبول -
ایـن پـروژه را که رویای یکـی از امپراطـوران عثمانی بود ،در سـال 2004
بـه عنـوان یکـی از پروژههـای سـاخت و سـاز پرشـکوه بـرای این شـهر
مطـرح کرد.
پروژههای وی همچنین شـامل سـاخت یـک فرودگاه ،یـک کانال موازی
و یـک پل دیگر نیز هسـتند کـه مخالفانش آنها را فرعونـی توصیف کرده
و مـورد تقبیـح قرار دادهاند .اگرچـه این تونل ریلی در روز سهشـنبه  7آبان
افتتـاح شـد اما به صـورت کامل قابل اسـتفاده نبود.
شـینزو آبـه  -نخسـت وزیـر ژاپـن  -در مراسـم افتتـاح این تونـل حضور
داشـت .بانـک مرکـزی ژاپـن تامیـن کننـده مالی اصلـی این پـروژه بوده
و  735میلیـون یـورو (یـک میلیـارد دالر) در سـاخت این تونـل که هزینه
کلـی آن سـه میلیارد یـورو برآورد شـده ،مشـارکت کرده اسـت.
ایـن تونـل بـه طـول  1.4کیلومتر کـه از زیر تنگه بوسـفور عبـور میکند،
قرار بود در مدت چهار سـال سـاخته شـود اما سـاخت آن به دلیل کشـف
آثـار باسـتانی بزرگ به تاخیـر افتاد.
همچنیــن ایــن تونــل بیــش از  50متــر پاییــن بســتر دریــا بــوده و در
منطق ـهای قــرار دارد کــه فعالیــت زلزلــه قــوی دارد امــا گفتــه میشــود
کــه ایــن تونــل ضــد زلزلــه ســاخته شــده اســت .حمــل و نقــل در
اســتانبول کــه جمعیتــی بالــغ بــر  15میلیــون نفر دارد ،مشــکل عمــده ای
محســوب میشــود و روزانــه دو میلیــون نفــر از طریــق پــل از بوســفور
عبــور میکننــد.
احداث آسمانخراشی عجیب در کره
نخسـتین آسـمانخراش دنیا با قابلیت نامرئی شـدن در سئول پایتخت کره
جنوبی سـاخته می شود.
مهندسـان و معمـاران کره ای در حال سـاخت آسمانخراشـی هسـتند که
 ۴۵۰متـر ارتفـاع دارد و قابلیـت نامرئی شـدن دارد.
به گفته یکی از معماران این برج ،در سـاختار شیشـه ای این آسـمانخراش،
از یک سـری چراغ روشـنایی ال ای دی ( )LEDو دوربین اسـتفاده شـده
اسـت کـه یـک سـطح بازتابنـده را در خـارج سـاختمان ایجاد مـی کند و
سـبب می شـود آسـمانخراش نامرئی به نظر برسـد.
ایـن برج که در حومه سـئول ،پایتخـت کره جنوبـی و در نزدیکی فرودگاه
ایـن شـهر واقـع اسـت ،در سـال  ۲۰۰۴و بـرای مقاصد تفریحـی طراحی
شـده اسـت .در باالی این آسـمانخراش نیز یک چرخ و فلک ،پارک آبی،
رسـتوران ،سـالن عروسـی و باغ های زیبا سـاخته خواهد شـد.
بـه گفتـه معمـاران ایـن طـرح ،ایـن آسـمانخراش علاوه بـر ایـن کـه
نخسـتین بـرج نامرئـی جهـان اسـت ،پـس از آسـمانخراش گوانگدونگ
( )Guangdongچیـن دومیـن آسـمانخراش بلنـد دنیـا خواهـد بـود.
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فراخوانمقـاله
طاق در راستای انجام رسالت خویش و ارایه خدمت به جامعه مهندسان با هدف فراهم آوردن بستری شایسته به منظور ایجاد
ارتباط بین دو قطب علمیو عملی صنعت دست همکاری همکاران را میفشارد و تمامیعزیزان را به مشارکت فرا میخواند.
سرویسهای تخصصی ماهنامه

موضوعات مناسب جهت ارایه مقاله

شهرسازی

شهرسازي ايراني -اسالمي /خدمات مهندسان شهرساز در زمينه (طرحهاي توسعه و عمران شهري و منطقه اي -انطباق كاربري اراضي
شهري -تفكيك اراضي شهري و غيره )/ساير عناوين مرتبط با شهرسازي

معماري

آشنايى با ساختار حرفه اى،حقوقى و صنفى جامعه معمارى /تبيين جايگاه،شرح وظايف تخصصى و حرفه اى مهندسان معمار در گستره توليد
و شكل گيرى ساختمان  /بازگويى و شرح و بسط تفسيرى-تخصصى مقررات ملى ساختمان در حوزه معمارى/آشنايى با فن آورى هاى نوين
و دستاوردهاى روز معمارى در جهان /بازشناسى برداشتها و يافته هاى گذشتهى معمارى ايران زمين از منظرى علمى و ژرف و فارغ از
نگرشهاى سطحى و روبنايى /نقد و تحليل معمارى معاصر كشور و به ويژه با نگاهى جدى بر روند اين موضوع در شهر مشهد

مکانیک

آخرین آوردههای تکنولوژی در بخش تأسیسات مکانیکی ساختمان

کنترل و بازرسی

چگونگی انتخاب بازرس جوش ساختمان و مسوولیت ها /چگونگی انتخاب بازرس آسانسور ساختمان و مسوولیت ها /نقش سازمان ملی
استاندارد در بازرسی مصالح ساختمانی و مسوولیت ها /چگونگی انجام تضمین کیفیت توسط مجریان ذیصالح

برق

طراحی و اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمانهای بلند مرتبه/انرژیهای نو و تجدید پذیر در حوزه ساختمان /فناوریهای نو در حوزه
ساختمان /نورپردازی

ترافیک

حمل و نقل همگانی/حمل و نقل هوشمند/برنامه ریزی حمل و نقل و شهرسازی /ایمنی ترافیک و ریسک /حمل و نقل و توسعه پایدار/
مهندسی ترافیک/اقتصاد حمل و نقل /مدیریت سیستمهای حمل و نقل/آموزش و فرهنگ سازی ترافیک/قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه
در ترافیک/حمل و نقل غیرموتوری

نقشه برداری

زیر ساخت اطالعات مکانی /تلفیق  GISوسنجش از دور/مدیریت انرژی ساختمانها با استفاده از تصاویر ماهواره ای /پدافند غیرعامل در
محیط/ GISموبایل  GISو WebGIS

عمران

تکنولوژیهای نوين در ساخت و ساز -اشكاالت در ساخت و سازها و محاسبات -پيشنهادات براي رفع اشكاالت در بحث كنترل و محاسبات

خواهشـمند اسـت مقـاالت خـود را با توجه به فرمـت تهيه مقاله كه در ذيل ذكر شـده اسـت بـه آدرس ايميل
 taagh.magazine@gmail.comارسال فرماييد.
راهنماي تدوين مقاله
عنوان در  1يا  2خط
مولف اول ،1مولف دوم... ،2
 -1عنوان و آدرس کوتاه مؤلف اول ،آدرس پست الکترونيکي
 -2عنوان و آدرس کوتاه مؤلف دوم ،آدرس پست الکترونيکي
چكيده
هـر مقالـه بايـد داراي يـک چكيـده  120تا  300کلمهاي باشـد که در يـک پاراگراف تهيه گرديـده .،اين بخش بايد بصورت مسـتقل بيانگر
موضـوع ،اهـداف ،روش تحقيـق و خالصـه نتايج مقاله باشـد ،ولي يک مقدمه تلقـي نميگردد.
واژههاي كليدي :حداقل  3و حداكثر  6واژه كه با کاما از هم جدا شده باشند و در يك خط قرار گيرند.
مقدمه

برای نگارش مقاالت فارسي ضروری است از نرم افزار  Word 2003استفاده شود .از فونت ( )B Nazanin 12ptو فاصله خطوط single
در تهيه متن اصلي مقاله استفاده گردد .در تمامي قسمتها در صورت استفاده از كلمات التين ،از فونت  Times New Romanبا يك اندازه
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كوچكتر از فونت فارسي آن قسمت ،استفاده شود.
ارسال مقاالت
تمـام مقـاالت کامل كه با فرمت  docو  pdfتهيه شـده اسـت ،از طريـق ايميل به  taagh.magazine@gmail.comارسـال شـوند.
حداكثر طول مقاله
حداکثر تعداد صفحات مقاله که شامل متن و تمام اجزاء آن نظير شکلها و جداول ميباشد 8 ،صفحه است.
روابط ،اشكال و جداول
 -1روابط
همـه روابـط در وسـط سـطر و بـا فونتـي متناظـر بـا فونت التين متن نوشـته شـوند .بـراي نـام متغيرها چـه در روابط و چـه در داخـل متن از
حالـت ايتاليـك اسـتفاده شـود .شـماره هـر رابطه بصورت ترتيیـي و در داخـل پرانتز و در منتهي اليه سـمت راسـت ذکر گردد .به عنـوان نمونه
بـه رابطـه زير توجـه گردد:

 -2اشكال و جداول
تمـام اشـکال و جـداول بايـد در داخـل متن مقالـه و در نزديكترين جاي ممكـن از اولين طرح در متن قـرار گيرند .قرارگيري اشـكال و جداول
در وسـط سـطرها خواهـد بود .شـکلها بايـد از کيفيت کافي برخوردار بوده و واضح و شـفاف باشـند .حـروف ،عالئم و عناوين بايد بـه اندازهاي
انتخـاب گردنـد کـه خوانـا و قابل تفکيک باشـند .اگر شـكل به صورت نمودار ميباشـد ،ذكـر كميت مربوط به هـر محور و واحد آن در شـكل
الزامي است.
رديف

عنوان

1

مقدمه

2

مروري بر تحقيقات گذشته

3

نتيجهگيري

تعداد كلمات

جدول  :1نمونه يك جدول

زیرنویس
در صورت نياز به استفاده از زيرنويس ،از فونت ( )B Nazanin 11ptاستفاده گردد.
نتيجهگيري
هـر مقالـه بايـد بـا ارایه خالصـهاي از تحقيق به جمعبندي نتايج ارایه شـده در مقاله در قالـب بخش نتيجهگيري در انتهاي متـن مقاله بپردازد.
پيشـنهادهاي احتمالي نيز در اين بخش ارایه ميشـود.
مراجع
منابـع اشـاره شـده در متـن بايـد توسـط شـماره هايي مانند [ ]1در داخل كروشـه نشـان داده شـوند .بديهي اسـت مشـخصات كامـل مقاله در
بخـش مراجـع بـا ذكر همان شـماره آورده ميشـود.ترتيب قرارگرفتن مقـاالت در بخش مراجع همان ترتيـب رجوع آن در مقاالت ميباشـد.به
جـز منابـع نامبـرده شـده در متـن مرجع ديگري بـكار برده نشـود .نحوه نوشـتن مراجع به صـورت زيـر خواهد بود:
[1]- Author, A., Author, B., and Author, C., 1994. “Article Title”. Journal Name, 1(5), May, pp. 1–3
[2]- Author, A., 1986. Book Name. Publisher Name, Address.
[ -]3نام خانوادگي نويسنده اول ،نام نويسنده اول ،نام خانوادگي نويسنده دوم،نام نويسنده دوم و 1388،...
[ -]4عنوان مقاله،نام مجله،شماره مجله،شماره صفحه.
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