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با خدمت دل مردم را ش�اد كنید

یک��ي از بزرگترین چیزهایي که کام م��ردم را شیرین مي کند 

این اس��ت که ببینند و حس کنند که مسئوالن امور آنها در پي 

خدمت صادقانه ،پیگیرانه و عالمانه به آنها هس��تند، خود همین 

م��ردم را خوشحال مي کند گاهي گفت��ه مي شود باید مردم را 

شاد و افس��ردگان را از افسردگي خارج کرد،  این حرف درستي 

اس��ت،  اگر کس��اني به معناي دقیق کلمه دنب��ال این موضوع 

هس��تند راهش همین است. به مردم نشان دهند که در پي کار 

صادقان��ه و پیگیرانه و عالمانه اند ای��ن پیش از هر چیز فضا را 
شادمان��ه خواه��د ک��رد.

ب�ه راه خ�ود ادام�ه دهی�د

نکت��ه اي که مي خواه��م به همه شما توصیه کنم این اس��ت 

ک��ه در ای��ن راه ثابت قدم باشی��د و آن را ادام��ه دهید. شروع 

چیز مبارکي اس��ت اما کافي نیس��ت. »ان الذی��ن قالو ربنا اهلل 

ثم اس��تقامو تنزل علیهم المالئکه« وقتي اس��تقامت ورزیدید در راهي پاي فشردید و آن را استمرار دادید ارزش آن 

مضاع��ف مي ش��ود به شروع خوب اکتفا نکنید، بن��ا را بگذارید بر ادامه راه همراه با دق��ت مالحظه و مراعات همه 

شرایطي که براي ادامه این راه الزم اس��ت بنابراین راه خدمات رس��اني و اهتمام به آن را ادامه دهید.

از اژدهاي هفت س�ر فس�اد نترس�ید

توصیه دیگر من این اس��ت که از هیچ چیز نترس��ید و به خدا توکل کنید بدانید که اگر براي خدا کار کردید خدا به 

شم��ا کم��ک خواه��د کرد » من کان هلل کان اهلل له » هر کس براي خدا باشد خدا براي اوس��ت ، قوانین و نوامیس 

طبیعت در خدمت او حرکت مي کند و مثمر ثمر مي شود،  هر کس راه نیک را براي خدا انتخاب کند خداي متعال 

ادام��ه ای��ن راه را تا وقتي که او هم��ت و اراده دارد براي او هموار خواهد کرد ،یعني هر قدمي که بردارید قدم بعدي 

ب��راي شم��ا مفتوح خواهد شد و همین طور که پیش بروید، خداي متعال گش��ایش ه��اي پي در پي را براي شما به 

وج��ود خواهد آورد به خدا توکل کنید از هیچ چیز نترس��ید و مالحظه تهدیها و اخ��م ها را نکنید البته این به معناي 

آن نیس��ت که از دشمني ها غفلت غفلت کنید ! نه ، غفلت هم نکیند، واقعاً اژدهاي هفت فس��اد مالي چیزي نیس��ت 

که به این آس��اني ها بش��ود آن را ریش��ه کن کرد آنچه من دریافته ام این اس��ت .

گفت اژدها او کي خفته اس��ت            ازغم بي آلتي افس��رده اس��ت 

تصور نکنید کس��اني که از مصادره زمین هاي ملي و قانون شکني به س��رمایه اي بي حس��اب دس��ت یافته اند و 

جریانهاي مالي را با ویژه خواري هاي خود به س��مت جیب هایش��ان س��رازیر کرده اند آالن که شما سرکار آمده اید 

آرام بنش��ینید و دس��ت از پاخط��ا نکنند ، نخیر اینه��ا توطئه خواهند کرد،  از نقاط ضعف اس��تفاه خواهند کرد،  نقاط 

ضعففي خواهند آفرید تا از آنها اس��تفاده کنند باید مراقب اینها باشید.

میدان ، میدان مبارزه اس�ت 

ه��ر مس��ئولي اگر صحت عمل داشته باشد یک عده س��ود خوار مفس��د فاس��د قطع��اً ضربه خواهند دی��د،  آنها هم 

ضعیف نیس��تند و به حس��ب عادي امکاناتي در اختی��ار دارند،  مراقب ضربات آنها باشید البت��ه همان طور که گفتم 

می��دان، می��دان مبارزه اس��ت در میدان مبارزه انس��ان در انتظار  این اس��ت ک��ه دشمن به او ضرب��ه بزند و حمله 

 کن��د ام��ا به خ��دا توکل مي کند و همه ق��درت ، علم هوشمندي و عق��ل خود را به کار مي گی��رد و پیش مي رود 

رهبري معظم  مقام  دیدگاه  از  شهرسازي  و  شهر 

در دیدار با اعضاي شوراي اسالمي و شهردار تهران
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» فاذا دخلتموه فانک غالبون« حضرت موس��ي به بني اس��رائیل گفت 

شما بروید وارد شوید همین قدر که وارد شدید و پشت به میدان نکردید 

غلبه با شماست، پس مهم این است که پشت به میدان نکنید و میدان 

را حفظ و کار را دنبال کنید خداي متعال هم به شما کمک خواهد کرد.
با هم باش�ید

شه��ردار توجه داشته باشد که شوراي شهر ، ریش��ه اوس��ت ؛ شوراي 

شهر ه��م مدیري را که انتخاب کرده با همه وجود تقویت کند،  با هم 

باشید . شوراي شهر ، شهردار را تقویت کند ؛ چون س��ربازي اس��ت که 

او را به وس��ط میدان فرس��تاده اس��ت بنابراین باید پشت جبهه او را به 

طور کامل داشته باشد آن س��رباز هم خود را از ریش��ه اصل و پایه خود 

منقط��ع نداند و متصل به آن جا و منبعث از آن جا بداند. این مجموعه 

واحد مدیریت شهري اس��ت .

كار ش�هرداري فقط س�اخت وس�از نیس�ت 

کار شهرداري فقط ساخت و س��از نیست ، مسائل فرهنگي و اجتماعي 

شهر بس��یار مهم است س��عي کنید روح دیانت و اخالق اسالمي را در 

فض��اي شهر س��ازي و جاري کنی��د . این کاري ممکن و گره گش��اي 

بس��یاري از مشکالت است . خیلي از مش��کالت ما ناشي از دور شدن 

از فضای��ل اخالقي اس��ت . هر چه از فضایل اخالق��ي فاصله بگیریم . 

مش��کالت و گ��ره هاي زندگي پیچی��ده تر خواهد شد بای��د خود را به 

اخالق اس��المي و ملکات فاضله اسالمي نزدیک کنیم و این در محیط 

هاي فرهنگي شهرداري کاماًل امکان پذیر اس��ت.

فس�اد را ریش�ه كن كنید

در داخل تش��کیالت شهرداري ،با فساد مماشات نکنید چه فسادي که 

مربوط به بیرون شهرداري است و مي خواهد از ابزار شهرداري استفاده 

کند چه فس��ادي که خداي نکرده در درون هس��ته اي از هس��ته هاي 

شه��رداري رخنه ک��رده باشد،  در آن جا بخواهد گس��ترش پیدا کند و 

فضا و محیط امني براي خود درس��ت کند،  هرگونه مماشات با فساد و 

میدان دادن به آن زیر پاي خود شما را خالي و امکان ادامه کار را براي 

شما دش��وار خواهد کرد، نگذارید در هیچ جاي شهرداري فس��اد رخنه 

کند. البته کار دشواري است ، شهرداري جایي است که انسان در آن با 

پول مردم ، مراجعان و کس��اني که حاضرند براي بعضي از مقاصد خود 

ولخرج��ي کنند مواجه مي شود در این طور جاها باید خیلي مراقب بود.

ریش�ه مش�کالت مدیریت نادرس�ت اس�ت 

اس��اس مش��کالت موجود در شهرها، عدم توجه در مدیریت هاس��ت. 

مش��کالت به خودي خود به وجود نمي آیند، مشکالت عواملي دارند و 

در مقابل آن عوامل باید مجموعه اي از عومل بازدارنده و اصالح کننده 

ب��ه وجود بیاید، وقتي که این مواجهه صحیح انجام نگرفت مش��کالت 

پدید مي آیند و ماندگار مي شوند و بعد برکندن این مش��کالت مشکل 

مي شود کما اینکه آالن شما به مس��ئله ترافیک که نگاه مي کنید مي 

بینی��د که موضوع ریش��ه داري شده، حل آن به نقاط مختلفي وابس��ته 

اس��ت. اگر نمي گذاشتید این مش��کل این جور ریشه دار شود برکندن 

آن آس��ان تر بود، پس حاال وقتي شم��ا مي خواهید با این جریان هاي 

متعدد مش��کل، سینه به سینه مواجه شوید و آنها را حل کنید احتیاج به 

هم��ان چیزي دارید که فقدان آن منتهي شده به پدید آمدن اینها و آن 

مدیریت صمیمانه ي عالمانه و همراه با اخالص ، پیگیري و خس��تگي 

ناپذیري اس��ت و آن وقت در اینجاس��ت که بافت مدیران اهمیت پیدا 

مي کنند مدیران چه کس��اني هس��تند؟ آن کس��اني ک��ه تصمیم گیر، 

تصمیم س��از یا اجرا کننده هستند ، این اهمیت پیدا مي کند. گاهي در 

بخش هاي مختلف کش��ور وقتي ما تکیه مي کنیم بر انسانهاي مومن 

خدمتگزار و پر تالش بعضي خیال مي کنند که این س��ختگیري است، 

چیز هایي هس��ت که عدم توجه به آنها منتهي خواهد شد به معضالتي 

که س��ریعاً و مس��تقیماً در زندگي مردم اثر مي گذارد. شرایط و ضوابط 

مدیران و مس��ئوالن این است که آدم هایي باشند امین خدمت رسان ، 

عدالتخواه ، با ایمان، متعهد به انقالب ، دوس��تداران مردم ، اهل علم و 

نگاه علمي، یا متکي به مجموعه اهل علم.

فرهنگ اس�المي – ایراني را زنده كنید

فرهن��گ و معماري ایراني بای��د در شهرهاي ما متجلي باشد ایران هم 

فقط آن دوره هاي ناشناخته مبهم و قابل خدشه قبل از اس��الم نیست 

ایران یعني همین دوره هاي گوناگون تمدن اس��المي – ایراني که به 

خص��وص در بخش معماري ، این تمدن صادر هم  شده اس��ت. تمدن 

و معماري دوره هاي س��لجوقي ، تیموري و صفوي ، با مش��خصات و 

می��زان خاص خ��ودش ، اینها همه صادر شده اس��ت ؛ اینها نمودهایي 

اس��ت که امروز هم چشم نواز است . بعضي از این روساي کشورها که 

به ایران آمده بودند ، گفته بودند که این میدان امام اصفهان ، خیلي با 

شکوه اس��ت و از معماران ما خواسته بودند که بروند آنجا و شبیه آن را 

برایشان به وجود بیاورند خوب این براي یک کشور ، یک افتخار است .

م��ا بای��د این فرهنگ را در می��ان خودمان احیا کنی��م، فرهنگ ایراني 

نش��انه هاي اس��المي که آمیخته با فرهنگ ایراني است و زیبا سازي 

باید جزء معیارهاي اصلي شهرس��ازي ما باشد .

مقاوم س�ازي را جدي بگیرید

معیار دیگر شهرس��ازي مقاوم س��ازي اس��ت، بحث مقاوم سازي را ما 

خیلي بیش��تر از این مطرح کردیم مقام س��ازي امري مهم است، اما در 

آن نباید روي بخش هاي آس��ان متمرکز شد ! مقاوم سازي در قسمت 

هایي که خانه ها متراکم نیس��ت کار آساني است اما در مناطق متراکم 

و فقیر نش��ین کاري مشکل اس��ت که احتیاج به سیاستگذاري، سرعت 

عم��ل و تحرک دارد. گاهي باید یک محله یا یک کوچه بزرگ را جابه 

جا کرد تا بتوان مقاون س��ازي را انجام داد و این خیلي کار الزم دارد.

ش�هرداري محل مراجعات مردم

یکي از مس��ائل مهم دیگر ، مراجعات مردم اس��ت . در دوره شهرداري 

رئیس جمهور محت��رم فعلي مان، یکي از کارهاي خوبي که انجام مي 

گرف��ت همی��ن ارتباط با مردم ب��ود و من به شما بگوی��م که خود این 

ارتباط یکي از عوامل موفیت ایش��ان بود.

چ��ون مردم به شهرداري خیلي مراجعه م��ي کنند در مراجعات مردمي 

تس��هیل کار مردم ، تکریم مردم ، تس��ریع در کار مردم و اعتماد سازي 

مردم مهم اس��ت این چهار محور باید م��ورد توجه قرار بگیرد و جوري 

باش��د که مردم اعتمادکنند. ما در همه بخش ها به اعتماد مردم احتیاج 

داریم نقش اعتماد مردم نیمي از مش��کالت کارها را حل مي کند.

تبلیغات ، فضاي ش�هر را تحت تأثیر قرار مي دهد

نکت��ه دیگر اینکه این تابلوها ي تبلیغ��ات مصرفي ،در شهر خیلي زاید 

شده اس��ت ؛ البته این کار براي شهرداري درآمد زاس��ت وشهرداري از 

آن اس��تقبال مي کند ؛ اما فضاي شهر را تحت تأثیر قرار مي دهد، هم 

از لح��اظ خود ای��ن تبلیغات و نوع آنها و هم از لحاظ خارجي بودن این 

محصوالت که اساس سیاست کشور ، درست عکس این است . ما باید 

به تولید داخلي و کارگر ایراني اهمیت بدهیم . این جور کاالها را که ما 

م��ي خریم در واقع داریم کمک مي کنیم به کار آفریني در نقطه هایي 

از دنیا که به مصالح ما هیچ ارتباطي ندارد و بعضي هایش��ان حتي ضد 

مصالح ملي ما هم عمل مي کنند، در حالي که باید کاري کنیم که این 

پولي که خرج مي کنیم به کار آفریني در داخل کش��ور منتهي شود.
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انتخابات پنجم گامي دیگر در اعتالي دانش مهندسي
تحقق آرمانی همچون پیشرفت و آبادانی جامعه و همگامی با آهنگی موزون 
اما پرشتاب ، مستلزم بهره مندی جامع از توانمندی های انسانی و به خدمت 
گرفتن و به فعلیت رساندن دانشی است که پیش از این نظام آموزش عالی 
کشوراز همان هنگام شکل گیری و تاسیس نخستین دانشکده مهندسي در 
سال 1313 شمسی در تهران در انتقال جنبه های نظری عهده دار آن بوده 
است.در این میان تبیین نقش دانش مهندسی و جایگاه مهندسان مستلزم تهیه 
و تدوین نقشه جامعی است که ضمن برخورداری از دایره شمول کافی ، زمینه 
را برای حضور ارزشمند این طیف در سطوح متفاوت مدیریتی فراهم سازد. 
"مصوب  ساختمان  وکنترل  مهندسی  نظام  قانون  که  روست  همین  از 
ترسیم  با  تا  است  "کوشیده  اسالمي  شوراي  محترم  مجلس  سال1374 
اهدافی همچون تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی 
حرفه ها  فنی صاحبان  دانش  ارتقای   ، و شهرسازی  ساختمان  بخشهای  در 
مشارکت  جلب   ، مهندسی  رشدواعتالی  موجبات  تأمین   ، بخش  این  در 
حرفه  ای مهندسان و صاحبان حرفه هاو صنوف ساختمانی در تهیه واجرای 
طرحهای توسعه و آبادانی کشور و... زمینه مشارکت مهندسان دلسوز جامعه 

را در شکل گیری طرح های عظیم عمرانی فراهم سازد.
استانداردهای کیفی  بهبود اصول فنی و رعایت  الزامات متعددی همچون  
در طراحی و تولید، گزینش فناوری بهینه ساخت ، استفاده از نیروی انسانی 
متخصص و ماهر با هدف بقای صنعتی سازی ساخت و ساز و مصون ماندن 
وظیفه  با  را  کشور  مهندسی  نظام  طبیعی،  نشده  بینی  پیش  های  آسیب  از 
خطیری مواجه ساخته است که گمان می رود با تاکید بر آن بتوان به اصالح 

شیوه های سنتی نیزبیش از گذشته امیدواربود.
از سویی دیگر تامین بستر برنامه  ریزی بمنظور تقویت و توسعه فرهنگ و 
کیفیت  و  فنی  دانش  ارتقای   ، و شهرسازی  معماری  در  اسالمی  ارزشهای 
کار شاغالن در بخشهای " مهندسی ساختمان" از طریق ایجاد پایگاههای 
علمی، فنی، آموزشی و نظایر آن ، دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای 
اعضا و تشویق و حمایت از فعالیتهای با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه ای 
و تخصصی و معرفی طرحهای ارزشمند که به عنوان بخشی از اختیارات و 

وظایف هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان برآن تصریح شده است خود 
می تواند به تسریع روند بهبود و توسعه اهداف عالیه نظام مهندسي و کنترل 

ساختمان که پیشتر نیز به آن اشاره شد منجر شود.
ماده  66  آیین نامه اجرابي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان حق تصمیم 
گیري را با ایجاد تشکل منسجم و پایدار، با انتخاب اعضاء هیأت مدیره داده تا بر این 
اساس، حرفه مهندسي ساختمان و مهندسان سخت کوش با تصدی کرسی های  
برنامه ریزی و تصمیم گیری از توان و اندیشه پویای خویش در راستای  اصالح 
الگوهای ناکارآمد پیشین و ایجاد ساختاری نوین در نظام عمرانی بهره گیرند.
اتمام چهارمین دوره هیأت مدیره نظام مهندسي ساختمان و اعالم آمادگی دویست 
راسخ  گرعزم  نمایان  ساز  رقابتی سرنوشت  برای  انتخاباتي  نامزد  نفر  هفده  و 
مهندسان پرتالشی است که آمادگی خویش را برای حضور در  عرصه مدیریتی و 
ورود به این صحنه خدمت بیش از پیش متبلور ساخته اند.حساسیت این انتخابات 
از آنجا ناشی می شود که به موجب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و 
آیین نامه های اجرایی آن، بر عهده سازمانهای نظام مهندسی ساختمان نهاده 
شده و دایما نیز بر آن افزوده می شود تا آنجا که اینک این سازمان در تنسیق 
ارایه خدمات مهندسان و چگونگی  امور حرفه های مهندسی و نحوه کنترل 
مهندسی  استاندراردهای  و  ساختمان  ملی  ،مقررات  اجرای ضوابط شهرسازی 

نقش نخست و تعیین کننده ای را عهده دار است.
حضور گسترده این سازمان در تمامی شوون حرفه ای و مقررات 
ایجاد  در  قانونگذار  كه  وظایفی  اعتبار  به  كه  مهندسان  شغلی 
انضباط در بین صاحبان حرفه های مهندسی به  نظام خویش 
آن محول نموده است ایجاب می كند كه تمامی همکاران عضو 
سازمان ، به صورتی فراگیر در انتخاب هیئت مدیره مشاركت 
نمایندگان  ترین  شایسته  گزینش  در  طریق  این  از  و  نموده 

برای تصدی نقش های مدیریتی آن سهیم گردند. 
نظام  سازمان  اعضای  تمامی  جانبه  حضورهمه  گمان  بی   
و  متقن  اراده   تواند  می  اخیر  انتخابات  در  ساختمان  مهندسي 
میل مدیران به تحقق توسعه پایدار و ترسیم جامعه ای مبتنی بر 
رعایت اسلوب های صحیح و مدرن امروز را به منصه ظهور رساند.
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مردم به س�مت حمایت از
س�اخت و س�از تخصصي مي روند
گفتگو نشریه طاق با مهندس سید محمد غرضی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان

در شرایطي که اقتصاد کش��ور بیش از هر زمانی نیاز به تحول و پویایی دارد، بخش 
س��اخت و ساز می تواند یکی از مهم ترین اهرم های تحول و تحرک اقتصادی باشد 
چرا که این بخش یکی از اشتغال زا ترین بخش های تولیدی کش��ور است که حدود 
چهارصد صنعت تولید مواد ، مصالح و فرآورده هاي ساختماني نیز وابسته به آن است 
که متاس��فانه در این آشفت��ه بازار اقتصاد، این بخش نیز دچ��ار رکود شده و علیرغم 
نیاز به ایجاد مس��کن ، س��رمایه گذاري کافي در بخش س��اختمان صورت نمي پذیرد 
و این در حالی اس��ت که تجربه نش��ان داده در پر رونق ترین شرایط س��رمایه گذاري 
در بخش مس��کن نیز همواره کمیت تولید بر کیفیت آن رجحان داشته و بس��یاري از 
مناب��ع و ثروت هاي ملي که در غالب س��اختمان تولی��د مي شود به هدر مي رود و این 
بیراهه رفتن کار را به آن جا رس��انده که شاهد تولید انبوه س��اختمان ها ي نا امن، نا 
هماهنگ با فرهنگ بومی و با توس��عه نامتقارن و نامناس��ب همچون حاشیه نشیني و 

ترافیک س��نگین شهری و غیر متعارف هس��تیم. 
در واق��ع بخش مهمی که می تواند س��هم بس��زایی در نجات اقتصاد کش��ور و پدید 
آوردن رفاه اجتماعی براي آحاد جامعه داشته باشد، اکنون خود به یک معضل زیستي 
و اجتماعي تبدیل شده ، به راس��تی چرا باید شاهد بیماری مزمنی در س��اخت و س��از 

کش��ور باشیم که آرام آرام، فرهنگ و اقتصاد ما را می خورد و نابود می کند؟ 
همه این سئوال ها را با مهندس »محمد غرضی« در میان گذاشته ایم . مهندس »سید 
محمد غرضی« در س��ال 1320 در اصفهان متولد ش��د و بعد از گذراندن تحصیالت 
ابتدایی و متوس��طه در سال 1340 وارد دانش��گاه فنی دانشگاه تهران شد و موفق به 
دریافت درجه فوق لیس��انس در رشته الکترونیک گردید. وی در س��ال های 1346، 
1347 برای گذراندن دوره های تخصصی انتقال و توزیع نیروی برق عازم فرانسه شد. 
مهندس »غرضی« در س��ال 1360 وزیر نفت شد و تا سال 1364 در این سمت باقی 
ماند و از س��ال 1364 تا 1376 به عنوان وزیر پس��ت و تلگراف و تلفن مش��غول به 
خدم��ت ب��ود که مردم اغلب ای��ن دوران وزارت او را به خاطر دارن��د. ایرانیان اولین 
تلفن های همراه خود را از دوران »محمد غرضی« دریافت کردند. اما زندگی غرضی 
زوایای دیگری نیز دارد که کمتر درباره آن س��خن گفته می شود از جمله استانداری 

خوزس��تان که اولین اس��تانداری در زمان جنگ بود و ...
 طبقه دهم س��ازمان ملی زمین و مس��کن محل اس��تقرار س��ازمان نظام مهندس��ي 

س��اختمان کش��ور اس��ت که غرضی در آن روزگار می گذراند.

اغلب طرح های توسعه شهري توسط شورای 
عالی شهرسازی بدون مشورت با كارشناسان 
ما تصویب و توسط وزارت مسکن اجرا می شود

  اصوال هدف از تاس�یس س�ازمان نظام مهندس�ی س�اختمان چه بوده اس�ت؟ 
چون س��اخت و س��از در کش��ور روال علمی، فنی، صنعتی و تخصصی نداشت و س��رمایه های زیادی به هدر می رفت، به لحاظ شرعی ایجاد ایمني براي شهروندان و 
روستانش��ینان بر نظام اس��المی واجب شد سازمان نظام مهندسی س��اختمان را برای حفظ جان مردم و سرمایه های ملی که در غالب ساختمان احداث مي شود تشکیل 
دهد. ما نیز براي ارتقاء کیفیت س��اخت و س��از : می خواهیم در 7 رشته نظام  مهندس��ی را در کش��ور توسعه دهیم و کار را به دست کاردان بسپاریم ولی این کار نیازمند 

منابع مالي، نیروی متخصص و حمایت سیاس��ی دائمی اس��ت. 
  فکر می كنید طی 4 دوره گذش�ته چند درصد از اهدافتان محقق ش�ده اس�ت؟ 

در پاسخ به این سئوال، همین بس که بگویم از زمان تصویب قانون ثبت اسناد و امالک کشور در سال 1304، بیش از 50 درصد امالک و اراضی دارای سند مالکیت 
نیس��ت و چون داشتن س��ند محتاج کار مهندس��ی و نقشه برداری است، مش��خص می شود تا چند درصد به اهداف مورد نظر دست یافته ایم. بهرحال طرح مسئله شد و 
معضالت مش��خص اس��ت ولی هنوز راه درازی در پیش داریم. نسل های متوالی باید تالش کنند تا نظام مهندسی ساختمان به یک الگوی مصرف صنعتی تبدیل شود. 

نباید انتظار داشت که طی یک یا دو دهه تمام اهداف و انتظارات محقق شود. 
  مهمترین معضل در ساخت و سازهای كنونی رعایت نکردن اصول مهندسی و استاندارد ساختمان است. در این خصوص چه اقداماتی 

انج�ام داده ای�د؟ 
ما س��عی کرده ایم لزوم وجود شناس��نامه فنی و ملکی س��اختمان را به تصویب وزارت مسکن و شهرسازي برسانیم و امیدواریم که به زودی این شناسنامه هنگام انجام 
معامالتً  ضمیمه س��ند مالکیت شود. در این صورت هر مس��کنی که خرید و فروش شود دارای ضابطه فنی و مهندس��ی است. همچنین به ثبت اسناد پیشنهاد داده ایم 
به جای آنکه س��اختمان به صورت متری خرید و فروش شود بر اس��اس اطالعاتی همچون میزان به کارگیری فن آوری روز در س��اختمان و ضریب امنیت آن خرید و 

فروش وقیمت گذاري شود. 
 به نظر می رسد دستگاه های دولتی در امور مهم فنی و كارشناسی، كمتر از دانش فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان بهره می برند. 

به راس�تی جایگاه این س�ازمان در طرح های توس�عه ش�هری كجاس�ت؟ 
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امض�ا فروش�ي ی�ک تعام�ل غل�ط اجتماع�ی 
اس�ت كه ب�ه تدری�ج ش�کل گرفت�ه و عوامل 
زی�ادی در آن دخی�ل اس�ت ن�ه یک ش�خص

جایگاهی ندارد. اغلب طرح هایی از این دست توسط شورای عالی شهرسازی بدون 
مشورت با کارشناسان ما تصویب و توسط وزارت مسکن اجرا می شود. در حالی که 
ما بارها اعالم کرده ایم که بهتر اس��ت از متخصصین س��ازمان در اجرای این طرح 

ها بهره گیری شود ولی مورد توجه وزارت مس��کن قرار نگرفته. 
  در بخش�ی از صحبت هایتان به »حمایت سیاس�ی دائمی« اشاره 
كردید. آیا ممکن اس�ت بی توجهی وزارت مس�کن ناش�ی از مسائل 

سیاس�ی باش�د؟ 
وزارت مس��کن و شهرس��ازي که وزارتخانه اي تخصصي است و باید سیاست کالن 
امور مربوط به مس��کن و شهرس��ازي را راهبري کند به صورت یک واحد اداری- 
سیاس��ی عمل مي کند ولی س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان یک واحد اجتماعی 
تخصصي با 150 هزار نفر عضو است. طبیعی است که وزارت یاد شده تابع مقررات 
حاکمیتی – نظارتی سیاس��ی اس��ت که در ادوار مختلف تغییر می کند ولی ما تابع 
بحث های تخصصی هس��تیم. بهرح��ال اگر طی دهه های آینده ای��ن نظام بتواند 

هماهنگ شود و هماهنگ عمل کند، مش��کالت مردم بس��یار کمتر خواهد شد. 
اشکال قدرت سیاسی همین است که خود را محتاج یک جریان اجتماعی نمی داند. 
آنها به کارشناسی سیستم خودشان تکیه می کنند و از کارشناسان سیستم اجتماعی 
به��ره نمی گیرند. نتیجه این اس��ت که روز به روز فاصل��ه آن ها از ما و نیاز جامعه 
شهري بیش��تر می شود. ما س��عی کرده ایم که نظرات کارشناسی مان را به اطالع 

مس��ئوالن برس��انیم ولی آن ها همواره از ما فاصله گرفته اند. 
بهرحال ممکن است که حمایت سیاسی از ما دائمی نباشد ولی حمایت مردم از کار 
کارشناس��ی به سمت دائمی شدن می رود. نظام مهندس��ی ساختمان می گوید که 
س��رمایه باید به ثروت ملی تبدیل شود و چون منافع عامه در آن اس��ت قطعا مورد 
اس��تقبال مردم قرار خواهد گرفت. مطمئنم که روزی مردم قدرت سیاسی را مجبور 

خواهند کرد که از مقررات ملی س��اختمان تبعیت کند. 
  اعضای س�ازمان نظام مهندسی س�اختمان چگونه می توانند این 

تقاضا را در مردم ایجاد كنند؟ 
حوصل��ه مندی ایجاب می کند، کارشناس��ان با علم و عملش��ان این فرهنگ را در 
مردم اشاعه دهند . مطمئن باشید به زودی اگر متخصصی، تخصصی را بفروشد که 
مورد نیاز عامه مردم نباشد، از گردونه حذف خواهد شد. تجربه و طبیعت کار نش��ان 
داده اس��ت که این بحث آن چنان زیر بنایی اس��ت که هرگونه حاشیه ای را از بین 
خواهد برد. تولید مس��کن تا 100 س��ال دیگر هم متقاضی دارد، هم س��رمایه و هم 

نیاز کش��ور اس��ت. در عین حال بهترین بس��تر ایجاد شغل نیز هس��ت. 
در س��ال حرکت به سمت اصالح الگوی مصرف هستیم. سازمان نظام مهندسی در 

راس��تای عمل به این مهم چه برنامه هایی دارد؟ 
بی شک یکی از بسترهایی که باید در آن الگوی مصرف صحیح لحاظ شود، ساخت 
و س��از است. در این مسیر اگر از مقررات بیست گانه مقررات ملي ساختمان پیروی 
ش��ود و به هریک از مقررات آن عمل شود، بخش��ی از الگ��وی مصرف صحیح در 
س��اخت و س��از محقق می شود. هم اکنون حدود 60 درصد انرژی در ساختمان ها 
هدر می رود و تمام تالش ما این اس��ت که به مصرف کنندگان بفهمانیم، چنانچه 
س��اختمانی بخرند که از هر نظر اس��تاندارد باشد، در دراز مدت به نفع آن هاست که 

امیدواریم طی 10 س��ال آینده  موفق به اشاعه این فرهنگ بش��ویم. 
  نق�ش رس�انه ه�ای تخصصی را در ای�ن مهم چگونه م�ی بینید؟ 
تا کنون رس��انه های تخصصی نقش جدی در فرهنگ س��ازی نداشته اند و هریک 
از آن ه��ا پ��س از مدتی از میان رفته ان��د. البته این نقش ، مختص س��ازمان نظام 
مهندس��ی س��اختمان و امر س��اخت و س��از نیس��ت بلکه در هیچ بخش تخصصی، 
نش��ریات خاصی موفق نبوده اند. ولی در این بخش وضعیت نامطلوب تر اس��ت چرا 
ک��ه هرکس خ��ود را صاحب نظر و کارشناس صالح می داند. در حالی که س��رمایه 
برایش��ان مهم تر اس��ت تا تخصص و خرید تخصص. س��رمایه نه تنها کافی نیست 
بلکه اگر درست هم به کار برده نشود، تورم زا خواهد بود. کما این که بخش مسکن 

تا کنون همواره شاهد تورم بوده ولی از تخصص بهره ای نبرده اس��ت.
  بر اساس گفته مسئوالن، كشور ساالنه به 800 هزار، یک میلیون 

و در تازه ترین اظهار نظر 1/5 میلیون مس�کن در س�ال نیاز دارد. آیا 
طرح مس�کن مهر پاس�خگوی این نیاز هس�ت؟ آیا اصوال این طرح 

كارشناس�ی اس�ت؟ 
دولت هایی بودند که قرار بود س��الی 70 هزار واحد مسکونی بسازند آن هم با کلیه 
امکانات دولتی ولی هرگز موفق به این کار نشدند. حال چگونه ممکن است ساالنه 
ی��ک میلیون واحد مس��کونی با توجه ب��ه میزان تولید س��یمان، آهن و دیگر مصالح 
ساختماني و تعداد کارگر داراي مهارت فني موجود ساخته شود ؟ هیچ کس مخالف 
اجرای این طرح نیست ولی باید حرفی زد که قابل اجرا باشد. هرکاری که از مسیر 
اصل��ی اش خارج شود، از اصال��ت می افتد و به نتیجه نمی رس��د. تزریق پول هم 

نتیجه ای ندارد. 
  با افزایش مهاجرت روس�تائیان به ش�هر ها با توسعه نامانوس و 
افقی ش�هرها مواجه هس�تیم. به نظر ش�ما با فرهنگ ایران اسالمی، 

توس�عه ش�هری افقی بهتر اس�ت یا عمودی؟ 
شهر نتیجه تولید ثروت تخصصی اس��ت و انس��ان متعالی انس��انی است که بتوانند 
تخصص نوین را به قیمت مناس��ب به مردم بفروشد البته تخصص گران از بین می 
رود و تامی��ن زندگی نمی کند. حال در شهری که تخصص خرید و فروش نش��ود، 

آن شه��ر چ��ه افق��ی باش��د و چ��ه عم��ودی هی��چ فرق��ی نم��ی کن��د. 
  ش�اهد هس�تیم كه با روال موجود ش�هرهای بزرگ در حال تبدیل 
ش�دن به پاركینگ های بزرگ هس�تند. فکر می كنید راه حل مش�کل 

ترافیک در ش�هرهای بزرگ چیس�ت؟ 
باالترین نهاد اقتدار در هر کش��وری قدرت سیاس��ی است ولی چون قدرت سیاسی 
در ای��ران خود را برای حل مس��ئله ترافیک آماده نکرده اس��ت و وس��ایل، لوازم و 
راهکارهای مورد نیاز را نیز فراهم نیاورده ، مش��کل ترافیکي همچنان باقي اس��ت. 
معض��ل ترافیک راه حل کوت��اه مدت ندارد. در کوتاه مدت فق��ط هزینه ها، اتالف 
زم��ان و بیماران عصبی بیش��تر می شود. معضل ترافی��ک فقط با یک اقتدار ملی و 
طی یک برنامه کارشناس��ی 20 س��اله رفع می شود. باید بپذیریم تا وقتی تخصصی 

نداشته باشیم که به جامعه ارائه کنیم نمی توانیم برای مردم رفاه ایجاد کنیم. 
  یکی از معضالت مردم در امر ساخت و ساز، پدیده امضا فروشی 

اس�ت. با این معضل چه باید كرد؟ 
این دقیقا همان پدیده ای اس��ت که بعضی از دوس��تان آن را از چشم من می بینند. 
در واقع ، موضوع را شخصی کرده اند و شخص مرا مقصر می دانند. در صورتی که 
مقصر اصلی خود مردم، شهرداري ها و بعضی از مهندس��ان هس��تند. مردم مقصرند 
که به ج��ای خریدن تخصص، رانت تخصصی می خرن��د شهرداري ها مقصرند که 
مبح��ث دوم مقررات ملي س��اختمان را به صورت کامل اجرا نمي کند و مهندس��ان 
مقصرند که به جای فروختن علم، امضایش��ان را م��ی فروشند. در حالی که از نظر 
شرعی، عرفی و قانونی، اگر قوانین را رعایت نکنند،  خودشان و خانواده اشان لطمه 
اش را خواهند دید . این یک تعامل غلط اجتماعی اس��ت که به تدریج شکل گرفته 
و عوامل زیادی در آن دخیل است نه یک شخص یا عامل بخصوص. ولی به جرات 
می گویم در پي برخوردهای قاطعانه اخیر شورای هاي انتظامی این پدیده به شدت 

کاهش یافته چرا که این شورا به خوبی به شکایت شاکیان رس��یدگی می کند. 
چنین به نظر می رسد که شما معتقدید امر ساخت و ساز در کشور مشکالت اساسی 

دارد و نمی توان با اصالحات بخش��ی ، کمّیت و کیفّیت آن را ارتقاء داد؟
توجه داشته باشید که بستر مناسب برای ساخت و ساز پیش شرط دارد. اوال داشتن 
تخصص در تمام س��طوح س��اخت و ساز، دوم خواس��ت عامه مردم برای انجام این 
مهم و س��وم وجود ثروت الزم. ما، در هر س��ه مورد ضعف داریم. نه به قدر کافي 
کارگر ماهر داریم و نه دانشگاه ها متخصصان مجرب تربیت می کنند و در نهایت، 
در کش��ور ثروتی که قابل صدور باشد تولید نمی شود و مردم توانایی دس��تیابی به 
ث��روت مل��ی را ندارند از طرفی عامه مردم هم متقاضی بهبود کیفیت نیس��تند و در 
عی��ن حال برخي از شهرداري ه��ا نیز به عنوان مدیران شهر به امور تخصصي و راه 

و روش صحیح آن که در آئین نامه ها ذکر شده ترتیب اثر نمي دهند. 
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خط اول
140 س��ال پس از آنکه س��وت پیرترین قطار شهری جهان ساکنان آن سوی 
کاخ باکینگهام ، میدان ترافالگار و  کاخ وست مینیستر لندن را  سر ذوق آورد 
گذشت تا مدیران شهری مش��هد به این فکر بیفتند که گره مش��کل ترافیک 
شهر مش��هد را با این وس��یله نقلیه عمومی بازکنند.چند س��ال بعد که تحریم 
جهانی ترمز واگن های شهری را کش��ید  و داس��تان قطار شهری مشهد نقل 
مجلس و طنز هر محفل شد کمتر کسی گمان می کرد که برخی سرمایه 817 
میلی��ارد تومانی را برای پیش بردن دومین خط آن هزینه کنند تا عزمش��ان را 

برای صرف فعل توانستن شان صرف کنند.  
خط دوم 

از عصر اولین روزی که مهندس برای گفت و گو روبرویمان نشس��ت یکسال 
و چن��د ماه می گذرد. آن روز در عین تمام اعتماد به نفس��ی که در پاس��خ به 
س��واالتمان از خود نشان می داد نتوانست خس��تگی آن روزش را پنهان کند  
.امروز اما وقتی پس از یکسال یکبار دیگر مقابل هم می نشینیم گویا از همان 
ابتدا عزمش را جزم می کند تا محتویات تمام پوشه ای را که اسناد کار عظیم 

و با ارزشی را در آن گنجانده است مو به مو  شرح دهد .
هر بار که امتداد نگاهش به نقشه روی دیوار گره مي خورد که خطوط رنگین 
کریدورهاي قطار شهري مشهد را بر آن نقش داده اند تلنگر ضربه هاي پیاپي 
شور دردس��تگاه موسیقي کالمش بیش��تر و بیشتر مي شود. این را براحتي مي 
توان از موج پیاپي دس��تهایش که به آهنگ واژه ها نظمي منطقي مي بخشند 

فهمید.  
گف��ت و گوی ما با مهندس غالمرضا رجب ن��ژاد ؛ معاون فنی و بهره برداری 
شرکت قطار شهری مشهد بیش از یک ساعت و با حضور مهندس منصوریان 
مدی��ر پروژه خ��ط دو  ادامه یاف��ت .بخش اعظم این گف��ت و گو معطوف به 
برگزاري یکي از بي نظیرترین مناقصات طرح قطار شهري است که با حضور 
7 شرکت بزرگ به انجام رس��ید و  س��رانجام قرارگاه سازندگي خاتم االنبیاء ) 
ص ( ب��ه عنوان برنده مناقصه آن تعیین گردید.ماحصل این گفت و گو تقدیم 

حضورتان می شود.

آق�ای مهندس رجب نژاد، اگر اج�ازه بدهید گفت و گویمان را با 
چرای�ی و چگونگی  انتخاب روش اجرای خط دوم قطار ش�هری 

مشهد و ویژگی های آن شروع كنیم. 
مش��هد از غن��اي مطالعاتي بس��یار ارزشمندي بویژه در بخ��ش حمل و نقل و 
ترافیک برخوردار اس��ت، خوشبختانه اتفاقي درمشهد رخ داده  که در هیچ یک 
از شهرهاي دیگرکش��ور، حتی تهران نیزاتفاق نیفتاده  بود زیرا براي نخستین 
بار درکشورما مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک در سطح  شهر مشهد انجام 
و به تصویب شوراي عالي ترافیک کش��ور هم میرسد ؛ زماني این مطالعات به 
تصویب می رسد که هیچ شهري مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک را نداشته 
ویادر حین مطالعه بوده اس��ت. از برآیند بخش��ي از این مطالعات کریدور خط 
یک قطار شهری مشهد و حجم تقاضاي سفر در این کریدور استنتاج می شود. 
این مطالعات که درپژوهش��کده حمل و نقل وترافیک دانشگاه صنعتي شریف 
انجام شده و کار بسیار سنگیني را در تمامی بخش هاي مختلف ترافیکي شهر 
مش��هد شامل مي شود،  که تنها بخش��ي از آن مربوط ب��ه حمل و نقل ریلي  
اس��ت. پس از اینکه به استناد داده های این مطالعات کریدورخط یک شناخته 
و عملیات اجرایي در این کریدور آغاز و  بخشی از خط یک انجام  شد، به این 
نتیجه رس��یدیم که یک خط نمي تواند مش��کل حمل و نقل مشهد را حل کند 
و الزم اس��ت تا شبکه اي در بخش حمل و نقل ریلي ایجاد شود و با اس��تناد 
به این شبکه و با اس��تفاده از دیگر سیس��تم هاي حمل و نقل همگاني بتوان 
موض��وع ترافیک همگاني  شهر را مدیریت کرد.بنابر این باردیگر قراردادي  با 
پژوهشکده حمل و نقل و ترافیک دانشگاه صنعتي شریف با عنوان » مطالعات 
جامع حمل و نقل عمومي یکپارچه شهر مش��هد«.به امضاء رسید .هدف از این 
مطالع��ات در بخش ریلی را می توان در س��ه محور خالصه کرد ؛  اول اینکه 

کریدورهاي شبکه حمل و نقل ریلي شهر مشهد را شناسایی کنیم ، دوم آنکه 
تقاض��اي س��فر در این کریدورها مورد بررس��ی قرار گیرد و ب��ه تبع آن  تعداد 

ایستگاههای مورد نیاز نیز شناسایي شود. 
اه��داف دیگر این مطالعات طراحي شبکه اتوبوس��راني متناس��ب با این شبکه 
حمل و نقل ریلي و باالخره تعریف جدیدی از تاکسی متناسب بااستانداردهای 

بین الملی بود
خوشبختانه این مطالع��ات انجام شد و برآیندهاي آن در بخش ریلی منجر به 
شناس��ایي چهار خط حمل و نقل ریلي بود که در شوراي عالي ترافیک کش��ور 
مطرح و به تصویب رس��ید. این مس��اله هم براي نخستین بار در سطح کشور 
اتف��اق افتاد.به این ترتیب در حالي که مش��غول پیش بردن خط یک بودیم به 
ایج��اد خطوط بعدي فک��ر مي کردیم. این مطالع��ات اولویت ایجاد خطوط  و 
اینکه هر خط به چه دالیلی از اهمیت برخوردار است را نیز مشخص می کرد. 
به این ترتیب توانس��تیم بس��تر مطالعاتي خود را تعریف نموده، غنا بخشیده و 
پس ازتصویب در مراجع اس��تاني و عالي کشور همه چیز را برای اجراي طرح 

آماده کنیم.
تجربه خط یک و مطالعات بعدی نشان داد که در دنیا براي پروژه هاي مولتی 
دیسپلن)Multi-discipline(   یا چند وجهي که به لحاظ تخصصي ابعاد 
مختلفی را شامل می شوند، نمی توان روشي را که در خط یک مورد اس��تفاده 

قرار گرفته است را توصیه کرد.) روش خط یک روش چهارعاملي بود(. 
روش ه��اي متعددي براي اجرای یک پروژه وجود دارد. به عنوان مثال روش 
امان��ي ک��ه کارفرما ، طراح ومجری  یک فرد اس��ت و اوس��ت که تصمیم به 
اجراي یک پروژه مي گیرد. دفتر فني دارد که این دفتر کارهاي مطالعاتي وي 
را انجام مي دهد و از س��ویي تعدادي افراد اجرایي نیز پروژه را اجرا مي کنند 
یعني کارفرما ، مش��اور و طراح همه در یک مجموعه گرد آمده و کار را انجام 

مي دهند. 
روش س��ه عاملي همین روش معمولي است که نس��بت به آن شناخت بسیار 
داریم و در کشور دستگاههای اجرایي بر این مبنا کار خود را انجام مي دهند ؛ 
در این روش یک کارفرما یا دستگاه اجرایي وجود دارد که از تعدادي شرکتهای  
مهندس��ین مشاور استفاده مي کند. این عده از مش��اوران مطالعات مربوطه را 
به انجام رس��انده وطراحي مي کنند. در این روش تعدادي پیمانکار به خدمت 
گرفته می شوند تا طرح مطالعه شده توس��ط مش��اور را اج��را کنند در حقیقت 
این روش، مثلثي اس��ت که در س��ه راس آن ، کارفرما ، مشاور و پیمانکار قرار 
دارد. روش دیگري که در خط یک از آن اس��تفاده کردیم و براي اولین بار به 
توصیه س��ازمان مدیریت و برنامه ریزي کش��ور از آن در سیس��تم حمل ونقل 
ریلي استفاده شد، روش چها رعاملي یا استفاده ازمدیر طرح بود. چنانکه دیدیم 
در روش س��ه عاملي بدنه کارفرما در درون خود دفتر فني ای دارد که کار آن 
تحویل گیري مطالعات از مش��اور است ضمن آنکه در زمان اجرا نظارت عالیه 
را دارد. ای��ن دفتر فني از تعدادي کارشناس در بدنه خود کارفرما شکل گرفته 

که مسئولیت آن در روش چهار عاملي برعهده مدیر طرح خواهد بود. 
  بدی��ن ترتیب قطارشهري مش��هد به ج��اي آنکه یک دفتر فن��ي با تعدادي 
کارشن��اس در درون خود ایجاد کند تا این عده مس��ئولیت  نظارت  رابر عهده 
داشت��ه باشند ، همی��ن ماهیت کار و وظیفه را که قرار اس��ت دفتر فني انجام 
دهد ب��ه یک شخصیت حقوقي در بخش خصوصي خ��ارج از بدنه کارفرمایي 
مح��ول نمود و براي آن نظامات و سیس��تمی نیز تعریف کردو اینکه چگونه با 
بدنه کارفرمایی ارتباط برقرار مي کند را مشخص کرده است . این مساله حتي 
تا آنجا پیش رفته اس��ت که صورت وضعیت ها را که باید ذی حس��اب طرح 
عمرانی در بدنه کارفرما  پرداخت کند تا وقتي مدیر طرح و یا عامل چهارم آن 

راتایید نکند پرداخت نمي شود. 
در نظ��ام چهار عاملي چند وظیفه محوري ب��ر دوش مدیرطرح قرار دارد: اول 
اینک��ه به جاي دفتر فني  کارفرما، کار را دنب��ال مي کند.دیگر اینکه مدیریت 
پروژه بر عهده اوس��ت. سوم اینکه مسوولیت یکپارچگي پروژه بویژه در پروژه 
هاي .مولتی دیس��یپلن)Multi-discipline( ی��ا چندگانه بر دوش عامل 
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چهارم اس��ت یعني اوس��ت ک��ه بای��دInterfaceوOutpotوInput  را 
شناس��ایي کند و اوس��ت که مس��وولیت نهایي عملکرد چنین سیستمي را به 

عنوان بخش خصوصي  بر عهده میگیرد.
معایب و مزایای روش چهار عاملی چیست ؟

  مزای��ا : اول اینک��ه بخش خصوصي کار را انجام م��ي دهد ، دیگر اینکه این 
فرص��ت را براي کارفرما ایجاد مي کند تا در حد امکان کوچک و چابک باشد 
و ع��الوه بر این، ضوابط و چهارچوبهایي ک��ه معموال کارفرمایان دولتي براي 
جذب کارشناسان قوي با آن مشکل دارند راحذف میکند. از همه مهمتر اینکه 
مس��وولیت حقوقي در آن تعریف شده است . یک کارشناس دفتر فني کارفرما 
در اشتباهات خود چندان مسوولیت حقوقي ندارد اما اگر مدیر طرح اشتباه کند 

مسوولیت حقوقي دارد و باید پاسخگو باشد. 
معایب آن این است که بدنه کاری کارفرمائی برای پذیرش این موضوع آماده 
نش��ده اس��ت. این سیستم بویژه در  س��ازمانهایي  که بصورت سنتي در درون 
خ��ود یک دفتر فني دارند به شدت با چال��ش روبرو مي گردد ؛چون بدنه فني 
تص��ور مي کند عام��ل چهار قصد دارد جاي او را بگیرد. بنابر این اگر به شکل 
س��نتي دفتر فني را هم��راه با عامل چهارم به کارگیری��م چندان نتیجه بخش 
نخواهد بود؛ مگر در س��ازمانهاي تازه تاسیسي که هنوز دفتر فنی ایجاد نشده 
اس��ت .اتفاقا این موضوع در قطار شهري مشهد محقق شد.یعني قطار شهري 
مشهد شکل گرفته است اما هنوز بدنه فني براي آن تعریف نشده و این امکان 
بوجود آمد تا از عامل چهارم در خط یک اس��تفاده کنیم و با چالش��هاي جدي 

هم روبرو نشویم .
علیرغ��م اینکه توانس��تیم تعامل خوب و اعتماد بس��یارمنطقي با عامل چهارم 
ایجاد کنیم، اما اساس��ا ذات این روش براي پروژه هاي بزرگي مثل قطارهاي 
شهري که ابعاد مختلف فن��ي و تخصصي در موضوعاتي که ظاهراً هیچگونه 
ارتباط��ي ب��ا هم ندارند ول��ي برآیند تمام  مولفه هاي آن ایجاد پروژه اس��ت ، 

کافي نبود.
هیجده گروه مهندس��ین مشاور در خط یک حضور داشتند که باید توسط مدیر 
ط��رح مدیریت مي شدند .ما پروژه را به اجزاي مختلف تقس��یم کرده بودیم و 
بر همین اس��اس نزدیک به 300 مناقص��ه داخلي و بین المللي براي خط یک 
طبق ضوابط آیین نامه معامالت دولتی برگزار شد . گاهی اوقات چهل تا پنجاه 
پیمانکار در حال اجرای پروژه بودند .هماهنگ کردن ، کنترل ، مدیریت ، رفع 
مشکالت و نظارت آنها از جمله مسایلی بود که خود براي پروژه ای اینچنیني 
چالش��ي جدي محس��وب مي شد. بنابر این به این نتیجه رس��یدیم که براي 
اجراي خط 2 باید در روش خود تجدید نظر کنیم. در بررسي ها به این نتیجه 
رسیدیم فدراس��یون بین المللی مهندسان مشاور )FIDIC(   مي گوید براي 
پروژه هاي مولتي دیس��یپلي) Multi discipline (که موضوع یکپارچگي 
ب��راي آن بحثي جدي اس��ت، باید با روش دو عاملي پ��روژه را اجرا کرد. این 
روش یعني یک کارفرماست که در درون خود بدنه ای باعنوان مشاور کارفرما 
دارد که مس��ولیت های آن با مدیر طرح یا هم��ان عامل چهارم تفاوت جدی 
دارد ، ی��ک پیمان��کار GC  ) Generhl contractor (ک��ه هم طراحي 
را ب��ه معن��اي دیتیل دیزای��ن )Detail Design ( انج��ام مي دهد و هم ) 
Procurement ( یا تهیه و تدارک مواد و مصالح و تجهیزات را عهده دار 
  )Construction( و عالوه بر این وظیفه ساخت را نیز خود عهده دار است
 EPC  )  Engineering, Procurement ک��ه خالصه آن معروف به

and Construction ( است.
یک مجموعه واحد مسوولیت پروژه را بر عهده مي گیرد ، آن را اجرا مي کند 
و نهایت��ا در اختیار کارفرما قرار مي دهد.اتفاقي که رخ مي دهد این اس��ت که 
یکي از وظایف مدیر طرح در روش چهار عاملي که مسوولیت یکپارچکي طرح 
بود اینجا این مس��وولیت به بدنه پیمانکاري منتقل شده اس��ت .از همه مهمتر 
اینکه مدیریت اجراي پروژه با اوس��ت او پروژه را در درون خود کنترل کرده و 
نظام��ات کنترل کیف��ي را در درون خود تعریف مي کند. البته این مهم به این 
معنا نیس��ت که کارفرما هیچگونه نظارتي بر پروژه خود نداشته باشد بلکه این 
مساله بستگي به قوت و ضعف پیمانکاران دارد. اصوال نظامات تعریف شده در 

کشور بر مبنای نظام دخالت و نفوذ کارفرما در حین اجراي پروژه است . 
این نظامهاي اجرایي به همین چهار عامل محدود مي شود؟

BOT  )Built-Operate-  خی��ر ، مث��ال نظامي وج��ود دارد ب��ه ن��ام
Transfer( یعني یک سرمایه گذار پروژه را طراحي کرده ، می سازد و براي 
مدت معینی از آن بهره برداري کرده و هزینه اجرا و نیز س��ود منطقي خود را 
اس��تحصال مي کند  و بعد از این م��دت ،  پروژه را به فرد دیگری منتقل می 
کند.ح��ال ای��ن فرد  مي تواند آن را خودبهره برداری کند و یا آن را براي بهره 

برداري به سازمان دیگري واگذار کند.
ما با آن  سه نظام یاد شده در کشور آشنایي داریم البته این مساله موید ضعف 
بخش س��اختماني و یا طرح های غیر صنعتی اس��ت. در بخش های صنعتی 
بوی��ژه در بخش نفت و یا س��امانه های نیروگاهی مدتهاس��ت که از روش دو 
عاملی اس��تفاده می شود .حتی در س��ازمان مدیریت تعریفات خوبی برای آن 
شده اس��ت، اما متاس��فانه برای کارهای غیر صنعتی خیلی دیر وارد شده ایم و 
تنها اخیراً سازمان مدیریت ترجمه ای از دستورالعمل های فیدیک را به عنوان 

شرایط عمومی در طرح های غیر صنعتی منتشر کرده است.
به هر حال ما به این نتیجه رسیدیم که  در اجرای پروژه ای مثل قطار شهری 
که موضوع یکپارچگی در آن خیلی مهم اس��ت بهتر است  به سوی استفاده از 

روش دو عاملی حرکت کنیم .
))مهندس منصوریان: من باید این نکته را متذکر شوم که در زمانی که مناقصه 
خط یک شروع شد اس��تفاده از روش چهار عاملی که بهترین روش موجود در 
داخل کش��ور بود آغاز گردید، حال آنکه در آن زمان روش EPC برای پروژه 
ه��ای غیر از نفت و نیروگاهی ب��ه هیچ عنوان متداول نبود .پس از آن در طی 
س��الهای بعد که شاهد ارتقای س��طح طرح های کیفی وبه روش پیمانکاران 
خوب در کشور بودیم و بویژه در زمان اجرای خط 2 ، روش EPC.برای خط 

دو انتخاب شد.((
 مهندس رجب نژاد:بد نیست این را بدانید حتی فیدیک شرایط قراردادی برای 
پ��روژه های EPC  .turnkey رادر س��ال 1999 تحت عن��وان کتاب زرد 

منتشر می کند بنابر این ، این مساله سابقه طوالنی ندارد.
موضوع جدی که الزم است دستگاههای اجرایی و کارفرما یا به آن توجه کنند 
که متاس��فانه در نظامات اجرایی کشور مغفول مانده و حتی مراجع عالی کشور 
نیز این نکته را به کارفرما متذکر نمی شوند، این است که وقتی شما به عنوان 
کارفرما عهده دار انجام پروژه ای می شوید الزم اس��ت تا با توجه به موضوع 
آن پروژه کار مطالعاتی را دنبال کنید تا به این وسیله نوع روش اجرایی خود را 
انتخاب کرده و یا در انجام آن از یک مش��اور کمک بخواهید تا آنکه او بهینه 
ترین روشی را که شما را به اهداف مورد نظر خود با س��رعت ، دقت و هزینه 
ای منطقی تر خواهد رساند معرفی کند . متاسفانه این مساله حلقه ای مفقوده 

ای درنظامات اجرائی کشور است که کارفرمایان کمتر به آن توجه می کند..
آیا این روش های تک عاملی و س�ه و چهار عاملی در ذات خود 
دچ�ار مش�کل اند و ی�ا نیاموخته ای�م كه از ك�دام روش در كجا 

استفاده كنیم ؟
واقعا هیچ یک از این روش ها در ذات خود مش��کل ندارند و هر یک در جای 
خود به درستی تعریف شده اند اما نکته اینجاست که ما نمی دانیم چگونه باید 
این روش ها را انتخاب کنیم. برای همین است که کارفرما برای ورود به این 
فرآیند به مطالعه بیش��تری نیاز دارد تا بتواند تصمی��م صحیحی را اتخاذ کند. 
از س��وی دیگر این نکته نیز خیلی مهم است که آیا سازمانهایي که مسوولیت 
اجرای یک پروژه را اعم از کارفرما ، مش��اور و یا پیمانکار عهده دارند از سطح 
دان��ش و فرهنگ ای��ن روش برخوردارند یا نه؟ به بیان دیگ��ر باید بدانیم که 
اگ��ر روش دو عاملی را برای خط دو انتخاب م��ی کنیم  آیا بدنه کارفرمایی ، 
مشاورین و یا پیمانکاران برای روش  EPC   آماده شده اند یا نه، به تعبیری 
دیگر اگر بگوییم حال که قرار اس��ت از روش دو عاملی استفاده شود می توان 
ی��کGC و یا پیمان��کار عمومي را معرف��ی کرد که ادعا کند ب��ا حدود هزار 
میلیاردتومان توانایی مدیری��ت ، طراحی ، تامین تجهیزات ، اجرا و راه اندازی 
خط دو قطار شهری مش��هد را دارد؟ آیا چنین       بدنه هایی در داخل کش��ور  1011



آم��اده شده اند؟ از همه مهمتر آیا بدنه کارفرمایی و دس��تگاه اجرایی که قصد 
آغاز پروژه را دارد توانسته است در درون خود الزامات این روش را تعریف کند 
و درک  و فهم خود را از این روش به قدری افزایش دهد تا بتواند وارد چنین 
پروژه ای شود. متاس��فانه بویژه در طرح های غیر صنعتی به غیر ازپروژه هاي 
صنعتي وس��امانه هاي نفت و گاز و یا طرح های نیروگاهی این مس��اله اتفاق 

نیفتاده است .
چه مواقعی نباید به سراغ استفاده از روش EPC رفت؟

فدی��ک در ای��ن خصوص مي گویدوقت��ي زمان کافی برای به دس��ت آوردن 
اطالع��ات مورد نیاز و بررس��ی و کنترل از س��وی کارفرما ب��رای پروژه وجود 
نداشته باشد نمی توان از این روش استفاده کرد یعنی زمانی که نتوان پروژه را 
بخوب��ی تعریف و ابعاد آن را دقیقا بیان نمود. دیگر اینکه اگر کار شامل مقادیر 
زیادی از احجامی است که در حال حاضر برای شما قابل شناسایی نیستند.واز 
طرف دیگرابهامات پروژه بس��یار زیاد اس��ت و زمان کافي رانداریم،تا در همان 
ابتدا این ابهامات را رفع کرد، در صورت اس��تفاده از این روش با چالش جدی 
مواج��ه خواهیم شدو اس��تفاده از این روش توصیه نم��ی شود.دیگر اینکه اگر 
کارفرما عادت کرده اس��ت در اجرای کار دخالت  بیش ازحد متعارف کند بهتر 
اس��ت از این شیوه استفاده نش��ود. عالوه بر این فدیک مي گوید اگر کارفرما 

عادت کرده است برای پرداخت صورت وضعیت و یا کارکرد پیمانکار ، تاییدیه 
مراجع مختلفی را کسب کندبهتر است از این روش استفاده نشود.

آیا برای اجرای طرح الگوهای س�ایر كش�ورها هم مورد بررسی 
قرار گرفت؟

ببینی��د ، م��ا ب��رای اس��تفاده از روش  EPC  در اجرای خ��ط دو چند الگو را 
در اختی��ار داشتیم که پیش��تر در سیس��تم حمل و نقل ریلی اج��را شده بود اما 
موفق نبود.بنابر این به این نتیجه رس��یدیم که گرچه ممکن اس��ت این روش 
بس��یارخوبی باشد ، اما اینگونه نیس��ت که بتوان نسخه پیچیده شده اروپایی را 
عینا در اینجا اجرا کنیم. چون ما در کشورمان آنقدر آمادگي الزم را پید ا نکرده 
ای��م که اروپایی ها برای آن س��ت آپ)Set up( شده اند پس باید با تعریفی 
مجدد این روش را تعدیل کرده و یا به عبارت دیگر آن را ایرانیزه کنیم. نتیجه 
آنکه که توانس��تیم آفات کار را شناخته و آن را بخوبی  آس��یب شناسی کنیم. 
اینگونه اس��ت که می بینید اسناد مناقصه قطار شهری مشهد در کشور مرجع 
می شود و در سمینارهای بزرگ کشور به  عنوان یک موضوع مطالعاتي موفق 

براي اجرا، ارائه مي شود
این روش مخالفانی هم دارد؟

ه��ر روشی مخالف خاص خود را دارد ؛ اما بای��د به ابعاد و موضوع پروژه نگاه 
کرد. به عنوان مثال برخی شهرها بدون بررس��ی این موضوع کار خود را آغاز 
می کنند و با چالشهایی جدی مواجه می شوند. مخالفان این شیوه اگر بخواهند 
با نگاهی کارشناس��انه و دقیق موضوع را بررس��ی کنند امکان ندارد به روشی 
جز این روش رضایت دهند .بدنیس��ت بدانید موسسه ای در آمریکا وجود دارد 
به نام PMI)Project Manegment Institute( این موسس��ه بین 
المللی سالهاس��ت موضوع مدیریت پروژه را اس��تاندارد کرده است . استاندارد   

PMBOK توسط این موسسه تدوین شده و در سطح دنیا منتشر شده است 
؛ یعنی شما اگر می خواهید پروژه را مدیریت کنید باید بر اساس این استاندارد 
مدیریت کنید . این موسس��ه یک تأییدیه اي به افرادی می دهد و دوره های 
آموزشی را هم به صورت تئوریک  و عملی برگزار مي کند ومدیران حرفه اي 
پروژه ها پس از طي مراحل آموزشي وگذراندن دوره هاي مدیریت عملي پروژه 
 pmp   )Project موف��ق به گرفتن مدرک یا تأییداي هاي تح��ت عنوان
Manegment Professional(( مي گردند .در حال حاضر تعداد اندکی 
کارشناس و مدیر پروژه در دنیا  توانس��ته اند این دوره ها را با موفقیت سپری 
کنن��د و جالب این که در ایران تنها 200 نفر این مدرک را اخذ نموده اند. این 
موسسه هر ساله پروژه های متعددی را بررسی کرده و یک پروژه را به عنوان 
پروژه منتخب س��ال معرفی می کند و جالب اینک��ه تمام پروژه های منتخب  
PMI که عظمت بسیار باالیی را دارند تنها توانسته اند با روش EPC موفق 
شوند.به عنوان مثال پروژه س��ال 2004 این موسس��ه ، یک س��امانه گازی در 
صحرای ربع الخالی عربستان است که پیمانکار آن شرکت سعودی آرامکو در 
عربستان س��عودی اس��ت . تنها جزیی از اجرای این پروژه ساخت فرودگاهی 
اس��ت که یک هواپیماي بوئینگ 747 بتوان��د در آن فرود بیاید.آنها موفق می 
شون��د این پروژه را شش ماه زودت��ر از برنامه زمانبندي  تحویل دهند و جالب 
اینکه  تغییر مقادیر پروژه حدود 2 درصد اتفاق می افتد و حدود 20 درصد زیر 

بودجه مصوب یعنی کمتر از بودجه پیش بینی شده تمام می شود.
وقتی در کش��ور  مناقصه EPC   برگزار می شود  اس��ناد مناقصه را در اختیار 
پیمان��کار قرار می دهند . پیمانکار حت��ی اگر زمان زیادی مثال شش ماه برای 
بررسی اسناد داشته باشد اوال این زمان برای بررسی اسناد زمان زیادي نیست 
، دیگر اینکه متاس��فانه پیمانکاران ما آماده نش��ده ا ند تا برای به دست آوردن 
اطالعات هزینه کنند و به برآورد دقیق برسند نتیجه این می شود که پیمانکار 
می گوید : بطور معمول چنین پروژه ای در دنیا به ازای هر کیلومتر  این مقدار 
هزینه در برخواهد داشت و این مقدار هم من روی آن هزینه می کنم. او برای 
انک��ه حاشیه ریس��ک خود را کم و ضریب اطمینان خ��ود را افزایش دهد رقم 
های فرضی ارایه می دهد در حالی که خود به درستی نمی داند آیا با این ارقام 
می تواند پ��روژه را انجام دهد یا خیر.برای اینکه پروژه برای او بخوبی تعریف 
نش��ده و ابعاد آن را بخوبی نش��ناخته است .اینجاست که برای کاهش ریسک 

خود ناگزیر است قیمت را افزایش دهد.
م��ا در پروژه خط دو قطار شهری  ی��ک مدیر طرح را به خدمت گرفتیم ویک 
هم��کار خارج��ی هم در کن��ارش قرار دادیم ؛ مهندس��ین مش��اور پژوهش و
SYSTRA فرانسوی .اینها مدیر طرح انجام مطالعات شدند و به آنها گفتیم 
تهیه اسناد مناقصه و برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه بر عهده 
شماس��ت .از این لحظه به بعد مدیر طرح شروع به انتخاب مش��اورینی کرد تا 
با ابعاد مختلف، کار مطالعاتی خود را آغاز کنند.  11گروه از مهندس��ین مشاور 
انتخ��اب شدند و مطالعات خود را آغازکردند. هدف از این مطالعات آن بود که 
در فاز یک ؛ خط دو ، س��ه و چهار را به دلیل تاثیرات آنها بر هم مورد مطالعه 
قرار داده و خط دو را در حد فاز یک پیش��رفته که به اسناد مناقصه منجر شود 

مورد مطالعه قرار دهند .
 س��طحی که ب��رای انجام مطالع��ات  انتخاب گردید در حد ف��از یک بود ،به 
عنوان مثال س��ه گروه مهندس مش��اور مطالعات ژئوتکنی��ک خطوط 2و3و4 
راانج��ام دادن��د نه در حدی که ب��رای فاز دو به آن نیاز ب��ود ؛ چون فاز دو در 
در مح��دوده کار پیمانکار تعریف شده اس��ت.یک مش��اور انتخاب شد تا وجود 
تاسیس��ات شهری و نحوه قرار گرفتن آن  را در کریدورها شناس��ایی کند .دو 
گروه ازمهندس��ین مش��اورنیز انتخاب شدند تا مطالعات نقشه برداري را انجام 
داده ودر یک باند صد متري کل کریدورهاي خطوط با مقیاس 1/500 نقش��ه 
برداري کنند.یک مهندس مش��اور ترافیکی نیز انتخاب گردید تا مطالعات خود 
را براس��اس مطالعات فرادستی یعنی مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک شهر 
مش��هد و مطالعات حمل و نقل عمومی یکپارچه شهر مشهد استخراج کرده و 
آنها را به روز رس��انی کند و عالوه بر آن تعداد تقاضای س��فر را مشخص کند. 
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تعریف می کردیم .گروه دیگری از مهندس��ین مشاور برای بررسی زیرسازی و 
روسازی  ریلی انتخاب شدند.عالوه بر این برای بررسی مواردی چون تاثیرات 
زیس��ت محیطی  یک گروه مهندسین مش��اور به کار گرفته شد. در این پروژه 
ب��راي اولین بار مطالعات مهندس��ي ارزش انجام شد وپ��الن وپروفیل بهینه، 

خروجي مطالعات مهندسي ارزش برا ي خط 2 قطار شهري مشهد بود.
اگر ممکن است به روند انجام مطالعات هم اشاره كنید

  پس از جمع آوری مطالعات اولیه توسط مشاورین انتخاب شده ، وارد مرحله 
شناخت شدیم. از سویی  طرح های فرادستی را در اختیارداشتیم که این طرح 
ه��ا خ��ود ، ورودی دیگری ب��رای مرحله شناخت بود. مرحله شناخت توس��ط 
مهندس��ین مش��اور انجام گرفت. بعد از آن ، مرحله طرح ری��زی آغاز شد. در 
این مرحله یک س��مینار مهندس��ی ارزش برگزار شد که آن هم، خود ، ورودی 
این مرحله محس��وب می شد. خروجی این مرحل��ه شامل یک خروجی اصلی 
ب��ود که برای طراحی خط دو مورد اس��تفاده قرار گرفت و یک خروجی فرعی 
را شام��ل می گردی��د که طرح فاز یک خطوط دو ، س��ه و چهارم بود . بعد از 
آن مرحله طراحی پیش��رفته خط دو توسط مهندس��ین مشاور آغاز شد.در این 
مرحله نیز دومین س��مینار مهندسی ارزش به عنوان ورودی این بخش برگزار 
گردی��د، در نهایت خروجی اصلی این بخش مش��تمل بر اس��ناد مناقصه خط 
دو قطار شهری مش��هد و خروجی های فرع��ی آن هم موضوعاتی چون ارایه 
راهکارهای اقتصادی به مدیریت شهری بود.تا با استفاده اقتصادي ازحوزه نفوذ 
خط وایستگاهها بتوانیم کسب درآمد منطقي هم داشته باشیم. این روند منجر 
به تهیه اس��ناد مناقصه شد.51 جلد اس��ناد مناقصه ب��رای خط دو تولید شد.در 
این اس��ناد جداول مقادیرنیز تهیه شد که کار پیمانکار را ساده می کرد. به این 
معنا که پیمانکار با مراجعه به این جداول می توانس��ت هزینه تمام شده ارزی 
و یا ریالی اجرای طرح را بررسی کرده و پس از جمع بستن ارقام  پیمانکار به  
قیمت نهایی دس��ت یابد.به تعبیری دیگر ما ریس��ک را ازدوش خود بر دوش 

پیمانکار منتقل نکردیم بلکه آن را شناسایی و سپس کاهش دادیم.
مراح�ل برگزاري مناقص�ه چگونه بود مق�داري در این خصوص 

توضیح دهید؟
ابتدا آگهي فراخوان در روزنامه هاي کثیراالنتشار کشور وانگلیسي زبان ایراني 
که در خارج از کش��ور منتش��ر مي شود، چاپ شد . پس از ارایه اسناد فراخوان 
لیس��ت بلندی از پیمانکاران که ادعاي حضور درمناقصه بزرگي به این مقیاس 
را داشتند به دست آمد،و پس از بررسی توسط کارفرما ومدیرطرح لیست کوتاه 

پیمانکاران مش��تمل بر دوازده گروه کنسرس��یوم اعم از پیمانکار و یا مش��اور 
شناسایی شدند که  برخی از آنها خود ، شامل مجموعه ای از 8 تا 10 مشاور و 
پیمانکار بودند که با یکدیگر توافقنامه ای را امضاء کرده و کنسرسیوم مشترکی 
را تشکیل داده بودند.از این دوازده گروه سه گروه قبل از خرید اسناد به دالیل 

مختلفی انصراف دادند و بنابر این 9 گروه اسناد مناقصه را خریداری کردند .
اسناد مناقصه به چه قیمتي فروخته شده ؟

30 میلی��ون تومان.ب��رای اینکه آنهادر حقیقت دان��ش را خریداری می کردند.
ضمن اینکه قرار نبود هر کس��ی در این مناقصه شرکت کند ، کس��ی که می 
خواه��د پروژه یک میلیارد دالری را اجرا کند بای��د 30 میلیون تومان برای او 

رقم زیادی نباشد.
از 9 گروهی که اسناد را خریداری کردند 7 گروه اسناد مناقصه را  بازگرداندند  

و دو گروه پس از رویت اسناد از مناقصه انصراف دادند.
 چه��ار پاکت برای این مناقصه تعریف ش��ده بود پاکت »الف« شامل ضمانت 
نام��ه بانک��ی به میزان یک میلی��ارد و 100 میلیون توم��ان و متن تفاهم نامه 
کنسرس��یوم بود.پاکت »ب« معرفي تأمین کننده مالي یا فاینانسر بود  چون ما 
فاینان��س را نیز بر عهده پیمانکار گذاشته بودیم . پاکت »ج« محموعه اس��ناد 
فنی را شامل می شد که باید این اس��ناد را مهر و امضا کرده و مجددا باز می 
گردانن��د ضمن آنکه باید پیش��نهادات فنی خود را نیز ارای��ه می کردند. نهایتًا 
پاک��ت د نیز مربوط ب��ه قیمت بود. در مرحله اول مناقصه س��ه پاکت »الف«، 

»ب« و«ج« بازگشایي وبررسي ها آغاز گردید. 
پیش��تر اعالم شده بود که صرفا پایی��ن ترین قیمت برنده مناقصه نخواهد بود 
بلکه پس از بررسی کیفیت اسناد ، امتیاز فنی برای آن در نظر گرفته می شود 
و کسانی که بتوانند 70 درصد امتیاز فنی مورد نظررا کسب کنند پاکت قیمت 
آنها گشوده خواهد شد ضمن اینکه امتیاز فنی و قیمت پیشنهادی  آنها متناسب 
ب��اوزن در نظر گرفته شده در فرمولی گذاشته می شود و به این ترتیب  امتیاز 

برنده مناقصه تعیین می شد.
از زمان فروش اس��ناد در اول دی ماه 86 تا روز بازگش��ایی پاکت ها در بیستم 
اردیبهشت 87 حدود 5 ماه طول کشید و برخی از شرکت کنندگان در مناقصه 
یک میلیارد تومان هزینه کردند تا اس��ناد را بررس��ی کرده و آنگاه اس��ناد فنی 
خ��ود را ارایه دادند.پس از بررس��ی طوالنی مدت پ��اکات فني نهایتًا  پاکتهای 
قیمت در جلسه دوم کمیسیون مناقصه بازگشایي شد ، امتیاز فني قرارگاه خاتم 
االنبی��اء 73/31 ، گروه مپنا  73/10 و تام ای��ران خودرو 70/12 بود لذاپاکات 
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قیمت این س��ه گروه گشوده شد وپاکات قیمت س��ایر شرکت کنندگان چون 
امتی��از الزم را کس��ب نکرده بودند به آنها ع��ودت داده شد و بدین ترتیب  به 

مرحله بعد وارد نشدند
پس از گشودن پاکت های قیمت سه مجموعه یاد شده امتیازات قرارگاه خاتم 
النبیاء 89/28 ، تام ایران خودرو 86/62 و مپنا 77/11 به دس��ت آمد و به این 
ترتی��ب قرارگاه خاتم االنبیاء با 817 میلیارد توم��ان برنده مناقصه  شد. جالب 
اینکه قیمت پیشنهادی نفر دوم با نفر اول تنها 30 میلیاردتومان اختالف داشت.

البته در یک پروژه یک میلیارد دالری عدد 30 میلیارد تومان بسیار اندک است 
و این مساله از دقت و سطح کیفی اسناد مناقصه حکایت می کند .

 )CLIM( یکی از اهداف ما دراس��ناد مناقصه این بود که جلوی ادعاها مالي
آتی پیمانکار را بگیریم. به حدی در اسناد شفاف سازی کردیم که جایی برای 
کلیم باقي نماند.چون می دانید یکی از شگردهای پیمانکارها این است که وارد 
مناقصه می شوند اما از همان ابتدا بروی کلیم هاي  بعدي حس��اب می کنند. 
پس از ارایه اس��ناد به شرکت کنندگان در مناقصه از آنها درخواس��ت گردید تا 
پرسشهای مورد نظر خود را مطرح و ارایه دهند . آنها نیز اسناد را مطالعه نموده 
و هریک دهها س��وال را مطرح و ارس��ال کردند . پاسخ این سواالت همراه با 
تمامی س��واالت مطرح شده  در جلد 51 اسناد منتشر شد  و به تمامی مناقصه 
گران بازگردانده شد و همه آنها ملزم شدند تا مجددا این اس��ناد را مهر و امضا 
ک��رده و باردیگر بازگردانند . هدف از این کار آن بود تا اوال به ابهامات موجود 
پاس��خ داده ش��ود و دیگر اینکه مان��ع ادعاها مالي بعدي آنه��ا باشیم تا  جای 

هیچگونه ابهامی برای پیمانکار باقی نماند.
 PMBOK برای اولین باردر اجراي پروژه ومدیریت آن، استفاده از استاندارد
مبنا قرارداده شد.ما پیمانکا را ملزم کرده ایم تا مدیر پروژه اي   را معرفی می کند 
که مدرک PMP  از PMI داشته باشد و گرنه او را به عنوان مدیر پروژه نمی 
 PMBOK پذیریم.بزودی س��میناری را در خصوص » پیاده سازی استاندارد
در اجرای خط دو قطار شهری مش��هد خواهیم داشت.در حال حاضر چند گروه 
مش��اورخارجی و مهندس مشاور داخلي از س��وي پیمانکار وبر مبناي الزامات 
اسناد مناقصه، از سوي پیمانکار براي انجام مطالعات به خدمت گرفته شده اند. 
خوشبختانه این اس��ناد مایه س��ربلندی و افتخار مهندسی کشور است.ما حتی 
 DVD  ابایی از اینکه نس��خه الکترونیکي 51 جلداس��ناد مناقصه را بر روی
ارای��ه دهیم نداریم .در این میان بس��یاری از شهرها ازم��ا الگو گرفته اند ، در 
 بسیاری از سمینارهایی که در کشوربرگزار می گردد وقتی موضوع  EPC ارایه 

می شود یکی از مستندات مطرح شده در این سمینارها ، اسناد مناقصه خط دو 
قطار شهری مشهد است . امروز پس از برگزاری این مناقصه در حال برگزاری 
مناقصه خط س��ه با همین کیفیت وبا استفاده ازتجربیات جدید بدست آمده از 
مناقصه خط 2 هس��تیم و امیدواریم بتوانیم  به نتیجه خوب و جامعی برس��یم.

بررسی اسناد چقدر طول كشید ؟
ارزیابی اسناد توسط گروهها و مشاورین متعدد تقریبا نزدیک به سه ماه و نیم 

طول کشید تا توانستیم به جدول امتیازات برسیم.
در بخش مطالعات چقدر هزینه داشت؟ 

تقریبا 3/9 میلیارد تومان 
مدت  مشخص شده برای این پروژه همان 5 سال است؟

 بلي چون قرارداد قیمت مقطوع اس��ت   اس��ت بنابر ای��ن تعدیل در آن معنی 
و مفه��وم ن��دارد و پیمانکار م��ی داند که  باید این پ��روژه را  با هزینه و زمان 
مش��خص اجرا کرده و تحویل دهد و چنانچه این مس��اله انجام نش��ود خود او 
متض��رر می شود. اگر این مدت کاهش پیدا کند س��ود حاصل از این مس��اله 
افزایش می یابد مگر اینکه موانع پیش بینی نش��ده ای به وجود بیاید که جزء 

تاخیرات مجاز پیمانکار تعریف می شود.
نحوه تامین بودجه چگونه است؟

ای��ن رقم از محل اعتبارات عمرانی تامی��ن می شود؛ بودجه ای که دولت باید 
س��االنه آن را تأمی��ن کند . البته روش معمول تامی��ن اعتبار در اینگونه پروژه 
ها اینچنین نیس��ت و بهتر اس��ت به روش فاینانس باشد یعنی در ابتدا تأمین 
کننده مالي مبلغ اولیه را در اختیار قرار دهد و این رقم  بلوکه شود تا هیچ وقت 

دغدغه تامین منابع مالی در میان نباشد،  اما شرایط حاضر اینگونه نیست.
آقای مهندس منصوریان ، وضعیت خط دو قطار شهری  چگونه است؟
با توجه به تایید مش��اوران این بخش طراحی تونل بخش روباز شروع شده و 
مراح��ل پایانی خود را می گذراند اما عملیات اجرایی در بخش   شفت ورودی  
در اتصال بلوار طبرس��ی به کمربندی  ) باالدست پل فجر( از اواخر ماه جاري  

حفار ي آن شروع وعملیات اجرایي آغاز مي شود.
آیا تجهیزات آن تامین شده است؟

  پیمانکار درحال خرید دس��تگاه TBM مي باشد . البته این مس��اله مقدماتي 
دارد قب��ل ازآن ب��ه روش هایي ابتدایي تروغیر مکانیزه بخش��هاي تونل روباز 
وبخش هایي از تونل هم شروع خواهد شد وهمچنین چند تااز ایس��تگاههایي 

که به این حفاري ارتباطي پیدا نمي کند بزودي شروع خواهد شد. 
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رنج می برد؛  بزرگ  دو مشکل  از  اكنون  شهر مشهد 
شهرسازی نامناسب و ترافیک سنگین.

 به عنوان رئیس س�ازمان نظام مهندسی خراسان، مهمترین و 
ماندگارترین خدمات این سازمان در دورة چهارم چه بوده است؟
 پرداختن به این موضوع آن هم در مقطع زمانی که در آستانة انتخابات سازمان 
هس��تیم کاری تبلیغاتی به نظر می رسد. از سوی دیگر بیان آنچه که انجام شده 
یک مثنوی می شود. شخصاً ترجیح می دهم که نقاط ضعف ما بیان شود ولی از 
آن جا که نظام مهندس��ی تش��کیل شده تا سازه های با کیفیت، علمی و فنی در 
کشور ساخته شود و افزایش آمار کیفی جای آمار کمی را بگیرد، همة تالش ما 

نیز در این راستا بوده است.
 در واقع طی 12 س��ال گذشته برای عملیاتی کردن قوانین سازمان که در سال 
74 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده اقدامات مؤثری انجام شده است 
که در این دوره ما نیز در همان راستا گام برداشتیم و همة تالش خود را به کار 
بستیم تا اعمال قانون برای مهندسان و شهروندان روان تر و آسان تر شود. چراکه 
ماهیت وجودی س��ازمان نظام مهندسی، خدمت کردن است. این سازمان نظام 

مهندسی است، نه سازمان نظام مهندسین.

مهندس »محمد رضا رئیس��ي«  رئیس س��ازماني اس��ت که یکي از اهداف آن 
را جلب  مش��ارکت  حرفه اي  مهندس��ان  و صاحبان  حرفه ها و صنوف  ساختماني  
در تهیه  و اجراي  طرحهاي  توس��عه  و آباداني  کش��ور ذکر کرده اند؛ آرماني که او 
و همکارانش در س��ازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي سالهاست با 

تالش و عزمي راسخ در پي تحقق آن اند.  
وي که مدرک کارشناس��ي ارشد خود را 34 س��ال پیش از این، از دانشکده فني 
دانشگاه تبریز اخذ نمود است ، اینک ضمن تکیه بر کرسي این سازمان عهده دار 
مسوولیتهاي دیگري چون مدیر عاملي شرکت عمران قدس رضوي و عضویت 

در شوراي عالي توسعه کشور است. 
در یکي از روزهاي گرم تابستان و در میان مشغله هاي گوناگونش مجالي را براي 
گفت و گو با ما در نظر گرفت و به سئواالتمان پاسخ گفت. هرچند یک سوال و 

پاسخ آن ماند براي وقتي دیگر:
» آقاي مهندس کدامیک طاقت فرساتر بود،  آزادراه کنارگذر شمالی مشهد، راه 
آهن قزوین-رشت، پل فرات س��وریه، راه آهن همدان -س��نندج، ...  یا مدیریت 

سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي؟«

دخالت افراد بی صالحیت در امر ساخت و 
ساز  بزرگ ترین مشکل جامع�ة مهندسان
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 اگ�ر كم�ی جزئی تر ب�ه آن چه ص�ورت گرفته بپردازی�د، بهتر 
نیست؟

طی 10 س��ال گذشته تحوالت چشمگیری صورت گرفته است، بخصوص طی 
سالیان اخیر، دغدغة همیشگی مهندسان رعایت کیفیت در سازه ها و ساختار بود. 
اکنون، این دیگر تنها دغدغة مهندس��ان دلسوز نیس��ت، بلکه سرمایه گذاران و 
مالکان نیز این دغدغه را دارند و این روند حاصل تالش مهندسان و سازمان نظام 
مهندسي ساختمان برای آشنا ساختن مردم و مالکان باحق و حقوقشان بوده است 

که این تالش ها باعث فرهنگ سازی خوبی در این زمینه شده است.

 آیا در این مسیر با مشکالت خاصی هم روبرو بوده اید؟
در دو م��ورد مش��کل داشته و داریم. یکی مش��کل تربیت کارگ��ران حرفه ای و 
آم��وزش دی��ده و دیگ��ر تأمین مصالح مرغ��وب و با کیفیت ک��ه دارای حداقل 

استاندارد ها باشد.
البته امیدواریم با پی گیری هایی که از طرف س��ازمان فنی و حرفه ای در س��ال 

جاری آغاز شده شاهد آموزش 10 هزار کارگر متبحر طی سال 88 باشیم.

 آیا سازمان نظام مهندسی هم در این امر مهم نقشی دارد؟
مهندسان از 50 سال پیش تاکنون همواره مسئولیت آموزش گارگران را بر عهده 
داشته اند، کارگراني که پیش از آن عمدتاً به فعالیت کشاورزي مشغول بوده اند، 
کما اینکه اگر اکنون برخی کارگران حرفه ای شده اند در س��ایة همین آموزش ها 
ب��وده اس��ت. ولی اکنون باید به این آموزش ها سیس��تم داده ش��ود. در این بین 
مهم ترین نقش را انجمن های صنفی دارند. درواقع انجمن های صنفی می توانند 
بهترین آموزش را به اعضای خود بدهند که در این مسیر مهندسان همیشه آمادة 
همکاری هستند، همین طور سازمان فنی و حرفه ای به خوبی از کمک های فنی 

و آموزشي مهندسان سازمان بهره می برد.

 اش�ارة خوبی كردید، در اجرای مادة یک قانون نظام مهندسی، 
شما چه تالشی كرده اید؟

در این دوره سعي کرده ایم به منظور محقق نمودن ماده 1 قانون نظام مهندسي 
س��اختمان گام هاي اولیه را برداریم، جای��گاه انجمن های صنفی را ارتقاء دهیم 
که برای بس��یاری رشته ها نیز موفق شده ایم. در بعضی موارد هم که هنوز این 
انجمن ها تشکیل نشده در صدد شکل دادن به آن هستیم. در حال حاضر بسیاری 
از وظای��ف عملیاتی را به عهدة انجمن های صنفی نهاده ایم و آنها هم به خوبی 
از عه��دة آن برآمده اند. لذا با افزایش توان اجرایی شان، وظایف دیگری را نیز به 
آنها محول خواهیم کرد. درواقع تالش ما این اس��ت که سازمان نظام مهندسي 
س��اختمان در جایگاهی قرار بگیرد که به روز کردن آئین نامه ها، دستور العمل ها، 
داوری ه��ا وگرایش به کیفیت در اولویت کارهایش قرار بگیرد و عملیات اجرایی 

توسط گروه های عالقمند انجمن های صنفی صورت بگیرد.

 در این بین نقش هیئت چهار نفرة اس�تان در پیش�برد اهداف 
تعریف شده چه بوده است؟

آئین نامه هایی که بر اساس قانون در تهران تصویب می شود برای آن که درهمة 
نقاط کش��ور توان اجرایی بیابد باید در هر منطقه به صورت خاص مورد بررسی 
قرار گیرد. درواقع نگاه ها و ظرفیت ها باید با توجه به توانمندی  در شهرستان ها، 
مورد اصالح قرار گیرد. در این راستا، هیئت چهار نفره به خوبی توانسته با توجه 
به پتانسیل مهندسی در شهرهای مختلف استان تصمیم گیری و این تصمیمات 

را عملیاتی کند.

 ش�نیده ایم كه ص�دور مجوز برای »مجری�ان ذیصالح« محدود 
ش�ده و همین محدودیت س�بب افزایش نرخ خدم�ات این افراد 

شده است. برای این مشکل چه راهکاری اندیشیده اید؟
به هیچ عنوان چنین محدودیتی وجود ندارد و اگر چنین مواردی مطرح می شود 
برای افزایش قیمت خدمات اس��ت. کما این که به این بخش معماران تجربی، 
کاردانان فنی و شرکت های پیمانکار دارای رتبه و حتی انبوه سازان افزوده شده اند. 

بنابراین پتانسیل »مجریان ذیصالح« چند برابر شده است.

 با افزوده ش�دن حدود 3 هزار مهندس جوان طی یکی دو سال 
اخیر به جمع س�ازمان و نیز ركود ساخت و س�از، آیا فکری برای 

بیکاری این قشر كرده اید؟
وقت��ی که فردی رشتة عمران را انتخاب می کند، ب��ه صورت عام می خواهد در 
بحث عمران کشور خدمت کند وعمران مختص ساخت و ساز در شهرها نیست. 
درس��ت است که در بخش مس��کن شهری با رکود مواجه شده ایم ولی عمران 
کشور رونق دارد و این افراد می توانند در دیگر نقاط کشور در امر توسعة عمرانی 
کمک کنند. بنابراین تنها تفاوتی که به وجود آمده این که کار از درون شهرها به 
خارج شهرها و نقاط محروم منتقل شده ولی همواره کار برای این گروه هست.

 از قوانین 20 گانه ودر  اجرای مبحث 19 مقرات ملي ساختمان 
چه فعالیتي انجام شده ؟

شکی نیس��ت که اجرای یک س��اختمان با کیفیت رعایت تمام موارد قانونی را 
می طلبد. ولی مبحث 19 با توجه به شرایط کشورو تاکید مقام معظم رهبري در 
اصالح الگوی مصرف و نیز وضعیت مصرف و اتالف انرژی درکش��ور از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اس��ت. کما این که مهندس کسی است که در مصرف منابع و 
انرژی صرفه جویی کند. درواقع مهندس واقعی کسی است که برای فراهم آوردن 
حداکثر شرایط مطلوب محیطی برای زندگی، حداقل انرژی را صرف کند. لذا در 
کنار برخی دیگر از موارد قانونی که پیش از این اجباری شده بود، مبحث19 نیز 
براي ساختمان هاي گروه »ج« و » د« اجباری شده و امیدواریم به زودی تمامی 

موارد قانونی به طور کامل اجرا شود. 

 بزرگترین مشکل مهندسان در امر ساخت و ساز چیست؟
دخالت و ورود افراد بدون صالحیت در امر ساخت و ساز بزرگترین مشکل جامعة 
مهندسان است. این افراد همواره خواسته اند که در امر ساخت و ساز هم خودشان 
س��رمایه گذار باشند و هم مجری. ولی در حال حاضر که س��اخت و ساز از حالت 
درآمدزا خارج شده است خوشبختانه این قبیل افراد خود به خود از گردونه خارج 
شده اند چرا که مردم دیگر به دنبال بس��از و بفروشی نیس��تند و در تالش برای 
ساختن سازه ای با کیفیت هستند که این فقط از عهدة مهندسان مجرب برمی آید. 
لذا اکنون هم سرمایه گذاران و هم مردم عادی از مهندسان می خواهند که برای 
اجرای کار با کیفیت به آنها کمک کنند. لذا اکنون بهترین زمان برای مهندسان 

است که با ارائه کار خوب هم به مردم خدمت کنند و هم فرهنگ سازی کنند.

 به فرهنگ سازی اشاره كردید. آیا برای تقویت روابط سازمان و 
ارتباط بیشتر بامردم و رسانه ها برنامه ای ندارید؟

 ما بای��د درصدد تقویت این ارتباط باشیم. هر چند تاکنون در این زمینه فعالیت 

تالش ما این است كه نظام مهندسي در جایگاهی قرار 
بگیرد كه به روز كردن آئین نامه ها دستورالعمل ها و گرایش 

به كیفیت در اولویت كارهایش قرار بگیرد.
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هائ��ي انجام شده و با ارائه بروشورهایی به مردم در زمان اخذ پروانه، با یادآوری 
حقوقشان ایجاد توقع کرده ایم. این خود یک تبلیغ و کار فرهنگی است که نتایج 

مطلوبی هم در پی داشته ولی می پذیریم که باید این ارتباط را تقویت کنیم.

 طی س�الیان گذشته شاهد كم لطفی وزارت مسکن به سازمان 
نظ�ام مهندس�ی ونظرات كارشناس�ی پرس�نل این س�ازمان در 
تصمیم گیری های كالن بوده ایم كه این روال هنوز ادامه دارد. علت 

را در چه می بینید؟
من این ادعا را قبول ندارم. اگر در وزارت مسکن تصمیماتی گرفته می شود، این 
تصمیمات توسط مهندسانی گرفته می شود که همگی در کارشان تبحر دارند. این 
در حالی است که اگر بخواهند تصمیمات خاصی بگیرند، آن را در شورای توسعه 
مطرح می کنند که در این شورا نمایندگان ما حضور دارند. ضمن آنکه در استان 
خراس��ان رضوی به خاطر مدیریت توانمند موجود، در موارد گوناگون از نظرات 

کارشناسی سازمان نظام مهندسی نیزاستفاده می کنند.

 از نظر شما در حال حاضر بزرگترین معضل دّومین شهر مذهبی 
جهان چیست؟

به نظر من اکنون مشهد از دو مشکل بزرگ رنج می برد. اول مشکل شهرسازی 
نامناس��ب و دوم ترافیک سنگینی که روز به روز سنگین تر می شود. درواقع این 
دو معضل به هم ارتباط دارند و کالف سردرگمی را به وجود آورده اند. بنابراین ما 
از همة متخصصان می خواهیم که برای حل این دو مشکل به کمک مسئوالن 
شهر بشتابند و از همة مهندسانی که بر روی طرح تفضیلی و جامع کار می کنند 
می خواهی��م به گون��ه ای برنامه ریزی کنن��د که حداقل تا 20 س��ال آینده همة 

پیش بینی ها صورت گرفته باشد.

 به مشکل در سیستم شهرسازی مشهد اشاره كردید، به راستی 
چرا س�اخت و ساز در محدودة حرم مطهر امام رضا)ع( تا به این 
حد نامأنوس و آش�فته اس�ت، چرا به عنوان مثال در یک كوچة 6 

متری دو ساختمان بلندمرتبه احداث شده است؟
البته بهتر اس��ت این سؤال از مسئوالن شهرداری منطقه پرسیده شود ولی شما 
باید به دو نکته توجه کنید. یکی آن که قرار اس��ت تردد وسایط نقلیه در اطراف 
حرم به حداقل برس��د به گونه ای که حتی زیرگذر حرم کارآیی خود را از دس��ت 
بدهد و دیگر آن که اصواًل قرار اس��ت ساختمان هایی ساخته شود که در هنگام 
بروز بحران هایی از قبیل زلزله و آتش س��وزی مصون از خسارات سنگین باشند. 
از این دو منظر می بینیم که اگر هرد وی این موارد حالت اجرایی به خود بگیرد، 
دیگر نباید نگران ترافیک سنگین اطراف حرم و ناتوانی در کمک رسانی هنگام 

بروز بحران ها بود.

 و در مورد معضل دوم، یعنی ترافیک روزافزون مشهد، شما چه 
راهکار عملی را پیشنهاد می كنید؟

فقط س��رمایه گذاری در امر حمل و نقل عمومی و الغیر. در همة جای دنیا هم 
همین گونه عملکرده اند. دیگر موارد، حاشیه اس��ت. یعنی ابتدا باید کاروان حمل 
و نقل عمومی را تجهیز کنیم و س��پس به موارد دیگر بپردازیم. از جمله این که 
چ��را باید هزین��ة پارکینگ در خیابان امام رضا)ع( تا به ای��ن حد ارزان باشد که 
شهرون��دی خودرو خود را یک روز کامل آن  جا پارک کند؟ هزینه ها باید واقعی 

شود و فرهنگ استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی نیز نهادینه شود.

 می دانید كه نیاز كش�ور به مس�کن روز به روز در حال افزایش 
است. كما اینکه به تازگی وزیر مسکن اعالم كرد، تا سال 1391 
به س�االنه 1/6 میلیون مس�کن جدید نیاز داریم. به نظر ش�ما آیا 

»مسکن مهر« پاسخگوی این نیاز خواهد بود؟
همة دولت ها به نوعی دغدغة تأمین مس��کن م��ردم را داشته اند. دولت نهم هم 
دغدغه ای را در قالب »طرح مس��کن مهر« نشان داد ولی آن چه مسلم است با 
شرایط و روش کاری موجود امکان ندارد این طرح ظرف دو سال به نتیجه برسد. 
پیشنهاد ما این است که باید ساخت و سازها را از روش سنتی به سمت ساخت و 
ساز صنعتی با استفاده از تکنولوژی روز ببریم. درواقع با استفاده از تکنولوژی روز 
می توان هزینة نیروی انسانی در ساخت و ساز را از 30 درصد به 12 تا 15 درصد 
کاهش داد. بنابراین تنها راه کوتاه کردن زمان س��اخت و ساز و افزایش کیفیت 
کار، ایجاد تکنولوژی و فرهنگ صنعتی س��ازي اس��ت. در این مسیر ما پیشنهاد 
کرده ای��م که تعاونی ها فعاالن��ه وارد کار شوند. تعاونی ها باید با س��رمایه ای که 
جمع آوری کرده اند، ایجاد تکنولوژی و صنعت ساختمانی کنند. چرا که قرار نیست 
ما با س��اختن 100 هزار واحد مسکونی کار را رها کنیم. اگر در صنعت ساختمان 
و تکنولوژی روز س��رمایه گذاری کرده باشیم، خواهیم توانست ساالنه 100 هزار 

واحد مسکونی جدید بسازیم.

 معض�ل دیگری كه بین مردم بس�یار نم�ود دارد بحث »امضاء 
فروشی« و یا رانت تخصصی است. چنین به نظر می رسد كه طی 
چند س�ال اخیر ش�ورای انتظامی تالش زیادی در جهت مبارزه با 
این پدیدة زش�ت داشته اس�ت ولی هنوز كمابیش با آن مواجهیم 

چه برنامه ای برای از بین بردن آن دارید؟
در ح��ال حاضر دیگر شاه��د پدیده ای به نام »امضاءفروشی« نیس��تیم. اگر هم 
هس��ت در حد ناچیزي اس��ت که در هر گروه وطیفي در این حد افراد متخلفي 
وجود دارند. ولی با فرهنگ سازی هایی که صورت گرفته سرمایه گذاران و مالکان 
با حقوق خود آشنا شده اند و اکنون خودشان علیه »مهندسان امضاءفروش« اقامه 
دعوا می کنند. از طرفی سمت و سوی جامعة مهندسی به طرف ارتقاء کیفی کار 
و حذف نقاط ضعف می رود. آثار و عالئم ارتقاء فرهنگ ساخت و ساز به خوبی در 
جامعه مشهود است که در این فرایند، مهم مهندسان بر جامعه تأثیرگذار بوده اند 

و هم حساسیت مردم بر عملکرد مهندسان.

 چرا با دادن تبلیغات رس�انه ای، تیزرهای تبلیغاتی و رسانه های 
تصویری در جهت فرهنگ سازی بیشتر اقدام نمی كنید؟

فراموش نکنید که فقط ما متولی س��اخت و س��از نیستیم. دولت ووزارت مسکن 
هم به اندازة ما و مردم ساخت و ساز انجام می دهند، از نظر مالی هم وضعی به 
مراتب بهتر از ما دارند. پس آنها در این زمینه وظیفة مهمتری بر عهده دارند. هر 
چند ما در حد خود و با توزیع بروشورهای متعدد و انجام مصاحبه های گوناگون 

با رسانه ها در این خصوص فرهنگ سازی کرده ایم.
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امروزه، افزایش روند شهرنشیني و هجوم جمعیت به شهرها تقریبا در همه نقاط 
جهان و در همه کش��ورها اعم از پیش��رفته و درحال توسعه به یک واقعیت غیر 
قابل انکار تبدیل شده گرچه این پدیده در همه نقاط جهان نتایج یکساني بهمراه 
نداشته است. در جوامع صنعتي، بدلیل رشد موزون اقتصادي، سیاسي و اجتماعي، 
از تجمع نیروهاي انساني در شهرها به بهترین شکل و در جهت توسعه همه جانبه 
اس��تفاده گردیده درحالیکه در کشورهاي جهان سوم بدلیل عدم برنامه ریزي و 
فقدان زیرس��اخت هاي مناسب, استقرار جمعیت انبوه بویژه در شهرهاي بزرگ, 
مش��کالت و معضالت اجتماع��ي فراواني را همچون ایجاد مس��اکن نابهنجار, 
افزایش آمار جرایم و بزهکاریهاي گوناگون و آلودگیهاي مختلف زیست محیطي 

سبب گردیده است.
تمرکز جمعیت در شهرها بویژه در دو سده اخیر و پس از انقالب صنعتي بطورکلي 
تابع دو عامل عمده بوده است: یکي افزایش کلي جمعیت جهان بدالیل متعدد و 
ازجمله کاهش مرگ و میر در اثر ارتقاء بهداشت عمومي و فراهم آمدن وس��ایل 
رفاهي و دیگري پدیده قابل توجه مهاجرت از روستاها به شهرهاست. عمده این 
مهاجرت ها که در کش��ورهاي در حال توس��عه رخ مي دهد به علت مشکالت 
نهفته در روستاها همچون بیکاري, فقر, خدمات نامطلوب, خشکسالي, تبلیغات 

کاذب شهرها و... مي باشد.
در بررسي پدیده هاي شهري, بویژه قرن بیستم از اهمیت فراواني برخوردار است. 
چراکه در این قرن تمرکز بي بدیل جمعیت در مناطق شهري شکل جدي تري 
به خود گرفت. در ابتداي قرن بیس��تم, جمعیت س��اکن در کلیه شهرهاي جهان 
درح��دود 150 میلی��ون نفر یعني نزدیک به 10 درص��د جمعیت جهان را شامل 
مي گردید. درحالیکه در انتهاي همین قرن جمعیت نقاط شهري با بیس��ت برابر 
افزایش به حدود سه میلیارد نفر یعني 50 درصد جمعیت جهان بالغ گردید. همین 
امر س��بب گردید که بخصوص از نیمه دوم قرن بیس��تم و پس از پایان جنگ 

جهاني دوم شهرهایي با جمعیت میلیوني بوجود آیند.
همزم��ان با این تحوالت در ادبیات شهرس��ازي جه��ان, واژه ها و اصطالحاتي 
همچون کالن شهر, ابرشهر, ناحیه مادرشهري و... پدیدار گردیدند. درعین حال 
همانطورکه تعریف مفهوم شهر در کشورهاي مختلف متفاوت مي باشد, تقسیم 
بندي انواع شهرها نیز برحسب سطح فعالیت ها, میزان جمعیت پذیري و حیطه 
نفوذ شهر در کشورهاي گوناگون با یکدیگر یکسان نیست. از همین رو, در برخي 
کش��ورها مبناي شناخت کالن شهرها از شهرهاي معمولي فقط میزان جمعیت 
آنها تعیین گردیده حال آنکه براس��اس نظر بسیاري از محققان در تعریف کالن 
شه��ر عالوه بر عامل جمعیت باید وجود زیرس��اخت ها, حیطه عملکردي, تنوع 

فعالیتي و ارتباطات خارجي شهر با نواحي پیراموني را نیز مد نظر قرار داد.
براساس یک تعریف بین المللي که توسط سازمان ملل متحد ارائه گردیده واژه 
کالن شه��ر یا مادرشهر به شهرهایي اطالق م��ي گردد که جمعیتي باالتر از 8 
میلیون نفر داشته باشند. در همین راستا, از میان شهرهاي کشور ما تنها تهران 
پس از سال 2000 میالدي که سطح جمعیتي آن به بیش از هشت میلیون نفر 
بالغ گردیده مي تواند در زمره کالن شهرهاي جهان محسوب گردد. نکته قابل 
توجه اینکه در کشورهاي جهان سوم عالوه بر رشد بسیار شتابان جمعیت شهري 
در نیمه دوم قرن بیس��تم, اندازه و تعداد کالن شهرها نیز نس��بت به کشورهاي 
توس��عه یافته رشد معناداري را نش��ان میدهد. آنچنانکه در طول سه دهه پایاني 
قرن بیستم سهم شهرهاي با جمعیت بیش از 5 میلیون نفر در کشورهاي درحال 
توس��عه به کل شهرهایي با ویژگي مش��ابه در جهان از 55 درصد به 75 درصد 
افزایش یافته است. به عبارت دیگر, رشد کالن شهرها در کشورهاي توسعه یافته 
درحال کاهش اس��ت. بطوریکه بعنوان مثال لندن در سال 1980 میالدي بدلیل 
کاهش جمعیت به 7/7 میلیون نفر از فهرست کالن شهرهاي مورد تایید سازمان 

ملل خارج و شهري نظیر شانگهاي جانشین آن گردید.
در ح��ال حاضر در ایران شهرهاي با جمعیت باالي یک میلیون نفر کالن شهر 
تعریف گردیده اند. اما به نظر مي رس��د که این تقس��یم بندي که در چند س��ال 
اخیر و براس��اس قانون تجمیع عوارض انجام پذیرفته تنها درجهت رفع نیازهاي 
مقطعي قانونگذاران و به منظور تفکیک بودجه شهرداریهاي شهرهاي بزرگ از 

دیگر شهرها و نه بر پایه یک کار تحقیقي مدون صورت گرفته و فاقد جنبه هاي 
علمي الزم در این زمینه مي باشد.

بنابراین, بویژه با روند گسترش شهرهاي میلیوني در کشور ما و درجهت اجتناب از 
مشکالت قریب الوقوع آتي, تقسیم بندي انواع شهرها و تعریف مفهوم کالن شهر 
ایراني براس��اس یک پژوهش علمي و با توجه به استانداردهاي جهاني و درعین 
حال شرایط بومي و با همکاري و همفکري کلیه نهادها و دستگاههاي ذیربط در 
این مساله همچون وزارت مسکن و شهرسازي, وزارت کشور, سازمان مدیریت 
و برنامه ریزي, س��ازمان شهرداریهاي کش��ور و شوراي عالي استان ها و بدلیل 
اهمیت این موضوع در سیاست گذاریهاي امور شهري ضروري به نظر مي رسد

شکل جدید بناهاي امروزي که متناسب با نیازهاي بشر امروز است، تنها به دلیل 
طراحي متفاوت نیست بلکه شکل اجرا و نوع مصالح به کار رفته در بناها نیز در 

متفاوت بودن بناهاي امروزي تاثیر بسیاري دارند.
بش��ر امروز وارد دوران جدیدي از زندگي خود شده اس��ت و به همین خاطر نیز 
نس��بت به بسیاري از مس��ائل حساس تر از قبل عمل می کند. نگاه جدید انسان 
ها به حفظ محیط زیس��ت وصرفه جویي در مصرف انرژي، خاصل این دیدگاه 

جدید است. 
بدون مصالح، محصولي وجود نخواهد داشت.عالوه بر این مصالح در هر طرحي 
اصول عقلي را هم به خوبي احساس��ات به نمایش می گذارند و در بس��یاري از 

تخصص هاي تکنیکي فراهم کننده یک معني براي الهام احساسات هستند.
در بناهاي دو ده��ه گذشته، هم مالحظات تکنیکي و هم زیبایي شناختي مورد 
توجه بوده اند. در این میان پیش��رفت هاي جدید مهندس��ي م��واد، خود موجب 
افزایش امکانات فناورانه شده، و همانند جنبه زیبایي شناسانه مصالح، به عنوان 
یک فرص��ت طراحي قلمداد می شود. مصالح نام آشن��اي بناهاي امروز ما آجر، 
سنگ، گچ، آهن و فوالد و بتن و شیشه اند در حالیکه در طول ده سال اخیر تاثیر 
عمده مصالح طبیعي به شدت مورد توجه قرار گرفته است. براي مثال تقاضاهاي 
مربوط به سازه هاي چوبي، کورتن استیل، اکسیدایزد کوپر، روي، آجر کوره اي 
چند رنگ و انواع جدید بتن نشان دهنده این موضوع هستند. اما باید قبول کرد 

که این پیشرفت ها نیز به زودي به پایان عمر خود نزدیک می شوند.
پیش��رفت هاي جدید، عالقه و اشتیاقي روز افزون را به انواع مختلف مصالح و 
تکنیک هاي جدید، چند منظوره و شگفت آور نش��ان می دهد که به کمک آنها 
ایده هایي را که زماني غیر ممکن و نامعقول به نظر می رسید، عملي و قابل درک 
کرده اس��ت. نباید این نکته را از خاطر برد که ایده هایي که درامر س��اخت و ساز 
ی��ک بنا ارتباط تنگاتنگي با وضعیت اجتماعي و اقتص��ادي جامعه دارند. عالوه 
ب��ر این مطلب جریانات عمده و مهم آین��ده ما را نیز موضوعاتي همچون توجه 
به محیط، س��المت عمومي، ارزشمند کردن پول، و روش زندگي آینده تشکیل 
می دهند. در توضیح بیش��تر باید گفت که محیط زندگي آینده ما وابسته مسائلي 
چ��ون کم کردن اس��تفاده از مصالح، پایداري و چرخه حیات، برگش��ت پذیري 
محصوالت و مصالح و صرفه جویي در انرژي است. سالمت عمومی جامعه را نیز 
شرایط کاري راحت و ایمن، محیط کار و زندگي پاکیزه و س��الم تامین می کند. 
ضمن اینکه صنعتي شدن، انعطاف پذیري در س��اخت و س��از، استفاده از محیط 
شهري به طور منعطف، توسعه کیفي و تولید و ساخت سریعتر باعث ارزشمند تر 
شدن پول خواهد شد و شیوه خانه داري، باز تولید و وجود خانه هاي انعطاف پذیر 
در شیوه زندگي آینده ما موثر خواهند بود. نگاه جدید به شیوه س��اختمان سازي، 
اس��تفاده از مصالح جدیدي را نیز طلب می کند. هر چند ممکن است تکنولوژي 
س��اخت و یا شیوه اجرا در اس��تفاده از این مصالح هنوز غریب و نا آشنا باشد اما 
شناخت این مصالح جدید و کش��ف خصوصیات آنها کمک موثري به ایجاد نیاز 

کردن آنها در جامعه ما خواهد کرد.

كالن شهر ایراني در ابهام
خشایار کاشاني جو

کارشناس حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران

جایگاه مصالح نوین در ساخت و ساز
نینا شاهرخی
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کارشناسان و مسوالن از راهکارهای گشایش گره ترافیکی مشهد می گویند؛

توسعه زیرساخت های ناوگان حمل و نقل عمومی؛
كلید حل معضل ترافیک

زهره کهندل 

1819



در حال��ی س��رانه مالکی��ت خ��ودروی شخصی 
طی س��ال های اخیر رشد چش��مگیری داشته و 
س��االنه حدود 50 هزار خودرو وارد سیستم حمل 
و نقل مش��هد می ش��ود که برخی کارشناس��ان 
ح��وزه ترافی��ک و حمل و نقل شه��ری معتقدند 
که خ��ودروی شخصی آمد اما فرهنگ اس��تفاده 

صحیح از آن نیامد! 
مردم مش��هد و مسافران تابس��تانی این شهر در 
روزه��ای ای��ن فصل س��وزان عالوه ب��ر تحمل 
گرم��ا و درج��ه دمای طاقت فرس��ای هوای این 
شه��ر نیم��ه کوی��ری، به ص��دای کش��دار بوق 
ماشین های عصب��ی از ترافیک عادت کرده اند.  
ترافیک شهر مش��هد به دلی��ل تقاضا ي باال در 
اس��تفاده از وس��ایل نقلیه شخصی روز به روز با 
شرای��ط دشوارتری مواجه می شود. جمعیت 2/5 
میلیون��ی این شهر به طور س��رانه در روز یک و 
نیم تا دو س��فر انجام می دهند. به عبارتی روزانه 
حدود 4 تا 5 میلیون مس��افر در شهر مشهد جا به 
ج��ا می شوند. البته این در شرایط عادی اس��ت. 
در روزهای خاص که شامل تعصیالت نوروزی و 
تابستانی می شود، این تعداد چند برابر می شود. 
در حال��ی مش��کل ترافی��ک، نخس��تین معضل 
مدیریت شهری مش��هد محس��وب می شود که 
هس��ته مرکزی این شه��ر در روزهای خاص، به 
وضعیت قرمز می رس��د. شرایط��ی که رانندگان 
م��دت زمان طوالن��ی را باید پش��ت صف های 
طویل خودروهای شخصی و عمومی بمانند و در 
برخی شرایط موجب بحث بین افراد و نارضایتی 

آنان از وضعیت موجود شود. 

بایدها و نبایدهای طرح ترافیک مشهد
اولین تصویری که از واژه ترافیک در ذهن 
عموم متبل��ور می شود، شلوغی ماشین ها 
و ب��وق های کش��دار و رانن��دگان عصبی 
است. سردار محمد رویانیان، رییس پلیس 
راهنمایی رانندگی کش��ور معتقد است که 
ترافی��ک پدیده ای اس��ت که بر اثر ضعف 
درتوس��عه زیرساخت ها نظیر شبکه معابر طی سالهای متمادی به وجود آمده 
و چ��ون آمایش مراکز ارایه خدمات متناس��ب ب��ه پراکندگی جمعیت صورت 
نگرفت وهر خریدار خودرو ملزم به داشتن پارکینگ نبود، بر مش��کل ترافیک 
افزوده شد. از سوی دیگر حمل و نقل عمومی کشور نیز متناسب با نیاز مردم 
توسعه پیدا نکرد، اصالح س��اختار اداری برای کاهش مراجعه مردم به مرکز 
اداری صورت نگرفت، دولت الکترونیک اجرایی نشد و در نتیجه بر سفرهای 
درون شهری افزوده شد. در حالی مش��هد با این معضل شهری روبروس��ت 
ک��ه دکتر س��ید مهدي امامي، رییس س��ازمان ترافیک مش��هد در خصوص 
راهکارهای رفع معضل ترافیک در مش��هد از اجرای برنامه های کوتاه مدت، 
میان مدت و بلند مدت در بخش های س��خت افزاری و نرم افزاری سیس��تم 
حمل و نقل در مش��هد خبر داده و ادامه می دهد: شناسایی نقاط حادثه خیز، 
مکان یابي برای عبور عابر پیاده، نصب عالیم و تابلوها، برنامه های آموزشی 
برای شهروندان، اطالع رسانی در ایام خاص و برنامه های مهندسی ترافیک 

و اجرای پروژه های شهری از جمله این موارد اس��ت.  
وی در خص��وص تاثی��رات اجراي طرح ترافیک مش��هد م��ی گوید : اجراي 
محدوده ترافیکي عالوه بر تاثیرات اساس��ي در تغییر الگوي سفرهاي شهري 
و افزایش س��هم حمل و نق��ل همگاني در جابجایي مس��افر، موجب کاهش 
سفرهای غیر ضرور، افزایش سرعت متوسط حرکت و کاهش میزان آلودگي 

هوا مي شود.
نای��ب رئی��س گروه تخصصي ترافیک س��ازمان نظام مهندس��ي س��اختمان 
خراس��ان رضوي می افزاید: بحث آموزش در میان م��ردم باید جدی گرفته 
ش��ود و کلیه س��ازمان ها و نهادها متولی این امر هس��تند نه فقط س��ازمان 

ترافی��ک و راهنمای��ی و رانندگ��ی. 
دکتر امامی با تاکید بر اهمیت و ضرورت توسعه و ساماندهی سیستم حمل و 
نقل عمومی در سطح شهر، خاطرنشان می کند: یکی ازاهداف الگوي توسعه 
حمل و نقل محور، در مش��هد تحقق س��هم 75 درصد ن��اوگان حمل و نقل 

عمومی طبق برنامه چهارم توس��عه اس��ت. 

مش�هد در مطالعات و برنامه ریزي 
الگوي كش�ور اس�ت

مهندس میثم ضیائی، مسئول برنامه ریزي 
و مطالعات سازمان ترافیک مشهد با اشاره 
به اقدامات انجام گرفته بر اساس مطالعات 
جامع حمل ونقل مش��هد می گوید: در این 
راس��تا تهیه برنامه های کوتاه مدت، میان 
مدت و بلند مدت از س��ال 73 در دس��تور کار مطالعاتی قرار گرفت و تا سال 
76 ب��ه طول انجامید. پس از آن نیز در دوره های 5 س��اله این اطالعات به 
روز شد که آخرین بهنگام س��ازي با رویکرد بازنگري مطالعات جامع در سال 

87 شروع شده و پیش بیني مي گردد تا س��ال آینده ادامه یابد.
وی رشد جمعیت ، افزایش سرانه مالکیت وسیله نقلیه شخصی را از مهمترین 
عوام��ل رشد تراکم ترافیک عنوان کرده و می افزاید: متاس��فانه برخی موارد 
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موج��ب شد که بهبود شاخ��ص های پیش بینی شده ناش��ي از اجراي طرح 
هاي مطالعات جامع حمل و نقل شهر مش��هد محقق نش��ود که عمده سمت 
و س��وی آن به ضعف در مس��ایل فرهنگی پیرامون ترافیک و استفاده بهینه 
از وس��ایل نقلیه شخصی برم��ی گردد. برای نمونه بر اس��اس برنامه چهارم 
توس��عه سهم استفاده از وسیله نقلیه همگانی باید به 75 درصد می رسید که 
ای��ن میزان در حال حاضر 50 درصد اس��ت و البته درصورت بهره برداري از 
قطارسبک شهري ، پیش بینی می شود با احتساب سهم سفرهاي ریلی این 

میزان تحقق یابد. 
دبیر گروه تخصصي ترافیک سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي 
اظهار می دارد: در مرحله تحقق پیش بینی های مطالعات جامع حمل و نقل 
شهر مش��هد، عواملی که موجب تراکم ترافیک می شد شیب تندی داشت و 

عوامل بهبود در این زمینه با شیب مالیمی همراه بوده اس��ت. 
وی با تاکید بر جلب رضایت مردمی در اجرای طرح های ترافیکی خاطرنشان 
م��ی کند: راهکارهای ترافیکی به دو دس��ته پروژه های س��اخت و مدیریت 
ترافیک تقس��یم بندی می شود که بخش اول هزینه بر و زمان بر اس��ت اما 
در بحث مدیریت ترافیک که طرح ها کوتاه مدت و کم هزینه اس��ت، برای 

گش��ایش مقطعی گره ترافیکی در شرایط خاص انجام می شود. 
مدیرگ��روه رشت��ه حم��ل ونقل شه��ري مرکز آم��وزش علم��ي وکاربردي 
شهرداریهاي خراس��ان ادامه می دهد: اعمال محدودیت هاي ترافیکي براي 
وس��ایل تک سرنش��ین، ایجاد تسهیالت براي وس��ایل حمل ونقل همگاني، 
مدیریت پارک حاشیه اي خودرو و حذف پارک های حاشیه ای با نصب تابلو 
)به منظور افزایش ظرفی��ت عبوري( از جمله برنامه هاي مربوط به مدیریت 
ترافیک اس��ت، اما در بخش اصالح و توسعه زیرساخت  می توان به عریض 
کردن خیابان ها، س��اخت پارکینگ های طبقاتی در هسته مرکزی، افزایش 
ناوگان حمل و نقل عمومی، راه اندازی سیس��تم ه��ای ریلی و ایجاد تقاطع 

های غیر همس��طح برای رفع گره های ترافیکی اشاره نمود. 
مس��ئول برنامه ریزي و مطالعات سازمان ترافیک مش��هد با اشاره به برنامه 
ری��زی های مختل��ف در ایام عادی و خاص مش��هد برای کنت��رل ترافیک 
م��ی گوید: معم��وال روش های مدیریت ترافیک با اعم��ال محدودیت براي 
قش��ري از اس��تفاده کنندگان سیس��تم همراه است. از س��وی دیگر با حجم 
باالی تردد در خیابان های هس��ته مرکزی شهر طرح های ترافیکی مختلفی 
همچون امکان س��نجي سیستم شبکه معابر یکطرفه، طرح زوج و فرد کردن 
خودروها، اعمال محدودیت کامل برای وس��ایل نقلیه شخصی به اس��تثنای 
وسایل محدودی که مجوز عبور دارند و... از راهکارهای پیشنهادی مطالعات 

ایام خاص شهر مش��هد بود.  

ترافیک؛ مشکل اول مدیریت شهری
مهندس رامین آهوئي، عضو گروه تخصصي 
ترافیک س��ازمان نظام مهندسي ساختمان 
خراسان رضوي و استاد دانشکده مهندسي 
دانش��گاه آزاد اس��المي – واحد مشهد با 
اشاره به مباحث فرهنگی، ارتقای فرهنگ 
شهروندی در مس��ئله ترافیک را در گروی 
بح��ث های رفتاری و هنجاری اجتماعی می دان��د و می گوید: در خصوص 
معض��ل ترافیک به چالش های رفتاری که بخش��ی از فرهنگ مردم را نظام 
رفتاری و س��اختاری آنان تشکیل می شود دچار است. همچنین بخش دیگر 

این معض��ل هم به برنامه ریزی متولیان امر ترافی��ک متوج��ه م��ی ش��ود. 
وی با بیان اینکه فرهنگ ترافیک بخشی از فرهنگ عمومی است، خاطرنشان 

می کند: باید مش��کالت فراروی فرهنگ رفتاری ترافیک مرتفع شود. 

مهندس آهوئی با طرح بحث سه مسئله مهم درباره رفع معضل ترافیک، آن 
را متوجه بخش های س��خت افزاری و نرم افزاری عنوان کرده و می افزاید: 
در بخش مهندس��ی ترافیک، اج��رای قوانین و مقررات توس��ط راهنمایی و 

رانندگی و آموزش عمومی باید بازبین��ی و تح��ول ج��دی ص��ورت گی��رد. 
عضو گروه تخصصي ترافیک س��ازمان نظام مهندس��ي س��اختمان خراسان 
رض��وي با اش��اره به ارزش های یکس��ان ای��ن موارد ب��رای رفع معضالت 
ترافیکی مش��هد می گوید: م��ردم باید به اجرای قوانی��ن راهنمایی رانندگی 
ملزم باشند و از سوی دیگر متولیان اجرای این قوانین نباید با مردم مماشات 

کنند زیرا اجرا و اعمال قانون نیازمند بس��تر و شرایط الزم اس��ت. 
وی با اشاره به توس��عه برنامه های آموزشی به مردم در اس��تفاده از خدمات 
الکترونیکی برای کاهش مس��افرت های درون شهری کوتاه مدت بر ارتقای 

مدیریت تقاضا در این بخش تاکید می کند. 
مهندس آهوئی با بیان اینکه در برخی موارد مهندسی ترافیک از لحاظ مهندسی 
درس��ت اس��ت، عنوان می کند: گاهی بی انگیزگی و عدم حمایت در اعمال 
قانون موجب ضعف در ساماندهی ترافیک می شود، کمبود نیروهای نظارتی 
راهنمایی ورانندگی در سطح شهر موجب می شود که مردم در شرایط خاص 
رفتارهای ناهنجار و غیر قانونی در انجام قوانین راهنمایی و رانندگی از خود 
نش��ان دهند. برای نمونه اکثر تقاطع های چراغ��دار باید مامور داشته باشند. 
وی ادامه می دهد: باید توجه داشت که در بس��یاری از موارد علم مهندس��ی 
ترافی��ک وجود دارد اما اعم��ال قانون نمی شود و یا انگیزه و حمایت قوی از 
متولیان اجرای قانون وجود ندارد زیرا ضمانت اجرایی و پش��تیبانی در اعمال 

قوانین راهنمایی و رانندگی ضعیف اس��ت. 
این اس��تاد دانش��گاه با تاکید بر اینکه، ترافیک مشکل اول مدیریت شهری 
است، تصریح می کند: توسعه تحقیقات و مطالعات، سرمایه گذاری و اجرای 

ط��رح های موثر می تواند ب��ه رف��ع ای��ن معض��ل شه��ری کم��ک کن��د. 
مهن��دس آهوئی با بیان اینکه عملکرد مدیریت ترافیک مش��هد باال نیس��ت 
عن��وان م��ی کند: ضعف در شرایط مهندس��ی و طرح های هندس��ی خیابان 
ه��ا، کمبود نیروه��ای راهنمایی و رانندگی و عدم انگیزه و پش��تیبانی کافی 
در اعم��ال قانون و ضعف در مباح��ث آموزشی و تبدیل شدن الزام به اجرای 
قوانی��ن به رفتارهای اجتماعی، از دالیل کاهش بازدهی در مدیریت ترافیک 

شهری مشهد است. 
وی در خصوص توفیق و کارآمدی طرح های محدوده ترافیکی خاطرنش��ان 
می کند: در برخی موارد زمینه ها برای اجرای برخی  طرح ها در شهر وجود 
ندارد. اما در مواردی هم متولیان شهری راحت ترین روش برای س��اماندهی 
ترافی��ک شهری را انجام می دهند در حالیکه طرح های بس��یاری برای این 
ام��ر وجود دارد که قابل بررس��ی اس��ت. لذا نباید درباره اج��رای طرح های 

ترافیکی موجب فش��ار به مردم شد. 

ب�ا آگاه�ی  تحق�ق ترافی�ک روان 
بخش�ی به مردم 

س��رهنگ حمیدرضا جعفري، رئیس پلیس 
رانندگ��ي خراس��ان رضوی  راهنمای��ي و 
ب��ا تاکید ب��ر اینکه در نح��وه اجرای فعلی 
ط��رح مح��دوده ترافیک��ی مش��هد بای��د 
تجدیدنظرهایی صورت گیرد، خاطرنش��ان 
می کند: به عنوان مثال در سایر کشورهای دنیا، برنامه ریزی ها به گونه ای 
صورت می گیرد تا مردمی که به داخل محدوده طرح های ترافیکی وارد می 
شوند با برنامه ریزی صحیح هر چه س��ریعتر از این محدوده خارج شوند ولی 
در طرح مذکور شهر مش��هد مسافر می تواند با پرداخت یک هزینه مشخص 

ت��ا ه��ر زم��ان ک��ه م��ی خواه��د در ط��رح ت��ردد کن��د. 
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وی، اجرای طرح های محدودیت ترافیکی را مانند داروی تلخی دانس��ته که 
اس��تفاده از آن به صالح بیمار اس��ت و ادامه می دهد: اگر مردم درک کنند 
ک��ه انتهای اجرای اینگونه طرح ها در نهایت به نفع خود آن هاس��ت، قطعا 

تلخی آن را خواهند پذیرفت. 
س��رهنگ جعفری همچنین بر لزوم اطالع رسانی دقیق اجرای اینگونه طرح 
ب��ه مردم تاکید کرده و می گوید: اجرای یک طرح ترافیکی بدون توجیه می 
تواند پایان ناموفقی داشته باشد.  ترافیک بحثی اس��ت شناور و سیال که اگر 
مردم از آن اطالعات الزم را داشته باشند خیلی مناسب خود را با آن تطبیق 

می دهند که تطبیق مردم روان س��ازی ترافیک را به همراه دارد. 
وی در بخش دیگری از س��خنانش به ورود فرهن��گ های مختلف رانندگی 
به شهر مش��هد که با مسافرت مشتاقان حضرت رضا)ع( به این شهر رخ می 
دهد اشاره کرد و گفت: در هر شهری که جمعیت س��یار زیادی داشته باشد، 
در آن رانندگی مناس��بی مشاهده نخواهد شد مگر اینکه ساکنان آن شهر به 

لحاظ جمعیتی قالب باشند. 
رئی��س پلیس راهنمایی رانندگی خراس��ان رضوی م��ی افزاید: مثال در شهر 
تهران به دلیل جمعیت س��اکن فراوانی که در آن زندگی می کنند حتی ورود 
بس��یار زیاد مسافر در روند و نحوه رانندگی این شهر چندان تاثیرگذار نیست 
زیرا مس��افران س��عی می کنند خود را با شرایط و نحوه رانندگی در این شهر 
وفق دهند. ولی در شهری مانند مش��هد که س��الیانه چندین میلیون راننده با 
فرهنگ های مختلف را در خود مش��اهده می کند، به طور طبیعی باید شاهد 

آشفتگی هایی نیز باشیم. 
وی راه ح��ل مقابله و حل معضل بد رانندگی کردن شهر مش��هد تنها اعمال 
جریمه نمی داند و تصریح می کند: معتقدم برای بهبود شرایط باید بسترهای 
ترافیکی را افزایش دهیم به نوعی که قالب در این شهر عالیم باشد تا راننده 
جدی��د با توجه و اطاعت از قوانین انضب��اط ترافیکی را برهم نزند. لذا عالیم 
و تابلوه��ای راهنمایی و رانندگی در مش��هد وجود دارد ولی کافی نیس��ت و 

باید تقویت شود.
س��رهنگ جعفری  در خصوص کمبود نیروهای نظارتی راهنمایی رانندگی به 
منظور نظارت بر اجرای قانون از س��وی رانندگان خاطرنش��ان می کند: یک 
سیس��تم کنت��رل هوشمند به صورت متمرکز در اختی��ار راهنمایی و رانندگی 
مش��هد باید وجود داشته باشد تا در کوتاه تری��ن فاصله زمانی پس از تخلف 

رانندگان، قبض جریمه آنان به درمنازلش��ان ارس��ال شود. 

به هم خوردن موازنه عرضه و تقاضا
مهندس مهدي نقیبي بیدختي، عضو هیأت 
مدیره س��ازمان نظام مهندس��ي ساختمان 
خراس��ان رضوي معتقد اس��ت: مشکالت 
ترافیکی زمانی بروز می کند که موازنه بین 
عرضه و تقاضا در این حوزه به هم بخورد. 
وی عرض��ه را در این بخ��ش تمهیدات و 
تجهیزات س��خت افزاری برای مدیریت این مش��کل شهری عنوان کرده و 
می گوید: تا کنون عمده برنامه ریزی ها حول محور مدیریت بر عرضه بوده 
است و تا امکان سخت افزاری وجود داشته خیابان ها عریض و یا پل ساخته 
شده اس��ت، در حالیکه برای برقراری موازنه باید دو طرف معادله را مد نطر 
داش��ت. به عبارت دیگر هرچه تقاضای عب��ور و مرور افزایش یابد ما با عدم 

تعادل در این موازنه مواجه هس��تیم. 
عضو هیأت مدیره شوراي مرکزي س��ازمان نظام مهندس��ي ساختمان کشور 
ب��ا تاکید بر توجه به مدیریت تقاضا خاطرنش��ان می کن��د: روز به روز شاهد 
افزایش تقاضای جابجایی از س��وی مردم با وس��ائل نقلیه شخصی و عمومی 

هس��تیم و این موجب بر هم خوردن موازنه در معادالت ترافیکی می شود. 
مهن��دس نقیبی با بیان اینکه توس��عه عرضه نمی توان��د میزان باالی تقاضا 
را اشب��اع کند ْ، می گوید: تقاضای جابه جایی به م��واردی همچون جمعیت، 

وضعیت تقاض��ا و نیازهای شهروندان و اهداف جابه جایی و مراجعات درون 
شه��ری مرب��وط م��ی ش��ود. 

وی با اشاره به رشد مالکیت اتومبیل های شخصی در سال های اخیر و رشد 
س��ه برابری سرانه اتومبیل شخصی خاطرنش��ان می کند: سرانه اتومبیل در 
سال 73 تا 76 هر هزار نفر 45 اتومبیل داشت که اکنون هر هزار نفر دارای 

120 وس��یله نقلیه شخصی اس��ت. 
عض��و هی��أت مدیره ش��وراي مرکزي س��ازمان نظام مهندس��ي س��اختمان 
کش��ورتصریح می کند: یک اتوبوس به طور متوس��ط 40 نفر را جابه جا می 

کند و 2/5 برابر وس��ایل نقلیه شخصی س��طح اشغال معابر را دارد. 
 مهن��دس نقیب��ی بیدخت��ی با تاکید بر افزایش س��رانه ن��اوگان حمل و نقل 
عموم��ی م��ی گوید: فقط نمی توان با تعریض خیاب��ان ها و راه اندازی قطار 
شهری و تقاطع های غیر همس��طح موازنه ترافیک را درست کرد در حالیکه 

باید بر روی مدیریت تقاضا کار بیش��تری شود. 
وی با تاکید بر توسعه خدمات الکترونیکی برای کاهش سفرهای غیرضروری 
درون شهری، با اشاره به اهمیت آموزش به شهروندان و کاهش ضریب سفر 
در شهر می افزاید: در حال حاضر به طور سرانه یک و نیم سفر در روز انجام 
می شود که در روزهای پرتردد به 2 س��فر در روز هم می رس��د، با توجه به 

جمعیت 2/5 میلیونی مش��هد این تعداد به 5 میلیون س��فر در روز می شود. 
عضو هیأت مدیره س��ازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي با بیان 
اینک��ه مدیریت ترافیک و اجرای مقررات بخش��ی از راههای کنترل ترافیک 
اس��ت ، عنوان می کند: برای بهبود جاب��ه جایی و گریز از گره های ترافیکی 
و مش��کالت متاثر از آن در کوتاه مدت با اعمال کنترل و س��ایر روش هاي 

مدیریتي مي توان به برقراري این موازنه کمک کرد. 
نقیب��ی می گوید: با کم کردن س��فرهای درون شهری و ب��ا تحقق این امر 
باید تدابیری برای تنظیم کاربری های شهری و تسهیالتی برای جابه جایی 
مردم و ارائه تسهیالت سالم و ایمن برای توسعه دوچرخه سواری اتخاذ کرد 

تا حتي االمکان قس��متي از س��فر هاي س��واره حذف شود. 
وی تحقق توس��عه دوچرخه س��واری و اقبال مردم به اس��تفاده از این وسیله 
نقلیه را در گروی دانش و فرهنگ عمومی جامعه دانس��ته و خاطرنش��ان می 
کند: این امر به توسعه زیر ساخت ها و ایجاد الین های ویژه برای دوچرخه 

س��واری نیاز دارد. 

اج�رای قان��ون بای��د به فرهن��گ 
ش�هروندی تبدیل ش�ود

سرهنگ اسماعیلي، رئیس پلیس راهنمایي 
و رانندگي مش��هد )راهبر مش��هد( با تاکید 
اینک��ه اج��رای قان��ون بای��د ب��ه فرهنگ 
شهرون��دی تبدیل شود، م��ی گوید: کمبود 
پارکینگ در هس��ته مرک��زی شهر، وجود 
مشاغل مزاحم در این منطقه مرکزی، کمبود پل های غیرهمسطح در سطح 
شهر، اس��تفاده از سیستم های سنتی )تانکر( برای آبیاری فضای سبز و روند 
کند اجرای عملیات حفاری و  پروژه های شهرداری در س��طح شهر از جمله 

عواملی که ترافیک در مش��هد را تش��دید می کند. 
وی با بیان اینکه س��اماندهی ایستگاه های اتوبوسرانی و تاکسیرانی ضروری 
اس��ت، عنوان می کند: خطوط ویژه اتوبوسرانی در سطح شهر استانداردهای 

الزم را ندارن��د. 
سرهنگ اسماعیلی با تاکید بر پشتیبانی و حمایت مراجع قضایی از نیروهای 
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رض��وي در خص��وص ترویج دوچرخه س��واري و احداث 
پارک هاي دوچرخه در س��طح شهر و نقش آن در بهبود 
عملک��رد ترافی��ک شهري ، فرهنگ س��ازي و س��المت 
اجتماع��ي می گوید: مردم باید برای اس��تفاده از دوچرخه 
در س��فرهای کوتاه درون شهری ترغیب شوند، البته این 

امر نیازمند توس��عه زیرس��اخت های شهری اس��ت. 
مهن��دس منصوریان ادامه می دهد: مش��هد به جهت دارا 
بودن ظرفیت های تاس��یس پارک های دوچرخه سواری 
و افزایش ایمنی برای دوچرخه س��واران شرایط مساعدی 
دارد. ای��ن چنین طرح هایي با جذب اعتبارات اس��تانی و 
ملی و سرمایه گذاری بخش خصوصي،با حمایت سیاست 
گذاران شهري پتانسیل های مناسبي برای بهبود سیستم 

جابه جایی مس��افر در س��طح شهر بوجود خواهد آورد. 
وی در خص��وص راه ان��دازی قطار شهری مش��هد ابراز 
امی��دواری می کند: با آغاز ب��ه کارپروژه خط یک، شاهد 
تح��والت خوب��ی در عرص��ه مدیریت ترافی��ک شهری 
خواهیم ب��ود. همچنین شروع عملی��ات اجرایي خط دوم 
که مناقصه آن در س��ال گذشته به انجام رسید طي سال 
جاري ومناقصه خط س��وم قطار شهري تا پایان امس��ال 
پیش��رفت قابل توجهي در س��طح کش��ور بوجود آمده و 
ب��ا بهره برداري این س��ه خط در آین��ده شاهد تحوالت 
چش��مگیر وبزرگ در صنعت حمل و نق��ل و جا به جایی 

مس��افر در مش��هد خواهیم بود. 
منصوری��ان توس��عه حمل و نقل مح��ور را بهترین روش 
پیش��رفت وارتقاء کیفیت زندگي در شهرها می داند و می 
افزاید: پروژه قطار شهری مش��هد در مقایسه با شهرهای 
ب��زرگ دیگری همچون اصفهان و شیراز پیش��رفت قابل 
قبولی دارد که برخی از مش��کالت کالن آن در خصوص 

تامین واگن هاحل شده اس��ت.
وی در ادامه بر مسئولیت  فرهنگ سازی کلیه دستگاه ها 
و س��ازمان ها به منظور ارتقای و توسعه فرهنگ صحیح 

ترافیک در شهر تاکید می کند. 
رس�یدن به پاس�خی روش�ن 

در حالی بس��یاری از کارشناس��ان توس��عه و س��اماندهی 
ن��اوگان حمل و نق��ل عمومی را بهتری��ن روش در رفع 
معضل ترافیکی مش��هد می دانن��د که مردم این شهر نیز 
منتظر راه اندازی خط یک قطار شهری مش��هد با تامین 
واگن ها هس��تند. هرچن��د با گذشت زم��ان و تحقق راه 
اندازی سیس��تم ریلی درون شهری مش��هد باز هم نمی 
توان ب��ه روشنی پاس��خ داد که مرگ غ��ول ترافیک در 
گروی توس��عه زیرس��اخت ه��ای حمل و نق��ل عمومی 
در ای��ن شه��ر بوده یا کاس��تی های��ی در مطالعات جامع 
ترافیک��ی، فرهنگ ترافیکي مش��هد و نحوه اعمال قانون 

وج��ود دارد. 

متولی اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی خاطرنش��ان می کند: باید شرایطی 
فراه��م ش��ود ک��ه م��ردم قان��ون را ج��دی بگیرن��د. 

رئیس پلیس راهنمایی رانندگی مشهد ادامه می دهد: زیرساخت های شهری 
بای��د اصالح شود و با س��اماندهی و افزایش دوربین ه��ای کنترلی و نظارت 
الکترونیکی، مردم چش��م بینای پلیس را در نظارت ب��رای اعمال قوانین در 

همه جا ببینند. 
ضعف ناوگان حمل و نق�ل عموم�ی

مهن��دس علیرضا منصوری��ان، عضو گروه 
تخصصي ترافیک س��ازمان نظام مهندسي 
س��اختمان خراس��ان رضوي ومدیر پروژه 
خط دوم قطارشهري مش��هد ریش��ه یابی 
مسئله ترافیک را از دو دیدگاه نرم افزاری 
و سخت افزاری مورد توجه قرار داده و می 
افزاید: در بخش فرهنگی به دلیل ضعف در اطالعات محدود افراد و طبقات 
مختل��ف جامعه نس��بت به وظایف شهروندی و مس��ئولیت آنان در قبال این 
مش��کل، بدلیل  ضعف فرهنگ ترافیکی در میان مردم اس��ت و تنها مختص 

مشهد نیست. 
وی ب��ا بیان اینکه  شهروندان باید با مس��ئوالن و متولیان مدیریت ترافیک 
شهری همکاری کنند خاطرنش��ان می کند: شرایط زمانی بهبود می یابد که 
با توس��عه ناوگان حمل و نقل عمومی شاهد کاهش میزان سواری های تک 

سرنشین باشیم.
مدیر پروژه خط 2 قطار شهري مش��هد با اشاره به ضعف در زیرساخت هاي 
موج��ود، درخص��وص وضعیت ن��اوگان حمل و نقل عمومی در س��طح شهر 
مشهد می گوید: متولیان امور حمل و نقل شهری باید کیفیت سفر با وسایل 
نقلیه عمومی در س��طح شهر را باال ببرند تا مردم به اس��تفاده از این ناوگان 

ترغیب و تش��ویق شوند. 
منصوری��ان مح��دود کردن تقاضای س��فر، حذف پارکینگ ه��ای خیابانی با 
توس��عه پارکینگ های طبقاتی در هسته مرکزی شهر و توسعه ناوگان حمل 
و نقل عمومی را از نمونه برنامه های مدیریت ترافیک دانس��ته و یادآور می 
ش��ود:  کلی��ه این امور در مدیریت ترافیک موثر اس��ت اما آنچه دراین زمینه 
می تواند راهگش��ا باشد، فرهنگ سازی و مشارکت عمومی در بهره مندی از 

ناوگان حمل و نقل عمومی و عدم انجام س��فرهای غیرضرور اس��ت. 
وی راه اندازی قطار شهری مش��هد را زمینه س��از تحولی بزرگ در توس��عه 
جابه جایی مس��افر در شهر مشهد توصیف کرده و در خصوص تاثیرات مثبت 
آن ب��ر بهبود شرایط ترافیکی مش��هد خاطرنش��ان می کن��د: راه اندازی این 
پروژه بزرگ شهری جایگاه واهمیت حمل و نقل عمومی در مش��هد از جمله 

اتوبوس��رانی و تاکس��یرانی را مش��خص می کند.
عضو گروه تخصصي ترافیک س��ازمان نظام مهندس��ي س��اختمان خراسان 
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اش�اره : 
ام��روزه حمل و نقل و ترافیک به عنوان یکی از جدي ترین مس��ایل ملی و 
مدیریت شهری در کش��ور مطرح است و در این میان یکی از عوامل مهم و 
قابل بررسی در محدوده مسایل و مشکالت مربوط به این بخش را مي توان 
معابر و بطور خاص رویه راهها و یا همان روس��ازی آن دانس��ت . در گذشته 
تنها به نگهداری روس��ازی توجه می شد و مدیریت روسازی امری ناشناخته 
بود و تنها نکته تعیین کننده  در انتخاب روش ترمیم و نگهداری مناسب آن 

را تجربه عملی مهندس��ین شکل مي داد.
در ای��ن روش توجه چنداني ب��ه هزینه های چرخه عمر و ی��ا اولویت بندی 
براس��اس ضرورت در سطح شبکه معطوف نمی گردید شاید از همین روست 
ک��ه در حال حاضرمدیریت صحیح روس��ازی و تعیین اولویت های س��رمایه 
گ��ذاری در این بخش بیش از همه امري ضروری به نظر می رس��د چرا که 
روشهای سیستماتیک نوین به کمک ارزیابی دقیق از وضعیت فعلی روسازی 
و پی��ش بینی وضعی��ت آن در آینده ، امکان انتخ��اب اقتصادی ترین روش 

ترمیم و نگهداری را فراهم می س��ازد.
بر همین اس��اس گروه تخصصی ترافیک س��ازمان نظام مهندسی ساختمان 
اس��تان با همکاری استانداری خراس��ان رضوی ، شهرداری مشهد و سازمان 
مس��کن و شهرس��ازی و به حمایت س��ازمان ترافیک ، شرکت قطارشهری ، 
مهندس��ین مشاور اساس راه ، شرکت طاق گستر ثامن و گروه آسفالت نمونه 
س��ال گذشته همزمان با بیس��ت و شش��م آذرماه روز حم��ل و نقل اقدام به 

برگزاري دومین همایش حمل و نقل و ترافیک شهری مش��هد با موضوع » 
مدیریت و نگهداری روس��ازی معابر و مش��کالت و مس��ایل عمومی حمل و 

نقل »در هتل میثاق مش��هد برگزار گردید.
در ابتداي نشس��ت مذکور مهن��دس محمدی زاده استاندارخراس��ان رضوی 
هدف اصلی س��فرهای درون و برون اس��تانی را زیارت بارگاه ملکوتی ثامن 
الحجج ) ع ( عنوان نمود و تأکید کرد : مهندس��ین باید با مدیریت صحیح از 
منابع و امکانات موجود اس��تفاده بهینه نمایند .وي برخورداری از شبکه حمل 
ونقل کارآمد، روان و ایمن را حق مس��لم م��ردم ، تکلیف حکومت و یکي از 
شاخصه هاي توس��عه پایدار دانس��ت و افزود:  در ساخت شبکه حمل و نقل 
باید حفظ محیط زیس��ت و افزایش ایمنی در نظر گرفته شود. وي همچنین 
حض��ور موثر پلیس راهور و آموزش مهندس��ین ترافی��ک را از ارکان حمل و 

نق��ل ذک��ر نم��ود.
رئیس نظام مهندس��ی کش��ور دیگر س��خنران این همایش  نیز با تحلیلي از 
وضعیت برنامه ریزي شهري در کش��ورهاي توس��عه یافته خاطر نشان کرد : 
کش��ورهای پیشرفته هیچگونه مشکل ترافیکی ندارند چرا که بصورت فدرال 

)ب��ه مفه��وم اجتماع��ی( اداره م��ی شون��د . 
در ای��ن شی��وه  امور مربوط ب��ه مردم توس��ط برنامه ریزان محل��ی  که به 
مش��کالت و جزییات آن بیش��تر وافق می باشند شکل مي گیرد و به همین 
دلی��ل آنها در حل این مس��ایل نی��ز موفق ترند.در این می��ان هر چه کار به 
ص��ورت اجتماعی انج��ام شود ، نتیجه عمل آن نس��بت به انج��ام کارهای 

در دومین همایش حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد عنوان شد:

توسعه شهری باید بدون تخریب اماكن شهری و تاریخی انجام پذیرد
تهیه و تنظیم : علی قائمی / عضو گروه تخصصی ترافیک سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
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فیزیک��ی کمتر دچار مش��کل می شود. مهندس غرض��ي ضمن نتیجه گیري 
از همین موضوع افزود : برنامه ریزی متمرکز پاس��خگوی مش��کالت کشور 
نیس��ت و بایس��تی اس��تانها بصورت فدرال اداره ، و برنامه ریزی ها توس��ط 
گروهه��ای تخصصی ب��ه صورت محلی انج��ام شود. هر گون��ه مأموریت و 
مس��وولیتی نیز بایس��تی برعهدة متخصصین آن امر باشد و آنها باید در برابر 

مردم پاس��خگو باشند.
وي خاطر نشان کرد : پیام تکنولوژی کاهش هزینه ها و ارتقاي کیفیت زندگی 
است و توسعه شهری باید بدون تخریب اماکن شهری و تاریخی انجام پذیرد.
شهردار مش��هد نیز در این همایش با مش��کالت موجود در مدیریت شهري 
گفت : در وضع موجود سلس��له مراتب شهری از بی��ن رفته و از شبکه معابر 
شه��ری به عنوان پارکینگ اس��تفاده می شود ح��ال آنکه نقش اصلی آن به 
عنوان مس��یر تردد کم رنگ شده است . مش��کل ترافیک شهری بدلیل چند 
وجهی بودن و ابعاد گس��ترده آن با تش��کیل س��تاد عملیاتی متمرکز واحد از 
تمامی بخش های تأثیر گذار در این امر قابل حل  می  باشد. مهندس پژمان  
اضافه کرد: مدیریت ترافیک ، بهس��ازی و روس��ازی معابر و استفاده بهینه از 

ظرفیت مس��یر بایس��تی تحت عنوان مدیریت واحد شهری انجام گیرد .
مدی��ر عامل شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران نیز به بیان 
س��خناني در خصوص حم��ل  نقل عمومی و توس��عه آن پرداخت . مهندس 
شهیدی ،  با اشاره به اینکه حمل و نقل همگانی تنها هنگامی کارس��از است 
که بصورت » طیف » سیسستم های حمل و نقل همگانی مطرح با زمان » 
سیس��تم« اطمینان کاربران جلب شده  و همزمان با » تأمین ناوگان« مسیر 
حرک��ت آن نی��ز تأمین شده باشد گفت : در نهایت مجموعه عوامل انس��انی 
سیس��تم ، یعنی پلیس ترافیک ، نیروی انس��انی سیس��تم و سیس��تم اطالع 

رس��انی نیز باید با یکدیگر هم س��و باشند .
وي اف��زود : سیس��تم هاي حمل و نقل همگانی شه��ری همچون اتوبوس ، 
مترو ، قطار س��بک شهری ، BRT ، قطار س��ریع شهری و ... به هنگام » 
اج��رای همزمان« نتیجه مثبت خواهد داش��ت و از اینرو هرگز نمی توان در 

صورت » اجرای انفرادی » آنها به نتیجه مطلوب رس��ید.
در این همایش مهن��دس رجب نژاد معاون فنی و بهره برداری قطار شهری 
مش��هد ، نیز ضم��ن ارایه گزارشي درخصوص وضعیت و مس��یرهای خطوط 
چهارگان��ه قطار شهری و مطالعات و نحوة طراحی آنها به مقایس��ه سیس��تم 

قطار شهری با دیگر سیس��تم های حمل و نقل پرداخت.
دکتر نادر طباطبایی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف نیز در دومین همایش حمل 

و نقل و ترافیک شهر مشهد با ارایه تحقیقی درخصوص مدیریت روسازی و 
روشهای مختلف تعمیر و نگهداری آن ، سه رکن اصلی مدیریت روسازی را 
جمع آوری ، تحلیل و بهنگام س��ازی اطالعات دانس��ت و در ادامه به معرفي 
و تش��ریح چارچوب پیشنهادی »سیس��تم مدیریت روسازی ایران« پرداخت. 
وي برنام��ه ریزی برای عملیات تعمیر و نگهداری ؛ تخمین بودجه مورد نیاز 
شبکه راه براس��اس برنامه ریزی ؛ پیشنهاد تخصیص اعتبار برای پروژه های 
اولویت دار ؛ شناس��ایی محورها و قطعات بحران��ی )از نظر ایمنی( و اولویت 

بندی راهها برای بهس��ازی را از جمله اهداف این سیس��تم برشمرد.
دکت��ر نیازی ، اس��تاد دانش��گاه فردوس��ی مش��هد نیزضمن ارای��ه تحقیقی 
درخصوص مطالعه عملکرد دراز مدت روس��ازی ، تأکید کرد : شرایط جوی ، 
خواص مصالح روسازی ، ترافیک و نحوة روسازی  از جمله عوامل تاثیرگذار 
در عملکرد دراز مدت روس��ازی اس��ت عالوه بر این پایش بارهای محوری 
وس��ایط نقلیه سنگین نیز از اهمیتي ویژه در تخریب روسازی برخوردار است.
دکت��ر صح��اف  ؛ نماینده مهندس��ین مش��اور »بهین تردد«  نیز با بررس��ي 
روشهای ارزیابی روس��ازی راه و سیستم های تعمیر و نگهداری روسازی راه  
و ب��ا اشاره به اینکه تعمیر و نگهداری پیش��گیرانه یک��ی از روشهای مقرون 
ب��ه صرفه بمنظور افزایش طول عمر روس��ازی و به تعوی��ق انداختن خرابی 
های پیاپی روس��ازی است ؛ خاطر نش��ان کرد : تعمیر و نگهداری اصالحی  
و  تعمیر و نگهداری اضطراری از عمده روشهای نگهداری پیش��گیرانه است 
، بگونه اي که تحقیقات نش��ان داده اس��ت تعمیر و نگهداری پیشگیرانه 6 تا 
10 مرتب��ه مقرون بصرفه تر از اس��تراتژیک تعمیر و نگهداری به شیوه های 

دیگر از جمله بازس��ازی های س��نگین خواهد بود.
مهندس قاس��می هنری مدیر عامل اسبق سازمان ترافیک شهرداری مشهد 
آخرین س��خنران این نشست نیز با بیان اینکه در مدت مدیریت وي شورای 
ITS ، ش��ورای حم��ل و نقل و ایمنی ترافیک ، ش��ورای فرهنگ و آموزش 
ترافیک در محل س��ازمان ترافیک تش��کیل گردیده اس��ت ب��ه موضوع علم 
مهندسی ترافیک اشاره کرد و گفت : ثابت شده است رقم هزینه فایده عالیم 
افق��ی و عم��ودی می تواند عدد 20 باشد . حال آنکه رقم هزینه فایده تقاطع 
غیرهمسطح که با میلیاردها ریال ساخته می شود 3 یا 4 است و این امر موید 
سرمایه گذاری مناس��ب و مقرون به صرفه در این زمینه است.وي همچنین 
اصالح هندسی ، ایمن سازی معابر و اعمال مقررات  را دو مولفه موثري دانست 
که بطور مس��تقیم و بدون دخالت کاربر در تامی��ن ایمنی نقش ایفا می کند.
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در حاش�یه 
- در پای��ان دومی��ن همای��ش حمل و نق��ل و ترافیک شهر مش��هد با اهدای 
هدایایی به رس��م یادبود از تعدادي از پیشکسوتان حمل و نقل  تقدیر و تجلیل 

ب��ه عم��ل آم��د : 
آقای��ان غالمرضا بهرام رحیمی ؛ مدیر عامل مهندس��ین مش��اور اس��اس راه ، 
جمش��ید علیپور ؛ مدیر اس��بق حم��ل و نقل و پایانه های خراس��ان رضوی و 
مؤلف کتاب مدیریت راهداری ، س��یدعلی اکبر حسینیان؛  معاون اسبق فنی و 
شهرسازی شهرداری مشهد ، مؤسس و اولین رئیس سازمان ترافیک شهرداری 
مش��هد ، جناب سرهنگ جمشید داوودی ؛ معاون اس��بق انتظامی راهنمایی و 
رانندگی مش��هد و عضو شورای فنی ترافیک ، جناب سرهنگ محمد منتظمی 
؛ فرمانده اس��بق نمونه پلیس راه کشور و فرمانده اس��بق راهنمایی و رانندگی 
استان خراسان و آقای دکتر پور زاهدی ؛ استاد دانشگاه صنعتی شریف ، استاد 
دانشگاه صنعتی اصفهان ، ریاست اسبق دانشکده صنایع و سیستم ها دانشگاه 
صنعت��ی اصفهان و مدیر گروه حمل و نقل دانش��گاه صنعت��ی شریف از جمله 
پیشکس��وتان این عرصه بودند که از تالشهاي بي شایبه آنان تقدیر بعمل آمد. 
- دکت��ر پور زاهدي ؛ یکي از اس��تادان برجس��ته ترافی��ک هنگامي که براي 
ایراد س��خنراني  و دریافت لوحي که به منظور قدرداني از تالش هاي وي در 
نظرگرفته شده بود در پش��ت تریبون قرار گرفت در برابر تشویق هاي پیاپي و 
ابراز احساس��ات حاضران اشک درچش��مانش جاري شد .وي که دیگر قادر به 
ایراد س��خنراني نب��ود تنها به ذکر این مطلب اکتفا نم��ود که در تمامي دوران 

عمر خویش هیچگاه چنین شرایطي را تجربه نکرده اس��ت.
 دکتر پور زاهدي پس از ترک مش��هد و عزیمت به تهران با ارسال نامه اي به 
مهندس نقیبي عضو شوراي س��ازمان نظام مهندسي کشور ضمن ابراز مراتب 
قدرداني خویش از این س��ازمان و مدیران برپای��ي همایش اینگونه نوشت که 
: » اینجان��ب پس از 28 س��ال تدری��س دوره هاي مختل��ف .... و ارایه نتایج 
کار پژوهش��ي و مطالعاتي در حضور جم��ع) کوچک ، بزرگ ، کالن ( از طیف 
گس��ترده اي از شنوندگان ... نخس��تین بار در مقابل بزرگي یک فضاي معنوي 
بازمانده ام ! خداي را سپاس��گذارم که اجر معنوي س��الهاي پیش را با بیش از 
آنچه که شایس��ته اش بودم به من عطا کرد . امیدوارم که خود نیز از این بنده 

کمتری��ن راضي باشد. بي شک آن لحظات یک��ي از بهترین لحظات عمر من 
ب��ود که با باران طبع لطیف نیک اندیش��اني چ��ون شما ) و همکاران محترم و 

یاران همراه شما ( به بار نشس��ت.
- در پای��ان این همایش با اهداي شاخ��ه گل از تمامی اعضای کمیته اجرایی 

تقدی��ر ب��ه عم��ل آم��د .

بیانیه دومین همایش متخصصان و دست اندركاران حمل و نقل و ترافیک
مش��هد مقدس – مورخ 87/9/26 روز حمل و نقل

جابجایی انسان و کاال به عنوان حمل و نقل و ترافیک از مهمترین ضروریات 
زندگی می باشد . این امر مشابه هر پدیده دیگری دارای ضایعات و مشکالت 
خ��اص خود می باشد . راه حل ضایع��ات ترافیک و حمل ونقل به صورت یک 
پاس��خ واحد ممکن نیست ، بلکه به صورت بهینه سازی از مجموعه متغیرها و 
مانند مس��اله چند وجهی باید حل و فص��ل گردیده و همزمان و حتی االمکان 
تاثی��رات هر ی��ک از عوامل را به صورت کمی تبدیل نموده و س��پس اولویت 

آنها را جس��تجو کرد .
به یاری پروردگار متعال، و با تش��کر و قدردانی از حضور مدیران، پیشکسوتان، 
اس��اتید، کارشناسان و تمامی تالشگران صنعت حمل و نقل، حال که 
در لحظات پایانی دومین همایش حمل و نقل شهر مقدس مش��هد 

قرار داریم؛ عوامل عمده و تاثیر گذار و پیشنهاد راه حل ها تحت 
 موارد یازده گانه ذیل به عنوان بیانیه 
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دومی��ن همایش حمل و نقل و ترافیک شهر مقدس جهت اس��تحضار شرکت 
کنن��دگان در همای��ش اع��الم می ش��ود :

1- افزای��ش روز افزون مالکیت خودروی شخصی و تمایل به اس��تفاده از آن 
در شهرهای بزرگ دنیا س��بب بوجود آمدن مش��کالت فراوان، از جمله تأخیر، 
تراکم، آلودگی زیس��ت محیطی، مش��کالت عصبی و روانی گردیده که نتیجه 
آن تحمی��ل هزینه های گ��زاف و تبعات منفی به گردانندگان سیس��تم حمل و 
نق��ل و شهروندان می باشد . همایش اعتق��اد دارد، یکی از موثرترین راههای 
پاس��خگویی به تقاضای روزافزون س��فرهای شهری، تش��ویق به اس��تفاده از 
حم��ل و نق��ل انب��وه، کارا و کارآمد شهری اس��ت. در سیس��تم جامع حمل و 
نق��ل شهری، ط��رح و اجرای شبکه حم��ل و نقل عمومی قوی و تس��هیالت 
قابل اعتماد، نظیر سیس��تم حمل و نقل ریلی در کنار اس��تفاده از سیستم های 
منعطف مانند شبکه اتوبوس��رانی بسیاری از مشکالت فوق را حل خواهد نمود.

2- شبک��ه ترابری ملی را می توان به دو بخ��ش اصلی درون و برون شهری 
تقس��یم نمود. پلیس در هر دو بخش به عنوان بازوی کنترل و برقراری ایمنی 
تردد ، و تراکم ترافیک به عنوان عامل کاهش کارایی آن از عوامل مهم موثر 
بر این شبکه می باشند. نظر به آن که از عناصر تش��کیل دهنده سیستم حمل 
و نقل ، می توان مواردی چون انس��ان، وس��یله نقلیه، راه و محیط، مهندس��ی 
ترافی��ک، فرهنگ و آم��وزش و نظارت بر اجرای مق��ررات را نام برد. همایش 
ب��ر این اعتقاد می باشد که اعمال و اجرای مقررات و هدایت ترافیک توس��ط 
پلیس بایس��تی به نحو مطلوب کنترل شود تا عناصر فوق تأثیرات خود را بهتر 

نمایان س��ازند.
3- همای��ش تأکی��د به این موضوع دارد که ام��روزه ترافیک در هر جامعه ای 
ی��ک واقعیت اجتماعی ناشی از مس��ائل مختلف شهری اس��ت. بارزترین نکته 
اینجاست، انس��انی که با تمام توانمندی های خود توانسته بر صنعت فائق آید 
و در جه��ت راحت��ی زندگی خود ماشی��ن را اختراع کن��د، و بهترین جاده ها و 
امکان��ات را برای زندگی بدون دغدغه خود فراهم نماید، کامل ترین قوانین را 
برای حل معضل ترافیک تدوین کند، لیکن نقش انسانی خود رادر حل مشکل 
ترافیک نادیده گرفته اس��ت. رسالت رس��انه های جمعی در حل این معضل از 
طریق ترویج مسئولیت پذیری و مشارکت عمومی شهروندان واشاعه باورهای 
صحیح فرهنگی در این زمینه بس��یار موثر اس��ت لیکن تداوم رفتار مطلوب و 
تالش به منظور حفظ آن نیازمند اجرای دقیق و اعمال مداوم مقررات اس��ت .

4 – رشد س��ریع جمعیت و افزایش مالکیت وس��ایل نقلیه شخصی، گستردگی 
جغرافیایی شهرها را به دنبال داشته. در چنین  شهرهایی س��امانه حمل و نقل 
درون شه��ری اهمی��ت ویژه یافته و ب��ه نحوی طراحی می گ��ردد که حداکثر 
کارایی را در س��رویس دهی به شهروندان داشته باشد. بدین منظور در گذشته، 
مدیری��ت و س��رویس ده��ی ترافیک ج��اری مدنظر بوده و بخ��ش دیگری از 
ترافیک شهری، یعنی ترافیک س��اکن )وس��ایل نقلیه پارک شده( و نیز اثرات 
آن ب��ر ترافیک جاری کمتر مورد توجه قرار گرفته اس��ت. همایش بر این باور 
می باشد نیاز به مدیریت، مکانیابی و قیمت گذاری پارکینگها جهت سازماندهی 
ترافی��ک، از مق��والت مهم در طراحی سیس��تم ترافیک درون شهری اس��ت.

5 – متاس��فانه هرساله تعداد زیادی از هم وطنان در سوانح رانندگی جان خود 
را از دس��ت می دهن��د. علت این حوادث هر آنچه ک��ه باشد تبعات آن گزاف و 
در بس��یاری از اوقات جبران ناپذیر است، بسیاری از کارشناسان ترافیک علت 
اصلی تصادفات رانندگی را خطای عامل انسانی قلمداد نموده و بیشترین سهم 
را هم متوجه رانندگان وسایل نقلیه می دانند. در هر صورت نبایستی از عواملی 
همچ��ون کنترل ترافیک، وضعیت راه، کیفیت وس��یله نقلیه و شرایط محیطی 
غفل��ت نمود بلکه به ای��ن نکته نیز توجه کرد که عامل انس��انی اشاره شده را 
نبایس��تی صرفا راننده تلقی نمود. مهندس��ی ترافیک ب��ا طراحی صحیح راه و 
ایمن س��ازی آن، آموزش با ترویج فرهنگ س��ازی صحیح رانندگی و پلیس با 

نظ��ارت بر اج��رای مق��ررات می توانن��د باع��ث کاه��ش تصادف��ات گردن��د.
6 – همایش متعقد اس��ت که پیچیدگی مس��ایل حوزه حمل و نقل در شهرها 
به گونه ای اس��ت که مدیران شهری را برای حل مس��ائل این حوزه، ناچار به 
اتخ��اذ تدابیر و سیاس��تهای گوناگون می کنند که غالبا به صورت ُمَس��ِکن های 

مقطعی اندک زمانی معضالت را التیام می بخش��د.

ای��ن اقدامات، شاید باعث بهبود مقطعی در وضع حمل و نقل شهرها شود ولی 
راهکاری برای دس��تیابی به شرایطی مطمئ��ن و پایدار نخواهد بود، بلکه آنچه 
نیاز اس��ت تجدید نظر در رویکردهای کالن مدیریتی و استفاده از ابزارهای نو 

در برنامه ریزی اس��ت.
7 – یک��ی از مس��ائل و مش��کالت مرب��وط به حم��ل و نقل، ک��م توجهی به 
زیرس��اختهای ثاب��ت آن، از جمله رویه راهها و یا همان روس��ازی اس��ت. در 
گذشته بیش��تر اجرای صحیح روس��ازی مد نظر بود. و به مدیریت و نگهداری 
روس��ازی کمتر توجه می ش��د بطوریکه عامل تعیین کنن��ده در انتخاب روش 

ترمیم و نگهداری مناس��ب تجربه عملی مهندس��ین مربوطه بوده اس��ت.
در ای��ن روش توجه چندانی ب��ه هزینه های چرخه عمر و ی��ا به اولویت بندی 
بر اس��اس ضرورت در س��طح شبکه معطوف نمی گردیده است. لذا با توجه به 
محدودیت منابع مالی، مدیریت صحیح روس��ازی و تعیین اولویتهای س��رمایه 
گذاری در این بخش ضروری به نظر می رس��د. روشهای مدیریت و نگهداری 
روسازی به کمک ارزیابی دقیق از وضعیت فعلی روسازی و پیش بینی وضعیت 
آن در آین��ده، امکان انتخ��اب اقتصاد ی ترین روش ترمیم و نگهداری را فراهم 

می آورند که مورد تایید این همایش اس��ت.
8 – نظ��ر ب��ه اینکه رابطه کاربری زمین و حمل و نق��ل به عنوان ارکان بروز 
پدیده ای به عنوان ترافیک در قالب عرضه و تقاضا رابطه ای متقابل اس��ت، لذا 
همایش اعتقاد دارد معاونتهای شهرسازی – معماری و حمل و نقل و ترافیک 
شهرداریه��ا و در مراح��ل بعد ش��ورای عالی معماری – شهرس��ازی ، شورای 
هماهنگی ترافیکی اس��تان و همچنین س��ازمانهای غیر دولتی مانند س��ازمان 
نظام مهندس��ی با هماهنگی در تعامل بیش��تری با یکدیگ��ر حرکت کنند تا از 
گسس��تگی تصمیمات کالبدی و ترافیکی در طرحهای تفصیلی و جامع شهری 
و ط��رح جامع حمل و نق��ل جلوگیری شود. همچنین همای��ش اعتقاد دارد در 
اولین قدم موثر برای ایجاد این هماهنگی، در مراحل صدور پروانه ساختمانی، 
بحث عوارض سنجی ترافیکی بنا مورد ارزیابی مهندس��ین ترافیک قرار گیرد.

9 – از آنجا که بیش از 30 وزارتخانه، دس��تگاه، سازمان و نهاد در زمینه حمل 
و نق��ل و ترافیک در س��طوح مختلف از جمل��ه سیاس��تگذاری، برنامه ریزی، 
مدیری��ت و بهره ب��رداری دخیل هس��تند؛ بنابراین ضمن تاکید بر ایجاد س��از 
و کاره��ای قانون��ی و اجرایی الزم برای هماهنگ نم��ودن فعالیت این ارگانها 
در جهت اس��تفاده درس��ت از همه ظرفیتها و پرهیز از موازی کاری؛ منطقا در 
ای��ن شرایط نمی توان س��ازمان یا ارگان خاصی را به تنهایی مس��ئول منحصر 
به فرد و تام مش��کالت و نارس��اییهای حمل و نقل و ترافیک دانست. همایش 
با تاکید بر ایجاد س��ازمان یافته مدیریت واحد و سیس��تماتیک و پایدار حمل و 
نقل و ترافیک، معتقد اس��ت پیش��نیازهای این پای��داری ، ثبات در مدیریتهای 
متخصص، تشکیالت بودجه و انجام مطالعات دقیق مي باشد وبی تردید اختالل 
درپایداری نظام حمل ونقل وترافیک، پیامدی جز نمود ناپایداری در ترافیک و 
ایج��اد معضالت الینحل ترافیکی نخواهد داشت که در این میان بند 9 قانون 
توسعه حمل و نقل را هر چه سریعتر بایستي در کشور عملیاتي و اجرایي نمود.
10 – شوراي عالي ترافیک کش��ور نسبت به تفویض اختیار و تمرکز زدایي در 
خصوص طرحهاي ترافیکي به اس��تانها اقدامات جدي معمول نمایند . مواردي 
که به صورت ویژه و با الویت اصلي  مي توان بدان پرداخت عبارت اس��ت از :
• توج��ه ویژه به بررس��ي مس��ائل ترافیک��ي در مطالعات شهرس��ازي و تهیه 

طرحه��اي جام��ع و تفصیل��ي
• تهی��ه برنامه مدون و مش��خص جهت ارتقاء مس��تمر فرهن��گ ترافیکي در 

تمامي گروههاي س��ني جامعه
• اس��تفاده از آخرین فن آوریها و سیس��تمهاي هوشمند ترافیکي در مجموعه 

هاي دس��ت اندر کار
11 – تمام��ی متخصصان و دس��ت اندرکاران حمل و نقل و ترافیک بایس��تی 
خ��ارج از هرگونه تعصب و لباس��ی که در بخش��هاي دولتی و خصوصي به تن 
دارند به صورت مجموعه اي مستقل و هماهنگ نسبت به مسائل حمل و نقل 
و ترافیک محیط اطراف خود هم اندیش��ی و تبادل نظر نموده و با مس��ائل غیر 
فنی و غیر اصولی برخورد نمایند. در این راس��تا ایجاد دبیرخانه دائمي همایش 

تخصص��ي حم��ل و نق��ل ض��روري م��ي باش��د.
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امید روحبخش
مهندس عمران 

بازرس اصلی انجمن کارفرمایی بازرسی فنی خراسان
کارشناس عالی بازرسی جوش سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

عضو انجمن آزمون غیر مخرب آمریکا
مدرس دوره هاي بازرسي جوش سازمان نظام مهندسي استان خراسان رضوي

بازرسی جوش و تایید صالحیت
  در جهان امروز ، تالش برای رسیدن به کیفیت ، رو به افزایش 
ب��وده و دراین می��ان ، کیفیت جوش بخش عم��ده ای از این 
تالش را به خود اختصاص داده اس��ت . تالش برای رسیدن به 
محصوالت با کیفیت ، به فاکتورهای مختلفی از جمله مس��ائل 
اقتصادی ، ایمنی ، قوانین حکومتی ، رقابت در بازارهای جهانی 

و استفاده کمتر از طراحی محافظه کارانه را می طلبد  .
بنابراین بازرس جوش به تنهایی مسئول حصول  یک جوش با 

مقدم�ه
یکی از مشکالت اساسی مهندسان و صنعتگران کشور در اغلب 
رشته های مهندسی ،کمبود  کتب  و نشریات  می باشد که در 
مقایسه با نیاز روزافزون جامعه صنعتی کشورعزیزمان ایران به 
خصوص ،صنعت پیچیده و متنوع ساختمان ناچیز بوده است .      
      از این رو به لطف و عنایت پروردگار با توجه به اهمیت 
بازرس��ی جوش و نقش شخص بازرس در حفظ سرمایه های 
مل��ی و جلوگیری از تلفات جانی ، مالی و صرف هزینه های 
س��نگین ناشی از تعمیرات و بازس��ازیهای این صنعت بر آن 
شدیم که در جهت نیل به اهداف علمی  و حرفه ای مذکور، 
بر اس��اس اطالعات و تجارب موفق ، ام��ّا اندک ، در زمینه 
ج��وش و آزمونهای غیرمخرب به خصوص برای مهندس��ان 
عم��ران ، مکانی��ک و برق نس��بت ب��ه معرفی مش��خصات 
بازرس��ان جوش وحتي االمکان نی��ز آشنایي مختصر با یکي 
از آزمونه��اي غیرمخرب در هر شماره از این نش��ریه  وشرح 
مختص��ری از آن گامی هر چن��د کوچک در جهت آشنایی و 
گس��ترش صحیح آن در نظام مهندسي س��اختمان براساس 
آیی��ن نامه جوشکاری س��اختمانی ایران )نش��ریه   228(  و 

آیی��ن نام��ه  جوش��کاری آمری��کا بپردازی��م.

تکنولوژی بازرسی جوش در ساختمان
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کیفیت نیس��ت ،اما نقش مهمی را در موفقیت برنامه های کنترل کیفیت جوش 
بر عهده دارد .

در حقیق��ت ، افراد متع��ددی در کیفیت یک محصول جوش��کاری شده  دخیل 
هس��تند . بنابراین یکی از تخصصهای بازرس جوش بررس��ی دیداری بر نحوه 

ساخت می باشد که مراحل آن باید به نحو شایسته انجام دهد.  
 بازرس جوش باید نسبت به مباحث و نشریات ،  در جهت موثرتر شدن کاراشراف 
داشته باشد .زیراکه در به کارگیری بیشتر وقایع جوش کارآمد است .  در نتیجه 
طرح این مبحث به طور ویژه  بر مبنای اطالعات پایه مورد نیاز برای یک بازرس 
جوش است .بنابراین هر  بازرس جوش به تنهایی در یک شرکت خاص ، از کلیه 
این اطالعات در تمام بخش��های بازرسی استفاده می کند . انتخاب موضوع این 
مباحث  بر مبنای اطالعات عمومی یک بازرس جوش صورت پذیرفته است .   

نکته مهم این اس��ت که بازرسی جوش تکمیل شده به تنهایی در بردارنده یک 
بازرسی موثر نمی باشد .

بخش چهارم اس��تاندارد آیین نامه جوشکاری آمریکامربوط به کنترل کیفیت  و 
عملکردهای مختلف بازرسان جوش می باشد در یک برنامه کنترل کیفیت موفق 
، شروع کار بازرسی جوش باید قبل از اجرای اولین قوس جوشکاری انجام شود 
.بنابرای��ن بازرس باید اشکال مختلف فرآیند س��اخت  را بداند  .بازرس ، قبل از 
جوشکاری ، نقش��ه ها و اس��تانداردها را به منظور دستیابی به اطالعاتی از قبیل 
شکل هندسی قطعات ، ملزومات کیفی مورد نیاز و میزان بازرسی را مورد مطالعه 
قرار می دهد . این بررسی ها همچنین آشکار کننده  الزامات ویژه در طول فرایند 
ساخت خواهد شد  .  وقتی عملیات جوشکاری شروع شد ، بازرس جوش مراحل 
مختلف فرآیند را به منظور اطمینان ازصحت  عملکرد مراحل ، بررسی و ارزیابی 
می کند . در صورتیکه تمام این مراحل به درستی انجام شده باشند ، پس از آن ، 
نتایج بازرسی نهایی نیز رضایت بخش خواهد بود .  حداقل اطالعات الزم برای 
موفقیت در آزمون بازرسی جوش تایید صالحیت شده مطابق با استاندارد انجمن 

جوشکاری آمریکا ، در ده فصل لیست شده که به شرح زیر است:

فصل اول : بازرسی جوش و تایید صالحیت
فصل دوم :نحوه بکاربستن ایمنی برای بازرسان جوش

فصل سوم :اتصال فلزات و فراییندهای برشکاری
فصل چهارم :هندسه اتصال جوش و نشانگرهای جوشکاری

فصل پنجم : اسناد و مدارک مورد نیاز در بازرسی جوش و صالحیت
فصل ششم : خواص فلزات و آزمون مخرب

فصل هفتم : سیستمهای اندازه گیری متریک در بازرسی جوش
فصل هشتم : متالورژی جوش برای بازرسی جوش

فصل نهم : جوش و ناپیوستگیهای  فلز پایه
فصل دهم : بازرسی جوش ، سایر آزمونهای غیر مخرب و نشانگرها

عالوه بر فصول ارئه شده ، منابع دیگری به شرح زیر مورد نیاز می باشد :
  کدهای انتخابی بازرسی جوش

راهنمای نحوه  اندازه گیری متریک در صنعت جوشکاری
استاندارد عالئم و نشانه ها در جوشکاری ، لحیم کاری  و آزمونهای غیر مخرب

استاندارد واژه ها و اصطالحات جوشکاری
راهنمای بازرسی غیر مخرب جوش

راهنمای بازرسی چشمی جوش
ایمنی در جوشکاری ، برشکاری و فرایندهای وابسته

استاندارد آیین نامه جوشکاری آمریکا برای تایید صالحیت بازرسان
بازرس جوش كیست 

قب��ل از پرداختن به مبحث موضوعات فنی ، اجازه دهید در مورد مس��ئولیتهای 
جدانش��دی بازرس جوش که ب��ه دنبال این شغل قرار می گی��رد مطالبی بیان 
شود . بازرس جوش شخصی دارای مس��ئولیت ، درگیر در تصمیمگیری نسبت 
به تعیین کیفیت جوش ، مطابق با کد یا اس��تاندارد مسئول می باشد . در اجرای 

امور مربوط به بازرسی ، بازرسان جوش با توجه به جایی که آن را سرپرستی می 
کنند ، ممکن است در شرایط  و موقعیت های مختلفی ، فعالیت کنند . بنابراین  
تحصصهای مورد نیاز در خصوص مشاغل ویژه برای بازرس و مقتضی با اجزا ء و 
سازه ها  وجود دارد .نیروی کار بازرس ممکن است شامل متخصصان آزمونهای 
غیر مخرب ، مخرب  ،  بازرسان کد  ،  بازرسان نظامی و دولتی ، بازرسان کارفرما 
، بازرسان درون سازمانی و غیره باشند . این افراد ممکن است گاهی اوقات خود 
را بازرس جوش تلقی کنند ، زیرا بازرس جوش به عنوان بخشی از مسئولیتهای 

شغلی آنها به حساب می آید .
عملکرد بازرسان جوش را می توان به سه گروه کلی دسته بندی کرد :

ناظر
متخصص

ترکیب ناظر   –  متخصص
ناظر را می توان ، به شخص یا اشخاصی نس��بت داد  که دامنه مهارتیش��ان در 
حدی اس��ت که دارای توانمندی مختلفی درا مورد بازرس��ی هستند، در حالیکه 
متخصص ، فردی اس��ت که وظیفه ویژه ای را در فرآیند بازرس��ی بر عهده دارد 
. متخص��ص ممکن اس��ت زیر نظر ی��ک ناظر و یا مس��تقل از وی عمل کند . 
متخصص آزمون غیر مخرب نمونه ای از این مقوله دس��ته بندی بازرس��ان می 
باشد .این افراد ، در فرایند بازرسی جوش مسئولیتهای محدودی بر عهده دارند . 
گاهی اوقات بازرسان ، هم به عنوان ناظر و هم به عنوان متخصص ، انجام وظیفه 
می کنند . چنین افرادی ممکن است هم مسئول کنترل کیفیت جوش در مراحل 
مختلف ساخت و هم مسئول انجام آزمونهای غیر مخرب باشند . برای تاکید بر تفاوت 
در ملزومات شغلی بازرسان جوش در صنایع مختلف، به ذکر چند مثال می پردازیم .
بازرس��ی جوش در ساخت س��اختمانها ، پلها ، صنایع نیروگاهی ، مخازن تحت 
فشار، خطوط لوله و صنایع کاربرد داشته و در صنایع حمل و نقل ، صنایع دفاعی ، 
تضمین کیفیت جوش در هواپیماسازی و فضا پیماها ، کشتی سازی ، خودروسازی 
، تجهیزات راه آهن ، از اهمیت خاصی برخوردار است . در نتیجه ، تولید کاالها 
غالب��ا« به ملزوم��ات کیفی جوش ، نیازمند بوده و با توج��ه به تفاوتهایی که در 
صنایع مذکور وجود دارد ، به انواع و درجات مختلفی از بازرس��ی نیاز می باشد.

خصوصیات كیفی مهم بازرس جوش
شخصی که بازرسی جوش انجام می دهد ، باید از ویژگیهایی برخوردار باشد که 
مستلزم عملکرد موثر اوباشد . اولین و احتمااًلمهمترین ویژگی ، برخورد حرفه ای 

بازرس است که عاملی کلیدی در موفقیت وی به حساب می آید .
برخورد حرفه ای بازرس عبارت است از ، میزان احترام و همکاری که او در حین 
انجام بازرس��ی از دیگران دریافت می کند . توانایی بازرس برای تصمیم گیری 
بر اس��اس واقعیتها را می توان در این مقوله قرار داد بطوریکه بازرسی ها صادق 
، منصفانه ، محکم و اس��توار باشند . اگ��ر تصمیمات گرفته شده ، غیر منصفانه 
بوده و یا غرض ورزی و مغایرتی مش��اهده شود ، تاثیربس��زائی بر اعتبار بازرس 

خواهد داشت . 
بازرس جوش ، باید بطور کامل با مقتضیات شغلی آشنا باشد تا تصمیمات گرفته 
شده نه خیلی س��خت گیرانه و نه خیلی سس��ت و نا اس��توار باشند . تصمیمات 
ب��ازرس ، بای��د بر مبنای حقایق باشد  . باید  شرای��ط جوش و محدوده پذیرش 
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مشخص شده به عنوان عوامل تعیین کننده مد نظر قرار گیرند .
بازرس��ان گاهی اوقات ممکن است توسط پرس��نل دیگر ، مخصوصا وقتی که 
وظای��ف جدیدی به آنها محول شده ، مورد آزمایش ق��رار گیرند . در این موارد 
،برخورد حرفه ای بازرس به موفقیت شغلی وی کمک قابل توجهی خواهد کرد .
ب��ازرس ج��وش  بای��د در شرای��ط فیزیک��ی مناس��بی ق��رار داشته باش��د . از 
آنجاییکه اصول کار ، مس��تلزم بازرس��ی چش��می اس��ت ، بازرس جوش باید از 
 بینای��ی خوبی ، چه بصورت طبیعی و چه با اس��تفاده از عین��ک برخوردار باشد 
)بینایی اصالح شده (. مطابق استاندارد انجمن جوشکاری آمریکا ، برای تایید صالحیت 
بازرسان جوش ، گذراندن موفقیت آزمون چشم با و یا بدون استفاده از لنزهای طبی 
ضروری است . آزمون چشم شامل آزمایش دید نزدیک و آزمون رنگ  می باشد.
اهمی��ت شرایط فیزیک��ی مطلوب بازرس ، از این بابت اس��ت  که گاهی اوقات 
جوشها می توانند روی س��ازه های خیلی بزرگ اج��را شوند و بازرس باید برای 
ارزیاب��ی های خود ب��ه آن مناطق برود . بنابراین بازرس باید بتواند به هر محلی 
که جوشکار رفته برود و عملیات بازرس��ی را انجام دهد . این بدین معنا نیس��ت 
که ب��ازرس الزامات ایمنی و بهداشت محیط کار را برای انجام وظایف خود زیر 

پا بگذارد .
گاهی اوقات اگرامکان عملیات بازرس��ی ، بالفاصله پس از تکمیل جوش انجام 
نش��ود ، انجام آن در زمانهای بعدی ب��ا خطراتی مواجه خواهد شد ، زیرا ممکن 
اس��ت وسایلی که به منظور دسترسی جوشکاران به محل اجرای جوش در نظر 
گرفته شده ، از محل دور شده و عملیات بازرسی غیر ممکن و یا خطرناک شود .
 بازرس جوش ،باید  توانایی درک و به کارگیری اسناد و مدارک مختلف را داشته 
و مشخصات فنی جوش را توصیف می کند . این مدارک شامل نقشه ها ، کدها 
، اس��تانداردها و دس��تورالعلها می باشند . مدارک ، اطالعاتی  در رابطه با اینکه 
چگونه ، کی و کجا جوشکاری و بازرس��ی های بعد از آن انجام شوند ، را فراهم 
می کند . بنابراین قوانین و راهنمایی های الزم برای انجام عملیات بازرس��ی ، 
در ای��ن مدارک وجود خواهد داشت. ضمنا« ، این مدارک ملزومات کیفیت قابل 
قبول را مطرح می سازند بطوریکه بازرس جوش می تواند در مورد کیفیت جوش 
اضحارنظر کند . بررس��ی این اس��ناد و مدارک قبل از ش��روع هر کاری اهمیت 

زیادی دارد زیرا بازرس باید از الزامات شغلی خود آگاه باشد .
انجام این بررس��ی ها قبل ازشروع کار می تواند به روشن شدن ایس��تگاه های 
توقف در بازرسی ها ، الزامات تایید صالحیت جوشکار ، مراحل خاص تولید و یا 
نقص های موجود در طراحی ، مانند در دسترس نبودن جوش در هنگام ساخت 
، منجر شود . با اینکه بازرس��ان جوش  ، باید در این بررس��ی ها بس��یار دقیق و 
مس��ئول باشند ، اما این بدان معنا نیس��ت که بازرس باید تمام این الزامات را به 
ذهن بسپارد . این مدارک باید به صورت یک مرجع ، در هر مرحله ای از فرایند 
تولید ، در دس��ترس باشند . به طور معمول ممکن اس��ت دیگ��ران از آنها برای 
کسب اطالعات بیشتر و تفسیر بعضی مسائل مربوط به جوشکاری ، سوال کنند.
اغلب افرادی که با بازرس��ی جوش سر و کار دارند ، نسبت به اهمیت تجربه در 
عملیات بازرس��ی ، اتفاق نظر دارند . در واقع ،جزوات و کالسهای آموزشی نمی 
توانند هر آنچه را که برای انجام یک بازرس��ی موثر الزم اس��ت فراهم نمایند ، 
بنابرای��ن تجرب��ه به بازرس کمک خواهد کرد که فردی الی��ق و کارآمد بوده و 
روشه��ای بهتر فکر کردن و کارکردن را در وی بهبود می بخش��د . در ضمن ، 

تجربه به بازرس کمک می کند که دیدگاه وی نسبت به کار بهبود پیدا کند .
تجارب بدست آمده از طریق کار با کدها و استانداردهای مختلف ، درک بازرس 
را نسبت به الزامات جوشکاری افزایش داده و بطورکلی ، بازده شغلی را باال می 
برد . به عنوان تاکید بر لزوم تجربه برای بازرس ، می توان اینگونه بیان کرد که 
ب��ه طور معمول  دیده م��ی شود که یک بازرس مبتدی برای انجام کار ، با یک 

بازرس با تجربه همراه است.
بنابرای��ن در برنامه های تایید صالحیت بازرس��ان ج��وش ، برخورداری از یک 

حداقل تجربه کاری ، الزم وضروری می باشد . 
یکی دیگ��ر از ویژگیهای بازرس جوش ، برخورداری از دانش کافی نس��بت به 
جوش��کاری و فرآیندهای مختلف آن می باش��د . به همین دلیل گاهی اوقات ، 

بازرسان جوش ، از بین جوشکارهای باسابقه انتخاب می شوند . با داشتن دانش 
اولیه جوشکاری ، بازرس به طور موثر برای درک مشکالت خاصی که جوشکار 
ب��ا آن رو به رو می ش��ود ، آماده خواهد بود . این موضوع ، به کس��ب احترام و 
همکاری بیش��تر از س��وی جوشکارها کمک خواهد کرد . در ضمن ، این آگاهی 
برای پیش بینی نوع ناپیوستگی احتمالی در یک شرایط خاص به بازرس جوش 
کمک خواهد کرد . بنابراین بازرس جوش می تواند با کنترل پارامترهای موثر ، 

از ایجاد آن مشکل جلوگیری کند .
تجربه بازرس در چندین فرآیند جوشکاری ، بطوریکه وی با ویژگی ها ، مزایا و 
محدودیتهای هر روش آشنا باشد ، می تواند به شناس��ایی مشکالت قبل از رخ 

دادن  آنها کمک کند.
بدیهی است که آگاهی نسبت به روشهای مختلف آزمون مخرب و غیر مخرب 
نیز برای بازرس ، بسیار مفید می باشد ، اگر چه ممکن است لزوما« این آزمونها 
را انجام ندهد اما مکررا« شاهد اجرای این آزمونها و یا بررسی نتایج آنها خواهد 
ب��ود . برای ب��ازرس  ، مطلع بودن از روشهای دیگ��ری که می توانند به عنوان 
مکمل روش بازرس��ی چش��می به کار روند ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
قابلیت آموزش پذیر بودن برای حرفه بازرسی جوش ، امری است اجتناب ناپذیر 
، و اغلب ، فرد بر مبنای این ویژگی برای سمت بازرس جوش انتخاب می شود 
. در واقع بازرس��ان زمانیکه در زمینه های مختلف آموزش می بینند ، می توانند 

وظایفشان را به نحو احسن انجام دهند .
ویژگی آخر که نبای��د نادیده گرفته شود ، توانایی بازرس در تکمیل و نگهداری 
گزارشها و س��وابق بازرسی است ، بطوریکه گزارشهای تهیه شده توسط بازرس 
ب��رای کلیه افراد آشنا به کار ، قابل فهم باشد . گزارشهایی که فقط خود بازرس 
جوش از آنها س��ر در می آورد ، در زمان غیبت وی بال اس��تفاده باقی می مانند ، 
بنابراین نظم و ترتیب و پاکیزگی نیز در تهیه گزارشها از اهمیت باالیی برخوردار 

است .
ب��ازرس ، باید به این گزارشها به عنوان م��دارک دائمی خود نگاه کند . در واقع 
زمانیکه گزارشها تهیه می شوند باید شامل اطالعات الزم در مورد چگونگی انجام 
بازرسی باشند بطوریکه در صورت نیاز ، امکان تکرار بازرسی توسط شخص دیگر 

میسر و همان نتایج تکرار شوند .
قوانین خاصی در مورد تهیه گزارشهای بازرس��ی وجود دارد . اول اینکه گزارشها 
بای��د با خ��ودکار نوشته و یا تایپ شون��د . این روزها)در عص��ر کامپیوتر(، تایپ 
کردن کامپیوتری گزارشهای بازرسی ، یکی از روشهای موثر در تهیه گزارشهای 
خوانا بوده و امکان دسترس��ی به آنها در هنگام لزوم به آس��انی میسر می باشد. 
اگر اشتباهی در گزارشهای دس��ت نویس وجود داشته باشد می توان خطی دور 
آن کش��یده و اصالح شود ) اشتباه نباید به ط��ور کامل پاک شود . ( . این اقدام 
اصالح��ی ، باید امضا و تاریخ گذاری شود . این موضوع در مورد گزارشهایی که 

تایپ کامپیوتری می شوند نیز صادق است .
گزارشه��ا باید حاوی اطالعات کاملی از قبیل نوع کار ، محل انجام بازرس��ی و 
اطالعات فنی مربوط به آزمون باشند . اس��تفاده از تصاویر می تواند به تش��ریح 
بهتر نتایج بازرسی کمک کند . در نهایت گزارش تکمیل شده باید توسط بازرس 

امضا و تاریخ گذاری شود .

ویژگی های اخالقی الزم بازرس جوش
پی��ش از این ، به برخی از خصوصیات بازرس ج��وش اشاره شد . عالوه بر این 
م��وارد ، بازرس باید بنا به موقعیت شغل��ی خود از ویژگی های اخالقی ویژه ای 
برخوردار باشد . در واقع اخالقیات به طور ساده شرح می دهند که چه چیزهایی 

به عنوان معرفت عمومی و صداقت در نظر گرفته می شوند .
با توجه به اهمیت بازرس��ی جوش ، بازرس��ان می توانند در هنگام انجام کار با 
صداقت و درستی کامل عمل کنند . چنانچه تصمیمگیری ها به دلیل ارتباطات 
بازرس��ان با افراد متقلب و س��ودجو و یا پیشنهادات مالی ، مغرضانه باشند ، پایه 
صداقت و راس��تی زیر پا گذاشته شده اس��ت . بنابراین تصمیمات بازرسان باید 
کام��ال« بر مبنای حقایق موجود و ب��دور از غرض ورزی باشند . موقعیت شغلی 
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بازرس جوش به گونه ای است که مسئولیتهای خاصی نسبت به عموم ایجاد می 
کند . مثال« قطعه یا سازه ای که توسط دیگران استفاده خواهد شد و در صورت 
وجود نقص ، احتمال آس��یب رس��یدن به دیگران وجود دارد . حتی در صورتیکه 
بنا به دالیلی ، بازرس از کش��ف نقایص موجود نات��وان باشد ، وظیفه دارد تمام 

شرایطی را که احتمال آن می رود به خطر منجر شوند ، گزارش کند .
بازرسان فقط مجاز به انجام کارهایی هستند که برای آنها آموزش دیده و تایید 
صالحیت شده اند . این موضوع سبب کاهش اشتباه در قضاوتهای صورت گرفته 
خواهد شد . مقتضیات اخالقی مربوط به کار بازرس ، مسئولیتهای خاصی را به 

دنبال خواهد داشت .
بازرس جوشی که فرق بین رفتار اخالقی و غیر اخالقی را می داند ، در انجام کار 
با مشکالت کمی رو به رو خواهد شد ، همچنین نظر همگان را نیز به خود جلب 
خواهد کرد . بسیاری از بازرسان باید در محیطی قضاوت کنند که تصمیماتشان 
تاثی��ر مال��ی زیادی برای گروه ه��ا و یا افراد خاصی ، خواه��د داشت . در چنین 
شرایطی ممکن اس��ت بازرس جوش بعضی از مسائل را نادیده گرفته و تصمیم 
خود را در جهت کسب سود مالی تغییر دهد . بازرس باید این مسائل متقلبانه را 

شناسائی کرده و بر تمام تصمیمات گرفته شده ، محکم و استوار بایستد.

بازرس جوش ، شخص ارتباط دهنده
یک��ی از مهمترین جنبه های کار بازرس جوش ، برقراری ارتباط اس��ت . انجام 
بازرسی های روزمره ، به برقراری ارتباط موثر میان افرادی که با فرایند ساخت 
سر و کار دارند ، نیازمند می باشد . آنچه از این موضوع بر می آید این است که 
برقراری ارتباط نباید به صورت یکطرفه باشد . بازرس باید قادر باشد  نظرات خود 
را به دیگران بازگو کرده ، آماده شنیدن نظرات آنها باشد . برای بازدهی باالتر ، 
این ارتباط باید بصورت یک حلقه پیوسته باشد ، بطوریکه طرفین ، فرصت بیان 

نظراتشان را داشته باشند .
این مس��اله که شخصی تصور کند نظراتش همیش��ه نافذ و بی نقص اس��ت ، 
تصوری اشتباه می باشد ، بنابراین بازرسان باید پذیرای نظرات دیگران نیز باشند 

. اغلب ، بهترین بازرس کسی است که شنونده خوبی باشد .
بازرس جوش با افراد مختلفی در مراحل مختلف تولید در ارتباط است ، بنابراین 
وقت��ی بازرس جوش به عنوان نقط��ه مرکزی این شبکه ارتباطی عمل می کند 
، شرایط ویژه ای ایجاد خواهد شد . اشخاصی که بازرس با آنها س��ر و کار دارد 
عبارتند از : جوشکارها ، مهندس��ان جوش ، سرپرس��تان بازرس��ی ، سرکارگران 
جوشکاری ، مهندسان سازه ، طراحان و سرپرستان تولید . نحوه عملکرد بازرسان 
جوش در هر شرکتی مطابق با چارت سازمانی آن شرکت می باشد .در این میان ، 
ارتباط بین بازرس و جوشکار برای رسیدن به کیفیت  ، از اهمیت خاصی برخوردار 
است .در صورت برقرار بودن یک ارتباط منطقی ، هر دو طرف قادر خواهند بود 
کار را باکیفیت مطلوب تری انجام دهند . جوشکارها می تواند در مورد مشکالتی 
ک��ه با آنها رو ب��ه رو می شوند با بازرس به بحث پرداخته و یا در مورد ملزومات 
کیفی از وی س��وال کنند . به عنوان مثال ، فرض کنید از جوشکار خواسته شده 
اتصالی را با فاصله ریشه خیلی کم جوشکاری کند بطوریکه امکان نفوذ مناسب 
میسر نیست . در چنین شرایطی ، در صورت وجود ارتباط مناسب ، جوشکار می 

تواند برای حل این مشکل با بازرس جوش مشورت کند . 
وقت��ی ارتباط موثری میان بازرس و جوشکار ایجاد شود ، بازرس جوش فرصت 
پاسخگویی به جوشکارها را پیدا کرده و می تواند با انجام برخی اقدامات اصالحی 
، از بروز مشکالت بیشتر جلوگیری کند . این رابطه در صورتیکه بازرس تجربه 
انج��ام جوش��کاری داشته باشد ، بهبود می یابد ، زی��را در این شرایط ، جوشکار 

اعتماد و اعتقاد بیشتری به تصمیم گیری بازرس خواهد داشت .
مهندس��ان جوش ، پرسنل بازرس را چشمان سایت کارگاه دانسته ، آنها را تکیه 
گاه خود می دانند ، زیرا بازرس��ان می توانند مش��کالت مربوط به مسائل فنی را 
کش��ف کرده و صحت دستورالعمل را تایید کنند . در نقطه مقابل ، بازرسان می 
توانن��د در مورد جنبه های مختلف دس��تورالعملها ، از مهندس��ان جوش کمک 
بگیرند . اغلب اوقات ، اگر دستورالعمل جوشکاری نتایج معتبری را به بار نیاورد 

، بازرس جوش ، اولین کس��ی اس��ت که مشکل را تشخیص داده و به مهندس 
جوش اطالع می دهد . سپس تصمیماتی جهت کاهش و یا رفع مشکالت بوجود 

آمده اخذ خواهد شد .
بازرس جوش اغلب زیر نظر  سرپرس��ت ، کار می کند . سرپرس��ت ، موظف به 
کنترل صالحیتهای بازرس جوش در جهت انجام کار بوده ، جوابگوی س��واالت 
بازرسان است و در مورد تفسیر الزامات کیفی به آنها کمک می کند .گاهی اوقات 
بازرس جوش ، به جای ارتباط مستقیم با جوشکارها ، با سرپرست آنها ارتباط دارد 
. بازرس جوش ، با مهندس��ان طراح به منظور کسب اطالعات در مورد الزامات 
جوش نیز ارتباط خواهد داشت . در حین س��اخت ، گاهی مش��کالتی بوجود می 
آید که تنها توس��ط طراح س��ازه قابل حل است . همچنین سواالتی که در مورد 
نقشه ها و یا عالئم جوشکاری ایجاد می شود باید توسط طراح پاسخ داده شود .
س��رانجام ، بازرس جوش باید برای انجام برنامه ریزی های کاری ، مخصوصا« 
زمانیکه جوشهای مردود شده ، برنامه ریزی تولید را تغییر می دهند ، مذاکراتی با 
پرسنل تولید داشته باشد . مطلع نگاه داشتن پرسنل خط تولید از وضعیت بازرسی 
، از اهمیت خاصی برخوردار است و باید به گونه ای باشد که برنامه ریزی تولید 
با اختالل مواجه نشود . همانطور که اشاره شد ، بازرسان جوش ، بسته به شرایط 
کاری ویژه خود ، ممکن اس��ت با تمام مواردی که قبال« اشاره شد ، س��ر و کار 

نداشته باشند .
اعتقاد به این موضوع که در صورت برقراری ارتباط ، تمام افراد از آن سود خواهند 
برد ، بسیار حایز اهمیت بوده و تحت این شرایط ، اتفاقات غیر منتظره و ناگهانی 

در هنگام تولید رخ نخواهد داد .
منظ��ور از ارتباط ، فقط صحبت کردن نیس��ت ، بلک��ه روشهای مختلفی برای 
برقراری یک ارتباط موثر میان افراد وجود دارد . این روشها شامل صحبت کردن 

، نوشتن ، رسم کردن ، اشاره کردن و یا استفاده از عکسها و تصاویر می باشد.

كلید واژه ها و تعاریف 
API: موسس��ه نفت آمریکا

API  1104: اس��تاندارد جوشکاری خطوط لوله جهت انتقال مواد نفتی
 از شه��ری ب��ه شه��ر دیگ��ر 

ASME: انجمن مهندس��ین مکانیک آمریکا
ASNT : انجم��ن آزم��ون غی��ر مخ��رب آمری��کا

AWS : انجم��ن جوش��کاری آمری��کا
AWS A3.0 : اس��تاندارد واژه ها واصطالحات جوشکاری

AWS  B5.11 : اس��تاندارد تایید صالحیت مفس��رین رادیوگرافی
AWS  D1.1 : کد س��اخت س��ازه های فوالدی جوشکاری شده 

AWS  D1.5 : اس��تاندارد س��اخت پل های فلزی جوشکاری شده 
AWS  D15.1 : اس��نارد جوشکاری راه آهن و لوکوموتیو

CAWI : کم��ک ب��ازرس تایی��د ش��ده ج��وش
CWI : ب��ازرس تایی��د ش��ده ج��وش

KASH : ویژگیه��ای ی��ک ب��ازرس خ��وب
NDT-NDE : آزمونه��ای غی��ر مخ��رب

NDI : بازرس��ی های غیر مخرب
QC1 : استاندارد انجمن جوش آمریکا جهت تایید صالحیت بازرسان جوش

SCWI : ب��ازرس ارش��د ج��وش
SNT-TC-1A : راهنمای تایید صالحیت پرس��نل آزمونهای غیر مخرب 

که توس��ط انجمن آزمون غیر مخرب آمریکا تهیه شده اس��ت.
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1- وج��ود لک��ه قوس بر روي فلز پایه به خاطر برخورد الکترود که موج��ب تضعیف فلز پایه و ایجاد ترک احتمالي گرم شده 
اس��ت.    2- اس��تفاده از انبر غیر اس��تاندار   3- وجود چاله انتهایي در خط جوش و احتمال وجود ترک و همچنین پا شش 
اطراف آن    4- عدم امتزاج کامل فلز جوش با فلز پایه   5- وجود س��وراخ در خطوط جوش و فلز پایه   6- وجود س��وراخ 
در خط��وط ج��وش و فل��ز پایه   7- بعد و اندازه زیاد خط��وط جوش که موجب تضعف پروفیل شده اس��ت   8- پارگي خط 
جوش در اثر ضربه  9- اتصال نادرس��ت وجوش نا مناس��ب در بادبند   10- واژگوني پروفیل دوبل در اثر وزش باد به دلیل 
عدم مهار س��تونها   11- واژگوني پروفیل دوبل در اثر وزش باد به دلیل عدم مهار س��تونها و کیفیت باالي جوش گوشه در 
اتصال پروفیل دوبل به س��خت کننده ها که منتج به کنده شدن بلت ها و کف س��تون شده اس��ت  12-  وجود لوچه گي در 
خ��ط ج��وش و عدم ذوب ورق تقویت با پروفیل IPE   13- خم کردن ورقهاي س��خت کننده پاي س��تون به دلیل اجراي 
نادرس��ت براي جاي دادن آرماتور دیوار برشي  14- بریده شدن ورق س��خت کننده پاي س��تون به خاظر جاي دادن بلتها 
15-  نص��ب برشگیره��ا با اندازه ها و طرحهاي متفاوت    16- وجود ترک گ��رم در اثر جوشکاري بر روي پروفیل مرطوب
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به نظر شما این برج های آسمان خراش که در سرتا سر روسیه به سرعت سر بر می 
آورند تا کجا پیش می روند و شکل جماهیر شوروی در آینده چگونه خواهد شد ؟

به تازگی ن�ورمن فاس���تر )Norman Foster( طراح م�ش��هور ان�گلیس��ی ، 
عه�ده دار مس�ئولیتی ب�رای طراحی 4 الی 5 عدد از این برج های بومی که شکلی 
گوشه دار و نوک تیز دارند شده اس��ت . به همین جهت به روشنی واضح است که 
این شخص در س��اختن این نوع برج های زیس��ت محیطی یکی از مش��هورترین 

طراحان جهان است . 
اما س��والی که اینجا مطرح است اینست که ،  ایجاد ارتباط بین مراجعه کنندگان و 

شرایط جغرافیایی محل تا چه حد از اهمیت برخوردار است ؟
اما آنچه مس��لم اس��ت ، ما در آینده نزدیک با شنیدن این خبر ب�سیار هیجان زده 
 Russia ( « خ�واهیم شد: » در مسکو سازه ی عظیم دیگری با نام » برج روسیه
Tower (  س��اخته شده که یک برج زی�س��ت م�حیطی است  و طراح آن کسی 
جز نورمن فاستر نیست. « .  زمانی که این برج عظیم در سال 2012 تکمیل گردد 
، به بزرگترین برج اروپا با ارتفاعی بالغ بر 612,2 متر بدل گشته و پس از برج تایپه 
Taipei(101 101  ( و برج دبی )Burj Dubai ( سومین برج بلند دنیا خواهد 
بود. از قرار معلوم این تنها امتیاز این برج نیست ، چون Russia Tower در دنیا 

بلندترین ساختمانی خوهد بود که دارای سیستم تهویه طبیعی می باشد.
نظر به قریب الوقوع بودن هجوم و س��ر برآوردن این نوع آسمان خراشهای پاک و 
سبز در روسیه ، فکر میکنم سیستم تهویه طبیعی بطور حتم یکی از مهمترین ارکان 
اصلی و جذاب در طراحی برج روسیه باشد . این سازه شامل چندین  آپارتمان ، هتل 
، اداره و فضای آزاد اس��ت . برای بهره برداری از س��یکل انرژی ، سیستم با کنترل 

مصرف انرژی  درجه حرارت و آب گرم سراسر سازه را تأمین می کند . 
بعالوه یکسری باغ سبز خانگی در هسته مرکزی ساختمان بصورت متحرک وجود 
دارد که به سیستم تهویه طبیعی در بهتر شدن کیفیت هوای داخلی سازه کمک می 
کند و در کنار آن یک فضای سبز برای ساکنان ساختمان فراهم می کند تا باعث 

تغییر در روحیه و سرگرمی آنان شود . 
هرم نوک تیز Foster+Partner طوری س��اخته می شود که بتواند از حداکثر 
نوردهی و روشنایی روز اس��تفاده کرده ، ت��ا از این طریق برج قادر به کاهش دادن 
روشنایی الکتریکی و گرمای مورد نیاز در طول روز باشد. اگر همه چیز بر اس��اس 
نقش��ه پیش برود ، برج روس��یه پیش��گام معماری نوین در حوزه ساخت ابر آسمان 

خراش ها شده و باعث تقویت اقتصاد و قدرت اجتماعی مسکو می شود . 
ساخت این پروژه از سپتامبر 2007 آغاز شده و در سال 2012 تکمیل خواهد شد . 

برج روسی���ه 
 )Russia Tower(
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هتل سونگ جیانگ، تلفیق معم�اری با طبیعت

طراحی این بنا همچون آفرینش��ی دلنش��ین، معماری پویا را با طبیعت جاندار تلفیق کرده تا خیال 
پا به عرصه ی جهان واقع گذارد. طرح پیش��نهادی ارائه شده توسط شرکت اتکینز می باشد و آن 
را می توان زیر شاخه ای از سبک های ارگانیک و اکوتک نامید. طرح مذکور ترکیبی فوق العاده 
جذاب و ناگسستنی را با محیط پیرامون خود برقرار کرده، ساختمان و سایت آن با هم ادغام شده 
به گونه ای که س��اختمان با عناصر کاماًل مدرن خود با طبیعت پیرامون ترکیب و شکلی واحد به 
خود گرفته. طرح تا حد زیادی کامل و بی نقص ارائه شده است. هتل در منطقه ی سونگ جیانگ 

قرار گرفته که یکی از مناطق گردشگری مهم چین به شمار می رود.
یک��ی از ن��کات جالب و حائز اهمتی درباره ی این هتل محل قرار گیری آن در س��ایت می باشد. 
این مکان معدنی متروکه اس��ت که هتل نیز در همین قس��مت جا گ��ذاری شده. فرم کلی طرح 
 پیشنهادی از طرف شرکت اتکینز بسیار ارگانیک و در واقع همسو با طبیعت انتخاب شد »براساس 

نظریه ی ارگانیک همه فرم های طبیعی پویا)دینامیک( هستند. نیروها و فشارهایی که در ساختار یک حیوان دخیل هستند کشش ماهیچه ها و مفاصل هنگامی که 
موجود حرکت می کند طرح رشد و گسترش که در فرم گیاهان و صدف ها دیده می شود تصویری از یک شکل زنده است اگر یک کار هنری بخواهد بیان کننده باشد، 
باید به صورت ارگانیک ساخته شود، اجزاء آن نمی توانند به صورت بخش های مجزا باشند. بلکه آنها باید در یک سیستم پویا ، شکل پذیر در یکدیگر ادغام شده باشند. 
» بیان در معماری باید در حل کردن نیروهای فیزیکی که در یک کالبد ارگانیک عمل می کند، صورت گیرد« این گفته فرانک فرنس در طرح هتل سونگ جیانگ به 
عالی ترین شکل ممکن پدیدار گشته از طرفی فرم کلی بنا به طرزی دلنشین حال و هوای کارهای معمار فقید امریکایی فرانک لوید رایت را دارد. فرم قسمت اصلی 
مجموعه تا حدی شکل مدور و حلزونی شکل موزه گوگنهایم نیویورک را در ذهن تداعی می کند و آبشار مصنوعی به کار رفته در طرح همانند خانه ی آبشار اثر رایت 

زیبا و خاطره انگیز است.
با تماشای طرح اولیه هتل سونگ جیانگ این گفته رایت که: »هیچ خانه ای نباید روی تپه باشد. بلکه باید جزئی و بر آمده از طبیعت باشد، متعلق به آن باشد تا تپه و 

خانه بتوانند با هم زندگی کنند و خوشحالی هر یک به لحاظ وجود دیگری باشد« به طور کامل نمود پیدا می کند.
طرح هتل سونگ جیانگ با سبک اکوتک نیز ارتباطی مستقیم دارد. انرژی های مصرفی این مجموعه اکثراً از راه های طبیعی برآورده می شود که این مسئله در زمانی 

که جهان با بحران گرمایش کره زمین و عوامل مخرب زیست محیطی رو به روست بسیار حائز اهمیت می باشد. 

ساختار: 
آبش��ار مصنوع��ی ارائه شده در طرح شرکت اتکینز با آنکه از فلز و شیش��ه س��اخته ش��ده و قالبی مدرن دارد اما به طور قابل قبول ب��ا طبیعت همگون شده، جاده های 
ارتباطی قرار گرفته در سایت که دور تا دور هتل و دریاچه مصنوعی قرار دارند با به وجود آوردن مسیری تاکیدی سعی بر به نمایش گذاشتن فرم ساختمان هتل دارند. 
سیرکوالسیونی این چنین قصد دارد فرم بنا و مناظر اطراف را با جلوه ای هر چه بیشتر به معرض دیده عابرین قرار دهد که از حیث انتخاب نوعی برازنده و تحسین برانگیز 
برای این مکان به شمار می رود. پوشش بام ساختمان با چمن باعث زیبایی و ارتباط هر چه بیشتر این ساختمان با محیط اطراف خود شده آنچنان که بام ساختمان دیگر 
هویت اصلی خود را از دست داده و با زمین اطراف خود یکی شده و سبب گردیده تفکیک بنا و بستر طبیعی منطقه امری ناممکن به نظر رسد و این امر خود یکی از 

نکات قوت این پروژه محسوب می گردد و در نهایت، دریاچه مصنوعی مقابل هتل منظره ای زیبا و خیال انگیز را به وجود آورده که در نوع خود بی بدیل است.
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بس��یار شنیده ایم و شاید خود هم ب��ه مباهات و تبختر گفته 
ایم که » مهندسان شهرها را می سازند .« و هر بار به گفتن 
و شنی��دن این عب��ارت غروری را آزموده ای��م و فخری را به 
پیرامون خویش عرضه کرده ایم ، اما شاید همه این زمان ها 
نمی دانستیم که این مردمان هستند که برخاسته از نهادهای 
مدنی – فرهنگی خود و بر اس��اس ساختار تعامالت اجتماعی 
خوی��ش نظام شهرون��دی را پایه گذاری م��ی کنند و جامعه 
مهندس��ی تنها شکل دهنده س��اختمان ها و خیابان ها و در          

یک کالم کالبد شهرهاست و نه بیشتر . 
لرزان��دن و تکه تکه کردن صحت و س��قم این عبارت نه به 
معنای بی ارزش ساختن شأن و جایگاه حرفه مهندسی که به 
عقیده من تعریف کنن��ده جایگاه واقعی و منزلت حقیقی این 
حرفه است . چرا که هم مهندسین می باید از این توهم بیرون 

م�زدا نوب�ری
دبیر گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی
نایب رئیس انجمن صنفی مهندسان معمار خراسان 

عضو هیئت علمی دانشگاه 

ص��الح ك���ار كج��ا  و ...*

* ص��الح کار کج��ا و م��ن خ��راب کج��ا
    ببی��ن تف��اوت ره از کجاس��ت ت��ا به کجا
حافظ شیرازی
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باشند که راهبری مطلق شکل گیری شهرها با ایش��ان اس��ت و هم به 
عوض غوطه ور شدن در دامنه اوهام و نادانس��تگی ها ، بر ارزش مندی 
حرفه خویش آگاه شوند که چیزی جز همراهی و همگامی با نهاد مدنی 
ه��ر جامعه و مردمان آن نیس��ت . در واقع شکل دهی کالبدی هر شهر 
توسط مهندسین یعنی همراهی با خواسته ها و نیازهای مردمان آن شهر 
و تمنیات اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی ایشان و چه منزلتی بیش تر از 
این و چه جایگاهی رفیع تر از آنکه ظرفی برای زیستن شهروندان بسازیم . 
در اساس رابطه میان فضای کالبدی و معماری یک شهر با شهروندانش 
ب��ه مثابه رابط��ه ظرف و مظروف اس��ت که در درون خ��ود ویژگیها و 
چگونگی های ظریف و عمیقی دارد و این رابطه ظرف و مظروف حاکم 
بر این حوزه صورتی دو سویه و فرآیندی دارد ، بدین طریق که : از یک 
س��و نظام شهروندی و مراتب حاکم ب��ر آن ، در حکم مظروف صلب و 
مشخصی است که با تمام اقتدار شکل و کالبد ظرف خود را تعیین می 
کند و در واقع صورت معماری و شهرس��ازی هر شهر چندان        نمی 
تواند دور از خواسته ها و تمنیات شهروندان آن شکل بگیرد و جان یابد 
، و از سوی دیگر کالبد معماری و شهرسازی هر شهر که خود از ارکان 
تعریف هویت شهروندی است و به عنوان عامل شکل دهنده بر تعامالت 
اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی –مدنی مردمان آن شهر موثر می افتد 
به مثابه ظرفی می ماند که مظروف خویش را به هیبت و هیئت خود در   
می آورد و این چرخه تاثیر پذیری معماری یک شهر از رفتار شهروندانش 
، همزمان با تاثیرگذاری آن معماری بر معادالت اجتماعی مردمان ، پویا 

و فعال و در کشاکشی پی درپی به حرکت می افتد .
این موضوع مبحثی جدی در حوزه مبانی نظری معماری و شهرس��ازی 
اس��ت که پیشینه و اجزاء و گس��تره های متعددی دارد و در این فرصت 
تنه��ا به عنوان مدخلی برای طرح این پرس��ش مطرح می شود که این 
رابطه دو س��ویه میان شکل و کالبد شهرها با تمنیات و خواس��ته های 
شهروندان آن تا چه اندازه صحیح و سالم ، در حال انجام و گردش است؟  

و چرخ این چرخه به چه میزان روان و راحت می گردد ؟ 
صحت برقراری این رابطه در همیش��ه تاریخ معماری و شهرسازی و در 
تمام جهان مورد بحث و بررسی صاحب نظران بوده و هست ، اما اگر به 
طور مجمل در حوزه معماری امروز شهر مش��هد بر این پرسش متمرکز 
شویم چه نتایجی خواهیم یافت و چه پاسخ هایی نصیبمان خواهد شد ؟ 
براس��تی معماری و شهرسازی مش��هد امروز تا چه اندازه ظرف شایسته 
نیازمندی های شهروندان و زائران خود است و از سوی دیگر به عنوان 
یک پدیده فرهنگی بر رشد و ارتقاء کیفیت زندگی مردمانش تا چه اندازه 

توانایی اثربخشی دارد ؟
این پرسش بزرگی اس��ت که بررسی مفهوم معماری امروز مشهد را به 
عنوان ضرورتی جدی مش��خص می س��ازد و در ادامه ، پرسش بزرگ 
دیگری را مطرح می کند و آن اینکه اگر در این چرخه به هر نحو و به هر 
دلیل ، خللی رخ دهد کدام نهاد و چه مرجع حقوقی و قانونی مس��ئولیت 
رس��یدگی ب��ه این مهم را دارد ؟ و در این زمینه ت��ا چه میزان از توان و 

ظرفیت های خود بهره جسته است ؟ 
با مثالی بیش��تر به محتوای بحث این پرس��ش بپردازیم :  فرض کنیم 
خودرویی از چراغ قرمز عبور کند و البته این رفتار غیرقانونی او منجر به 
بروز هیچ تصادف و یا سانحه ای هم نگردد ، اما باز هم پلیس راهنمایی 
و رانندگ��ی به عنوان    مدعی العموم ، خ��ودروی خاطی را نه به خاطر 
خس��ارت زدن به یک خودروی خاص دیگر ، که حداقل به علت بر هم 
زدن نظ��م عمومی متخلف شناخت��ه و او را جریمه می کند ، چرا که او 
نقش مدعی العموم را در حوزه قوانین راهنمایی و رانندگی به عهده دارد .

و حاال پرس��ش اینجاست که مدعی العموم تضییع حقوق شهروندان در 
حوزه معماری و شهرسازی ما کیست ؟ 

اگر خاطره های شهروندان و حافظه تاریخی ایش��ان بخش��ی از تاریخ 
فرهنگی مردمان یک شهر محس��وب شود و در واقع به عنوان بخش��ی 
از حق��وق شهروندی ایش��ان شناخته گردد ، ب��ا آنانکه زیر تیغ های بی 
درایتی ، خاطرات فرهنگی شهروندی را نابود می کنند چه کسی مقابله 
خواهد کرد ؟ وقتی خیابان امام خمینی یا همان خیابان ارگ مش��هد که 
بار یکصد س��ال از حافظه تاریخی مردمان این شهر را به دوش دارد هر 
از چند متری مورد هجمه قرار بگیرد و هر س��اختمانی به هر شکلی در 
آن خلق الس��اعه بروید ، مدعی العموم از بین رفتن این حافظه تاریخی 

چه کسی است ؟
چگونه است که اگر در جایی به بخشی از سنگ های یک بنای تاریخی 
و ی��ا یک شیء تاریخی خس��ارتی وارد آید س��ازمان میراث فرهنگی با 
قوانین مش��خص و معین می تواند حدود ج��رم واقع شده را تعیین کند 
و ج��زای آن را نیز معلوم نماید ، اما مگ��ر »خانه ملک« در خیابان امام 
خمینی این شهر یک بنای تاریخی نیس��ت ؟ و مگر بنای تاریخی طبق 
کنوانسیون های متعدد جهانی حریم مشخصی ندارد که درست دیوار به 

دیوار آن یک جعبه آهنی از زمین بروید ؟
ما که »بلوار س��جادها« و »خیام ها« را در مشهد داریم و علیرغم همه 
ترافیک طاقت فرس��ا و در حال انفجارش باز هم به ترکاندن بیش تر از 
پیش آن دس��ت برده ایم و جوازهای چند و چند طبقه آنهم با معماری 
ه��ای فل��زی – که این روزه��ا اگر طرفدار آن نباشی ، نش��ان از عقب 
افتادگی توس��ت – صادر می کنیم . خب ، آن بانک بخت برگش��ته را 
هم این همه زمین و شهر که جوالنگاه جعبه های آهنی این روزهاست 
، گوشه ای می بخش��یدیم ، چرا خیابان امام خمینی و درس��ت چرا بیخ 

گوش »خانه ملک« ؟
مدع��ی العموم این حوزه کدام نهاد اس��ت و کجاس��ت ؟ مدعی العموم 
کجاست وقتی یکی از زیباترین و معنایی ترین محورهای شهری مشهد 
یعن��ی محور »خواجه ربیع – کوهس��نگی« با آن فصل ها و س��کانس 
بندی های ژرف اندیش��انه و عمیقش را به یکباره با میخ فلزی دیگری 
دو تک��ه و منهدم می کنیم ؟ به عنوان یک کارشناس در حوزه معماری 
و شهرسازی می گویم و یقین دارم که بسیاری از همکاران و بزرگواران 
این حوزه نیز با من هم عقیده اند که محور مذکور به لحاظ فصل بندی 
کارکردی اش یکی از جذاب ترین محورهای شهری این شهر بود ، بقعه 
خواجه ربیع از حوزه  گردشگری – زیارتی ، شهر را به سکانس »میدان 
شهداء« می رس��اند و در آن جا محور زیارت بارگاه امام هش��تم را پیش 
رویش می گشاید بعد »خیابان دانشگاه« کاراکتر فرهنگی و اندیشمندی 
چند دهه اخیر این شهر به »میدان تقی آباد« –  عذر می خواهم چهارراه 
تقی آباد !!! – می رسد که چهره ای اقتصادی از شهر را تعریف می کند 
و انتهای این محور همچنان زائر را با خود می خواند تا به یکی از ارکان  

گردشگری - تفرجگاهی  شهر برسیم .
به ناگاه در وسط این محور و نه در هیچ نقطه ای از نقاط عطف آن دست 
بکار س��اختن بزرگترین پارکینگ طبقاتی کش��ور می شویم ، باز هم با 
چراغ جادویی که از آن فقط غول های آهنی بیرون می آید . بلند مرتبه 
س��ازی را نفی نمی کنیم که در همین محور و در نقطه عطف »میدان 
تقی آباد« س��ال هاس��ت مجموعه تجاری درشت اندامی قرار گرفته و 
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نه تنها محور شهری را زایل نس��اخته بلک��ه به عنوان یکی از فرازهای 
پرسپکتیویته شهری رفتار می کند ، اما چندی است وقتی از پارک زیبای 
کوهسنگی به سمت شمال شهر مشهد در حرکتیم ، درختان سر به هم 
آورده این خیابان را که دیگر نمی بینیم و در فراز و فرود قصه این خیابان 
بلند در هنگامی به جا و به موقع نیز اتفاقی به اتفاق دیگر پیوند نمیخورد 
و تنها از همان ابتدا تمام خاطره شهروندی ما با میخ فوالدی محکم فرو 
رفته بر زمینی روبروست که ما را مفتخر می سازد که بلندترین پارکینگ 
طبقاتی کشور را در شهر خود داریم !! میخ فوالدی که هر تکه از هیبت 
نامتناس��بش را از جایی به عاریت گرفته است و کاش آنقدر زورمان می 
رس��ید که بر باالی این میخ بکوبیم تا هر چه بیش��تر ، اصال« تا انتهای 
آن گل میخ متخلخل اش در زمین فرو می شد و »خیابان دانشگاه« ما 
را دوب��اره به ما پس می داد ! ح��اال فرض کنیم همه خانه های اطراف 
این میخ ، که تحت اشراف این س��اختمان قرار گرفته اند به سبب آنکه 
خانه هایش��ان زیر سایه بلندترین پارکینگ طبقاتی کشور !!! قرار گرفته 
و می توانند ماشین هایشان را در »قله قاف« پارک کنند ، از خوشحالی 
در پوس��ت خود نگنجند و دم بر نیاورند ، اما مدعی العموم کجاس��ت و 

پاسخگو چه کسی است ؟ 
آیا خاطره های تاریخی ما از این شهر جزو حقوق شهروندی ما نیست و مرجع 
پیگیری این حقوق از دست رفته نباید یکی از همین سازمان های مرتبط 
با مهندسین و ساخت و ساز و یا میراث فرهنگی یا شهرسازی ما باشند ؟ 
و مهم تر اینکه بدانیم که این حقوق تنها مربوط به شهروندان و مجاوران 
حضرت رضا )ع( نیس��ت ، این شهر ، شهر تمامی جهان تش��یع است ، 
زائرین این شهر ، همه آنها که در شهر و دیار خود روز و شب دلشان می 
تپد تا چند روزی مسافر این عرصه مقدس باشند ، آنها که پاک و مصفا به 
روا شدن هر حاجتشان ، سفری به مشهد را نذر می کنند ، آنانکه در ختم 
مناجاتشان اشک در چشم دست به آسمان می برند تا صاحب این شهر 
چند روزی به زیارت و پابوسی طلبشان کند حقوق بی شماری دارند ، به 
راستی »خیابان امام رضا«و آن آشفته بازار مکاره ای که کالژ تمام اجزاء 
و عناصر تاریخ معماری های درجه چندم جهان است ، همان حق واقعی 
معماری برای زائری است که به مشهد می آید ؟ راستی اگر اینگونه میزبانی 
اش کنیم و او که دلس��وخته به زیارت آمده است لحظه ای در حضرت 
قدس��ی آستان امام هشتم ، شکایتی از ما بگشاید ، عقوبتمان چیست ؟ 
آیا این روزها خوب فکر کرده ایم و اعداد و ارقام برنامه ریزی شهری را 
در محاسبات و معادالت صحیح کنترل نموده ایم که حتما« مشکالت و 
عواملی که به کاهش زمان ماندگاری زائرین آقا امام رضا منجر شده اند 
تنها و تنها فقدان»تخت اقامتی« است و آنهم تخت اقامتی ستاره باران 
؟ که هر گوشه ای از پیرامون حرم رضوی را دس��ت بکار ساخت هتلی 

پر ستاره شده ایم ؟ 
زائران کم درآمد و کم بضاعت اما عاشق و دلباخته حضرت رضا را کجا 
میزبان��ی خواهیم کرد ؟ »پارک جنگلی طرق« و کمپ های تعبیه شده 
اش – که البته فرصتی ارزشمند است – برای این امر کافی است ؟ آیا 
پرداختن ما به طرح زائرس��راهای ارزان قیمت با همان سرعت و همت 
هتل های چند س��تاره برابر اس��ت ؟ آیا در قبال پاسخ گفتن به نیازها و 
معادالت اقتصادی این شهر ، بر س��ر هوی��ت و حافظه تاریخی آن هر 
چه آمد بادا باد ؟ که حتی بعید می دانم این ولع س��اختن مراکز تجاری 
چن��د هزار متری و هتل های چند هزار س��تاره ای در آینده ای نزدیک 

به رونق اقتصادی منجر شود که اگر معادالت و محاسبات برنامه ریزی 
شهری و کالبدی مان در این عرصه صحیح نباشد بزودی باید شاهد قفل 
اقتصادی و بازار انبوه بی مشتری آنها باشیم و سرمایه ای که تنها سنگ 
و آجر و فلز شده اس��ت . و هنوز نم��ی دانم مدعی العموم این حوزه چه 

مراجعی هستند و چه زمانی می باید دست بکار شوند ؟ 
وقتی محوطه س��ازی آرامگاه فردوس��ی بزرگ را با ن��ام فریبنده »باغ 
ایرانی« تنها تبدیل به باغچه هایی مس��تطیل شکل کردیم که در کنار 
همه آنچه از تاریخ باغ های ایرانی پیش رو داریم بیشتر شباهت پهلوان 
است به پنبه ، مدعی العموم از بین رفتن یکی از زیباترین طراحی های 

معاصر شهر ما که بود و کجاست ؟ 
مدعی العموم کجاست وقتی که امروز بی محابا همه ساختمان هایمان 
را ب��ا ورق های فل��زی نقاشی می کنیم ؟ اصال«      نمی خواهم منکر 
استفاده از تکنولوژی جدید باشم و حتما« در بسیاری نقاط و معماری های 
این شهر می شود از این ورق های فلزی مد روز اس��تفاده کرد اما دیگر 
دس��ت از سر خیابان ها و ساختمان هایی که در حافظه تاریخی ما ثبت   
شده اند و زائران هر ساله حضرت رضا خوب می شناسندشان ، برداریم .
در همین شهر مش��هد چند ماهی اس��ت که سر در مسجدی در یکی از 
خیاب��ان های مرکزی این شهر را هم به زیور ورق فلزی آراس��ته ایم ، 
در صندوق هیئت امناء آن مس��جد که در همیش��ه تاریخ ما مصارف و 
مراجع هزینه آن تعریف شده اس��ت . کدام نیت خیر اجازه به استفاده از 
پوشش فلزی بر س��ر در مس��جد را صادر نموده ؟ آیا اینگونه همشهری 
کاشیکاران مس��جد گوهرشادیم ؟ وای بر ما ! چه خردیم و چه خرابیم !
معماری و مصالح س��اختمانی تنها ابزاری شده اند در جهت تامین پاسخ 
ه��ای اقتصادی و باور کنیم که همان س��رمایه های��ی که امروز صرف 
س��اخت این جعبه های فلزی می کنیم در این متراژ های سرسام آور و 
ابعاد و تناسبات فارغ از نیاز ، به زودی توان بازدهی و بازگشت و تثبیت و 
ارزش افزایی خود را نیز نخواهند داشت . آیا راهروهای خالی از مشتری 

آن مرکز تجاری عظیمی که چندی پیش ساختیم را نمی بینیم ؟ 
به اینجا که رسیده ام و نوشتارم را که دوباره می خوانم شاید همه را اشتباه 
ک��رده ام ، شاید باید از همه عذرخواهی کن��م ، از همه آنهایی که ورق 
های نقره ای را هر کجا بر در و دیوارها می کوبند ، چه در »خیابان امام 
خمینی« ، چه در»خیابان امام رضا« و چه بر سر در مسجدی مظلوم که 
نام هر کدام از این ها را که می نویسم از هیبت بزرگی شان تنم می لرزد . 
همه آن چه را که نوشته ام پس می گیرم و از همه عذرخواهی می کنم ، 
از همه آنهایی که حتما« بیش تر از من می دانند و حتما«  باسلیقه تر از 
من هستند که این روزها آنقدر بازارشان پر رونق است ! اما تنها یک سوال 
برایم باقی است : این جا شهر عالم تشیع است ، وجود نورانی و مقدسی 
از فراز گنبدی طالیی هر لحظه ما را می نگرد که با معماری این شهر 
چه می کنیم ، آیا می توانیم روزی سربلند و سرفراز بگوییم آنچه ساخته 
ایم در شأن هم جواری و مجاورت آستان ثامن الحجج )ع( بوده است ؟

آی��ا همه آنچه را که فرس��وده می دانیم و فرو م��ی ریزیم و دوباره می 
س��ازیم در قامت و اندازه یکی از قطعات کوچک    کاشی های مس��جد 
گوهرش��اد می تواند عرض اندام کند ؟ و در نهایت حقوق شهروندانمان 
را و حق��وق زائران بارگاه رضوی را با معم��اری امروز ، اگر زایل کنیم ، 
ای��ن حق رفته بر گردن کیس��ت ؟ و خون این شه��ری که از هویت و 
تاریخ خویش    می میرد ، بر ذمه کیس��ت ؟ برای شایس��تگی س��اختن 
چهره شهری که از وجود امام معصوم هشتم جان می گیرد ، صالح کار 

کجاست و ما کجاییم...؟؟ 
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رشد و شکوفایی صنعت کش��ور در بخش س��ازه های کوچک  و بزرگ تنها در 
س��ایه ارتقاء سطح آگاهی دست اندرکاران صنعتی کشور از دانش فنی روز دنیا 
میسر بوده که بخش عمده ای از آن در قالب آیین نامه ها واستانداردهای مرجع 

ارائه شده است .
این آیین نامه ها ، همه ساله و یا چندسال یکبار با جمع آوری نتایج آزمایشها ، 
مشاهدات و تجربیات به دست آمده از پروژه های مختلف از طرف وزارت مسکن 
و شهرس��ازی مورد بازبینی قرار گرفته تا ضم��ن حفظ الزامات فنی و کیفی در 
ساخت سازه های ایمن ، از نظر اقتصادی نیز بهینه باشند . با گسترش روزافزون 
س��اختمانهای کوچک  و بزرگ ،  خصوصا« در بخش ساختمانهای مسکونی ، 
اداری و تجاری بلند مرتبه  و نیز تجربیات تاسف بار خسارات سنگین و جبران 
ناپذیر زلزله های اخیر در سطح دنیا و کشورعزیزمان ، نیاز به توجه خاص به رعایت 
قوانین فنی و کیفی آیین نامه های مرجع به خوبی احساس می شود . از طرف  
دیگر عدم آشنایی دست اندرکاران صنعتی و ساختمانی با ضرورتهای فنی ، باعث 
شده است تا در بسیاری از موارد الزامات به طور سلیقه ای اعمال شده و موجبات 
خس��ارات و تحیمل هزینه های اضافی به  پروژه ها را به همراه داشته اس��ت.
به طور مثال ، عدم کیفیت مطلوب اجرای س��اختمانها گواه  براین واقعیت می 
باشد که مجموعه مقررات ملی  و آیین نامه های موجود نتوانسته است یک روند 

مشخص و مستند برای اجرای با کیفیت مطلوب ارایه  نماید .
اکثر مقررات و ضوابط موجود ، به طور پراکنده در نش��ریات سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور سابق  و مقررات ملی ساختمانی ایران ، ارایه شده است که 
مرجع اصلی آنها آیین نامه های  بین المللي می باشد . در این میان چاپ وانتشار 
نشریات مختلف معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری  که نسبت 
به سایر نشریات اقتباس جامع تری از برخی بخشهای آیین نامه بین المللی  می 
باشد ،  گرچه توانس��ته اس��ت برخی از کمبودهای ضوابط و الزامات  در بخش 
ساختمان را تامین کند ، اما برای   باال بردن سطح آگاهی مهندسان از الزامات ،  
چه در بخش ساختمان  و چه در سایر بخشهای صنعت کافی به نظر نمی رسد .
در بحث مدیریتي نیز به دلیل عدم وجود ساز و کارهاي مناسب کنترل و بازرسي 
ساختمان در سطح کالن از انسجام مناسبي برخوردار نیست که در این بخش 

تالش بیشتري الزم است .
به رغم تالشهای صورت گرفته تا کنون  ،  نیاز به اس��تفاده از اصل آیین نامه 

های  بین المللی مرجع به قوت خود باقی مانده است .
دولت محترم دراین موارد نقش بسیار مهمي را مي تواند و باید ایفا کند . بازوي 
عملي این امر همان شرکتهاي خصوصي کنترل و بازرس��ي مورد تایید وزارت 
مس��کن و  شهرسازی  هستند ، اما ایجاد بستر قانوني الزم با تصویب مقررات 
مناسب براي نظارت  بر امور مرتبط با بازرسي و کنترل ساختمان الزامي است. 
هر چند اکنون نیز براي ورود به این حیطه دیر شده اس��ت اما با توجه به حجم 
باالي س��اخت   و س��از در کش��ور و قطعي بودن  بروز حوادث مشابه ، نظارت 

بر امر کیفیت بنا ها باید در اولویت کاري س��ازمان نظام مهندسي 
کشور قرار گیرد .

امروز در صنعت ساختمان ، مهارتها و فرصتهاي شغلي براي افراد 
ماهر و متخصص در حال تغییر و تحول و رشد پیوس��ته اي است 
. حتي با اوضاع بد اقتصادي نیز آینده شغلي مثبتي در این صنعت 
وجود دارد . به دلیل رشد پیوس��ته تقاضا دراین صنعت ، در کارگاه 
هاي کوچک ، کارگاه هاي س��اخت تخصص��ي ، صنایع بزرگ و 
سایر صنایع که به نحوي در این صنعت دخیل هستند ، نیاز مبرم 
به شاغلین ماهر و متخصص هم��واره وجود دارد.افرادي که خود 
را براي کار در صنعت س��اخت  و ساز آماده مي کنند به موارد زیر 

نیاز خواهند داشت :
1. داشتن هماهنگي بین حرفه ، تکنولوژي  و تئوری

2. کارکردن با ابزارها  و تجهیزات
3. دانستن کاربردی و تئوري فرآیندهاي مختلف ساخت و ساز

4. توانایي اجراي کامل دستورالعملهاي شفاهي وکتبي
5. کارکردن زیر نظر سرپرست سختگیر

6. داشتن مهارتهاي ارتباط نوشتاري وکالمي موثر
7. قادر به حالجي کردن مسائل

8. داشتن کارکرد فردي   و گروهي خوب
9. خواندن و تفسیر نقشه ها ، عالئم و طراحي ها ي مرتبط

10. توانایي کار کردن با رایانه و برنامه هاي نرم افزاري و هر نوع 
تکنولوژی نوین

11. آگاه بودن به مسائل ایمني  و بهداشت  محیط  کار 
ح��ال با توجه به مصوب آیین نامه های  وزارت محترم مس��کن 
و شهرس��ازی به جهت صدور پروانه های اشتغال به کار کشوری 
کنترل  و  بازرس��ی س��اختمان  و رسیدگی نسبت به کنترل کلیه 
عوامل نظارتی ، اجرائی ، آزمایشگاهی ، مشاوران ، تولید کنندگان 
محصوالت  و ادوات س��اختمانی و تحقق بخش��یدن بر شناسایی 
عملکرد س��ازمانها ، انجمنها و تشکلهایی که به نحوی با صنعت 
س��اخت و س��از در ارتباط مستقیم  و یا غیر مس��تقیم می باشند 
توس��ط بخش خصوصی صاحب صالحیت و قابل اعتماد ، چه از 
لحاظ علمی و چه از لحاظ شایستگی اخالقی به عنوان نمایندگان 
وزارت مس��کن و شهرس��ازی ،  خواهانیم تا نسبت به  باال بردن 
کیفیت س��اخت و س��ازها به معنای واقعی دس��ت پیدا کنیم ، لذا 
در س��ال ن��وآوری  و شکوفایی ) 1387 (  با عنای��ت پروردگار و 
تالشهای مهندس��ان  و دست اندرکاران ، اولین پروانه اشتغال به 
کار کش��وری کنترل و بازرسی س��اختمان در سطح استان ، برای 
یکی از شرکتهای  واجد صالحّیت  صادر و با این اقدام، نخستین 
گام  در خصوص اجرای اهداف واالی توس��عه کیفی مهندسی  و 
ارائه خدمات کنترل و بازرسی ساختمان استان برداشته شد که هم 

اکنون تعداد این شرکتها به 12 رسیده است .
به امید حق تعالی ، با همت و یاری  شما مهندسان محترم صنعت 
گس��ترده ، عظیم  و پیچیده ساختمان خواهیم توانست نسبت به 
گسترش اینگونه شرکتها و در نتیجه باالبردن کیفیت ساختمانها  

گامهای بلند  و موثرتری برداریم ، انشا ا... .
ل��ذا از کلّیه متقاضیانی که عالقه مند هس��تند در بخش کنترل و 
بازرسی ساختمان ، فّعالّیت نمایند ، درخواست می شود تا با مراجعه 
به سازمان مس��کن و شهرسازی، و دریافت پروانه اشتغال در این 

بخش مهم مشارکت نمایند .

مهندس محمد حسن اکبرزاده ابراهیمی
قائم مقام سازمان مسکن  و شهرسازی  خراسان رضوی  و

رئیس گروه نظام مهندسی و کنترل اجرای ساختمان خراسان رضوی

نقش كنترل و
بازرسی در ساختمان
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دریافت  حسی  كودک  از فضا
ک��ودک  باید در برخ��ورد با احجام  و بناها و همین  طور در ارتباط و زندگی  درون  

آنها احساس  راحتی ، عدم  ترس  و آرامش  کند. تاریکی  بیش  از هر چیز دیگری  به  اضافه  فرمهای  
نامتناسب  او را می ترساند. 

فضاهای��ی  ب��ا رنگهای  شاد و روش��ن  و گاهی  رنگهایی  با فرمهای  نامش��خص  )مثل  حالتی  ک��ه  در نقاشی  با آبرنگ  
پدیدمی آی��د( موضوع��ات  رویائ��ی  و خیال انگیز را القا می کند و در کودک  احساس��ی  چون  عاطفی ، رفی��ق ، مهربان ، رویائی و 

پروازدهنده  بودن  را القا می کند. همچنان  که  فضاها برای  کودکانی  با سن  باالتر طراحی  گردد از رنگهایی  مالیم  با مرزهای مشخص ، 
جزئیات  بیشتر در بنا و انحناهای  نرم  در طراحی  فضا می توان  استفاده  کرد. ادراک  فضا کار بسیار دشواری  است . کودک  باید در عین  حال  هم  

خود را از دنیای  اطرافش  تمیز دهد و هم  این دنیا را تجزیه  و تحلیل  کند. این  عمل  را بوسیله  شناختن  اشیاء اطرافش  انجام  می دهد.
كودكان  و معماری  

الزم  است  که  دنیای  صنعتی  و پرسروصدای  ما با ایده آل های  انسان  متمدن  و عناصر تشکیل  دهنده  فضای  زندگی  او آشتی  کند. تالش  برای  انسانی  کردن  
فضا باید برای  همه  در اولویت  قرار گیرد. اما بیش  از همه برای  معماران ، یعنی  کسانیکه  در یک  تمدن  کم  و بیش  شهرنشین ، مسوول  نظام  بخشیدن  به  فضا 

هس��تند اهمیت  دارد. بدین  ترتیب  شهرس��ازان ، برنامه  ریزان ، پیمانکاران ، متخصصین  فضای  سبز و هنرمندان  همگام  با معماران ، کم  و بیش  در تجربه  هماهنگی  
بین  انسان  و محیط اطرافش  مسئولند. 

محیطی که برای کودکان طراحی می کنیم، می بایست شامل فضاهای زیر باشد: 
1( فضاهای طبیعی )Nature space( مانند درخت و آب و موجودات زنده که اساسی ترین و مهمترین فضا را برای کودکان تشکیل می دهد. 

2( فضاهای باز )Open space( فضاهای گسترده ای که بچه ها بتوانند به اندازه دلخواه در آن بدوند و انرژی های درونیشان را تخلیه کنند. 
3( فضاهای راه ها )Rood space( راه ها و جاده ها قبل از حضور ماشین، زمین اصلی بازی بچه ها بوده اس��ت . راه هایی هس��تند که بچه ها در آن همدیگر را 

مالقات می کنند و شبکه ای است که فضاهای متنوع را به هم وصل می کند. 
4( فضاهایی برای ماجرا جویی اینها فضاهایی هستند پر از پیچیدگی، که قوه تجسم و تخیلی کودکان بواسطه بودن در این فضاها تقویت می شود 

5( فضاهای مخفی )Hide out space( استقالل کودکان از طریق این فضاهای مخفی رشد می یابد. 
6( ساختار های بازی )Play structure space( فضاهایی هستند که با ساختار بازی در یانشان در مکان هایی که بازی اهمیت می یابد. این قبیل فضاها 

به عنوان زمین های بازی شناخته شده است. 
معمار یک  مربی  است  و بعد از پدر و مادر، اولین  مربی  کودک  است ؛ تعلیم  و تربیت  او از طریق  اشکال  ساخته  شده بدست  او، که  محیط اطراف  کودک  را 

تشکیل  می دهند، منتقل  می شوند. به  همین  دلیل  ارتباط میان  کودک ، معماری  و فضا در بطن  مساله  انسانی  کردن  تمدن  قرار دارد. 
کودک امروز، به  دلیل  رهایی  از س��نت های  پیش��ین ، راحت تر از انسان  بالغ  می تواند خود را با تازه ها یا حتی  جسارت های  معماری  و شهرسازی  

معاص��ر تطبی��ق  دهد. او به  راحتی  می تواند طرفدار و نیز الهام  دهنده  اشکال  تازه  باش��د. بنابراین  باید در درجه  اول  برای  کودک  و شاید تا 
حدودی  »بوسیله  کودک « به  تدریج  تعادل  بین  فضاهای  زندگی  هر فرد و فرم های  معمارانه  سازنده  فضا را برقرار کرد. 

برای  دستیابی  به  این  هدف ، معمار باید از سویی  کودک  و فضا و خواستهای  او را درک  کند و نیازها و مشکالت  او راشناخته  
و روشهای  برطرف  کردن  آنها را بیابد و از سوی  دیگر باید به  محیطی  که  کودک  امروز در آن  به  سر می برد آشنا 

باشد و آن  را به  خوبی  درک  کند. برای  تحقق  این  امر، معماران  باید بر سرعت  خود بیفزایند تا بتوانند به  
پای  متخصصین  تعلیم  و تربیت ، جامعه  شناسان ، پزشکان  و روان  شناسان  که  کم  و بیش  

دنیای  کودکی  را بطور کامل  شناخته اند، برسند. 
پیش��رفت  و شناخ��ت  از خود،ه��م  ارز و مکمل  

ك�ودک و
معم�اری

دراک   ا
فض��اس��ت . 

بواسط����ه یک  یادگی�ری  
طوالنی  ک��ه  تم��ام  دوران  کودکی  را 

در برمی گی��رد یاد می گیریم  که  برفضا تس��لط پیدا 
 کنی��م  همانطور که  یاد گرفته  بودیم  به  وجود خود تس��لط داشت��ه  باشیم . نحوه  

به  وقوع  پیوس��تن  این  یادگیری  بر پایه  تعادل  درونی  ما اس��توار اس��ت . به  همین  دلیل  اولین  
تجربیات  کودک  در این  رابطه  بس��یار مهم  هس��تند. تعلیم  و تربیت  موفق  و صحیح  باید بدون  
ایجاد برخوردهای  جدی ، او را در پیدا کردن  موقعیتش  در فضا یاری  دهد تا بتواند مرکزیت  خود 
را در آن  بیابد. منظور از این  فضا، یک  محدوده  س��رد هندسی  نیست  بلکه  هدف فضایی  فعال  
و تأثیرگذار اس��ت . این  فضا در عین  حال  هم  دارای امنیت  است  و هم  آزادی . فضایی  که  ما 
را دربرگرفته  اس��ت  در شکل  گیری  شخصیت  ما شرکت  می کند و خلوت  ما را محافظت  

می نماید. این  فضا، برحس��ب  هر شخصی  یا دوران  مختلف  زندگی ، بزرگ  و کوچک  
می شود. 

ف��رد می تواند به  راحتی  در این  فضا که  به  نس��بت  اعمال  او کوچک  و 
بزرگ  می شود خود را بیابد پس  فضا یک  محیط عادی  نیست  

بلکه  یک  واقعیت  روانشناختی  زنده  و پویا است ، 
ای��ن  فضا نباید خ��ود را بر 
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م��ا تحمیل  کند 
بلکه  باید متناسب  با شخصیت  ما شکل  گیرد. 

اما در این  رابطه ، دوران  صنعتی  ما نیز ابعاد مس��اله  را پیچیده تر کرده  است . از ابتدای  
این  قرن  عوامل  تش��کیل  دهنده  فضا دچار تغییر و تحوالت  عمیق  شده اند. پدران  ما در فضایی  

با مقیاس  انسانی  زندگی  می کرده اند، حال  آنکه  فضای  امروز ابعاد متفاوتی  دارد و بطور قابل  مالحظه ای  
تغییر کرده  اس��ت . ظهور شهرهای  بزرگ  با س��اختمانهای  عظیم ، تراکم  قابل  مالحظه  انسان ها، افزایش  تعداد 

اتومبیل ها، استفاده  همگانی  از وسایل ارتباط  جمعی ، همه  و همه  محیط جدیدی  را برای  انسان  معاصر بوجود می آورند 
که  نه  تنها هنوز بطور کامل  به  آن  خونگرفته  است  بلکه  به  دلیل  تحوالت  مستمر تکنولوژیکی  و نتیجتاً تغییر دایمی  فضاها، 

فرصت  الزم  برای  خوگرفتن  به آن  را نیز نمی یابد.
كودكان و رنگ ها 

رنگ ها در شخصیت انسان ها، بخصوص کودکان تاثیر بسزایی داشته، باعث ایجاد تجربه های هیجانی از قبیل شادی، خنده، غم، 
اندوه، آرامش، تحریک پذیری، سکون و هیجان می شود. در کودکان این خصیصه شدت می یابد، آنان به سبب روح پاک و بی آالیش 

و شاد و پر طراوت خویش رنگ های زنده و مرکب که در ترکیبی مناس��ب با هم قرار گرفته باشند را ترجیح می دهند این موضوعی اس��ت 
که رد طراحی و تزئین و رنگ آمیزی فضاهای داخلی و ترکیبات مناسب رنگی فضاهای طبیعی باید مورد توجه قرار گیرد با رنگ های مختلف 

می توان اندازه و وزن یک شی معین را کوچک یا بزرگ، س��بک یا س��نگین جلوه داد. اصواًل رنگ های گرم و روشن باعث توسعه اشیاء شده به 
آنها وسعت می دهند و بالعکس رنگ های سرد و تیره باعث می شوند اشیاء کوچکتر از اندازه خود به نظر آیند.

كودكان و روانشناسی رنگ ها
رنگ ها سه دسته اند: 

1 . اصلی که شامل سه رنگ قرمز ، آبی و زرد می شوند. 
2 . فرعی که از ترکیب سه رنگ اصلی به دست می آیند مثل سبز ، نارنجی ، بنفش 

3 . رنگ های میانه که از ترکیب رنگ اصلی به عالوه رنگ فرعی بدست می آید که 6 عدد هستند زرد مایل به سبز و غیره ، آبی مایل به سبز و ... 
از رنگ به 2 طریق استفاده می کنند. 

1 . نمونه سازی طبیعی و عینی- مثاًل دریا به رنگ آبی و چمن به رنگ سبز رسم می شود. 
2 . استفاده از رنگ هایی که به طور ناخودآگاه به ذهن می رسند و قانون خاصی ندارند. 

در مبحث هنر، رنگ به خودی خود وسیله پر قدرتی برای بیان و نشان دادن حالت های عمیق درونی است نقاشی کودکان نمونه روشنی از ارائه رنگ های 
متنوع در سطح وسیع می باشد. فقدان رنگ در تمام یا قسمتی از موضوع نقاشی کودکان نشانگر خالء عاطفی و یا گاهی دلیل بر گرایش های ضد اجتماعی 
اوس��ت کودکان س��ازگار در نقاشی های خود از 5 رنگ اس��تفاده می کنند در حالی که کودکان گوشه گیر و یا آنها که ارتباط با دنیای خارج را دوس��ت ندارند 

بیشتر از یک یا دو رنگ بکار نمی برند. 
رنگ های گرم تحریک کننده، سبب فعالیت، جنب و جوش، الهام دهنده روشنی، شادی زندگی و مولد حرکتند، در حالی که رنگ های سرد بر عکس موجد 
حالت های انفعالی، سکون، بی حرکتی و تلقین کننده غم و اندوه هستند. تماشای رنگ های گرم میزان ضربان قلب را تشدید می کند و برای فضای پر 

هیجان کاربرد دارند در میان رنگ های گرم، رنگ سرخ بقدری نافذ و سریع الحرکت است که از هر رنگ دیگر زودتر به چشم می خورد.
دریافت  رنگ ها 

ک��ودکان  توجه  بیش��تری  به  رنگ ه��ای  اشباع  شده  اولیه  دارند. چنین  به  نظر می رس��د که  عکس  العمل های  اولیه  کودکان  نس��بت  به  رنگ ها در اثر 
خصوصیات  عاطفی  بروز می کند ولی  با گذشت  زمان،  کودک  یاد می گیرد که  آنها را مشاهده  نماید و دقیقاً آنها را درک  کند. با این  وجود باید اذعان  

کرد که  در یک  آزمایش  نوزادان  15 روزه ، آنها توانس��تند نورهای  رنگی منعکس  شده  برروی  دیوار را از همدیگر تمیز دهند. رنگ  قرمز اولین  رنگی  
است  که  کودکان  بطور صحیح  از آن  نام  می برند و بعضی  اوقات  رنگ  آبی  را کودکان  بعنوان  رنگ  ضد قرمز می  دانند. در بعضی  مواقع  کودکان  

رنگها را با اشیایی  که  بدان  رنگها هستند بخاطر می آورند و مثال می گویند زرد مانند زرده  تخم مرغ . 
موضوع  فوق  نشان  می دهد که  کودک  به  کندی  قادر خواهد بود که  رنگها را از اشیاء انتزاع  نموده  و آنها را بعنوان  خصوصیات  مستقلی  بخاطر آورد. 

تاثیر شرایط محیطی
1. نور و روشنایی: نور یکی از اصول معماری در تامین آسایش بصری فضا می باشد که تاثیرات روانی آن در انسان ها متفاوت است. 

تحقیقات ثابت کرده است که نور طبیعی و شفاف بر روی حواس کودکان تاثیر مبتنی وارد از دید کودکان این فضاها دوستانه و با 
نشاط هستند. نور کافی و نورپردازی مناسب در فضاها موجب می شود که میل و رغبت کودکان افزایش یابد. 

2 . دقت عمل و تمرکز حواس افزایش یابد و سالمتی چشم و قدرت بینایی محفوظ مانده و از خستگی اعصاب جلوگیری می کند. 
3 . باعث ایجاد تنوع و تاکید فضایی می شود. 

از آنجا که کودکان در پذیرش تنش و خستگی تحمل کمتری دارند، از نور پردازی های ادارای تضاد شدید، چه 
بصورت مصنوعی و چه به صورت طبیعی که باعث ایجاد خستگی و تنش می شود، باید پرهیز کرد. 

در نتیجه نور مالیم و یکنواخت در مورد فضاهای کودکان مطلوب به نظر می رسد. البته به جز 
در مواردی که با تنوع در نور پردازی سعی در تاکید فضایی داریم. 

س��ر و صدا: کودکان صداها را دوس��ت دارند و به طور 

کلی 
ی  ه��ا ا صد

ب��ه  زمین��ه،  مالی��م 
تخی��ل ک��ودکان کم��ک می 

 کن��د و آنه��ا را ب��ه زندگ��ی بی��رون 
 مرتب��ط م�ی س�ازد  س��ر و صدای ناشی از ترافیک 

صنعت��ی  ه��ای  کارگاه  و  تج��اری  ه��ای  کارب��ری 
هس��تند.  ک��ودکان  فضاه��ای  نامطل��وب  اص��وات  از 

باشن��د.  م��رده  آگوس��تیکی  لح��اظ  از  نبای��د  فضاه��ا  ای��ن 
تهویه برای کار کردن با حداقل خس��تگی و تامین س��المت کودکان، تهویه 

خوب در فضاهای آموزشی، مخصوصاً در کالس درس ضروری است. 
1 . تعیین صحیح محل وقوع بازشوها نسبت به جهت وزش باد. 

2 . استفاده از مصالح مناسب در جداره ها. 
3 . استفاده از گیاهان و درختان جهت تهویه طبیعی محیط پیرامون.

منابع:
پیازه، ژان، روان شناسی کودک

ابراهیمی، نادر، مقدمه ای بر مصورسازی کتاب کودک 
مزمن، جرج، کودک، فضا، معماری،رؤف، علی

صابری��ان، معصومه، یاد گرفتن برای یاد دادن، مجلة پیام یونس��کو، 
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ایجاد هماهنگی سازنده سازمان و 
مدیران اجرائي استان، مهمترین 

دستاورد دورة چهارم است

 شاید بهترین سؤال از دبیر اول شورای مركزی نظام مهندسی 
ساختمان این باشد كه »طی دورة چهارم كار سازمان چه اقدام یا 

اقدامات مهم و تأثیرگذاری صورت گرفته است؟«
در دوره ه��ای گذشته کارهای زی��ادی صورت پذیرفت ولی ای��ن دوره به دلیل 
آن که شرایط و بس��تر کار فراهم بود، اقدامات بیش��تری صورت گرفت. هم از 
لح��اظ هماهنگی با مدیران دیگ��ر نهادهاي مرتبط و هم از لحاظ نحوة خدمات 
رس��انی. درواقع اولین اقدامی که انجام شد، هماهنگی با مدیران اجرایی استان 
با نگرش های خاص و متفاوت بود که رئیس سازمان در ایجاد این تعامل نقش 
بسیار زیادی داشت. حتی در شورای توسعه نیز تعامالت قوی با مسئوالن کشور 
برقرار شد. همچنین موفق شدیم درترکیب تمام کمیسیون های تخصصی استان 
یک عضو از طرف س��ازمان نظام مهندس��ی را جای دهیم. کما این که تا پیش 
از این نمایندة سازمان فقط در کمیسیون مادة 5 حضور داشت اما با تالش های 

صورت گرفته اکنون حق رأی دارد.
در اصلي ترین موضوع که کنترل ارائه خدمات مهندس��ي مي باشد موفق عمل 
نموده ایم . در ایجاد تعامل با نمایندگي شهرستان ها و نشست هاي سه ماهانه 
کلیه مشکالت شهرستان ها بررسي و در رفع آنها اقدام نموده ایم . ضمن اینکه 
ب��راي اولین بار نماینده محترم شهرس��تان ها در جلس��ات هیأت مدیره حضور 

مستمر و پر ثمر دارد.

 در بحث تعامل با شهرداری هم آیا پیشرفت هایی داشته اید؟
ما موفق به برقراری تعامل خوبی با شهردار محترم مش��هد و شهرداران مناطق 
شده ایم. به گونه ای که مس��احی و کنترل نقشه طبق پیش نویس  از شهرداري 
هاي مناطق به سازمان واگذار شده است . ضمن اینکه بتدریج این مسئولیت به 
خود مدیران محترم دفاتر و اعضاء آن در حال واگذاري مي باشد که این مهم تا 
ساختمان هاي داراي 4 سقف در حال اجرا مي باشد . ضمن اینکه در کارگروهاي 
مختل��ف نمایندگان محترم شهرداري ها حضور یافته و در تصمیم گیري ها، دو 

نهاد همکاري مستمري دارند.

 در م�ورد ارائه خدمات ب�ه جامعه وگروه های خ�اص چه اقدام 
مهمی انجام داده اید؟

یک��ی از مهمتری��ن برنامه ها، آموزش نیروهای فعال در عرصة س��اخت و س��از 
اس��ت و هم اکنون کارشناس��ان ما در این خصوص با س��ازمان فنی و حرفه ای 
نهایت همکاری را دارن��د. عالوه بر آن اعالم کرده ایم، هر ارگان دولتی که نیاز 
به تخصص کارشناس��ان ما دارد، در خدمت آن ارگان هس��تیم. از جمله خدمات 
کارشناسي که در رابطه با کارشناسان رسمي سازمان ) ماده 27 ( قابل ارائه مي 
باشد در حال رایزني با اکثر نهادها و مسئولین از جمله دادستان محترم استان مي 

باشیم که در کارشناسان سازمان استفاده نمایند.
از طرفی با فرهنگ س��ازی های صورت گرفته اکنون م��ردم پذیرفته اند که باید 
س��اختمان هاي خود را بر اس��اس مباحث 20 گانه طراحی و اجرا شود. درواقع 
با اقدامات صورت گرفته شهروندان در امر س��اخت و س��از در صورت مشاوره با 
کارشناس��ان سازمان با کمترین مش��کالت مواجه هستند. یادآوري مي شود که 
ما وظیفة خدمات  رس��اني نداریم بلکه وظیفة ما کنت��رل کیفیت و ارائه خدمات 
مهندسي است ولی ما بالغ بر 160 نفر پرسنل، با تمام توان در حال خدمت رساني 

به مردم و اعضاي محترم هستیم.
م��ا حتی درمبالغي را هم در جهت خدمت رس��انی هزین��ه کرده ایم کما این که 
مدیریت های س��ازمان را از س��ه نقطه شهر به یک نقطه منتقل و در ساختمان 
جدید س��ازمان متمرکز کرده ای��م و همة نیازهای مردم را در همین س��اختمان 

الزم نیست روزنامه نگار خوبي باشي تا بداني وقتي عضو هیئت مدیره 
سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي دبیر اول شوراي مرکزي هم 

باشد قطعا منبع آگاه  و سوژه اي مناسب براي گفت و گو است. 
»محمد رضا اسماعیلي« کارشناس معماري که حاال طراحي و ساخت 
ساختمان مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوی را 
هم باید ضمیمه فعالیتهایش کرد مدیر اجرائي ، عضو هیات رئیسه 
، و عضو گروها و کمیسیون هاي تخصصي معماري ،صرفه جویي 
انرژي و... این سازمان است و اینهمه شاید بهترین بهانه باشد براي 

گفت و گو با ایشان :
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پاس��خگو هستیم. ساختمانی که بد نیس��ت بگویم، مبحث 19 به طور نسبي در 
آن رعای��ت شده و 50 درصد برق مصرفی آن در تابس��تان انش��اء اهلل با انرژی 
خورشیدی که در شرف نصب مي باشد تأمین می شود. این س��اختمان با کمک 

تکنولوژی روز و بهترین مصالح احداث شده است.
ما همچنین به انجمن های صنفی بهای بیشتری داده ایم و برخی از امور خدماتی 
س��ازمان را ب��ه آنها محول کرده ای��م. این انجمن ها در بح��ث آموزش با قدرت 
، س��ازمان را یاری می کنندازجمله با تأس��یس انجمن برق وانجمن کارشناسان 
رس��مي سازمان) مادة 27 (خدمت رسانی به نحو بهتری صورت می گیرد. ضمن 
اینکه س��ازمان نس��بت به واگذاري مکان مش��ترک به انجمن ها و در مجاورت 

مدیریت آموزشي اقدام نموده است.
ما همچنین توانس��ته ایم دوگروه 140 نفره از کارشناس��ان را به نمایش��گاه های 
س��اختمان و معماري اروپایی و آسیایی اعزام کنیم تا از جدیدترین دستاوردهای 
صنعت ساخت و ساز آگاه شوند. همچنین با برگزاری سمینارهای بزرگ کشوری 
از قبیل دو س��مینار درخصوص ترافیک، دو س��مینار درم��ورد مبحث 19 و یک 
سمینار درخصوص تأسیسات گاز در ساختمان و اقدامات مشابه دیگر توانسته ایم 
فرهنگ س��ازی خوبی در این موارد انجام دهیم. به طور کلی ما بر بحث آموزش 
تأکید زیادی داریم به همین دلیل س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان خراسان 
رضوي به عنوان س��ازمان پایلوت، آموزش را ب��ه بخش خصوصی واگذار کرده 
اس��ت که نتایج قابل قبول نیز داشته است. با دانشگاه ها نیز تعامل خوبی برقرار 
کرده ایم و کتابخانة س��ازمان را به گونه ای فعال کرده ایم که هم زمان 20 کاربر 
امکان اس��تفاده از آخرین منابع علمی موج��ود در این کتابخانه را دارند. الزم به 
ذکر است که دو خط اینترنت آن الین نیز در محل کتابخانه در دسترس کاربران 

مي باشد.

 اقدام�ات ص�ورت گرفت�ه درخص�وص قوانی�ن، آئین نامه ه�ا و 
دستورالعمل ها و اصالح آن ها چه بوده است؟

در ابالغ و اصالح آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ، نمایندگان این سازمان 
در خراسان رضوی حضور چمشگیري داشتند و حتی مانع بروز برخی اشتباهات 
شده اند. کما اینکه حتی در طرح جامع ساخت و ساز هم ما پیشگام شده ایم وقرار 

است طرحی را به شورای توسعه پیشنهاد دهیم.
یکی دیگر از اقدامات مؤثر ما آن است که توانستیم اختیارات بیشتری برای هیئت 
چهار نفره کس��ب کنیم و به این ترتیب می توانیم قوانین سراس��ری را متناسب 
با شرایط بومی و اقلیمی اس��تان با تغییر جزئي عمل نموده و دسترس��ی آس��ان 
شهروندان را به آن چه مد نظرشان اس��ت فراهم کنیم. همچنین ما در شورای 
راهبردی طرح جامع شهر مشهد در شهرداری نیز نماینده  داریم که این تعامل در 

درازمدت بسیار کارساز است.
همچنین کمیته های تخصصی ما همیش��ه اع��الم نموده اند حاضرند به صورت 
رایگان به شهروندان مشاوره دهند. برای تسهیل این مهم قرار است هر روز یک 
نفر از اعضای این کمیته ها در محل س��ازمان حضور داشته باشند وپاس��خگوي 

ارباب رجوع محترم باشند.

 و در رابطه با 12 هزار عضو سازمان چه؟
فراموش نکنیم که ما فقط وظیفة کنترلی داریم و این وظیفة انجمن های صنفی 
است که به اعضای خود خدمت رسانی کنند. ولی با این وجود شرکت تعاونی نظام 
مهندس��ی را تش��کیل داده ایم و در چند پروژة بزرگ دولتی نیز از طریق تعاوني 
مذکور مش��ارکت کرده ایم. از طرفی چون خود س��ازمان نمی تواند رأس��اً تعاونی 
مس��کن تش��کیل دهد از طریق شرکت تعاونی انش��اء ا... در آینده نزیک اقدام 

خواهیم نمود . همچنین کمیتة ورزشی س��ازمان تش��کیل شد تا اعضا و خانواده 
ایش��ان بتوانند از مجموعه های ورزشی نیز اس��تفاده کنن��د. ضمن آنکه اعضای 
کمیتة ورزشی ما از ورزشکاران حرفه اي استان هستند. هر چند کمیتة رفاه هنوز 
تشکیل نشده ولی طی یکی دو ماه آینده آن را نیز شکل خواهیم داد. همچنین 
به محض آن که موقعیت مالکیت زمین »قاس��م آباد« محرز شود در آن زمین 

یک مجموعة فرهنگی – ورزشي ، رفاهي احداث خواهیم کرد.
ب��ه طور کلی بای��د بگویم ما توانس��ته ایم نگاه بدبینانة اعضا به س��ازمان را که 
یک نگاه »بازخواس��تی« بود بطور نس��بي تغییر و نشان دهیم که در جهت حل 
مش��کالت اعضا گام بر مي داریم. به عبارت دیگر ما در کنار آنها هس��تیم نه در 
مقابلش��ان. یکي از دغدغه هاي سازمان ورود مهندسان جوان به عرصه حرفه و 
اشتغال بکار آنان مي باشد . که متاس��فانه در جهت اشتغال آنان کاري از دس��ت 
سازمانهاي نظام مهندسي کشور بر نمي آید ضمن اینکه درشرح خدمات سازمان 
دیده نشده است. لذا از دولت محترم خواستار نگاه جدي به این موضوع و اقدام 

عاجالنه نسبت به رفع آن را داریم .

 آیا برای ایجاد اشتغال برای اعضای جوان سازمان هم اقدامی 
كرده اید؟

همانطور که عرض نمودم این از دغدغه هاي ماست ، همکاري با انجمن ها در 
راستاي تحقق اهداف تعریف شده آنان، از جمله ایجاد اشتغال مي باشد .

 به نظر شما عامل اصلی ركود بازار مسکن چیست؟
رکود بازار مس��کن به خاطر آن اس��ت که در ایران ملک و مس��کن یک کاالی 
سرمایه ای است. طبیعی است که با چنین نگاهی بسیاری از افراد غیرمتخصص 
هم وارد عرصه می شوند و این هجوم گس��ترده با جهش قیمت ها همراه اس��ت. 
درواقع هیچ فرمول و دلیل علمی پش��ت آن نیس��ت. در ایران عرضه و تقاضا در 
بخش مسکن هرگز تابع قوانین علمی اقتصادی نبوده است. بازار مسکن در ایران 
همیش��ه حالت پله ای داشته ولی رکودی که اکنون وجود دارد به خاطر آن است 
که افراد زیادی س��رمایة خود را در زمین های کش��اورزی و منابع طبیعی صرف 
کردند و این سرمایه همانجا ماند و دیگر نقدینگی برای خرید و فروش و ساخت 

و ساز وجود ندارد.
به نظرمي رس��د باید بررس��ی شود که چرا مردم با چنین عطشی به دنبال خرید 
زمین هایی رفتند که نه می توانستند برای آن سند بگیرند ونه در آن ساخت و ساز 
انجام دهند. درواقع اگر مردم به زمین و ملک به چش��م ثروت نگاه نکنند هرگز 
چنین مواردی رخ نخواهد داد. ضمن آن که دالالن هم در بروز چنین مشکالتی 
نقش مهمی دارند. بهر حال پیش بینی من این است که این روند حداقل تا سال 
آینده نیز ادامه خواهد داشت. رفع این رکود بستگي به بانک ها و اعطاي وام هاي 

دراز مدت تا حدود 70 درصد قیمت تمام شده مسکن دارد . 

 نظر شما در مورد طرح مسکن مهر چیست؟ آیا این طرح موفق 
خواهد بود؟

مس��کن مهر طرح خوبی اس��ت ولی بدون مطالعه اعالم شد. درواقع ابتدا اعالم 
شد و بعد مشکالت آن مورد بررسی قرار گرفت. در صورتیکه این طرح با حجم 
باالي س��اخت و ساز نیاز به بررسي جامع خصوصا در زمینه مصالح و کارگران و 
استادکاران مورد نیاز داشت . ضمن اینکه اجرا با روش سنتي ساخت و سازدر این 
طرح مطلوب نخواهد بود و جهت سرعت دادن به اجراي آن بایستي از تکنولوژي 

هاي نو و روش صنعتي در ساختمان استفاده نمود .

برای تسهیل امور مردم، مدیریت های سه گانة سازمان را از 
سه نقطة شهر در یک ساختمان متمركز كردیم.
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 به نظر شما راه حل كاهش ترافیک مشهد چیست؟
چون طرح جامع مش��هد مربوط به 30 یا 40 س��ال قبل اس��ت  و این طرح با 
رشد جمعیت و افزایش تعداد خودروها و س��طح خیابانهاي موجود در حال حاضر 
هم خوانی ندارد، این وضعیت بوجود آمده است. بنابراین باید با راهکارهای کوتاه 
مدت، میان مدت و بلندمدت این مشکل را حل کرد. بعنوان مثال اصالح هندسي 
برخي میادین به عنوان راهکار کوتاه مدت و تعریض خیابان ها به عنوان راهکار 

میان مدت و ایجاد اتوبان ها بعنوان طرح بلند مدت اقدام نمود .
از طرفی خودروس��ازان نیز به جای پرداختن به کمیت تولید بایس��تي به کیفیت 
بپردازن��د. مردم نیز با توج��ه به اصالح الگوهای مصرف باید از س��فرهای غیر 
ضرور شهری با خودروهای شخصی تک سرنش��ین پرهی��ز کنند. درواقع تهران 
یک الگوی خوب برای ماس��ت. باید پیش از آنکه وضعیت ترافیک ما هم دچار 

مشکالت تهران شود، راهکاری بیندیشیم.

 نظرتان در مورد اصالحیه قانون نظام مهندس�ی مصوب س�ال 
1374 چیست؟ آیا این اصالحات در جهت بهبود وضعیت است؟

همانطور که مستحضر هستید باز نگري قانون نظام مهندسي پس از ده سال در 
قانون دیده شده است . طبق اصل 44 ، تقویت بخش هاي خصوصي و واگذاري 

کارها به بخش خصوصي از اولویت ها مي باشد. 
در راه اندازي س��ازمان نظام مهندسي نیاز بود که یک ارگان دولتي جهت شکل 
گرفتن س��ازمان کمک نموده که این امر به وزارت مسکن و شهرسازي محول 
ش��د ، حال پس از 14 س��ال احس��اس مي ش��ود که دولت و وزارت مس��کن و 
شهرسازي کمک نمایند تا سازمان نظام مهندسي استقالل بیشتري داشته باشد 
. لیکن در بعضي ماده هاي اصالحي دیده مي شود که وابستگي به دولت بیشتر 

شده است.
علي ایحال یک مورد اصالحیه آن کم شدن اعضای هیئت مدیره ، نس��بت به 
جمعیت مهندسین مي باشد که به نظر من مي تواند اقدام مثبتی باشد . درواقع با 

توجه به محدود بودن جلس��ات هیات مدیره مي توان در تصمیم گیری های بهتر 
و سریع تربه نتیجه رسید.

اما در مورد مادة 33 معتقدم که در سراس��ر کش��ور باتوجه به کلیه جوانب قابل 
اجرا نمي باشد و لذا بجاي تسریع در امور باعث پیچیدگي بیشتر شده  است . در 
مواردی هم پایه هاي رتبه مهندس��ین در درجات 1 و 2 و3 تبدیل به حرفه اي 
و حرفه اي ارشد شده اس��ت، معلوم نیس��ت چه لزومی وجود داشته که این رتبه 
بندي را تغییر داده اند و دلیل این اقدام انشاءاهلل توسط دفتر تدوین مقررات ملي 

ساختمان تو ضییح داده شود.
بهر حال این تغییرات در مواردی مناس��ب بوده است. به نظر من بهتر بود پیش 
از هر گونه اعالم اصالحیه ای نظر سازمان  نظام مهندسی ساختمان استان ها و 

شوراي مرکزي را جویا مي شدند.

 به نظر ش�ما چرا وزارت مس�کن تعامل خوبی با س�ازمان های 
نظام مهندسی ساختمان ندارد؟ 

در حالی که س��ازمان های نظام مهندسی در ساخت و سازهای غیر دولتي کشور 
نق��ش حیاتي دارند ولی در تصمیم گیریها آنطور ک��ه در قانون پیش بیني شده 
مش��ارکت ندارند و نقش شوراي مرکزي در این دوره بس��یار کمرنگ مي باشد 
. وزارت مس��کن و شهرس��ازی ترجیح می دهد از طریق شورای توسعه تصمیم 
گیري نماید. در واقع وزارت مس��کن باید با کلیه س��ازمان های نظام مهندس��ي 
ساختمان کشور تعامل داشته باشد مالک تصمیم گیري و طرح موضوع به نظر 
اینجانب نبایس��تي فقط عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 
باشد، با توجه به عملکرد سازمان که خصوصا در این دوره بنا به دالیلي از جمله 
عدم هماهنگي بین اعضاي هیات مدیره مطلوب نبوده است ، وزارت مسکن در 
تصمیم گیري ها عملکرد کل کشور را لحاظ ننموده است، در صورتي که عملکرد 
استان ها حداقل در این دوره بسیار پر رنگ بوده است و شاید با این نگاه بعضي 

از مواد قانون دچار تغییرات نمي شد.

سازمان  عملکرد  مسکن  وزارت  گیري  تصمیم  مالک 
نظام مهندسی ساختمان استان تهران است به همین 
دلیل اجراي تصمیمات و دستورالعمل ها در كل كشور 

كارآئي الزم را ندارد.

ولی  خدماتی  نه  داریم  كنترلی  وظیفة  ما  كه  چند  هر 
شركت  تشکیل  با  كه  كرده ایم  را  تالشمان  تمام 
سازمان  محترم  اعضا  به   ... و  رفاه  كمیتة  تعاونی، 

خدمت رسانی كنیم.
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مهندسان اجاره نشی�ن
صاحبخ��انه ش���دند



فرصتی برای كیفیت بخش�ی س�اخت و س�ازها
رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی افتتاح ساختمان در شب والدت 
حض��رت ام��ام علي ) ع (را به فال نی��ک می گیرد  و با اش��اره به تحوالت 
اساسي در صنعت ساختمان ، قوانین کهنه شهرسازي و ترافیک را دو معضل 
عمده در جهت س��اخت و ساز در کالن شهر مذهبي مشهد عنوان می سازد.
مهندس محمد رضا رئیس��ي می گوید : طرح تفضیلي شهر مش��هد متعلق به 
20 س��ال پیش است این در حالي اس��ت که امروز خواست ها در حوزه شهر 

س��ازي تغییر کرده و به همین دلیل تخلفات س��اختماني رخ مي دهد .
وي تاکید می کند : باید بر روي طرح تفصیلي و طرح جامع شهري مشهد کار 
کارشناسي صورت گیرد تا بتوان آنها را مطابق با درخواست ها و نیازها به روز کرد .
رئیس س��ازمان نظام مهندس��ي ساختمان خراس��ان رضوي تاکید می کند : 
در ص��ورت عدم به روز شدن این طرحها شاهد تداوم تخلفات در س��اخت و 
سازها خواهیم بود و این امر به معنای توسعه فرهنگ غلط تخلف در صنعت 

ساختمان است.
مهندس رئیسي " ترافیک"  را دومین چالش کالن شهر مشهد می داند و اضافه 
می کند : مشهد با توجه به ویژگي مسافر پذیري باال و پذیرش بیش از 20 میلیون 
مس��افر در طول سال نیازمند برنامه ریزي ترافیکي دقیق و کارشناسي است .
وي اظهار می دارد: توس��عه فرهنگ حمل ونقل عمومي و فراهم آوردن زیر 
س��اخت هاي الزم به منظ��ور کنترل و کاهش ترافی��ک در این کالن شهر 

ضروري به نظر مي رس��د .
مهندس رئیس��ی با اشاره به تالش و تاثیرات مثبت بخش مهندسي ترافیک 
این س��ازمان در ترافیک مشهد گفت : انجام طرحها و برنامه هاي دیگر باید 

از س��وي مدیران شهري انجام شود.
وی با اشاره به نقش آموزش در بین مهندس��ان در افزایش کیفیت ساخت و 
س��ازهاي شهري می گوید: یکي از اولویت هاي کاري هیأت مدیره سازمان 

نظام مهندس��ي اس��تان تاکنون آموزش مهندس��ان بوده اس��ت .
وي به عضویت 12 هزار مهندس در سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي 
اش��اره می کن��د و می گوید : حضور مهندس��ان در نق��اط مختلف شهري و 
شهرستانهاي استان از جمله مسایلي است که نیازمند همکاري شهرداري ها است .
وي ادامه می دهد: در س��ال 85 بالغ بر چهار میلیون متر مربع ، در سال 86 
پنج میلیون متر مربع و در س��ال پس از آن س��ه میلیون متر مربع س��اخت و 

س��از در اس��تان انجام گرفته اس��ت .
وي س��یر نزولي ساخت وساز در شهر مشهد را نشان از تکمیل شدن ظرفیت 
س��اخت و س��از دانس��ته و تاکید می کند: کیفیت ساخت وس��ازها از اهمیت 

باالیي برخوردار اس��ت نه کمیت آن.
مهندس رئیس��ی اضافه می کند: در سال گذشته بالغ بر سه میلیون متر مربع 
س��اخت و س��از با هزینه اي بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال انجام گرفته است ، 

حال آنکه بودجه دولتي در این زمینه شش هزار میلیارد ریال اس��ت. 

پایان اجاره نش�ینی مهندس�ان
هج��ده س��ال پیش وقتي هن��وز نخبگان ملت در س��اختمان کهن��ه " میرزا 
حس��ین خان سپهساالر" شالوده قانون نظام مهندسي ساختمان را پي نریخته 
بودن��د ؛ چند جوان آخری��ن پیچ و مهره های نقره ای رن��گ تابلویي صیقل 
خورده را بروي س��اختماني اس��تیجاري در بلوار ملک آباد مشهد محکم مي 
کردند که روي آن نوشته شده بود : "س��ازمان نظام مهندس��ي س��اختمان و 

معم��اري ".
اجاره نش��یني مهندس��ان این س��اختمان سه سالی بیش��تر طول نکشید و با 
ادغام ادارات کل مس��کن و زمین شهري خراسان و تشکیل سازمان مسکن 
و شهرس��ازي خراس��ان آنها هم خود صاحبخانه شدند ،تابلو این سازمان که 
مهندس پژمان ریاس��ت وقت سازمان مس��کن و شهرسازي براي تامین آن 

س��نگ تمام گذاشته بود جایي بود در خیابان راهنمایي.
چندي نگذشت که تعداد اعضاء س��ازمان آْنقدر افزایش یافت که دیگر جایي 
براي بخش��هایي چون مدیریت فني ، شوراي انتظامي ، مدیریت گاز سازمان 
نبود آن وقت بود که بازهم مهندس��ان یکبار دیگر طعم اجاره نش��ینی را در 

بلوار فردوس��ي ، خیابان س��ناباد و بلوار ارشاد تجربه کردند.
اما س��رانجام در یکی از روزهای س��رد زمس��تان 86 مدیران س��ازمان نظام 
مهندس��ی خراس��ان رضوی پای قرارداد خرید س��اختمانی2000 متر مربعی 
را امض��اء کردن��د که چندی بعد در روز یکش��نبه 14 تیر س��الجاری و در ده 
واحد و 5 طبقه همزمان با س��الروز والدت مولی الموحدین ؛ علي ) ع ( و با 
حضور مقامات کشوري و اس��تاني مورد بهره برداري قرار گرفت .ساختمانی 
ک��ه در س��اخت آن س��عي گردیده از جدی��د ترین فن آوري ه��اي نوین در 
صنعت س��اختمان اس��تفاده شود ، استفاده از دیواره هاي سبک ، پنجره هاي 
UPVC دو جداره ، س��رمایش و گرمایش از کف ، سیس��تم اعالم و اطفاء 
حریق و اس��تقرار سیس��تم پنل خورشیدي فتو ولتائی��ک  در آینده نزدیک از 
جمل��ه فن آوري هایی بود ک��ه مدیران این س��ازمان کوشیدند با به خدمت 
گرفتن آن خالقیتهای بالفعل خویش را در ساخت واحدهای مشابه به منصه 

ظهور گذارند.
ای��ن رخداد ب��ه یادماندنی در روزي ب��ه یادماندنی تر بهان��ه حضور مدیران 
، مهندس��ان و مس��ئوالن در محفل��ی گردید تا ضم��ن گرامیداشت آن ، بار 
دیگ��ر چال��ش ه��ا و معضالت ، بای��د ه��ا و نبایدها ، دغدغه ه��ا و فرصت 
ه��ا به موضوع خبرس��از این نشس��ت تبدیل شود تا شاید گش��ایش خانه نو 
مهندس��ان به گش��ودن گره های نه چندان کور مش��کالت موجود بینجامد. 
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مهندس رئیس��ي با تاکید بر اینکه س��اختمان جدید س��ازمان نظام مهندسی 
خراس��ان رضوی با اصول مهندسي و رعایت صرفه جویي انرژي ساخته شده 
از خدمات و تالش هاي مهندس محمدرضا اس��ماعیلي مدیر اجرایي سازمان 

در احداث این بنا تقدیر و تش��کر کرد .
برگزاری جش�نواره برترین هاي مجریان س�اخت و س�از 

مدیرکل تدوین و ترویج مقررات ملي س��اختمان وزارت مسکن و شهرسازي 
نی��ز در این مراس��م با اشاره ب��ه اصالح بخش��ي از آیین نام��ه قانون نظام 
مهندسي و مقررات ملي ساختمان اظهار می دارد :  مواردي از این آئین نامه 
در شوراي عالي توس��عه نظام مهندسي مصوب و مراحل نهایي آن طي شده 

که بزودي به س��ازمان هاي نظام مهندسي سراس��ر کش��ور ابالغ مي شود.
دکتر غالمرض��ا هوائي با اشاره به برگزاري انتخاب��ات اعضاي هیئت مدیره 
س��ازمان هاي نظام مهندس��ي س��اختمان در 12 مرداد ماه سالجاری در 30 
اس��تان کشور از تمامي مهندسان سراسرکشور می خواهد تا در این انتخابات 

فعاالن��ه شرک��ت کنن��د .
مدیر کل تدوین و ترویج مقررات ملي ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي 
در ادامه خواس��تار ب��کار گیري مهندس��ان رشته هاي عم��ران ، معماري و 
شهرس��ازي در س��مت شه��ردار شد و اف��زود : رایزني را ب��ا اعضاي محترم 
شوراها آغاز کرده ایم و از آنان خواس��ته ایم که براي اداره مجموعه شهري 

از مهندس��ان با تجربه اس��تفاده کنند.
وي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان را از برترین سازمان ها 
و تشکل هاي فني و مهندسي دانسته و اظهار می دارد: جشنواره برترین هاي 
مجریان س��اخت و س��از بزودي در تهران برگزار مي شود و در این جشنواره 
روس��اي پنج سازمان نظام مهندسي ، پنج سازمان مسکن وشهرسازي ، پنج 
مدی��ر کل بنیاد مس��کن انقالب ، پنج شهردار نمونه و پنج طراح س��اختمان 
کش��ور معرفي و با اهدای لوح تقدیر توسط معاون اول رئیس جمهور و وزیر 

مس��کن و شهرس��ازي اززحمات آنها قدردانی خواهد شد.
دکتر هوائي در ادامه سخنانش با بیان اینکه حدود 40 درصد از مقررات ملي 
س��اختمان در کش��ور اجراء نمي شود ، می گوید : طبق بررس��ي هاي انجام 
شده در کارگروه ملي وزارت مس��کن و شهرس��ازي پنج اس��تان در کشور در 
حوزه اجراي قوانین و مقررات ملي ساختمان موفق عمل کرده اند ، که یکي 

از آن اس��تان هاي " اس��تان خراس��ان رضوي " اس��ت .
وی تاکید می کند: بخش عمده مشکالت ، در بخش ساخت و سازها بیشتر با 
عوامل ساخت وساز بویژه مجریاني است که بخش زیادي از آنان مهندس نیستند.

اس�تاندارد اجباری مصالح به نفع مردم اس�ت
دکتر هوائي ضرورت بهره گیری از مصالح اس��تاندارد را مورد اشاره قرار داده 
و می گوید : هنوز نتوانس��ته ایم در کش��ور اس��تاندارد اجباري را براي همه 
مصالح س��اختماني داشته باشیم و تنها تعداد کمي از اقالم مصالح ساختماني 

مش��مول اس��تاندارد اجباري هس��تند.

وی اضافه می کند : یکي از تالشهای ما در برنامه پنج ساله بعدي در دولت 
دهم تعیین استاندارداجباري براي کلیه مصالح ساختماني است ، زیرا معتقدیم 
استاندارد اجباري مصالح از نظر اقتصادي به نفع همه مردم است . مدیر کل 
دفتر تدوین و ترویج مقررات ملي س��اختمان وزارت مسکن و شهرسازي در 
پایان س��خنان خود اضافه نم��ود : مصالحي که هم اینک در بازار وجود دارد 
همگام و هم تراز با اس��تانداردهاي روز جهان نیستند ، بنابر این بهتر است با 
اس��تاندارد سازی آنهاشاهد تامین ایمني در ساخت و ساز به طور کامل باشیم.

اخالق حرفه ای در مهندس�ان نهادینه ش�ود
مهندس مجید توتونچي ؛رئیس سازمان مسکن و شهرسازي خراسان رضوي 
نیز در این مراس��م لزوم توجه به اس��تانداردهای ساخت و ساز را مورد تاکید 
قرار داده و می گوید : باید طراحي شهري را بگونه اي پایه گذاري کنیم که 
شهرها و س��اختمان ها با فنون مهندسي و بر اس��اس قانون کنترل مقررات 

ملي س��اختمان س��اخته شود.
وی اف��زود : مهندس��ان شرایط ایمني ، رفاه و امنیت فیزیکي شهرس��ازي و 
س��اخت س��ر پناه ایمن را براي مردم فراهم مي آورند ، که هویت در شهر و 

جامعه پیدا کند.
وی داشتن اخالق حرفه اي در جامعه مهندسي را مورد تاکید قرار داده و می 
گوید : باید اخالق حرفه اي با تفکر سالم در مهندسان نهادینه شود ، چراکه 

همدلي مهندس��ین تاثیر فراواني در زندگي پاک و ایمن مردم دارد.
رئیس س��ازمان مس��کن و شهرسازي خراس��ان رضوي می گوید : ما باید به 
تمدن سه هزار ساله مان و بناهاي تاریخي کشورمان که بدست استاد کاران 
با تجربه احداث شده افتخار کنیم از این رو باید مهندس��ین براي ثبت تاریخ 
مهندس��ي کهن ایران قدم بردارند و به لحاظ سر بلندي وظیفه داریم میراث 

تمدن اس��المي ایراني ، را با آموزش و علوم به جهانیان ثابت کنیم .
آس�تان قدس رضوي مالک 75درصد اراضي مش�هد اس�ت

رئیس س��ازمان اقتصادي آس��تان قدس رضوي نیز که در این نشست حضور 
دارد ترجی��ح م��ی دهد به طرح دغدغه های س��ازمان متبوع خود و مدیریت 
شهری اشاره کند.مهندس عزیزیان می گوید: متاسفانه خواست هاي به حق 
آس��تان قدس در مدیریت شهري به دلیل برخي مقاومت ها با برخي مدیران 

مش��هد همگام و هماهنگ نیس��ت .
مهندس عزیزیان اضافه می کند: در س��اخت و س��از هاي فضاي حرم مطهر 
حض��رت رضا ) ع ( و افزایش حریم حرم مطهر رضوي شاهد برخي انتقادات 
و اعتراض��ات از س��وي برخي مدی��ران شهري بودیم هر چن��د در این زمینه 
ارتباطات نس��بتًا متعادلي برقرار شد ، اما همچنان شاهد عدم همگامي برخي 

مدیران با سیاس��ت هاي شهري مجموعه آس��تان قدس رضوي هس��تیم.
وي م��ی گوید : هم اینک 75 درصد اراضي شهر مش��هد متعلق به آس��تان 
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قدس رضوي اس��ت ، اما مهندسان و مس��ووالن و مدیران شهر نباید آستان 
ق��دس را موجودیت��ي خ��ارج از ح��وزه کاري ش��ان تص��ور کنن��د.

وي تاکی��د می کن��د : تعامالت مدیران ب��ا مجموعه آس��تان قدس رضوي 
آنچنان نزدیک نبوده اس��ت ولي آس��تان قدس به عنوان صاحب اصلي شهر 
عالقمنداست امکانات و اراضي به شکل مطلوب و مناسب مورد استفاده قرار 
گیرد و شهرداري ، س��ازمان مسکن و شهرسازي و استانداري تعامل سازنده 

اي را با این مجموعه داشته باشند.
وي با اشاره به موقعیت زوار پذیر شهر مش��هد می گوید : براي اداره خدمات 
بهتر به مسافران و زائران امام رضا ) ع( آستان قدس طرح ها و برنامه هاي 

مفی��دي دارد ک��ه قابلی��ت اج��را و نتیج��ه ده��ي را دارن��د.
وي اضاف��ه م��ی کند : الزم اس��ت در این رابطه س��ازمان هاي مس��کن و 
شهرس��ازي و نظام مهندسي س��اختمان و جامعه مهندسان استان ، خود را از 
این مجموعه جدا ندانند و تالش کنند با هماهنگي و همکاري آس��تان قدس 

رضوی را در ارایه خدمات مطلوب مس��افران و زایران یاري دهند.
عزیزیان می گوید : تمامی دوستان ما به نوعي مستاجر آستان قدس رضوي 
هس��تند و البته همه 75 درصدي که خود را مس��تاجر مي دانند جزو تصمیم 

گیران محس��وب  مي شوند.
وي ب��ا تاکید بر اینکه نظرات شخص��ي مدیران به هر دلیلي نباید در تصمیم 
گی��ري هاي مجموعه شهري دخیل شود ، اضافه می کند : متاس��فانه برخي 
مدی��ران ب��ه دلیل نظرات شخصي و البته در مواردي گرایش��ات سیاس��ي با 
سیاس��تهاي شهري آس��تان قدس مخالفت مي کنند که این امر به هیچ وجه 
مطلوب نیست .باید با تدوین قوانین و آئین نامه اي مشخص و اجراي راهکار 
هماهنگي مدیران و مسئوالن شهري را با مجموعه آستان قدس را فراهم نمود.

وي آمادگي آس��تان قدس رضوي بمنظور اس��تفاده از نظرات و پیش��نهادات 
جامعه مهندسان را مورد تاکید قرار داده و می گوید : امیدواریم با بهره مندي 
از این نظرات که البته در راس��تای ارایه خدمت بهتر به زائران امام رضا ) ع( 

انجام مي شود بتوانیم موفقیت هاي بیش��تري حاصل کنیم .
رئیس س��ازمان نظام مهندسي س��اختمان کشور نیز در این مراسم از آمادگي 
این سازمان براي اجراي طرح هاي ساختماني با آستان قدس رضوي سخن 

می گوید و تاکید می کند : جامعه مهندس��ي به ویژه سازمان نظام مهندسي 
س��اختمان اس��تان تعامل بس��یار خوبي با آس��تان قدس رضوي دارد ، و این 
آمادگي وجود دارد دس��تگاهي که متعلق به حضرت رضا ) ع( اس��ت را یاري 
دهی��م و خودم��ان را در اجراي طرح هاي نوس��ازي و بازس��ازي حریم حرم 

مطهر رضوي س��هیم بدانیم.
میهمانان نشس�ت

در آیین بهره برداري از س��اختمان مرکزي سازمان نظام مهندسی ساختمان 
که مهندس س��ید جواد شهرس��تاني به نمایندگی از س��وی سایر مهندسان و 
به عنوان پیشکس��وت مهندس��ان صورت گرفت میهمانان��ی همچون آقایان 
مهندس عزیزیان رئیس س��ازمان اقتصادي آستان قدس رضوي، ناصر واعظ 
طبس��ي، مهندس رشیدي پور مدیر کل تش��کل هاي حرف��ه اي و امور بین 
الملل وزارت مس��کن وشهرسازي ، مهندس نجیمي دبیر معاونت شهرسازي 
وزارت مس��کن ، دکتر جاویدي نژاد عضو کمیت��ه تخصصي معماري وزارت 
مس��کن ، مهندس س��عید خان احمد لو عضو ش��وراي مرکزي ، دکتر بدیعي 
عض��و شوراي مرکزي و رئیس س��ازمان نظام مهندس��ي کرم��ان ، مهندس 
عس��گري رئیس س��ازمان نظام مهندس��ي اصفهان ، دکتر شاه��کار رئیس 
سازمان آذربایجان شرقي ، مهندس مجید توتونچي رئیس سازمان مسکن و 
شهرسازي خراسان رضوي ، مهندس مهدي شوکتیان مدیر کل بنیاد مسکن 
انقالب اس��المي ، حاج آقاي صابري فر مدیر عامل شرکت سپاد و جمعي از 
مس��ووالن سازمان مسکن و شهرسازي خراس��ان رضوي  و کارکنان اداري 

س��ازمان نظام مهندس��ي حضور داشتند . 
س��اختمان مرکزي س��ازمان در پن��ج طبقه احداث شده ک��ه 160 نفرکارمند 
در بخ��ش ه��اي امور اداري ، پروان��ه اشتغال ، انفورماتیک ، نش��ریه طاق ، 
مال��ي ، پذی��رش ، ماده 33 ، نظارت عالیه ، تش��کل ها ، دفاتر مهندس��ي ، 
روابط عمومي و رفاهي ، گروه هاي تخصصي ، کمیس��یون ها ، انجمن ها ، 

کتابخانه تخصصي پاس��خگوي مراجعین مي باشد .
سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي هم اینک بیش از 12 هزار 

مهندس در 7 رشته س��اختماني دارد.
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مقدمه:                                                               
سازمان نظام مهندسی وکنترل ساختمان درسالهای اخیر وبه همت مسئوالن 
آن جهش مناسب و تاثیر گذاری در مسیر اهداف این سازمان داشته است 
.آنچه که نمود بهتر و چشمگیر تری داشته ، توجه نظام مهندسی ساختمان 
خدمات  از  کننده  استفاده  جامعه  ودرکل  شهروندان   ، عمومی  بخش  به 

مهندسی  بوده است .
اثر  نقطه  که  ساختمان  ملی  مقررات  به  بخشیدن  عینیت  و  سازی  فرهنگ 
آن تولید ساختمانهای با کیفیت وبا دوام است یکی از این رویکردها است 
وکنترل  مهندسی  نظام  درحقیقت  است.  گرفته  درپیش  سازمان  این  که 
ساختمان کشور که بزرکترین اجتماع فنی وفرهیخته را شامل است، درسایه 
نظارت وکنترل خود به تدریج به عاملی برای نسج صحیح مقررات ساخت 
وساز ومبتنی برقوانیین مصوب تبدیل میشود که گریزی از آن برای ایجاد 

مستحدثات بی پایه واساس نخواهد بود.
 ، رویکرد  گونه  این  آوردن  دربدست  مهندسی  نظام  سازمان  گذاری  هدف 
ایجاد  درابتدای  که  است  ای  هفتگانه  تخصصهای  به  بخشیدن  نظام  همانا 
سازمان درمتن قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان که مورد تایید مجلس 
از  یکی  برداری  نقشه  رشته  است.  شده  تعریف   ، بوده  نیز  اسالمی  شورای 

هفت تخصصی است که به آن اشاره شد.
بی  عامل   ، وساز  ساخت  مندهای  حرفه  تمامی  درذهن  که  تخصصی 
از ساختمان سازی  اعم  ای   درهرپروژه  آن  است که حضور  چون وچرایی 
 – زدایی  خطر   – ماندگاری   – ایستایی   - دقت   - کنترل   ، وشهرسازی 

آسایش وبهره اقتصادی وهمچنین مدیریت )GIS( را نوید میدهد.

تالش  بازهم  بپردازیم  مقوله  این  به  نشریه  دراین  تا  شد  باعث  که  آنچه 
برداران  نقشه  جامعه   – ساختمان  مهندسی  نظام  مرکزی  محترم  شورای 
سازمان  ویژه  وبه  مرکزی  شورای  برداری  نقشه  تخصصی  گروه   – کشور 
نظام مهندسی ساختمان استان گیالن دربرپایی اولین همایش تدوین مبحث 
نقشه برداری مقررات ملی ساختمان بود که درتاریخ هفدهم اردیبهشت سال 

جاری درشهر رشت برگزار گردید.
درادامه به مباحث مطرح شده دراین همایش و قطعنامه صادر شده میپردازیم 
نقشه  درعرصه  که  عزیزان  برخی  با  که  هایی  مصاحبه  درج  نیز  ودرانتها 
برداری فعالیت هایی داشته اند صورت میگیرد .امید است که این ویژه نامه 
مورد توجه تمامی مهندسین محترم و زمینه ای برای فعالیت بیشتر ومهمتر 
دست آوردی برای استفاده بیشتراز خدمات تخصص نقشه برداری در ساخت 

وساز کشور باشد.
این همایش با حضور مدیران نظام مهندسی ساختمان کشور ازجمله ریاست 
رئیسه محترم  هیأت   – آقای مهندس غرضی  ، جناب  این سازمان  محترم 
شورای مرکزی – ریاست نظام مهندسی استان تهران جناب اقای مهندس 
استانداری  عمرانی  امور  محترم  معاونت  همچون  استانی  ومدیران  غفاری 
گیالن جناب آقای مهندس اکبرزاده – مدیرکل ثبت اسناد وامالک استان 
آقای  جناب  آن  ساختمان  مهندسی  نظام  ریاست   – کیمیایی  آقای  گیالن 

گ�زارش اولی�ن همایش تدوین مبحث 
نقش�ه برداري مقررات مل�ي ساختم�ان

نماینده  ازجمله   ازمتخصصان  کثیری  جمع  وهمچنین  خوجینیان  مهندس 
سابق مجلس شورای اسالمی جناب آقای مهندس موریس معتمد - روسای 
مهندس   – کرمانی  مهندس مجربی  برداران کشور  نقشه  جامعه  دوره  چند 
از  وعزیزانی  نواز  غریب  مهندس  وخانم  نیا  مقرب  دکتر   – ایثاری  محمد 
بخش خصوصی که نماینده محترم شرکت مهاب قدس و ژئوبایت را میتوان 
نام برد بعالوه اعضای محترم گروه تخصصی نقشه بردرای شورای مرکزی 
– اعضای کمیته هماهنگی گروههای تخصصی نقشه برداری کشور وجمع 
معاونت  حضور  البته  گردید.  برگزار  استان  محترم  برداران  نقشه  از  کثیری 
محترم نظام مهندسی وزارت مسکن وشهرسازی جناب آقای مهندس خواجه 
آقای  جناب  ساختمان  ملی  مقررات  تدوین  دفتر  مدیرکل  وهمچنین  دلویی 
دکتر هوایی نیز هماهنگی وبرنامه ریزی شده بود که بنا به دالیلی درهمایش 
با برقراری تماس  حضور نداشتند ودرزمان سخنرانی آقای مهندس غرضی 

تلفنی با آقای دکتر هوایی مطالب ونظرات خود را بیان نمود.
سمیع  ومهندس  خوجینیان  مهندس  آقای  توسط  خیرمقدم  بیان  از  پس 
محترم  معاونت  اکبرزاده  مهندس  آقای  همایش  این  سخنرانان   ، یوسفی 
مهندسی  نظام  ریاست  غرضی  مهندس   - گیالن  استانداری  عمرانی  امور 
مجلس  سابق  نماینده  معتمد  مهندس  آقای  وهمچنین  کشور  ساختمان 

شورای اسالمی بودند.
»امروز درپایان برنامه چهارم توسعه درفرآیند ویژه ای از ساختارهای توسعه 
قرار گرفته وشاخصهای آن اجرای پروژه های کالن عمرانی  وهمچنین زیر 
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  است.ایجاد  عالی  آموزش  نظام  ساختهای 
است.  توسعه  درمسیر  بلند  ازگامی  نشان  دراستان  وکشاورزی  ومعدن  
از تجارب پیشکسوتان و دانش جوانان وتلفیق  استفاده  بررسیها نشان داده 
با  وتخصصی  فنی  سازمانهای  تعامل    . است  واثربخش  مهم  آنان  نظرات 
آینده  گیری  درشکل  آنان  نظرات  از  مدیران  واستفاده  اجرایی  دستگاههای 
درچنین  وافکار  اندیشه  تبادل  بود.  ثمر خواهد  مثمر  برای کشور  روشن  ای 
است.  ناپذیر  اجتناب  ضرورتی  نیز  وکشور  استان  توسعه  برای  نشستهایی 
نیاز ساخت وساز استان به تخصص وحرفه نقشه برداری از سالهای گذشته 
احساس شده و روند مناسبی طی میکند تا بصورت کلی بتوان از آن بهره 
تهیه   پایلوت  بعنوان  میبایست  وفنی  علمی  ذخائر  این  با  گیالن  استان  برد. 
مبحث نقشه برداری مقررات ملی ساختمان قرار گیرد. لذا  سعی شده تا با 
همکاری وتعامل صحیح با نظام مهندسی ساختمان بستر فعالیتها تخصصی 
از  ایجاد مبحث نقشه برداری مقررات ملی ساختمان  فراهم شود وپیرامون 

هر تالش وهمکاری با این سازمان فروگذار نخواهد شد..«
این بیانات بخشی از سخنان آقای مهندس اکبرزاده بود که عنوان گردید وآقای مهندس 
غرضی نیز به بیان دیدگاههایی پرداخت که مختصری از آن به شرح ذیل است :
 ، است  مطرح  ساختمان  ملی  مقررات  برداری  نقشه  مبحث  تدوین  »بحث 
هرکالم وبحثی که پایه اعتقادی نداشته باشد بر روی زمین استوار نمیشود. 
که  مستقر  منشورهای  بر  که  است  این  مهندسی  نظام  پیام  ترین  اصلی 
براساس اعتقادات باشد پایبند باشد. اولین بار به واسطه همین جامعه نقشه 
امروز  همایش  جهت   . بردم  پی  برداری  نقشه  عظمت  به  که  بود  برداران 
قرار براین بود که آقای دکتر هوایی تشریف بیاورند اما بعلت فراهم نشدن 
مقدمات این مهم مقدور نگردید لذا درتماس تلفنی ) درزمان سخنرانی( که 

با ایشان داشتم سه مطلب از قول ایشان عنوان مینمایم:
- مبحث نقشه برداری مقررات ملی ساختمان توسط کمیته تخصصی نقشه 
برداری شورای مرکزی ونمایندگان وزارت مسکن وشهرسازی نوشته شود.

- هزینه تدوین این مقررات توسط وزارتخانه پرداخت میشود.
ذیربط  وسازمانهای  برداری  نقشه  بزرگان  توسط  مقررات  مجموعه  این   -

بررسی وحتی االمکان به اجماع برسد.
ایشان درادامه عنوان نموده که معرفی چند نفر ازکمیته نقشه برداری شورای 
مرکزی  وچند نفر نیز از وزارت مسکن ضرروت دارد تا با صدور احکام برای 

ایشان این موضوع تسریع گردد.«

مهندس احمد اسدی
عضو گروه تخصصی نقشه برداری شورای مرکزی

114115



قطعنامه اولین گردهم��ایی تدوین مبحث
نقش�ه برداری مقررات مل��ی ساختم��ان

پنجشنبه 1388/2/17 – استان گیالن – رشت

بسم اهلل الرحمن الرحیم
مقررات ملی ساختمان مجموعه ای است از ضوابط فنی، اجرایی وحقوقی الزم الرعایه درطراحی، نظارت واجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، 
نوسازی ، توسعه بنا، تعمیر ومرمت اساسی، تغییر کاربری وبهره برداری از ساختمان که به منظورتامین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت 

وصرفه اقتصادی فرد وجامعه وضع میگردد.
 ، کنترل ساختمان  و  مهندسی  نظام  قانون   33 ماده  دراجرای  و  هیأت عمومی  ودهم  اجالس سوم  قطعنامه  وپیرو   1388/2/17 پنجشنبه  درتاریخ 
امور  با حضور معاونت محترم  این گردهمایی  برگزار می شود.  برداری مقررات ملی ساختمان درشهر رشت  نقشه  اولین گردهمایی تدوین مبحث 
ریاست محترم  معتمد-   آقای مهندس  نماینده سابق مجلس شورای اسالمی،جناب   – اکبرزاده  آقای مهندس  ، جناب  استانداری گیالن  عمرانی 
سازمان نظام مهندسی کشور ، جناب آقای مهندس غرضی، - هیأت رئیسه محترم شورای مرکزی نظام مهندسی – مدیرکل محترم ثبت اسناد 
نظام  ریاست محترم   – آقای مهندس غفاری  تهران،جناب  استان  نظام مهندسی  ریاست محترم   – آقای کیمیایی  ، جناب  استان گیالن  وامالک 
مهندسی ساختمان استان گیالن ، جناب آقای مهندس خوجینیان – عضو محترم هیأت مدیره وریاست قبلی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 
تدوین  راهبردی،  کمیته   - نواز  غریب  مهندس  خانم  سرکار   ، ایران  برداران  نقشه  جامعه  محترم  ریاست   – ایثاری  مهندس  آقای  جناب   ، کشور 
وکمیته های تعیین سرفصلهای مبحث نقشه برداری وهمچنین جمعی ازاساتید ، دانشگاهیان و مهندسان  نقشه بردار محترم استان تشکیل گردید. 

شعار همایش به شرح ذیل به استحضار میرسد :
همانا رشد،تعالی،شکوه،جلوه و رخنمود  سازمان نظام مهندسی وکنترل ساختمان درسایه توجه ویژه  وفنی به  همه تخصصهای سازمان واستفاده 

ترکیبی فنون  هفتگانه آن در یک پروژه ساختمانی خواهد بود  .
این نشست با هدف اجرای الزامات ماده 33 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان درزمینه نقشه بردرای وبر اساس مفاد  قطعنامه آن که درپی 

می آید خواسته های خود را اعالم میدارد:
 1- اعضای محترم نقشه بردار نظام مهندسی ساختمان درسراسر کشور متحد ویکپارچه بر لزوم تدوین مبحث نقشه برداری تاکید ورزیده و با 
تأسی از دانش حرفه ای درتقریر سرفصلهای آن همت گماشته تا مبحثی  قانونمند ، دانش محور ، ساده وروان ، همه گیر وقابل استفاده برای تمامی 

متخصصان رشته نقشه برداری وبه منظور رفع معضل شهروندان ، سرمایه گذاران ومجموعه نظام مهندسی ساختمان تهیه وارائه گردد.
 2- کمیته  محترم تخصصی نقشه برداری شورای مرکزی نسبت به مدیریت ، جمع بندی وارائه بخشهای مختلف فرآیند تدوین پیش نویس 

مربوط اقدام به موقع انجام و موارد را به مقامات ذیربط گزارش فرمایند.
 3- از روسای محترم سازمانهای نظام مهندسی کشور درخواست مینماید با سعه صدر .تدبیری که از آنها سراغ داریم با نمایندگان کمیته های 

مختلف تدوین سرفصل مربوط همکاری تا استفاده بیشتر وصحیح یکی از تخصصهای هفتگانه ساختمان فراهم گردد.
محور  ونظام  زیبنده  حرکت  تا  دارد  استدعا  آن  ودلسوز  اندیشمند   ، توانا  مدیریت  و  مرکزی  محترم  شورای  ،از  درهمایش  حاضر  اعضای   -4  
گروههای تخصصی نقشه برداری به منظور تدوین پیش نویس مبحث نقشه برداری مقررات ملی ساختمان رابه فال نیک گرفته وتا حصول نتیجه 
یعنی انتشار مبحث مستقلی از مباحث چندگانه مقررات ملی ساختمان بنام »مبحث نقشه برداری » ایشان را کماکان یاری رسانده و تشویق نماید.
 5- همگام ، همزبان وهمدل از مقام عالی وزارت ، جناب آقای مهندس سعیدی کیا – معاونت محترم نظام مهندسی این وزارت ، جناب آقای 
مهندس خواجه دلویی- مدیریت محترم دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان ، جناب آقای دکتر هوایی و شورای محترم تدوین مقررات ملی استدعا 
دارد تا همچون گذشته در چرخه تدوین مبحث نقشه برداری ، تسریع دربخشهای متفاوت  شامل : تایید سرفصلها ، تصویب بودجه ، بررسی وتبادل 
نظر درپیش نویس تقدیمی وارائه متن نهایی برای تصویب وطی مراحل قانونی ؛ جمع فرهیخته وزحمت کش نقشه برداران کشور را مورد عنایت 

وتوجه قرار داده تا چونان گذشته مهر شایسته ای بر تالشهای بی وقفه این وزارت و تمامی تالشگران آن زده شود.
 6- ازمسئوالن وزارت کشور وشهرداریها وشوراهای اسالمی شهرها انتظار دارد با عنایت به اهمیت فوق العاده نقشه برداری دراستقرار وهندسه وشکل 
گیری کالبد صحیح شهر وتدمین آسایش وایمنی شهروندان دراستفاده از ساختمانها ومستحدثات شهری وفضاهای عمومی ، عنایت ویژه ای به تدوین مبحث 
نقشه برداری مقررات ملی ساختمان واجرا وکنترل آن به وسیله مهندسان نقشه بردرا درتمامی مراحل طراحی وساخت ساختمانها ومعابر وپیاده راهها بنمایند.
 7- تمامی متخصصان وحرفه مندهای نقشه برداری مکلف خواهند بود مبحث تایید شده را بعنوان جزء بالفصل قانون نظام مهندسی ، آیین نامه اجرایی 
وشیوه نامه های آن در دستور امور طراحی ، اجرا ونظارت خود قرار داده و درتبیین و گستراندن آن دربین صاحبان ساخت و ساز کشور تالش وافر داشته باشند .
 8- اعضای حاضر صادقانه وبا دلی ماالمال از آرزوی توفیق ، از تمامی مسئوالن و دست اندرکاران تدوین مبحث مذکور اعم از وزارت محترم مسکن – 
معاونت محترم امور استانداری وشورای محترم اسالمی شهرهای استان گیالن - شورای محترم مرکزی نظام مهندسی ساختمان – نظام مهندسی ساختمان 
استانها – بخش دانشگاهی وبخش خصوصی رشته نقشه برداری – گروه تخصصی نقشه برداری شورای مرکزی و سایر عزیزان کمال تقدیر وامتنان را دارد.

 9- این قطعنامه درهفت بند تهیه و به تاییدجامعه نقشه برداران ایران ، اعضای کمیته تخصصی شورای مرکزی – اعضای کمیته هماهنگی 
نقشه  گروه تخصصی  است  و الزم  رسیده  برداری  نقشه  دررشته  علمیدانشگاههای کشور  برداری کشورواعضای هیأت  نقشه  گروههای تخصصی 

برداری شورای مرکزی نسبت به انتشار آن به موقع وبه نحو مطلوب اقدام نمایند.
الحمداهلل اوال وآخرا وظاهرا وباطنا

درپایان این همایش، نظام مهندسی استان گیالن اقدام به ارائه هدایایی شامل کیف وکتاب ارزشمند گیالن شناسی نمود که باز شایسته است از زحمات 
همه این عزیزان و بویژه مهندس خوجینیان ،ریاست محترم نظام مهندسی گیالن ومهندس سمیع یوسفی ومهندس بدوی تشکر وقدردانی گردد.
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» طاق« ماهنامه شد
رضوی  خراسان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  تخصصی  رسانه  موثرترین   ، طاق«   « ماهنامه  انتشار  مجوز 

صادر شد.
چاپ و انتشار این نشریه که از سال 1374 با رویکرد ارایه اخبار و اطالعات در حوزه تخصصی نظام مهندسی 
ساختمان خراسان آغاز گردیده بود سال گذشته پس ازبیست هشت شماره  به دلیل عدم اخذ مجوز از سوی وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی متوقف گردید.
درخواستهای مکرر مخاطبان و بویژه همکاران محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوي  بار دیگر 
دست اندرکاران این نشریه را به پیگیري مجدانه دریافت مجوز انتشار آن واداشت و سرانجام پس از گذشت ده 
سال با همکاري هاي صمیمانه جناب آقاي مهندس غرضی ، و کمک آقایان مهندس رئیسی ، مهندس اسماعیلی 
و پیگیري هاي مستمر مدیر اجرائي نشریه آقاي مهندس خسروی ، مجوز چاپ و انتشار این نشریه به صورت 

ماهنامه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صادرشد.
»طاق« ، ضمن سپاس از تمامی مخاطبان خویش که در این مدت با ارایه نظرات و پیشنهادات خویش عزم دست 
اندرکاران این نشریه را برای ادامه این راه بیش از گذشته جزم نمودند بار دیگر آمادگی خود را برای همکاری 
و همراهی خوانندگان خویش اعالم داشته و دست تمامی آنها را می فشارد، ضمن آنکه همچون گذشته از ارایه 

پیشنهادات و انتقادات دلسوزان این مجموعه استقبال می کند.  
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در همایش ملي س��اختمان مطرح شد: 
فاصله  از معماري ایراني و اس�المي ریش�ه مش�کالت س�اخت و س�از اس�ت 

محمد س��عیدي کیا با تاکید بر عقب ماندگي ساختمان س��ازي در ایران در دویست سال گذشته گفت: بعد از انقالب 
فرصت خوبي پیش آمد که این عقب ماندگي را جبران کنیم اما این کار به س��رعت و س��ادگي انجام نخواهد شد. 

بلکه نیاز به مدت زمان طوالني و زمانبندي مناس��ب دارد. 
وي با تاکید بر اینکه هر حادثه تلخ مي تواند باعث پیش��رفت شود، تصریح کرد: مقررات ملی س��اختمان و آیین نامه 
2800 ماحص��ل کار کس��اني اس��ت که پ��س از زلزله رودبار ب��ه این ام��ر پرداختند. در گذشت��ه صحبت در مورد 
مقاوم س��ازي در برابر زلزله بس��یار س��خت بود اما اکنون با ت��الش افرادي همچون مرح��وم کازروني، آخوندزاده، 
عبدالعل��ي زاده راه رو به جلو را در پیش داریم که نتیجه آن قوانین بیس��ت گانه اي اس��ت ک��ه به این منظور شکل  

گرفته که س��ال گذشته نیز مبحث 21 نیز به آن اضافه شده اس��ت. 
س��عیدي کیا بهتری��ن شکل اصالح الگوي مص��رف را اجراي مقررات، اصالح قانون و گذاشتن مش��وق هایي براي 

اجراي مقررات دانس��ت. 
وي در ادام��ه ب��ه قانون بیمه کیفیت اشاره ک��رد و گفت: این قانون حاصل تالش شوراي توس��عه )دولت، بخش 
خصوصي، دانشگاه( است که پس از آنکه مجلس خواهان اصالح جزئي در آن شد این اصالح صورت و دوباره به 

مجلس فرس��تاده شد که درنهایت امیدواریم این قانون به تصویب برس��د. 
وزیر مس��کن درباره شاخص هاي معماري اس��المي ایراني نیز گفت: ما پیش��نهاد دادیم مانند شوراي شهرس��ازي، 
ش��وراي معم��اري را نیز ایجاد کنیم که ریی��س جمهوري به دلیل طوالني شدن این موض��وع با این امر مخالفت 

کردند اما با ایجاد شوراي معماري در شوراي شهرس��ازي موافق بودند. 
س��عیدي کیا خاطرنش��ان کرد: بایده��ا و نبایدهاي این قانون باید تضمین شود ک��ه بایدهاي آن مدت زمان زیادي 
طول خواهد کش��ید تا تصویب شود اما نبایدهاي آن مانند عدم اشراف س��اختمان ها، ناهمگوني در ساخت و ساز و 

بي هویتي فرهنگي مش��خص شده اس��ت. 
وي تاکید کرد: افراد متخصص باید در اجراي این قانون نقش تاثیرگذاري داشته باشند چونکه قوانین تنها مباني کار هستند. 
سعیدي کیا باال رفتن قیمت ساختمان را با استفاده از فناوري هاي نوین رد کرد و گفت: یک مدیر پروژه ، هنرمندانه 
مي تواند با روش هاي صنعتي کارها را س��ریع تر و ارزان تر تمام کند چراکه فناوري هاي نوین باعث کاهش نیروي 

انس��اني، افزایش کیفیت و کاهش زمان تولید مي شود. 
وزیر مس��کن درباره قانون تولید و عرضه مس��کن اظهار کرد: این قانون وضعیت هاي بسیار باالیي دارد که شامل 

قوانین س��اخت و س��از، قوانین مالي و کار و زمین اس��ت. 
سعیدي کیا در ادامه گفت: دو جریان در کشور موجود است که یکي ساخت و ساز و دیگر مقاوم سازي است. در ساخت 
و س��از ما به گونه اي خواهیم س��اخت که نیاز نباشد بار دیگر مقاوم سازي صورت گیرد، همچنین با سازمان فني و 
حرفه اي براي آموزش افراد قرارداد بسته ایم که 200 هزار نفر طي دو سال گذشته کارت مهارت را دریافت کردند. 
وزیر مس��کن به انتخابات نظام مهندس��ي که در زمان نزدیک انجام مي شود، اشاره کرد و مهندس��ان را تشویق به 

حض��ور حداکث��ري در ای��ن انتخاب��ات ک��رد. 
به گزارش ایسنا، مهدي چمران نیز در این همایش با تاسف از فاصله گیري از معماري ایراني و اسالمي، سرچشمه 

بیش��تر مش��کالت در زمینه س��اخت وس��از را همین موضوع دانس��ت. 
وي با نقد عملکرد دولت در ساخت و ساز سازمان هاي دولتي گفت: حتي ساختمان هاي دولتي که مي تواند الگوي 

بخش هاي خصوصي باشند نیز به موضوع هویت ایراني � اس��المي توجه نکرده اند. 
ریی��س ش��وراي شهر تهران با تاکید بر هویت ملي، آن را در رفت��ار و منش و زندگي فردي و اجتماعي مردم موثر 

دانس��ت و خواس��تار بازگش��ت به فرهنگ خویش��تن شد. 
براس��اس این گزارش، رییس کمیس��یون عمران مجلس شوراي اس��المي نیز در این همایش با مناس��ب ارزیابي 
کردن زمان همایش با تبیین برنامه پنجم توس��عه گفت: اگر فرض کنیم 20 میلیون س��اختمان داریم 15 میلیون 
به اصالح نیاز دارند که دو میلیون س��اختمان اداري آن اصالح شده و مانده 13 میلیون دیگر که این حجم عظیم 

کاري اس��ت که نمي توان به س��ادگي از آن گذشت. 
وي در ادامه 90 درصد مقاوم س��ازي ها را نوس��ازي دانس��ت و گفت: این را مي شود در بافت هاي فرس��وده و در 

خانه هاي روس��تایي مش��اهده کرد. 
حس��ین مقیم��ي در ادامه گفت: با توجه به اینکه از یک ط��رف جامعه از بیکاري رنج مي برد و از طرف دیگر مردم 

به مس��کن نیاز دارند، این امر مي تواند باعث ایجاد اشتغال در کش��ور شود. 
وي در ادامه تاکید کرد: از مشکالت پیش  رو تامین منابع مالي است که باید راه را براي سرمایه گذاري خارجي باز کنیم. 
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به گزارش خبرنگار مس��کن ایسنا، رییس سازمان نظام مهندسي س��اختمان کشور هم در این همایش ابراز عقیده 
کرد که ما نیاز به منابع مالي نداریم بلکه با اجراي قوانین و مقررات ساختمان مي توان سه میلیون شغل ایجاد کرد. 

غرضي همچنین تنها راه اصالح الگوي مصرف را اجراي قوانین و تربیت نیروي متخصص دانس��ت. 

 مهندس�ان  الزامات  و باید ها و نبایدها را به صورت مطلوبي به كار گیرند 
نماینده ولي فقیه دراستان فارس در آیین افتتاحیه دوازدهمین اجالس هیئت عمومی سازمان های نظام مهندسی 
س��اختمان کش��ور کفت: شهرها باید آنچنان ساخته شوند که شاخصه اس��المي بودن آنها به طور کامل نمود پیدا 

کرده و فرهنگ ایراني – اس��المي را به نحوه کاملي عرضه کنند.
آیت ا... اس��دا...ایماني خطاب به تمامي مهندس��ین عرصه س��اخت و ساز درکش��ور گفت این قشر متخصص باید 
الزامات ، باید ها و نبایدها را به صورت مطلوبي به کار گیرند تا آرامش بیش��تر اعضاي خانوده فراهم شود. وي با 
اشاره به بي توجهي برخي از مهندس��ین وطراحان ساختمان نس��بت به اصالت دیني و فرهنگي کشور اضافه کرد. 
جاي تاس��ف اس��ت که درشهر یک کشور اسالمي مانند ایران س��اختمان هایي با نمادهایي ساخته شده که نشان 
از یک فرقه س��اختگي مذهبي غرب ماننده گروه شیطان پرس��تان دارد.آیت ا... ایماني یادآور شد. تصویب قوانین 
و س��ختگیري دراجراي آن درجهت ایجاد آرامش بیش��تر خانواده ها از ضرورت هاي الزم درجامعه محس��وب مي 
شود زیرا هرگونه ترحمي دررابطه با صدور راحت مجوز س��اخت و س��از جز افزایش خس��ارت ، نتیجه دیگري را به 
دنبال نخواهد داشت . وي با استناد به 3 محور از محورهاي اصولي موجود در قرآن کریم دررابطه با ساخت خانه 
افزود. خداوند درقرآن دررابطه با س��اخت خانه به زنبو عس��ل وحي کرد. خانه خود را درامن ترین نقطه ممکن بنا 
کند . نماینده ولي فقیه در فارس یاد خدا، شب ، سکینه وایمان ، خانه و همسر را به عنوان 5 عامل آرامش بخش 
انس��ان درمحور دوم س��خنان خود عنوان کرد و یادآور شد: خانه مکاني است که مي توان درآنجا به آرامش روحي 

و جس��مي دس��ت پیداکرد . بنابراین باید شرایط الزم جهت رس��یدن به این امر کاماًل مهیا باشد.  

باید از نظر كارش�ناس غیردولتي در تدوین قوانین مس�کن اس�تفاده كرد
به گزارش خبرنگار ایرنا ؛ مهندس سید محمد غرضي در دوازدهمین اجالس هیات عمومي سازمان نظام مهندسي 
س��اختمان کش��ور گفت: در هر دولتي براي رفع مش��کالت گروهي از افراد جامعه تالش مي شود و امتیازات به 

بخش��ي از جامعه تعلق مي گیرد و در این مس��یر نمي توان رشد اجتماعي را انتظار داشت. 
وي اظهار داشت: زماني که بدون برنامه ریزي و سیاس��تگذاري الزم ، تس��هیالتي در بخش��ي از جامعه تزریق مي 

شود که تولید را دنبال نمي کند ناخودآگاه تورم ایجاد مي شود و موجب گس��ترش فقر در جامعه مي شود. 
وي ادام��ه داد: جریانهایي در جامعه موجب توس��عه مي شود که تورم و فق��ر را دنبال نکند و موزون ، هماهنگ و 

در همه س��طوح بطور یکس��ان به پیش رود . 
وي اضافه کرد: متاس��فانه سیاستگذاریها و تصمیم س��ازي حاکمیت جامعه منوط به نظرات کارشناسي کارشناسان 
دولت اس��ت و اینگونه تصمیم س��ازیها تنها منافع دولت را در نظر مي گیرند ، اگر از نظرات کارشناسان غیر دولتي 

به��ره گرفت��ه ش��ود ای��ن شکافه��ا در جامع��ه ایج��اد نم��ي ش��ود. 
غرض��ي گفت: بهره گیري از کارشناس��ان غی��ر دولتي در تدوین قوانین مربوط به مس��کن موجب اجرایي شدن و 

مترق��ي ب��ودن ای��ن قوانی��ن م��ي ش��ود. 
وي افزود: مس��ایل و مش��کالت مردم با امتیاز دادن به عده اي خاص حل نمي شود ، مش��کالت باید با روشهاي 

اجتماعي رفع شود و تنها با روشهاي دولتي نمي توان پاس��خگوي جامعه بود. 

بایکدیگر عهد ببندیم كه یا نس�ازیم و یا خوب بس�ازیم
مهندس س��عیدي کیا ، وزیرمس��کن و شهرس��ازي درآیین افتتاح دوازدهمین اجالس سراسري سازمان هاي نظام 
مهندسي ساختمان گفت : در جهت قانونگذاري صحیح در بخش ساخت و ساز ،شوراي توسعه نظام مهندسي ساختمان 
کشورتشکیل شده است که این شورا به عنوان توان فکري وتجربي تمامي دست اندرکاران فعال دراین زمینه ازجمله 
شهرداري ها ، شوراي شهر ، واحدهاي مش��اوره غیر دولتي و افراد فعال دربخش س��اختمان و ... استفاده مي شود.
وي ادامه داد : اگر چه این شورا باعنوان شوراي مش��ورتي تش��کیل شده اس��ت اما در زمینه تصمیم گیري صاحب 

اختیاراس��ت و تمامي تصمیم گیري هاي این شورا عملیاتي مي شود . 
مهندس س��عیدي کیا با اشاره به وظایف که بر عهده س��ازمان نظام مهندسي س��اختمان واگذار شده است گفت : 
آموزش و نظارت عالیه برس��اخت و س��ازها از جمله مهمترین  وظایف سازمان هاي ظام مهندسي ساختمان است 
و امیدواری��م ای��ن وظایف به گونه اي انجام شود که مردم رضایت کامل را ازموارد مذکور داشته باشند وي تصریح 
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کرد: کار در شوراي توس��عه تصمیم گیري اس��تان ها به یک گروه 4 نفري سپرده شده است و هرشورا متناسب با 
نیاز اس��تان به تصمیم گیري  مي پردازد . عالوه بر این براي تدوین مقررات ملي براس��اس استان ها نیز اقداماتي 
انجام شده .   به گفته وزیرمس��کن  و شهرس��ازي درآینده اي نه چندان دور بحث تحقیق و پژوهش هم به عهده 
نظام هاي مهندس��ي س��اختمان گذاشته مي شود . مهندس س��عید کیا همچنین به س��ال          »اصالح الگوي 
مصرف« اشاره کرد و گفت در امر س��اخت و س��از بهترین راه اصالح الگوي مصرف، رعایت مقررات ملي است که 
بعد از زلزله رودبار این مقررات به نحو مطلوبي تدوین شد. وي یکي از اقدامات مهم دیگر درعرصه س��اختمان را 
قانون بیمه کیفیت ذکر کرد و افزود : طي این قانون   که هم اکنون درحال تصویر است . مجریان ساختمان باید 

کار خ��ود را نزدی��ک ی��ک شرک��ت بیم��ه بیم��ه کنن��د.
مهندس س��عیدکیا ادامه داد : درحال حاضر ما دراین رابطه با 7 شرکت بیمه قرارداد منعقد کرده ایم . وزیر مس��کن 
و شهرسازي درادامه به اجراي طرح مسکن مهر اشاره کرد و اظهارداشت .دولت هیچ نقشي دراجراي طرح مسکن 
مهر ندارد و تنها سیاست گزاري ها توسط دولت انجام مي شود. وي افزود در این طرح تعاوني ها » تعاوني تامین 
« هس��تند و به هیچ وجه تعاوني س��اخت به شمار نمي روند. در واقع تعاوني ها نقش کارفرمایي دارند . بنابراین ما 
ازهمکاري نظام مهندسي ساختمان درطرح مسکن مهر استقبال مي کنیم زیرا این طرح مي تواند به نحو مطلوبي 
زیرنظر مجریان نظام مهندس��ي س��اختمان اجرایي شود . مهندس سعید کیا درپایان سخنان خود خاطر نشان کرد 
: ما باید درهمین جا بایکدیگر عهد ببندیم که یا نس��ازیم و یا خوب بس��ازیم . زیرا آیندگان ، فعالیت ما را زیر ذره 

بی��ن خواهن��د ب��رد هم��ان ط��وري ک��ه م��ا برفعالی��ت گذشت��گان دق��ت داری��م .

باند فرودگاه اصفهان با قیر پلیمري بهس�ازي مي ش�ود
مدیرعامل شرکت فرودگاه هاي کش��ور از بهس��ازي باند فرودگاه اصفهان با استفاده از قیر پلیمري خبر داد و ابراز 

امیدواري کرد، این طرح تا قبل از شروع فصل س��رما در س��ال جاري به بهره برداري برس��د. 
به گزارش خبرنگار ایرنا به نقل از روابط عمومي شرکت فرودگاه هاي کشور، »سیداحمد مومني رخ« ضمن بازدید 
از طرحهاي در دس��ت اجرا در فرودگاه اصفهان، از روند اجراي دیگر طرحهاي فرودگاهي از جمله توس��عه ترمینال 
پروازهاي خارجي به دو برابر فضاي کنوني، پارکینگ فرودگاه با ظرفیت 360 خودرو و امکان افزایش آن به 720 

دس��تگاه خودرو، طرح ترمینال صدور محصوالت کش��اورزي و گل و گیاه و شبکه تصفیه فاضالب بازدید کرد. 
براس��اس این گزارش، نخستین باند فرودگاهي کشور با استفاده از قیر پلیمري در شهر اصفهان بهسازي مي شود. 

در این شیوه با افزودن مواد پلیمري به قیر مقاومت آن در برابر گرما و س��رما تغییر مي کند. 
در این شیوه که براي نخستین بار در ایران به کار گرفته مي شود، همچنین مقاومت آسفالت باند در برابر کشش تا 10 
برابر افزایش پیدا مي کند و در برابر گرما به ویژه حرارت خروجي اگزوز هواپیماها، پایداري بیشتري از خود نشان مي دهد. 
براساس اعالم روابط عمومي شرکت فرودگاههاي کشور، براي اجراي طرحهاي یاد شده، حدود 130 میلیارد ریال 

اعتبار اختصاص یافته اس��ت و عملیات اجرایي آن در حال حاضر 20 تا 90 درصد پیش��رفت دارد.

میزان س�رمایه گذاري در بخش مس�کن طي برنامه پنجم توس�عه اعالم ش�د
معاون دفتر برنامه ریزي و اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازي گفت: میزان کل سرمایه گذاري به قیمت ثابت در 
بخش مسکن طي سال هاي برنامه پنجم توسعه )93-1389( افزون بر دو هزار و 230 میلیارد ریال پیش بیني شده است. 
»نفیس��ه قدس��یان« روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، گفت: براس��اس برنامه پنجم توس��عه کش��ور میزان 
سرمایه گذاري به قیمت ثابت در بخش مسکن شهري طي پنج سال در مجموع دو هزار و 28 میلیارد ریال پیش 
بیني شده اس��ت. وي افزود: مس��کن روس��تایي نیز در مجموع در قالب برنامه پنجم توس��عه دو هزار و 23 میلیارد 
ریال س��رمایه گذاري جذب خواهد کرد که این رقم نیز به قیمت ثابت خواهد بود. س��االنه بطور میانگین 20 تا 30 
درصد از نقدینگي کل کش��ور در بخش مس��کن مصرف مي شود. آمارهاي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران 
نش��ان مي دهد سال 1375 میزان سرمایه گذاري بخش خصوصي در زمینه ساختمان هاي شروع شده سه هزار و 
992 میلیارد ریال بود که در س��ال 1385 این رقم به 31 هزار و 818 میلیارد ریال رس��ید. براساس این آمار بخش 
خصوصي براي س��اختمان هاي نیمه تمام و تکمیل شده در س��ال 1385 به ترتیب 60 هزار و 721 میلیارد ریال و 
21 هزار و 62 میلیارد ریال مي توان س��رمایه گذاري کرد. قدس��یان تصریح کرد: بخش مسکن سهم عمده اي در 
تولید ناخالص داخلي، س��رمایه گذاري و اشتغال دارد و به عنوان محرک بس��یاري از فعالیت هاي اقتصادي عمل 
مي کند. به گفته این مقام مس��ئول، عالوه بر اقتصاد کالن، مس��کن در اقتصاد خانوارها نیز نقش حیاتي داشته و 
بزرگترین س��رمایه گذاري خانوارها در طول دوران زندگي، خرید واحد مس��کوني است. وي گفت: بررسي ها نشان 
مي دهد، س��رمایه گذاري خانوار براي خرید یک واحد مس��کوني حدود 75تا 90 درصد از ثروت آنها محسوب مي 
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شود و در عین حال مبلغ آن سه تا شش برابر درآمد ساالنه خانوارها را تشکیل مي دهد. به اعتقاد قدسیان، هزینه 
مسکن به طور متوسط 30 درصد از هزینه کل خانوارها را به خود اختصاص مي دهد و بي شک در ثبات اجتماعي 
خانوار تاثیر بس��زایي از خود برجاي مي گذارد. ارزش افزوده بخش س��اختمان در سال 1384 به قیمت هاي ثابت 
در سال 1376 به میزان 18هزار و 728 میلیارد ریال بود که نسبت به سال 1383 رشد 4/4 درصدي را نشان مي 

دهد. این میزان در س��ال 1385 بالغ بر 19 هزار و 420 میلیارد ریال بود.

س�یلو س�ازي ایران در س�وریه
طرح س��یلو س��ازي ایران در س��وریه مورد بازدید هیات ایراني به ریاس��ت »محمد س��عیدي کیا« وزیر مس��کن و 
شهرس��ازي و رییس طرف ایراني کمیسیون مشترک همکاري هاي ایران و سوریه قرار گرفت. جمهوري اسالمي 

ایران 10 س��یلو را در مناطق مختلف این کش��ور در دس��ت احداث دارد. 
به گزارش خبرنگار ایرنا، در این بازدید »سعید صفائي« مدیرعامل شرکت توسعه سیلوها، گزارشي از روند اجرایي 

احداث 10 س��یلو در این کش��ور را تش��ریح کرد. 
صفائي گفت: دو واحد از سیلوهاي دهگانه در شهرهاي »کپکا« و »صباح الخیر« در شمال شرق سوریه به شرکت 
س��یلوهاي س��وریه تحویل داده شده است و هم اکنون چهار واحد دیگر نیز در اس��تان حلب و الحسکه در مراحل 

تکمیل��ي نص��ب تجهی��رات ق��رار دارد. 
وي افزود: چهار واحد یاد شده که روز پنجشنبه وزیر مسکن کشورمان از آنها در استان هاي حلب و حمص بازدید 
کرد، در آبان آینده تحویل طرف س��وري داده مي شود و تا س��ال آینده میالدي چهار واحد باقیمانده هم در استان 

هاي دمش��ق ، حلب ، رقه و حماه تکمیل خواهد شد. 
صفائي تصریح کرد: هم اکنون در همه س��یلوها عملیات س��اختماني به مراحل نهایي رسیده است و به همین علت 
طرف س��وري با رضایت از دقت اجرا و حس��ن انجام کار ، اعتبارات مالي این طرح را که بالغ بر 215 میلیون دالر 

اس��ت ، طبق برنامه زمانبندي تامین مي کند. 
وزیر مسکن و شهرسازي و هیات همراه، اوایل این هفته براي شرکت در هفتمین نشست مشترک همکاري هاي 
ایران و س��وریه وارد دمش��ق شدند و در حاشیه این نشست، با حضور در استان هاي مختلف، از طرح هاي صنعتي 

در ح��ال اج��راي ای��ران بازدی��د ک��رد. 
وي روز جمعه پس از پایان برنامه بازدید از طرح هاي در دس��ت اجرا، به س��فر خود در س��وریه پایان مي دهد. 

نیروگاه برق تش��رین، کارخانه س��یمان حماه، طرح شرکت سایبر بین المللي براي احداث تونل انتقال آب به دشت 
هاي جنوبي حلب، 10 واحد س��یلوي غله، توزیع و بهره برداري برق س��وریه و واگن پارس از طرح هایي است که 

ایران با س��وریه همکاري مي کند. 
احداث پل فلزي روي رودخانه فرات با همکاري شرکت مسکن و عمران قدس، پاالیشگاه هاي بانیاس و حمص، 
شیش��ه کاوه، تولید داروي درمان زخم پاي دیابتي و تولید خودروهاي س��مند و پراید، از دیگر طرح هایي است که 

ایران و س��وریه کارهاي مش��ترکي را به اجرا رس��انده اند. 
توسعه نیروگاه برق جندر، تونل زینبیه، متروي دمشق، صنایع فوالد، تولید لوله جي.آر.پي، صنایع مواد خام و اولیه 
رنگ، همکاري در زمینه نمایش��گاه ها، مسکن، س��فر و اعزام زائر، از طرح هاي پیشنهاد شده براي همکاري آتي 

میان دو کش��ور عنوان شده اس��ت.

كمیته معماری مس�اجد در ش�هرداری تهران تش�کیل می ش�ود
کمیت��ه  تش��کیل  از  ته��ران  معم��اری شه��رداری  و  معاون��ت شهرس��ازی  و س��اختمان  معم��اری  مدی��رکل 
معم��اری مس��اجد ب��رای س��اخت مس��اجد جدی��د ب��ر اس��اس الگ��وی معم��اری اس��المی ایران��ی خب��ر داد.

مهندس س��یدصباح الدین متقی گفت: این کمیته به طور تخصصی موضوع مس��اجد و معماری آن را به ویژه برای 
مساجدی که در دست طراحی هستند و یا نوسازی آنها در دستور کار است، دنبال می کند و اعضای کمیته را اساتید 
دانش��گاه ، افراد صاحب نظر و مجرب در این زمینه رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری و... تش��کیل می دهند. 
وی افزود: هرکدام از اعضای هیئت امنای مساجد که تخریب و بازسازی مسجدی را در دست دارند، برای نهایی کردن 
طرح معماری خود، می توانند بدون پرداخت هیچ هزینه ای به این کمیته مراجعه و طرح خود را با اعضای کمیته مطرح کنند. 
متقی خاطر نشان کرد: طرح پیشنهاد شده در اختیار مشاوران قرار می گیرد و اعضای هیئت امنا از طرح خود دفاع می 
کنند و پس از بررسی و اجرای مباحث معماری فنی بر اساس الگوی معماری اسالمی، طرح پذیرفته و یا رد می شود. 
وی در ادامه اظهارکرد: همه کسانی که خواهان تایید معماری طرح مسجد خود هستند باید با مشاور طرحشان به 
کمیته مراجعه کنند که این فرد باید سابقه طراحی مسجد را داشته باشد که پس از دفاع از آن، نظر نهایی ارائه مي شود
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بار اصالح الگوي مصرف روي دوش مهندس�ان
رییس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور در نخستین هم اندیشي مدیریت اصالح الگوي مصرف در ساختمان 
که به میزباني اس��تان یزد برگزار شد، گفت: تنها بس��تري که توانایي اجراي فرم��ان مقام معظم رهبري در زمینه 

اصالح الگوي مصرف را داراس��ت، جامعه مهندس��ي اس��ت.
به گزارش ایس��نا، محمد غرضي خاطرنش��ان کرد: تنها بستر موجود در کشور که توانایي اجراي دستور مقام معظم 
رهبري را در زمینه اصالح الگوي مصرف دارا اس��ت، جامعه مهندس��ي کشور است و هیچ ارگان یا سازماني نیست 
که بتواند بدون اس��تفاده از جامعه مهندس��ي، مصرف خود را اصالح کنند. وي در بخش دیگري از سخنان خود با 
اشاره به اینکه تمام مس��ائل کش��ور مرتبط به هم بوده و با یک وجهي بودن نمي توان تمام مشکالت کشور را حل 
ک��رد، اظه��ار کرد: قضایاي مربوط به تورم، گراني زمین و همچنین توس��عه امور مختلف موجود در کش��ور، حالت 
تثبی��ت به خ��ود نخواهند گرفت مگر این که تزکیه الزم در امر مربوطه به وجود آید. غرضي با بیان اینکه کش��ور 
ترکیه از نظر جمعیت و وضعیت آب و هوایي تقریبا مش��ابه کش��ور ایران است، تصریح کرد:  در کشور ترکیه روزانه 
500 هزار بش��که نفت مصرف مي شود و این در حالي اس��ت که در ایران این رقم روزانه پنج میلیون بش��که نفت 

اس��ت و کاهش این مصرف تنها با کار کارشناس��ي و خروج از بحث هاي غیر کارشناس��ي ممکن اس��ت.

تنها 10 درصد س�اخت و س�ازها در كش�ور اس�تاندارد اس�ت 
رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: فقط 10 درصد ساخت و سازها در کشور طبق استاندارد است. 
به گزارش مهر، س��ید محمدغرضی در پنجمین جلس��ه اس��تانی شورای مرکزی س��ازمان نظام مهندس��ی کشور 
اظهارداشت: متاس��فانه بی توجهی به نظارت فنی و اس��تفاده از مصالح غیراس��تاندارد موجب شده اس��ت مهندسی 

مناس��بی در شهرها نداشته باشیم و مردم دچار مش��کل شوند. 
غرضی افزود: متاسفانه نبود مقررات شهرسازی و عدم شکل گیری هندسی کار در ساخت و سازهاهزینه طرحهای 
عمرانی و س��اختمان س��ازی را افزایش داده و شهرداریها نیز به دلیل آنکه درآمدشان تحت الشعاع قرار نگیرد زیر 

بار مقررات  فنی نمی روند.

ش�روع عملیات كش�ش كابلهای پس تنیده پل روگذر میدان جمهوری اس�المی
مرحله اول عملیات کش��ش کابهاي پس تنیده پل روگذر میدان جمهوري اس��المي در تاریخ 88/2/23 آغاز گردید 
. عملی��ات تنیدگي کابلها که با اس��تفاده از جکهاي هیدرولیک��ي ویژه اي انجام مي پذیرد ، با توجه به طول کابلها 
)140 متر( و نیز نیروي بسیار زیادي که به کابلها اعمال مي شود، ازاهمیت وحساسیت فوق العاده اي برخوردار مي 
باشد . نیروي اعمال شده به هر یک از تاندونها معادل 20,3 )تن( بوده که با توجه به اینکه از هر غالف 19 یا 12 
عبور مي کند ، تنش حاصله برابر 370 )بار( و   365 )بار( خواهد بود . لذا با توجه به تنش بسیار زیاد وارده به تابلیه 
پل ، مي بایس��ت میزان نیروها و مقدار ازدیاد طول کابلها به صروت لحظه به لحظه و کاماًل دقیق کنترل گردد .

طرح جامع 400 ش�هر ایران در دس�ت تهیه اس�ت
معاون شهرس��ازی و معماری وزرات مس��کن وشهرس��ازی از تهیه طرح جامع برای 400 شهر کش��ور خبر داد. به 
گزارش واحد مرکزی خبر؛ امیر فرجانی افزود: پیش از این برای شهرهای باالی 50 هزار نفر طرح جامع تهیه می  

شد اما براس��اس آخرین مصوبه هیات دولت برای همه شهرهای کش��ور طراحی خواهد شد. 
وی ب��ا اش��اره به اینکه 170 شهر کش��ور ط��رح جامع دارند، گفت: ت��الش می کنیم تا پایان برنام��ه پنجم ؛ همه 

شهرهای کش��ور طرح جامع داشته باشند.
فرجامی خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر شهر بدون توس��عه در کشور وجود ندارد و کوچکترین شهرها دارای طرح 

هادی معتبر روس��تایی هس��تند. 
معاون شهرس��ازی و معماری وزارت مس��کن وشهرس��ازی در ادامه با اشاره به اینکه گسترش افقی شهرها سبب 
افزایش هزینه ها می شود ؛ افزود: بهینه س��ازی کاربری زمین و توجه به کیفیت س��اخت و سازها و نمای شهرها 

از سیاس��ت های اساس��ی این وزارتخانه اس��ت.

مدیر کل تدوین و ترویج مقررات ملی س��اختمان وزارت مس��کن و شهرس��ازی گفت : 
جش�نواره برترین های مجریان س�اخت و س�از كش�ور در پایان تیر ماه برگزار می ش�ود.

دکتر غالمرضا هوایی در مراس��م افتتاح س��اختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی س��اختمان خراسان رضوی در 
مشهد افزود : در این جشنواره روسای برتر پنج سازمان نظام مهندسی، پنج سازمان مسکن و شهرسازی ،پنج اداره 
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کل بنیاد مس��کن انقالب اس��المی پنج شهرداری نمونه و پنج طراح س��اختمان کش��ور معرفی می شوند. 
وی در خصوص اصالح بخشی از آئین نامه قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان گفت : مواردی از این آیین نامه 
در شورای عالی توسعه نظام مهندسی مصوب و مراحل نهایی طی شده که بزودی به سازمانهای نظام مهندسی ابالغ می شود . 
دکتر هوایی همچنین اظهار داشت : انتخابات اعضای هیئت مدیره  سازمان های نظام مهندسی ساختمان در 12 مردادماه 
امسال در 30 استان کشور برگزار می شود که امید است مهندسان در این انتخابات حضوری پر رنگ داشته باشند. 
مدیر کل تدوین و ترویج مقررات ملی س��اختمان وزارت مس��کن و شهر س��ازی در ادامه از شوراهای اس��المی 
شهرهای کش��ور خواس��تار بکارگیری مهندس��ان رشته های عمران ، معماری و شهرسازی در سمت شهردار شد . 

وی افزود: مجموعه شهری مش��هد با مدیریت متخصص شهری بهتر اداره خواهد شد. 
دکتر غالمرضا هوایی گفت: طبق بررس��ی های انجام شده در کارگروه ملی وزارت مسکن پنج استان در کشور در 

حوزه اجرای قوانین و مقررات ملی س��اختمان موفق عمل کرده اند. 
وی در خصوص عمده مش��کالت و نواقص در بحث قوانین و مقررات ملی س��اختمان گفت: عمده مش��کالت در 
حوزه س��اخت و س��از اس��ت و غالبا توس��ط عواملی که وظیفه صدور پروانه دارند انجام می شود که بیشتر ازسوی 

شهرداری ها این تخلفات قابل مش��اهده اس��ت. 
هوای��ی افزود: تغییر در کاربری های موجود که عموما موجب افزایش ارزش مادی ملک می شود، تخلف در حوزه 
مهندس��ان از جهت ضعف در نظارت و محاس��بات، عدم تکمیل مدارک، توسعه بنا خارج از قانون و مقررات پروانه 

و غیره مواردی هس��تند که در حوزه س��اخت و س��از در همه جای کش��ور معموال مورد تخلف واقع می شوند. 
وی گفت: یکی از مواردی که در راس��تای اجرای قانون و مقررات ملی س��اختمان باید اتفاق بیافتد اصالح الگوی 
مصرف و رعایت اس��تانداردهای بهینه س��ازی مصرف انرژی است که متاس��فانه همچنان در این حوزه مشکالت 

زیادی داریم که بیش��تر در س��اختمان های بزرگ بخصوص س��اختمانهای قدیمی قابل مش��اهده اس��ت. 
این مس��وول تاکید کرد: بخش عمده مش��کالت ما در بخش ساخت و س��از بیشتر با عوامل ساخت و ساز خصوصا 
مجریانی اس��ت که بخش زیادی از آنان مهندس نیستند. وی در خصوص مبحث مصالح استاندارد نیز گفت: هنوز 
در کش��ور نتوانسته ایم اس��تاندارد اجباری را برای همه مصالح داشته باشیم و تنها تعداد کمی از مصالح هم اینک 

در کش��ور دارای اس��تاندارد اجباری هس��تند. 
هوایی اظهار داشت: یکی از تالش های ما در برنامه پنج س��اله بعدی تعیین اس��تاندارد اجباری برای کلیه مصالح 

اس��ت زیرا معتقدیم اس��تاندارد اجباری مصالح از نظر اقتصادی به نفع همه اس��ت. 
مدیر کل دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی س��اختمان وزارت مس��کن و شهرس��ازی گفت: مصالحی که هم اینک 
در بازار وجود دارد همگام و همتراز با اس��تانداردهای روز دنیا نیس��تند اما شاید مشکلی هم نداشته باشند ولی بهتر 

اس��ت اس��تاندارد شوند تا ایمنی در س��اخت و س��از به طور کامل رعایت شود
 

حضور متوالي در هیأت مدیره نظام مهندسي ساختمان مشکلي ندارد
مدیرکل دفتر س��ازمانهاي مهندس��ي و تشکل هاي حرفه اي وزارت مسکن وشهرسازي در گفت وگو با ایرنا گفت: 
هیات مدیره س��ازمان نظام مهندس��ي س��اختمان تطبیق مصوبه هاي دولت با قوانین و مق��ررات مجلس شوراي 
اس��المي، اصالحیه آئین نامه اجرایي س��ازمان مذکور را که حضور بیش از دو دوره براي اعضاي هیات مدیره را 

ممنوع س��اخته بود، قابل اجرا ندانس��ت. 
حضور متوالي اعضاي هیأت مدیره س��ازمان هاي نظام مهندسي ساختمان در سطح کشور براي انتخابات آتي این 
تش��کیالت، بال مانع اس��ت. کریم رشیدي پور- مدیرکل دفتر سازمانهاي مهندسي و تشکل هاي حرفه اي وزارت 
مس��کن وشهرس��ازي - در گفت وگو با ایرنا گفت: هیات مدیره سازمان نظام مهندسي س��اختمان تطبیق مصوبه 
هاي دولت با قوانین و مقررات مجلس شوراي اس��المي، اصالحیه آئین نامه اجرایي س��ازمان مذکور را که حضور 
بی��ش از دو دوره براي اعضاي هیات مدیره را ممنوع س��اخته بود، قابل اجرا ندانس��ت. وزی��ران عضو » کارگروه 
مس��کن « در دولت، اردیبهشت ماه امس��ال آئین نامه اجرایي قانون نظام مهندسي ساختمان را تصویب کردند که 
براس��اس یکي از بندهاي آن » حضور بیش از دو دوره متوالي اعضاي هیات مدیره س��ازمانهاي نظام مهندس��ي 
س��اختمان ممنوع بود.« اعتراض برخي از اعضاي هیات مدیره هاي س��ازمان نظام مهندسي ساختمان که بیش از 
دو دوره در مدیریت این تش��کیالت حاضر بودند، موجب بررس��ي موضوع مذکور از س��وي هیات تطبیق شد و این 
هیات راي به ابطال این بند داد. رشیدي پور تصریح کرد: چنانچه موضوع ممنوعیت حضور بیش از دو دوره متوالي 
هیات مدیره س��ازمانهاي نظام مهندسي س��اختمان به مورد اجرا گذاشته شود، ابتدا باید در قانون نظام مهندسي و 
کنترل س��اختمان که مصوب مجلس شوراي اس��المي است، اصالحات مورد نظر به عمل آید، سپس در آئین نامه 
اجرایي نظام مهندس��ي و کنترل س��اختمان توس��ط هیات وزیران لحاظ شود. رشیدي پور تصریح کرد: بازنگري و 
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اصالح آئین نامه اجرایي قانون نظام مهندس��ي و کنترل س��اختمان که مصوب سال 1375 بود، در سال 1387 در 
دس��تور کار معاونت امور مس��کن و ساختمان وزارت مسکن وشهرس��ازي قرار گرفت. وي افزود:بررسي آئین نامه 
مذکور براس��اس پیشنهادات دریافتي ازسوي تشکل هاي مهندس��ي و حرفه اي در کار گروه تخصصي متشکل از 
نمایندگان تش��کل هاي مربوطه صورت گرفت و س��پس در » شوراي توس��عه نظام مهندسي و کنترل ساختمان « 
مطرح شد و اکنون در مراحل نهایي قرار دارد. رشیدي پور یادآور شد: براس��اس متمم اصالحیه آئین نامه اجرایي 
قانون نظام مهندس��ي و کنترل ساختمان، تعداد افراد هیات مدیره س��ازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران 
با توجه به تعداد اعضاي آن که 45 تا 50هزار نفر اس��ت به میزان 15نفر کاهش یافت. تعداد اعضاي هیات مدیره 
فعلي این س��ازمان در استان تهران 25نفر اس��ت. براساس اصالحیه صورت گرفته توسط وزیران عضو» کار گروه 
مس��کن « تعداد افراد هیات مدیره س��ازمان یادشده با توجه به تعداد اعضاي هر استان به این شرح است: اگرتعداد 
اعضاي نظام مهندس��ي اس��تان 50 تا 2000 نفرباشد نفرات هیات مدیره هفت نفر، تعداد اعضاي نظام مهندس��ي 
اس��تان 2001 تا 5000 نفر باشد نفرات هیات مدیره 9 نفر،تعداد اعضاي نظام مهندس��ي اس��تان 5001 تا 10000 
نفر باشد نفرات هیات مدیره 11 نفر، تعداد اعضاي نظام مهندسي استان 10001 تا 20000 نفر باشد نفرات هیات 
مدیره 13نفر، تعداد اعضاي نظام مهندس��ي اس��تان 20001 تا 150000 نفر باشد نفرات هیات مدیره 15نفر، تعداد 
اعضاي نظام مهندسي استان 150001نفر به باال باشد نفرات هیات مدیره 25 نفر. این مقام مسوول از دیگر مفاد 
اصالح شده در آئین نامه مذکور را حضور تمام وقت رئیس س��ازمان نظام مهندس��ي س��اختمان در هر استان ذکر 
ک��رد و گفت: این اقدام موجب مي ش��ود وي تمام وقت در محل کار خود حضور داشته باشد که توجه به مدیریت 
و انجام بهتر امور مهندس��ي را در پي خواهد داشت. براس��اس اطالعات موجود اکنون حدود 150هزار نفر مهندس 
در رشته هاي عمران، معماري، شهرس��ازي، برق، مکانیک، ترافیک و نقش��ه برداري در سازمانهاي نظام مهندسي 
س��اختمان در سطح کش��ور عضویت دارند. قرار است پنجمین دوره انتخابات نظام مهندسي ساختمان 12مرداد ماه 

س��ال جاري در سراس��ر کش��ور برگزار شود.

دادگاه رس�یدگی به پرونده ساختمان س�عادت آباد كه در آن، ساختمان 7 طبقه در حال ریزش 
در جریان تخریب دچار حادثه ش�د، ش�هرداری را مقصر ش�ناخت.

در حکم دادگاه آمده است: شهرداری باید به هرخانواده بازماندگان کارگران تخریب که همگی در ریزش ساختمان 
جان خود را از دس��ت داده بودند، مبلغ 60 میلیون تومان به عنوان دیه بپردازد. حس��ن بیادی، عضو شورای شهر با 

تایی��د این حکم گفت: دادگاه شهرداری تهران را مقصر شناخته؛ ام��ا اص��ل کار ب��ه شه��رداری ارتب��اط ن��دارد. 
بی��ادی همچنین از ادامه رس��یدگی این پرون��ده خبر داد و گفت:پرونده مختومه نش��ده و مهندس ناظر و مهندس 
تخری��ب باید پاس��خگوی نحوه عملکرد خود باشند؛ هرچند که خود کارگران ه��م چندان بی تقصیر نبودند. وی در 
ادامه یادآور شد: این پرونده با سه مشکل مواجه است. نحوه نظارت صاحب ملک، تخلفات پیمانکاری که تخریب را 
انجام داده و آسیب دیدگان که در این میان اولویت با رسیدگی به وضعیت خانواده های آسیب دیدگان بود و خسارت 
اصلی به عهده صاحب ملک اس��ت که بدون توجه به اس��تانداردهای موجود باعث بروز چنین حادثه ای شده است. 
بی��ادی تصری��ح کرد: ظاهرا در ای��ن حادثه از پیمانکاری برای تخریب اس��تفاده شده ک��ه در گذشته این حجم از 

تخریب را انجام نداده بود و تنها برای س��ودجویی اقدام به این کار کرده بود.
 

وزیر مس�کن و شهرس�ازی و رییس ایرانی كمیس�یون مش�ترک همکاریهای ایران و سوریه، 
روابط اقتصادی دو كش�ور را رو به پیش�رفت دانس�ت اما گفت این روابط می تواند به س�طح 

باالت�ری ارتق�اء یاب�د .
»محم��د س��عیدی کیا«که برای شرکت در هفتمی��ن دوره کمیته پیگیری این کمیس��یون و بازدید از طرحهای در 
دس��ت اجرای مهندس��ان ایرانی در سوریه به این کشور سفر کرده بود افزود: باید برای رساندن روابط اقتصادی به 

س��طح مناس��بات سیاس��ی تالش کرد. 
وزیر مس��کن و شهرس��ازی و هیات همراه وی اوایل هفته گذشته به سوریه سفر کردند و شامگاه دیروز جمعه پس 

از پایان برنامه بازدید از طرحهای در دس��ت اجرا س��وریه را ترک کردند . 
س��عیدی کیا با اشاره به تس��هیالت فراوان دولت سوریه به طرحهای صنعتی ایران در این کشور به ویژه در صنعت 
ماشین س��ازی، بر ضرورت گس��ترش روابط اقتصادی میان طرفین تاکید کرد. وی ادامه داد: طی سالهای گذشته 
پیش��رفت آشکاری در س��طح روابط اقتصادی، بازرگانی و بهره برداری داشتیم اما تا کنون این روابط نس��بت به 
روابط سیاس��ی از س��طح کمتری برخوردار بوده لذا باید طرفین تالش کنند تا این روابط را به منظور تحقق اهداف 

اقتصادی و بازرگانی گس��ترش دهند . 
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وزیر مس��کن و شهرس��ازی خاطرنشان کرد: در این نشس��ت در مورد ضرورت ایجاد نقشه راه میان ایران، سوریه، 
ترکیه و عراق به منظور همکاری اقتصادی و گس��ترش زمینه های بازرگانی گفت و گو کردیم. 

سعیدی کیا با مثبت ارزیابی کردن این دیدار گفت: تفاهمات خوبی برای حل مسائل طرحهای موجود حاصل و در 
باره طرحهای آینده نیز بحث شد. وی به بازدید از نیروگاه برق تش��رین، س��یمان حماه، احداث تونل انتقال آب به 
دشتهای جنوبی حلب ، 10واحد سیلوی غله، احداث پل فلزی روی رودخانه فرات، شیشه فلوت کاوه و رونمایی و 
افتتاح خط تولید خودروی امیس��ا اشاره کرد که با س��رعت و کیفیت خوب به کار خود ادامه می دهند. رییس ایرانی 
کمیس��یون مش��ترک همکاریهای ایران و س��وریه دیدارهای خود با مقامهای س��وریه از جمله نخست وزیر، وزیر 
صنایع، وزیر مس��کن و وزیر دارایی این کش��ور را مثبت ارزیابی کرد و گفت در این دیدارها درباره طرحهای جدید 
ایرانی در س��وریه تبادل نظر شد. به گفته وی، توس��عه نیروگاه برق ، تونل زینبیه، متروی دمش��ق، صنایع فوالد، 
تولید لوله جی.آر.پی، صنایع مواد خام و اولیه رنگ، همکاری در زمینه نمایش��گاهها، مس��کن، سفر و اعزام زائر از 

طرحهای پیش��نهاد شده برای همکاری های آتی میان دو کش��ور اس��ت.

باكنترل س�اخت وس�ازها، فعالیت هاي مثبتي داش�ته ایم 
مهندس محمدرضا رئیس��ي رئیس سازمان نظام مهندسي س��اختمان استان خراسان رضوي در حاشیه دوازدهمین 
اجالس سراسري سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان ، با اشاره به جایگاه مهم سازمان نظام مهندسي ساختمان 
این اس��تان درارتقاء صنعت س��اخت و ساز کشور گفت : سازمان نظام مهندسي س��اختمان استان خراسان رضوي 
طي دوره هاي پیش��ین خود تاکنون فعالیتهایي را درقالب کمک به تش��کل هاي صنفي با ارائه نقش نظارتي خود 
، آموزش کلیه دس��ت اندرکاران ساخت و س��از و حتي مالکان، تشکیل واحد پژوهش و برنامه ریزي در سازمان با 
هدف آس��یب شناس��ي وضعیت موجود ساخت و ساز بابررسي کاستي ها ، نواقص ، تعامل مثبت و سازنده وفعال با 
کلیه نهادهاي دخیل درامر س��اخت و س��از انجام داده اس��ت . وي یکي دیگر از تالش هاي صورت گرفته توسط 
س��ازمان نظام مهندسي س��اختمان را کنترل نحوه عملکرد اعضاي سازمان درساخت و ساز ساختمان اعالم کرد و 
افزود : س��ازمان ازطریق کنترل س��اخت و سازها ،بررسي نقشه و حتي مس��تندات پرونده دراین بخش نیز فعالیت 

هاي مطلوبي داشته اس��ت.    

طرح مس�کن مهر را از ابتدا به انبوه س�ازان بس�پاریم 
مهندس غرضي ،رئیس س��ازمان نظام مهندس��ي ساختمان کش��ور درآیین افتتاح اجالس دوازدهم این سازمان در 

شیراز گفت : توس��عه موزون ، توس��عه اي اس��ت که بدون تورم باشد و به صورت هماهنگ درجامعه اجرا شود.
 وي ادام��ه داد: جامع��ه مادرصورتي توس��عه مي یابد که تمام��ي بخش ها به صورت هماهن��گ تقویت شوند اما 

دروضعیت کنوني به گروه خاصي اهمیت فراوان داده مي شود و قش��ر دیگر دچار فقر     مي گردد.
مهندس غرضي با بیان اینکه حاکمیت کش��ور متکي به کارشناس��ي دولت است. گفت باتوجه به اینکه کارشناسان 
دول��ت مي خواهند دولت مفتخر شود بنابراین نظرات کارشناس��ان یادشده منحصراً به نفع دولت واشخاص دولتي 

اس��ت وجریاني را تقویت مي کند که به توس��عه دولت بینجامد.
وي تصری��ح کرد: درصورتي که دولت در تصمیمات خود از نظرات کارشناس��ي بخ��ش هاي غیر دولتي بهره مند 
نش��ود. امکان تصمیم گیري صحیح و دقیق وجود نخواهد داشت . رئیس س��ازمان نظام مهندسي ساختمان کشور 
با اشاره به اینکه هم اکنون وضعیت مس��کن نیز با چنین مش��کالتي روبه رواس��ت گفت :درحال حاضر حاکمیت 
دولت بر پایه نظرات کارشناس��ان دولتي اس��ت این درحالي است که اگر قانون براي بخش مسکن تدوین مي شود 
بایدکارشناسان بخش غیر دولتي نیز دعوت شوند تا آنها نیز نظراتشان را ارائه دهند این مقام مسئول درادامه گفت 
: متاس��فانه زماني که ما به بن بس��ت برمي خوریم دولت سعي مي کند ازمنابع خود درجهت رفع مشکالت استفاده 
کند درحالي که درمسیرساخت مسکن باید افرادي دراین راه قدم بردارند که از سرمایه وتوان الزم برخوردار باشند.

مهندس غرضي دررابطه با طرح )مسکن مهر( گفت : هیچ کسي از صاحب خانه شدن مردم ناراحت نمي شود اما 
س��اخت مس��کن باروش دولتي چندان ساده نیست . زیرا دولت با ارائه تس��هیالت 15 میلیون توماني به متقاضیان 

مس��کن مهر حداقل براي هر اس��تان نیاز به بودجه اي درحدود 750 هزارمیلیارد تومان دارد.
 وي دامه داد : عالوه براین پروسه مسکن مهر با رسیدن به مرحله ساخت وساز از سوي متقاضیان به انبوه سازان 

س��پرده مي شود.پس چرا این طرح ازهمان ابتدا امربه انبوه س��ازان س��پرده نش��ده ؟
مهندس غرضي درپایان س��خنانش یادآور شد.یک جریان اجتماعي بای��د جوابگوي جریان اجتماعي باشد،بنابراین 
هنگامي که دولت هااقدام به واگذاري امتیازبه قش��ري خاص کننده باید قش��ر دیگر منتظر روي کار آمدن دولت 

دیگ��ر ب��راي گرفت��ن امتی��از باشن��د . 
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70 درصد ساخت و سازه هاي شهري جدیداالحداث از ضریب اطمینان باالیي برخوردار است 
متفاوت بودن اقلیم جغرافیایي ، فرهنگ و جمعیت در ایران برنامه ریز هایي متفاوتي را براي ساخت و ساز در هر 
استان مي طلبد . محمدرضا اسماعیلي ، دبیر اول شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور در حاشیه 
اجالس دوازدهم این سازمان در شیراز گفت : در تدوین آئین نامه هاي جدید باید به تفاوت هاي بسیار زیاد و همه 
جانبه موجود در اس��تان هاي مختلف نیز توجه کرد زیرا نمي توان یک برنامه ریزي کلي را براي س��اخت و ساز در 
تمام کش��ور درنظر گرفت و این امر محوري ترین بخش از برنامه هاي اجالس دوازدهم را تش��کیل مي دهد. وي 
اضافه کرد : س��ازمان نظام مهندس��ي در تحقق برنامه اي از 14 سال پیش تا کنون با پشیرفت پلکاني همراه بوده 
است تا آنجا که مي توان گفت 70 درصد از ساخت و ساز هاي شهري جدیداالحداث از لحاظ استحکام از ضرایب 
اطمینان باالیي برخوردارند . اس��ماعیلي گفت : در حال حاضر باید به مباحث نوین جهاني مانند نماس��ازي اصولي 
و مبلم��ان شه��ري بپردازیم تا بتوانیم در آن عرصه نیز از حضور پر رنگي برخ��وردار باشیم وي تاکید کرد : تا 10 
س��ال پیش مهندسین مرتبط با ساخت وساز ساختمان مانند مهندسین برق و مکانیک از جایگاه ویژه اي برخوردار 
نبوده اند اما امروز این گروه ها در س��ازمان از نقش کلیدي برخوردارند . دبیراول شوراي مرکزي نظام مهندس��ي 
س��اختمان ، اس��تان فارس را جزء سه استان برتر و موفق کش��ور عنوان کرد و گفت : اعضا و نیروهاي متخصص 
ای��ن س��ازمان با تالش هاي مس��تمري که داشته ان��د در زمینه هاي مختلف برتري خود را به اثبات رس��انده اند.
 وي در پایان سخنان خود خواستار کمک همه جانبه مسئولین و سازمان هاي مربوطه در امور خصوصي سازي شد و افزود : در 
این اجالس باید قانون را مورد بازنگري و اصالح قرار داد تا بتوان به یاري آن به نحو اجرایي تري به فعالیت پرداخت .

بتن عبور دهنده نور،الیتراكان
الیت��راکان،Litracon« Light Transmiting Concrete، بتن عبور دهنده نور، امروزه به عنوان یک 
متریال س��اختمانی جدید با قابلیت اس��تفاده باال مطرح اس��ت. این متریال ترکیبی از فیبر های نوری و ذرات بتن 
است و می تواند به عنوان بلوک ها و یا پانل های پیش ساخته ساختمانی مورد استفاده قرار گیرد. فیبر ها بخاطر 
اندازه کوچکش��ان با بتن مخلوط شده و ترکیبی از یک متریال دانه بندی شده را تش��کیل می دهند. به این ترتیب 
نتیجه کار صرفا ترکیب دو متریال شیش��ه و بتن نیس��ت، بلکه یک متریال جدید سوم که از لحاظ ساختار درونی و 

همچنین س��طوح بیرونی کامل همگن اس��ت، به دس��ت می آید.
فیب��ر های شیش��ه باعث نفوذ نور به داخ��ل بلوک ها می شوند. جالب تریت حالت این پدیده نمایش س��ایه ها در 
وجه مقابل ضلع نور خورده اس��ت. همچنین رنگ نوری که از پش��ت این بتن دیده می شود ثابت اس��ت به عنوان 
مثال اگر نور س��بز به پش��ت بلوک بتابد در جلوی آن سایه ها سبز دیده می شوند. هزاران فیبر شیشه ای نوری به 
صورت موازی کنار هم بین دو وجه اصلی بلوک بتنی قرار می گیرند. نس��بت فیبر ها بس��یار کم و حدود 4 درصد 
کل میزان بلوک ها اس��ت. عالوه بر این فیبر ها بخاطر اندازه کوچکش��ان با بتن مخلوط شده و تبدیل به یک جزء 
س��اختاری می شوند بنابر این س��طح بیرونی بتن همگن و یکنواخت باقی می ماند. در تئوری، س��اختار یک دیوار 
ساخته شده با بتن عبور دهنده نور، می تواند تا چند متر ضخامت داشته باشد زیرا فیبر ها تا 20متر بدون از دست 

دادن ن��ور عم��ل م��ی کنن��د و در دی��واری ب��ا ای��ن ضخام��ت ب��از ه��م عب��ور ن��ور وج��ود دارد.
ساختارهای باربر هم می توانند از این بلوک ها ساخته شوند. زیرا فیبر های شیشه ای هیچ تاثیر منفی روی مقاومت 

بت��ن ندارن��د. بلوکها می توانند در اندازه ها ی متنوع و با عایق حرارتی خاص نصب شده روی آنها تولی��د شون��د.
این متریال در سال 2001 توسط یک معمار مجار به نام »آرون السونسزی« اختراع شد و به ثبت رسید. این معمار 
زمانیکه در سن 27 سالگی در کالج سلطنتی هنر های زیبای استکهلم مشغول به تحصیل بود این ایده را بیان کرد 
و در سال 2004 شرکت خود را با نام الیتراکان تاسیس کرد و با توجه به نیاز و تمایل جامعه امروز به استفاده از مصالح 
جدید ساختمانی، از سال 2006 با شرکت های بزرگ صنعتی به توافق رسیده و تولید انبوه آن به زودی آغاز خواهد شد

م�وارد كارب�رد
* دیوار: به عنوان متداول ترین حالت ممکن این بلوک می تواند در س��اختن دیوارها مورد اس��تفاده قرار گیرد. به 
این ترتیب هر دو س��مت و همچنین ضخامت این متریال جدید قابل مش��اهده خواهد بود. بنابر این س��نگینی و 
اس��تحکام بتن به عنوان ماده اصلی » الیتراکان« محس��وس تر می شود و در عین حال کنتراست بین نور و ماده 
شدید تر می شود. این متریال می تواند برای دیوارهای داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گیرد و استحکام سطح 
در این مورد بسیار مهم است. اگر نور خورشید به ساختار این دیوار می تابد قرار گیری غربی یا شرقی توصیه می 
ش��ود ت��ا اشعه آفتاب در حال طلوع یا غروب با زاویه کم به فیبر های نوری برس��د و شدت عبور نور بیش��تر شود. 
بخاطر اس��تحکام زیاد این ماده می توان از آن برای س��اختن دیوار های باربر هم اس��تفاده کرد. در صورت نیاز، 

مصلح کردن این متریال نیز ممکن اس��ت همچنین انواع دارای عایق حرارتی آن نیز در دس��ت تولید اس��ت.
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* پوشش کف: یکی از جذاب ترین کاربرد ها، استفاده از »الیتراکان« در پوشش کف ها و درخشش آن از پایین 
اس��ت. در طول روز این یک کفپوش از جنس بتن معمولی به نظر می رس��د و در هنگام غروب آفتاب بلوک های 

کف در رنگهای منعکس شده از نور غروب شروع به درخش��ش می کنند.
طراحی داخلی: همچنین از این نوع بتن عبور دهنده نور می توان برای روکش دیوار ها در طراحی داخلی استفاده 
کرد به صورتی که از پش��ت نور پردازی شده باشند و می توان از نور های رنگی متنوع برای ایجاد حس فضایی 

مورد نظر اس��تفاده کرد.
* کارب��رد در هنر: بتن ترانس��پارانت برای مدتها به عن��وان یک آرزو برای معماران و طراحان مطرح بود و با تولید 
الیتراکان این آرزو به تحقق پیوست. کنتراست موجود در پشت متریال تجربه شگفت آوری را برای مدت طوالنی 
در ذه��ن بیننده ایجاد می کند. در واقع با نوعی برخورد سورئالیس��تی محت��وای درون در ارتباط با محیط پیرامون 
ق��رار می گیرد و به این ترتیب بس��یاری از هنرمندان تمایل به اس��تفاده از این متری��ال در کارهای خود دارند. به 
طور کلی با پیش��رفت های تکنولوژیکی و ارائه خالقیت طراحان و مجس��مه سازان با ابزار های مختلف، پتانسیل 

و قابلیت بتن توس��ط هنرمندان گوناگون در تمام جهان مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت.
* بلوکه��ا: مصل��ح کردن بلوک بتنی عبور دهنده نور: در صورت نیاز به مصلح کردن این بتن شیار هایی در داخل 
آن تعبیه می شوند. در حین س��اختن دیوارها میلگرد ها بصورت عمودی یا افقی در این شیار ها قرار می گیرند و 
فیب��ر ه��ای اپتیکی بخاطر خاصیت انعطاف پذیری خود در اطراف میلگردها جمع می شوند و به این ترتیب میلگرد 

ها دیده نمی شوند. از این روش بصورت موفقیت آمیزی در چند پروژه و طراحی نمایش��گاه اس��تفاده شده اس��ت.
رنگها و بافت ها: با توجه به رنگ خاکستری متداول بتن معمولی، الیتراکان دارای رنگهای متنوعی است و بافت سطوح 
بیرونی آن نیز می تواند متنوع باشد، به گونه ای که بلوکهای متنوع در کنار هم قرار گیرند و یک ساختار واحد را به وجود آورند.
* توزی��ع فیبرها: ان��دازه و ترتیب فیبر ها در هر بلوکی می تواند متفاوت باش��د و این ترتیب قرار گیری می تواند 

کام��ال منظ��م ی��ا کام��ال ارگانی��ک مانن��د مقط��ع چ��وب باش��د.
* مشخصات تکنیکی: ترکیبات:بتن و فیبر اپتیکی، میزان فیبر حد اکثر 5درصد کل بلوک، عبور 3درصد نور تابیده از هر 
4 درصد کل فیبر موجود، چگالی 2400-2100 کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب، مقاومت فشاری49 نیوتن بر میلی متر مربع 
در بد ترین حالت و 56نیوتن بر میلی متر مربع در بهترین حالت، مقاومت خمشی معادل 7/7 نیوتن بر میلی متر مربع.

.mm300ارتف��اع ح��د اکث��ر ، mm60025 ، ع��رض حداکث��ر-mm500ان��دازه بلوکه��ا: ضخام��ت *
itracub Lamp الم��پ الیت��را کی��وب *

یکی از محصوالت موفق الیترا کان در زمینه طراحی، المپ الیترا کیوب است که در آن بلوکها با قرار گیری روی 
هم مکعبی را تش��کیل می دهند که منبع نور در داخل آن قرار دارد و نور با عبور از بتن به بیرون س��اطع می شود.
به این ترتیب این ماده جدید می تواند در عرصه های مختلف طراحی و همچنین در ایجاد فضاهای پویا و انعطاف 

پذیر داخلی بس��یار مورد اس��تفاده قرار گیرد.

آلمان؛ بحران در ساخت وس�از مس�کن
ساختمان س��ازي در آلمان به خاطر رکود اقتصادي با بحران جدي مواجه شده اس��ت. 

اشپیگل آنالین از برلین گزارش داد، آمار تکمیل واحدهاي ساختماني در سال گذشته میالدي از زمان اتحاد دو آلمان 
تا کنون تا این حد پایین نبوده است. در مجموع کار احداث یا تکمیل حدود 176 هزار واحد ساختماني انجام شده است.

اداره آمار فدرال آلمان در ویزبادن اعالم کرد، این رقم نسبت به سال 2007 میالدي 16,5 درصد کمتر است. آمار فعلي 
نسبت به سال 1995 که احداث 603 هزار واحد مسکوني رکورد محسوب مي شد، 70 درصد کاهش نشان مي دهد.
ب��ا وجود بس��ته هاي مح��رک اقتص��ادي میلیاردي اوضاع ای��ن صنعت به ش��دت وخیم شده اس��ت. شرکت هاي 
ساختمان س��ازي از چهار ماه پیش از کسادي شدید بازار خبر داده و بنا بر نظرسنجي از 200 شرکت ساختماني که 

روز دوشنبه منتش��ر شد، نس��بت به اوضاع بازار مس��کن در 12 ماه آینده ابراز ناامیدي کرده اند.   

پژوهش�گران ایتالیایی س�رگرم مطالعه برای س�اخت مصالح آینده در س�اختمانها هس�تند
زلزله اخیر در منطقه اکوئیال ایتالیا پژوهشگران را بر آن داشته است تا مطالعه برای ایجاد مصالحی مقاوم تر را آغاز کنند.
به گزارش شبکه یورونیوز، در مرکز تحقیقات ونیز پژوهشگران اروپایی درحال تحقیق برای ساخت مصالح آینده هستند. در 
این مصالح نوعی گیرنده قرار داده می شود که قادر به براورد خسارات احتمالی پس از واقعه ای نظیر زلزله یا رانش زمین هستند. 
توماس ماسروی مهندس انگلیسی می گوید ما می خواهیم مصالحی طراحی کنیم که در اینده ترکیبات ساختمانها 
را بیش��تر به بدن انس��ان شباهت دهند و برای این ساختمانها چیزی شبیه پوست انس��ان درست کنیم. با استفاده 
از اطالعات به دس��ت امده از گیرنده های س��اختمان می توان تحول ان را در دراز مدت دنبال کرد و ساختارهای 

126127



متعدد را الگوس��ازی کرد. 
پژوهشگران با طراحی چنین مصالحی می کوشند به چهار سئوال پاسخ دهند که عبارتند از این که ایا خساراتی به 
ساختمان وارد شده؟ محل خسارت کجا است؟ میزان وخامت خسارت چقدر است؟ و این خسارت تا چقدر احتمال 

ریزش کامل س��اختمان را زیاد کرده اس��ت؟ 
ُامروزه چندین نوع مصالح جدید ساخته شده که یکی از انها نوعی فایبرگالس برای بنایی است که زیر گچ قرار می 
گیرد. این فایبر گالس به شکل توری در زیر گچ نصب می شود. این تور گیرنده های الزم را نیز در برگرفته است. 
همچنین نوعی س��یم طراحی شده اس��ت که از ان فیبرهای نوری عبور داده می شود. این فیبرها قادر به شناسایی 
مواد شیمیایی هس��تند اگر این س��یمها در زمین زیر س��اختمان نصب شوند قادر به محاسبه دمای زیر ساختمان و 

شناس��ایی مواد شیمیایی خواهند بود. پژوهش��ها همچنان ادامه دارد.

اولی�ن پ�ل چرخ�ان جه�ان در لن�دن
یک شرکت ساختماني در انگلیس به نام sustrans پیشنهاد ساخت یک پل چرخان روي رود تیمز لندن را داده 
است. مهندس طراح این پل پیشنهادي، رامبول ویتبي برد از مهندسان ارشد این شرکت است که بعد از یک سال 
کار روي این طرح سرانجام ماه گذشته آن را کامل کرد و به شهرداري شهر تحویل داد. این پل قرار است دو محله 
اي را که در دو سوي رود تیمز قرار دارد به هم متصل کند. این پل در صورت ساخته و تکمیل شدن 280 متر طول 
خواه��د داش��ت و بزرگ ترین پل چرخان با امکان عبور ماشین و عابر پیاده در جهان خواهد بود. س��اخت این پل 
بیش��تر بر جاذبه توریس��تي رود تیمز اضافه خواهد کرد و از نظر تسهیل در رفت و آمد و ارتباط امتیاز چنداني ندارد

س�اختمان هاي تهران بیمه 10 س�اله مي ش�وند
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از ارائه طرح بیمه جامع کیفیت ساختمان در الیحه ای به شورای شهر 
خبر داد و گفت: این بیمه، ساختمان را از طراحی تا پایان ساخت و بعد از آن به مدت 10 سال تحت پوشش قرار مي دهد .

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ، در چهاردهمین نشست تخصصی و معماری کالن شهرهای ایران با 
اشاره به وضعیت شهر تهران گفت : شهر تهران با 612 کیلومتر مربع دارای 6 هزار کیلومتر وسعت حریم است و پیش بینی 
مي ش��ود در افق 1400 طرح جامع و تفصیلی ، ظرفیت س��کونت 10 میلیون و 440 هزار نفر جمعیت را داشته باشد .

وی با ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت ، افزود : سال گذشته تعداد کل درخواست های صدور پروانه 39 هزار و 433 مورد 
بوده است و از این تعداد 23 هزار و 125 پروانه صادر شده است که متراژ کل این پروانه ها 25 میلیون متر مربع بوده است .
معصومی در ادامه خاطرنش��ان کرد : با ایجاد 68 دفتر خدم��ات الکترونیک در مناطق تهران ، ارتباط ارباب رجوع با 
حوزه شهرسازی مناطق قطع شد و در حال حاضر همه فعالیت ها از این طریق صورت مي گیرد . معاون شهرسازی 
و معم��اری شه��رداری تهران، با اشاره ب��ه اهداف این دفاتر افزود : ایجاد ادبیات یکس��ان در انج��ام امور محوله ، 
یکسان س��ازی فرم ها و استعالم های مورد اس��تفاده ، مکانیزه کردن همه فرم ها و اس��تعالم های حوزه شهرسازی ، 

شفاف س��ازی نحوه اعمال قوانین مربوطه از جمله اهداف دفاتر خدمات الکترونیک اس��ت .
وی اف��زود : تا کنون 66 هزار درخواس��ت توس��ط ای��ن دفاتر از شهرون��دان تحویل گرفته شده ک��ه 7 هزار و 561 
درخواس��ت منج��ر به صدور پروانه شده اس��ت .معصومی در ادامه توضیح داد : ایجاد شرک��ت شهربان با هدف رفع 
مش��کل س��اخت و س��ازهای غیر مجاز ، برای اولین بار انجام شد که تیمی متش��کل از نیروی انتظامی ، مس��وول 
شهرس��ازی ناحی��ه و یک همراه با ماشین های ویژه این موارد را بررس��ی مي کنند .ب��ه گفته معاون شهردار تهران ، 
حفظ و حراس��ت از حریم شهر ، اجرای آرای قطعی ماده 100 و راه اندازی حریم بان که موجب به حداقل رس��یدن 
س��اخت و س��از های غیر مجازدر نواحی شده اس��ت ، از دیگر اقدامات مفید حوزه شهرسازی بوده است .وی با ارائه 
گزارش��ی از نح��وه تهیه وتدوین طرح جامع و تفصیلی ، گفت : با این اقدام بزرگ ، برنامه 5 س��اله تهران بر اس��اس 
تدابیر و راهبردهای طرح جامع تهران تهیه و به شورای اس��المی شهر تهران ارائه شد که به زودی به شهرداری 
ابالغ مي شود . وی خاطر نشان کرد : 13 هزار و 685 فقره پرونده در سال 87 به کمیسیون ماده 100 رفت که این 
آمار در مقایس��ه با س��ال قبل 20 درصد کاهش و همچنین کل آرای صادره در این کمیس��یون نیز 13 هزار و 134 
رای بوده است که در مقایسه با سال قبل از آن 17 درصد کاهش داشته است .معصومی با بیان این که برای اولین 
بار اس��تفاده از مصالح استاندارد در س��اختمان ها پیگیری شد ، گفت : در این راستا ، ساماندهی کارگران ساختمانی و 
معماران تجربی آغاز شد و مقرر شد تا مراکز مشخص و این افراد در آنجا مستقر شوند و شهروندان به این مراکز 
مراجعه کنند ، ضمن آن که با مذاکراتی که با سازمان فنی و حرفه ای انجام شد ، آموزش کارگران که از چالش های 

مهم س��اخت و س��از اس��ت در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت . 
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وزارت مس��کن به یک مرکز تحقیقاتي س��فارش داد
مکان یابي براي احداث انواع ش�هرک در كش�ور

به موجب قراردادی که بین وزارت مس��کن و شهرس��ازی و مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران 
منعقد شده است، مکان یابی شهرک های مسکونی، گردشگری، خدماتی، صنعتی، آموزشی و... در سراسر کشور در 
قالب طرح ملی مکان یابی شهرک ها اجرا می شود. این طرح قرار است در مدت 18 ماه انجام شود و به پایان برسد.
مهندس س��ید علیرضا قهاری، رییس مرکز مطالعات و تحقیقات شهرس��ازی و معماری ایران با اعالم این خبر به 
»دنیای اقتصاد« گفت: پیش از این به دلیل فقدان مطالعات جامع و کارشناس��ی در خصوص مکان یابی شهرک ها 
متقاضیان و س��رمایه گذاران با معضالت عدیده ای روبه رو می شدند که ب��ا اجرای این طرح متقاضیان می توانند به 
راحتی اقدام به مکان یابی شهرک ها بر اس��اس مطالعات کارشناسی بر مبنای طرح ملی مکان یابی شهرک ها کنند. 
وی تاکید کرد: در مدت 30 س��ال اخیر به دلیل فقدان طرح آمایش س��رزمین امکان  مکان یابی یا شناخت اراضی 
مناس��ب برای توسعه اقتصادی، جمعیتی و صنعتی فراهم نش��ده و در طرح کلی مذکور کلیه پتانسیل ها و امکانات 
ملی مورد توجه قرار گرفته اس��ت. وی اظهار داشت: در طرح ملی مکان یابی شهرک ها، اراضی مس��تعد اس��کان 
جمعی��ت، صنعت یا فعالیت های اقتصادی با هم دیده شده، این در حالی اس��ت که این طرح هنوز فاصله زیادی با 

طرح آمایش س��رزمین دارد.
قه��اری عنوان کرد: طرح مکان یابی شهرک ها با آینده پژوهش��ی همراه اس��ت؛ زیرا در حال حاضر ممکن اس��ت 
در طرحی همچون مس��کن مهر اراضی مورد نظر از پتانس��یل کافی برای اس��کان برخوردارنباشند که در این طرح 

پتانس��یل ها برای اس��کان یا اس��تقرار واحدهای صنعتی و س��اخت مراکز گردشگری مورد بررس��ی قرار می گیرد.
 

سیر طراحي شهري و معماري سنتي ایراني در جهت هماهنگي با طبیعت به فراموشي سپرده شده است  
 مهندس محمدرضا اس��ماعیلي در دومین همایش تخصصي مهندس��ان معمار با عنوان »معماري پایدار«در هتل 
پارس مشهد گفت: در طراحي سنتي ساخت و سازها با معماري اصیل ایراني با کمترین مصرف انرژي همراه بود. 
به گزارش خبرنگار ایرنا، وي ادامه داد : بررس��ي معماري چند دهه اخیر نش��ان مي دهد که تقلید از معماري مدرن 
غرب عالوه بر ناهمخواني و ناسازگاري منطقي با رفتار و عادات مردم بر خالف معماري و همساز با اقلیم گذشته 

به ایجاد س��اختمانهاي »انرژي ضایع کن »منجر شده اس��ت . 
اس��ماعیلي اظهار داشت : شهرها و روس��تاهاي ایران در مناطق گرم، گرم مرطوب، خش��گ و س��رد قرار گرفته و 
بایس��تي با توجه به طبیعت و اقلیم منطقه از مصالح پایدار و بومي و اس��تفاده از بافت هاي محلي در حفظ محیط 

زیس��ت در س��اخت و س��ازها اس��تفاده کنیم . 
دبیر اول شوراي مرکزي نظام مهندس��ي افزود: چهار س��ال اس��ت که مبحث 19قانون نظام مهندس��ي و کنترل 

س��اختمان و بهینه س��ازي انرزي س��اختمان مصوب شده، اما متاس��فانه این قانون هنوز اجرایي نش��ده اس��ت . 
وي از وزارت مس��کن و شهرسازي، شهرداریها و سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان سراسر کشور خواست مجوز 
س��اخت را به مهندس��ین داراي پروانه اشتغال صادر نمایند تا بناها با فرهنگ و آداب و رس��وم معماري اسالمي و 

ایراني و مبتني بر حفظ محیط زیس��ت و بهینه س��ازي انرژي در س��اختمان س��اخته شوند. 
اس��ماعیلي از اصالح برخي از مفاد قانون نظام مهندس��ي و کنترل س��اختمان در کشور خبر داد و افزود: مرداد ماه 
امس��ال انتخابات س��ازمانهاي نظام مهندسي ساختمان انجام مي شود و بر اساس اصالحات صورت گرفته در مفاد 

قانون نظام مهندس��ي ، اعضاي هیات مدیره این س��ازمانها کاهش داده شده اس��ت . 
وي همچنین خواس��تار تش��کیل کمیته پزوهش��ي و تحقیقي در معماري اس��المي پایدار شد . 

مهن��دس فره��اد احمدي و مهندس محمدرضا اخوت دو تن از اس��تادان دانش��گاههاي تهران هم در این همایش 
ی��ک روزه پیرامون معماري پایدار س��خنراني کردند و اعالم کردند احداث بناه��ا باید به گونه اي باشد که مصالح 

س��اختماني و انرژي مصرفي تاثیر منفي روز محیط زیس��ت نداشته باشد .
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