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اشاره: "می گفت تمام کار ظرف یک سال تمام است.بهترین مصالح را از بهترین محل تهیه می کنم.

باد و برف و باران هم که بیاید کار ما تعطیل نمی شود.حرف و قول مرد یکی است. این را بنگاهی ...

نگاهی به فرجام حضورغیر متخصصان در بازار ساخت و ساز

مشارکت درساخت یا »معامله« برد وباخت 4
گزارش

با فردی دیگر و پیرامون موضوع دیگری بود که  اتفاقی رقم خورد.قرارمان  با مهندس ایرج حسابی کاماًل  گفت و گو 
متاسفانه درست دقیقه 90 قرار گفت و گو کنسل شد. نام پروفسور حسابی و گفت و گو با مهندس ایرج حسابی هم ...

مهندس ایرج حسابی از پدر می گوید:

مردی برای همه فصول 3
گفت وگو
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سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در پیامی به مناسبت پنجم اسفند روز مهندس، این روز را روز 
پاسداشت خودباوری، خالقیت، ابتکار، نوآوری و ابداع در عرصه اندیشه و عمل و روز گرامیداشت ...

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

روزمهندس؛ روز پاسداشت خودباوری است 2
رویداد

درباره  نظام مهندسی و قانونی كه گذاشته شده و مطالبی كه 
آقایان گفتند، بنده هم اطالعاتی داشتم و دارم؛ اینها خوب 
است، منتها اینها را به مرحله  عمل و تحقق برسانید؛ نگذارید 
اینها مورد غفلت قرار بگیرد؛ یعنی واقعًا یك مهندس محاسب 

یا یك مهندس ناظر، خودش را مسؤول بداند.

بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جامعه مهندسین
پنجم اسفند ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و سه

»مهندس بازوی توانمند صنعت كشور، سرمایه ای 
است بیكران و ناتمام، كه هر آن می تواند كشور را 
شتاب  به  جانبه  همه  پایدار  توسعه  به  رسیدن  در 
در  رضوی  خراسان  استاندار  برساند«.  توجه  قابل 
مهندسی  روز  اسفند  پنجم  مناسبت  به  خود  پیام 
ضمن بیان این نكته و با اشاره به وجود سرمایه های 
علوم  در  متخصص  انسانی  ن��ی��روی  و  اجتماعی 
سرمایه  ل��زوم  بر  مهندسی  علم  وی��ژه  به  مختلف 

گذاری در این بخش تاكید كرده است.

این  به  حسین فروزان مهر  محمد  پیام  كامل  متن 
شرح است: 

باسمه تعالی
ایرانی  اسالمی -  الگوی  اساس  بر  تنها  کشور  پیشرفت 
از  اعم  نخبگان  وظیفه  مهمترین  و  است  پذیر  امکان 
دانشگاهی و حوزوی تنظیم نقشه جامع پیشرفت کشور 
اسالمی– الگوی  این  اگر  است.  اسالم  مبانی  براساس 

به  قطعًا  شود،  گذاشته  اجرا  به  عمل  مرحله  در  ایرانی 
خواهد  تبدیل  دیگر  کشورهای  استفاده  مورد  الگوی 
شد همانگونه که بسیاری از کارها و موفقیت های ملت و 
کشور ایران برای دیگر کشورها و ملتها الگو شده است. 
 مقام معظم رهبری » مد ظله العالی«

مهندس  و  ایرانی  دانشمند  زادروز  ماه،  اسفند  پنجم 
برجسته تاریخ علم سرزمین ایران، خواجه نصیر الدین 

طوسی به نام روز مهندس ورق خورده است.
را در پیش روی علم   خواجه نصیرالدین طوسی راهی 
آغاز  را  آن  بتوان  شاید  كه  گشود  سرزمین  این  پیشگان 
عصری  برشمرد.  ایرانی  تكنولوژی  و  علم  نوین  عصر 
رشد  مسیر  در  هنوز  س��ال،  چندین  گذشت  از  پس  كه 
كشور  ام��روز  مهندسان  و  است  حركت  در  بالندگی  و 

طالیه داران آنند.
است  سرمایه ای  كشور،  صنعت  توانمند  بازوی  مهندس 
بیكران و ناتمام، كه هر آن می تواند كشور را در رسیدن به 
توسعه پایدار همه جانبه به شتاب قابل توجه برساند. بدون 
شک هم اكنون نیز می توان درك نمود  که هر آنچه داریم 
از فكر و اندیشه و همت آنان است و امید كشور در مسیر 

سازندگی نیز همواره به جامعه مهندسی خواهد بود.
از  سرشار  كشور ها  دیگر  اذع��ان  بر  بنا  ای��ران،  كشور 
در  متخصص  انسانی  نیروی  و  اجتماعی  سرمایه های 
به  اس��ت.  مهندسی  علم  در  جمله  من  مختلف  علوم 
همین دلیل سرمایه گذاری در این بخش و ارایه وسیع 
بین  اجتماعی  گسترده  تعامل  الزمه  مهندسی  خدمات 
می باشد  و...  سرمایه گذاران  كارفرمایان،  مهندسان، 
را  كنونی  كار  و  كسب  فضاهای  می توان  اینگونه  تنها  و 

توسعه داد و به خلق فضاهای جدید مبادرت ورزید.
امید است امروز در دولت تدبیر و امید، شایستگی مهندسان 
به  را  كمی خود  و  كیفی  جایگاه  و  یافته  استمرار  كشور،  
خوبی ارتقاء دهند و از این طریق ضمن صیانت و پاسداری 
پیشرفت های  م��وازات  به  مردمی،  و  ملی  سرمایه های  از 
كشور در تمامی زمینه ها، دین خود را در حفظ و اعتالی 

فرهنگ و دانش مهندسی ایفا نمایند.

مسکن و اولویت های جامعه 
مهندسی

محمدرضا رئیسی

تحقق  از  اسالمی پس  مقدس  نظام  آرم��ان  نخستین 
روحیه  استقالل،تعمیق  تحقق  ان��ق��الب  پ��ی��روزی 
خودباوری و نفی سلطه اقتصادی بیگانگان بود.همان 
 " به  انقالب  معظم  رهبر  سوی  از  که  ارزشمندی  باور 
کرد  اذعان  بتوان  گردید.شاید  تعبیر  مقاومتی  اقتصاد 
تحقق این مهم را بیش از همه در بخش مسكن می توان 
از  درصد   30 می دانیم  وقتی  آنكه  ویژه  بود.به  شاهد 
تالش  است  مسکن  بخش  کشور،معطوف  ملی  تولید 
برای از میان برداشتن تنگناها و نارسایی های موجود 
در این بخش آنهم با لحاظ کردن عنصر كیفیت در آن 
باید به عنوان گامی مهم در توسعه و رشد اقتصاد ملی، 
مورد توجه مسووالن قرار گیرد.ارتباط 110 فعالیت یا 
صنعت با بخش مسکن فرصتی را فراهم ساخته است 
كه از این منظر بتوان به کاهش نرخ بیکاری و افزایش 
درآمدی  توانمندیهای  ارتقای  لحاظ  به  اشتغال  سهم 
امیدوار بود.این فرصت می تواند تحقق اقتصاد مقاومتی 
روند  تداوم  مسكن  بخش  در  ویژه  به  آن  از  هدف  كه  را 
آسیب  پذیری    كاهش  و  کشور  در  اقتصادی  رشد  به  رو 
به  همه  از  بیش  مولفه  دو  بخشد.این  سرعت  است  آن 
برای  مردمی  و  دولتی  تمامی ظرفیت های  از   استفاده 
تامین مسكن كیفی مورد نیاز اقشار آسیب پذیر جامعه 
تاكید دارد.دغدغه ای كه كلید تامین ابزار و مولفه های 
با  است.  مهندسی  جامعه  نخبگان  دست  در  آن  تحقق 
در  رهبری  معظم  مقام  ابالغی  سیاست های  واک��اوی 
این  در  مولفه ها  مهمترین  به  می توان  مسکن  خصوص 
خصوص دست یافت.مدیریت زمین برای تأمین مسکن 
اراضی  استعداد  چارچوب  در  روستا  و  شهر  توسعه  و 
و  توسعه  طرح های  و  شهرسازی  ضوابط  و  سیاستها  و 
عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید، احیای 
برنامه ریزی  روستایی،  و  شهری  فرسوده  بافت های 
دولت در  راستای تأمین مسکن گروه های کم درآمد و 
ایجاد و تقویت موسسات خیریه و  از  نیازمند و حمایت 
محروم،  اقشار  مسکن  تأمین  مردمی برای  ابتکارهای 
مسکن،  صنعتی  و  انبوه  طرح های،  تولید  از  حمایت 
مقررات  ساخت و ساز  استانداردهای  کردن  اجباری 
ملی ساختمان و طرح های صرفه جویی انرژی و رعایت 
خانواده  منزلت  و  حرمت  حفظ  و  فرهنگی  ارزش های 
سیاست های  مهمترین  جمله  از  مسکن  معماری  در 
این  بر  عالوه  است.  مسکن  حوزه  در  له  معظم  ابالغی 
وجود نارسایی ها و برخی معضالت در حوزه مسکن به 
ویژه در ساختار تولید و عرضه، مدیریت تقاضا و مبارزه 
با فرسودگی کالبدی ساختمان و مسکن، توجه جدی 
به مشارکت خردمندانه مردم، اولویت ها و ظرفیت های 
آشکار و پنهان موجود در جامعه را می طلبد كه در این 
خصوص می توان به ارایه راه حلی مبتنی بر تدابیر مقام 
راستای  در  مسکن  کلی  سیاست های  و  رهبری  معظم 
روز  پرداخت.  حوزه  این  در  موجود  نارسایی های  رفع 
مهندسی  جامعه  تا  اس��ت  فرصتی  و  مجال  مهندس 
ضمن مرور مولفه های اساسی توسعه در بخش مسكن 
برای  بخش  این  پنهان  فرصت های  جوی  و  جست  به 
تهدیدات  با  مقابله  چگونگی  و  سرمایه گذاری  تقویت 

بیگانگان بپردازد.

سرمقاله

مهندس،سرمایه ای است بیكران و ناتمام
استاندارخراسان رضوی درپیامی به مناسبت پنجم اسفند روز مهندسی تصریح كرد:
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مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در 
پیامی به مناسبت پنجم اسفند روز مهندس، 
این روز را روز پاسداشت خودباوری، خالقیت، 
ابتکار، نوآوری و ابداع در عرصه اندیشه و عمل 
و روز گرامیداشت پیشگامان در بخش توسعه، 
زیرساخت های  نگهداری  و  حفظ  بهسازی، 
کشور دانست. متن کامل پیام مهندس محمد 

رضااخوان عبداللهیان به این شرح است:

باسمه تعالی
از  مشحون  اس��الم��ی،  ای���ران  اف��ت��خ��ار  پ��ر  ت��اری��خ 
دانشمندان و مهندسان فرهیخته ای است که پایه 

گذار تمدن بزرگ اسالمی این مرز و بوم بوده اند. 
ایرانی  بزرگ  دانشمند  زادروز  اسفندماه،  پنجم 
ای��ران،  سرزمین  علم  تاریخ  برجسته  مهندس  و 
ملی  روز  ن��ام  ب��ه  ط��وس��ی،  نصیرالدین  خ��واج��ه 

مهندس نامگذاری شده است. 
روز مهندس، روز پاسداشت خودباوری، خالقیت، 
ابتکار، نوآوری و ابداع در عرصه اندیشه و عمل و 
توسعه،  بخش  در  پیشگامان  گرامیداشت  روز 
بهسازی، حفظ و نگهداری زیرساخت های کشور 
پرتو  در  که  است  مهندسانی  از  تقدیر  اس��ت.روز 
فنی  ت��وان  و  مهارت  دان��ش،  اس��الم��ی،  انقالب 
محركه  موتور  و  بوده  دنیا  بهترین های  جزو  آنان 
مهندسی  و  عمران  مختلف  زمینه های  در  كشور 

هستند.
از  گذشته  ده��ه  سه  از  بیش  در  اس��الم��ی،  ای��ران 
زمینه  در  ویژه  به  تحریم ها،  تمام  علیرغم  انقالب، 
همت  ب��ه  توانسته  مهندسی،  خ��دم��ات  ص���دور 
بی  را  تحریم ها  معتقدش،  و  توانمند  مهندسان 
اثر و تبدیل به فرصتی برای پیشرفت و سازندگی 
ای��ران  ب��رای  ارزشمند  جایگاهی  و  ك��رده  كشور 

اسالمی کسب نماید.
اینک در سایه مجاهدت و تالش متخصصان خالق 
بیش از همه جامعه اسالمی به لزوم ارتقای دانش 
نظام  شوون  به  بخشیدن  کیفیت  بر  تاکید  و  فنی 
حرفه ای مهندسان نیازمند است.تحقق این مهم 
مستلزم التزام عملی به مفاد قانون نظم مهندسی 
بتوان  آن  موجب  به  تا  است  ساختمان  کنترل  و 
پاسخ  بخش  این  در  جامعه  اساسی  نیازهای  به 
و  فرهنگ  توسعه  و  تقویت  برای  را  زمینه  و  گفت 
ارزش های اسالمی در معماری و شهرسازی و نیز 
تامین موجبات رشد و اعتالی مهندسی در کشور 

فراهم ساخت. 
همت  به  امید،  و  تدبیر  دولت  در  امروز  است  امید 
ایران  ف��ردای  ب��وم،  م��رزو  این  شایسته  مهندسان 
پیشرفت  با  و  خ��ورده  رقم  قبل  از  تر  روش��ن  عزیز 
كشور در تمامی عرصه ها، موجبات اعتالی كشور 
خاك  دشمنان  چشم  بر  خاری  و  ساخته  فراهم  را 

مقدس ایران اسالمی شود.
و  قانونمداری  تعهد،  گذشته  همچون  که  آن  امید 
پایبندی به اخالق حرفه ای مهندسان سختکوش 
ابن  علی  ام��ام  منور  مضجع  ج��وار  در  نستوه  و 
ای��ران  اف���زون  روز  تعالی  ب��ه   ) ع  ال��رض��ا)  موسی 

اسالمی بیانجامد.
به  را  آمیز  افتخار  روز  ای��ن  دیگر  ب��ار  اینجانب 
عزت،  راه  در  که  مهندسانی  و  تمامی متخصصان 
اسالمی فعالیت  ای����ران  اع��ت��الی  و   س��رب��ل��ن��دی 
راه  ب��زرگ  خانواده  مهندسان  وی��ژه  به  کرده اند،  
وشهرسازی استان، تبریک و تهنیت عرض نموده 
و برای همگان توفیق،  عزت و سربلندی از درگاه 

ایزد منان مسالت دارم.

محمد روحانی مسئول سازمان بسیج 
مهندسین عمران و معماری خراسان رضوی

بار دیگر سالی گذشت و برگی بر صفحات عمر ما 
وفعالیت حرفه ای ما افزوده شد، روز مهندسی ؛ روز 
قدردانی و پاسداشت » خدمت « سازندگان کشور، 
سربازان عرصه پیشرفت و تکنولوژی، جهادگران 
ع��رص��ه ت���الش و ک��وش��ش، ف���رزن���دان ان��ق��الب 
جهانی  حکومت  ساز  زمینه  سربازان  اسالمی ، 
تالش  پر  جهادگران  )ع��ج(،  عصر  ولی  حضرت 
و پر امید، سر زنده و شاداب، حریص در مسابقه 
پیشرفت با دنیای تکنولوژی، خستگی ناپذیر در 
انقالب  امیدهای رهبر  با تحریم دشمن،  مقابله 
است. اقتصادی  نبرد  در  دشمن  با  پیروزی  در 

و  تمامی مهندسان  ب��ر  روز  ای��ن  ب��اد  م��ب��ارک   
خانوادهای عزیز و سرافرازشان 

ام����ام و ش��ه��دا و ش���ه���دای م��ه��ن��دس را  ی���اد 
با  گرامی می داریم، فرهیختگانی که در مصاف 
دشمن نه تنها علم و فن و اندیشه خود را به میدان 
آوردند بلکه جان شیرین خویش را نیز در این عرصه 
فدای اعتالی دین و میهن خود ساختند، یاد و 
خاطره 185 مهندس شهید خراسانی و 1700 
گرامی می داریم. نیز  را  کشور  مهندس  شهید 

بد نیست به دفتر مهندسی کشور در سالی که 
گذشت نگاهی دوباره بیاندازیم تا از این منظر 

بار دیگر خدمات علمی و فنی به مردم و جامعه 
آیا  پرسید  خود  از  باید  ابتدا  در  کنیم.  مرور  را 
حل  گشایی ها،  ک��ار  از  شرحی  دفتر  ای��ن  در 
مشکالت مردم، ارایه راه حل برای تسریع امور 
از  دفتر  این  در  چقدر  است؟  آمده  مردم  جاری 
ابتکارات و خالقیت های ما در صرفه جویی های 

اقتصادی پروژه ها اعمال شده است.
امور  انجام  سرعت  ایم  توانسته  میزان  چه  به 
افزایش  کمال  و  صحت  عین  در  را  مهندسی 
به  کمک  در  میزان  چه  به  برگ  این  در  دهیم. 

رفاه حال جامعه و خانواده موفق بوده ایم.
چقدر در اعمال مدیریت خود در زیر مجموعه 
فرهنگ  اعتالی  در  چقدر  ایم.  داشته  توفیق 
پیشرفت  ای  ح��رف��ه  اخ����الق  و  م��ه��ن��دس��ی 
به  نگاهی  خود  فعالیت  حوزه  آیادر  داشته ایم. 
اقتصاد مقاومتی داشته ایم و آیا توانسته ایم به 

حماسه اقتصادی نایل آییم.
چه میزان توانسته ایم در عمر، سرمایه و حوزه 

فعالیت خود بهره وری داشته باشیم.
آیا مهندسی با پایه علمی قوی به شمار می رویم 
و در کار خود نسبت به علم روز مسلط هستیم.
دست  ب��ه  را  ک��ار  اج���رای  در  کافی  تجربه  آی��ا 
کردن  هزینه  در  الزم  حساسیت  آیا  آورده ای��م. 
سرمایه مردم در پروژه ها و تامین ایمنی مردم 

در حال و آینده را در پروژه ها داریم.

آیا از حساسیت الزم در تامین سالمت مردم در 
تولیدات کشاورزی و دامی برخورداریم.

نیروی  و  زم��ان  هزینه،  در  وری  بهره  به  چقدر 
انسانی در پروژه ها اهمیت می دهیم. و در پس 
این برگه های سفید آیا برگه های سیاهی نیز در 
پرونده ما وجود دارد. آیا ممکن است می توانستیم 
آیا  نکردیم.  و  کنیم  حل  کسی  برای  را  مشکلی 
به  خسارتی  مهندس  عنوان  به  ما  نقش  اثر  بر 
کسی وارد شده است. آیا ممکن است بر اثر سوء 
مدیریت ما وقت و سرمایه مردم از بین رفته باشد؟ 
آیا به دلیل کمبود دانش و تجربه مان منابعی به 
هدر رفته یا درست هزینه نشده است؟ آیا بر اثر 

بی دقتی موجب نارضایتی مردم شده ایم؟
این پرسش ها و هزاران پرسش دیگر از این نوع 
می تواند بیانگر چگونگی عملکرد ما در سالی 
جزم  را  خود  عزم  بیایم  پس  باشد.  گذشت  که 
صفحات  تا  بندیم  عهد  خود  خدای  با  و  کرده 
تالشها،  موفقیت ها،  از  ش��ود  پ��ر  م��ان  عمر 

کوشش ها، فداکاری ها.
آتی  سالهای  در  خویش  عمر  گذر  در  تا  باشد 
کنند.  یاد  افتخار  و  نیکی  به  ما  از  فرزندانمان 
را  خود  موفقیت های  و  تجربیات  خوبست  چه 
بتوانند  دیگران  تا  کنیم  ثبت  خویش  تقویم  در 
دیگر  بار  و  کرده  کسب  تجربه  رفته  راه  این  از 

اشتباهات ما را تکرار نکنند.

در دنیای امروز تجربه نگاری به عنوان یک علم 
مورد  وری  بهره  ارتقای  ب��رای  جدید  دان��ش  و 
استفاده قرار می گیرد و چه زیبا و مناسب است 
خود  مفاخر  و  بزرگان  تجربیات  از  بتوانیم  که 
حداکثر استفاده را برده و تجربیات خود را نیز 
برای دانشجویان و مهندسان جوان وارد شده 

به این عرصه به یادگار بگذاریم.
موفقیت های  و  اف��زون  روز  پیشرفت  امید  به   
و  غ��ی��ور  تمامی مهندسان  ب���رای  روی  پیش 

توانمند ایران اسالمی.

»امروز خودباوری، روحیه ابتكار و خالقیت در 
دست اندركار  كه  كسانی  همه  و  ما  مهندسان 

ساختن كشور هستند، رو به افزایش است.«
استانداری  عمرانی  ام��ور  هماهنگی  معاون 
مناسبت  پیامی به  ارس��ال  با  رضوی  خراسان 
این  بر  تاكید  ضمن  مهندس  روز  اسفند  پنجم 
سازندگی  در  مهندسان  توانمندی های  مهم 

كشور را مورد تاكید قرار داد.
به  واح��دی  حسین  محمد  پیام  كامل  متن 

این شرح است: 
رهبری  معظم  مقام  دیدگاه  اسالمی در  شهر 
است.  مسلمانان  مدنی  و  طبیعی  زیستگاه 
كننده  تامین  لحاظ  هر  از  بایستی  رو  ای��ن  از 
نیاز های طبیعی و مدنی ساكنان آن باشد. در 
نگاه رهبر معظم انقالب شهر اسالمی محیطی 
در  ك��ه  اس��الم��ی اس��ت  ع��دال��ت  پایه  ب��ر  معتدل 
آن آرام��ش روح��ی و روان��ی م��ردم ت��وام با حفظ 
سالمت جسمی و رفاه مادی شهروندان است. 
در واقع شهر سالم، شهری است كه در آن مردم 
تالش  و  می كنند  امنیت  احساس  لحاظ  هر  از 
آالم  تقلیل  به  معطوف  آن  در  شهری  مسووالن 
الزمه  اس��ت.  ایشان  دغدغه های  رفع  و  م��ردم 
تمام  صحیح  رعایت  اسالمی،  شهر  به  رسیدن 
شرایطی است كه اسالم برای زندگی مؤمنانه 

توام با رفاه و آسایش مردم در نظر گرفته است.
تاكیدات مقام معظم رهبری بر نماد های بصری 
كالن  در  ویژه  )به  شهر  در  ظاهری  جلوه های  و 
شهرهای ایرانی( در بر دارنده این مساله است 
كه شهر به عنوان لباس تمدن باید مملو از ظواهر 
و ارزش های تاریخی تمدن خود باشد. به معنای 
فیزیكی  عناصر  همنشینی  و  بناها  ظاهر  دیگر 
شهر باید به عنوان زبان مردم ساكن در آن عمل 
كند، به گونه ای كه ناظر بیرونی از مشاهده شهر 

ارزش های  از  مشخصی  و  شفاف  اسالمی درك 
تمدن ایرانی -اسالمی ایرانیان بدست آورد.

عالوه  كه  مغتنمی است  فرصت  مهندس،  روز 
و  نقد  بوته  در  را  خ��ود  توانمندی ها،  بیان  بر 
كاستی ها  یكدیگر  كنار  در  و  بگذاریم  قضاوت 
را شناسایی كرده و به اعتالی حرفه ای خود و 

عملكرد مجموعه مهندسی  استان بپردازیم.
ی���ک م��ه��ن��دس م���وف���ق ب�����رای رس���ی���دن به 
شناخت  ضمن  انتظار،  م��ورد  دستاوردهای 
مساله یا موضوع کاری با تسلط بر علوم و فنون 
در  منابع  شامل  مربوطه  محدودیت های  الزم، 
نیازهای هزینه ای، محدودیت های  دسترس،، 
کاربردی  و  اقتصادی  ساخت پذیری،  و  فنی 
بودن  و...را تشخیص داده و با تکیه بر قدرت 
و  بهترین بازده  ب��ه  رس��ی��دن  در  خ��ود  تحلیل 

افزایش بهره وری تالش می نماید. 
جوانان  از  سرشار  ای��ران  سرزمین  خوشبختانه 
متعهد و متخصصی است كه خود را وقف تالش 
برای ارتقای علمی و فنی و مهارتی كرده اند و باور 

دارند كه ایرانی در هر جای دنیا بهترین است.
تعامالت  اف��زای��ش  م��ا  مهندسی  اصلی  نیاز 
و  اس��ت  س��ازن��دگ��ی  راس��ت��ای  در  اجتماعی 
دولت،  مردم،  میان  در  می بایست  را  آن  دامنه 
و  ساز  و  ساخت  موضوع  در  ربط  ذی  نهادهای 

صنعت جست وجو كرد. این مساله زمینه ساز 
مرجع  كه  ساختمان  مقررات  و  قوانین  اجرای 
فعالیت جامعه مهندسان كشور است، خواهد 
واقعی  جایگاه  االج��را،  الزم  ضوابط  این  و  بود 
فاقد  اف��راد  دس��ت  و  یافته  جامعه  در  را  خ��ود 

صالحیت را از ساخت و ساز كوتاه می نماید.
خ��ودب��اوری،  ام��روز  كه  سپاسگزاریم  را  خ��دا 
و  ما  مهندسان  در  خالقیت  و  ابتكار  روحیه 
كشور  ساختن  دست اندركار  كه  كسانی  همه 
که  است  بدیهی  است.  افزایش  به  رو  هستند، 
پیمودن مسیر پیشرفت دیگر کشورهای توسعه 
آن ها  با  ما  فاصله  حفظ  موجب  همواره  یافته، 
بسیار  شتاب  با  حركتی  برای  لذا  شد.  خواهد 
چ��اره ای  موفقیت،  قله های  س��وی  به  رو  ب��اال 
میان برها،  ابتكارات،  از  استفاده  جز  نیست 
به معنای واقعی،  نوآوری ها و جهش هایی که  

مسوولیت مهندسان ما را سنگین تر می كند.
با توجه  ایرانی می بایست تالش كند  مهندس 
این  افتخار  پرچم  پربارشان  و   غنی  تاریخ  به 
اهتزاز  به  نیز  كشورها  دیگر  در  را  مسوولیت 
سایه  در  كه  را  خود  خدمات  آوازه  و  آورده   در 
اقتصادی  صرفه  با  ایمن  ساختمان هایی  آن 
باالترین  و  زمان  ترین  كوتاه  در  عمرطوالنی  و 

دقت ساخته می شوند، به جهانیان برسانید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و رئیس همایش بزرگداشت روز مهندسی تاكید كرد:

مدیر کل راه و شهرسازیروحیه ابتكار وخالقیت در مهندسان رو به افزایش است
خراسان رضوی

روزمهندس؛
روز پاسداشت

خودباوری است

مهندسان ؛ حماسه سازان
جهاد اقتصادی

سیاسی،  حماسه   " رهبری  معظم  مقام  سوی  از  که  سالی 
پایانی  روزه��ای  به  بود  شده  نامگذاری  اقتصادی"  حماسه 
تأکیدات  ادام��ه   آن  تبلور  که  سالی  می شود؛  نزدیک  خود 
افزایش سطح  و  اقتصادی  انقالب بر جهش  راهبردی رهبر 

تولید ملی بود.
ویژه  به  و  متخصصان  مجاهدت  سال،  یافتن  پایان  با  قطعًا 
ساختن  کیفی  و  اقتصادی  مشکالت  حل  در  را  مهندسان 
پایان  نباید  را  به ویژه در عرصه ساخت و ساز  تولیدات ملی 

یافته تلقی نمود. 
هرگونه اصالح و پیشرفت در عرصه های اجتماعی، فرهنگی 
اقتصادی  نیروی  و  توان  از  برخورداری  نیازمند  سیاسی  و 
کافی در کشور است ؛ مهندسانی که با کسب تجربه خدمت 
و درک اهمیت حماسه اقتصادی         می توانند به رفع موانع 

پیش روی توسعه اقتصادی کمک کنند. 
منجر  باید  اقتصاد،  در  حماسه سازی  ن��وع  ه��ر  پیداست 
زمینه   در  جاذبه  ایجاد  و  تولیدی  ظرفیت های  جهش  به 
شود.  سفته بازی  و  سوداگری  جای  به  تولیدی  فعالیت های 
و  وابسته  اقتصاد  ی��ک  از  گ��ذار  یعنی  اقتصادی  حماسه  
آن  در  که  مقاوم  اقتصادی  به  نوسانات،  برابر  در  آسیب پذیر 
کشور  و  باشد  غیروابسته  و  کامل  اقتصاد  در  زنجیره  تولید 
سهمی از  داخ��ل��ی،  تقاضای  به  پاسخ گویی  ضمن  بتواند 

مبادالت اقتصاد بین الملل را نیز به خود اختصاص دهد.
به  تمامی اقشار  شجاعانه  حرکت  بیانگر  اقتصادی  حماسه 
نفس  نبرد  این  در  پیروزی  به  امید  با  همراه  مهندسان  ویژه 

گیر است. 
اقتصاد  به  نیل  و  اقتصادی  حماسه  خلق  در  نگاه  نخستین 
بهینه  در  کشور  مهندسان  و  متخصصان  همت  مقاومتی 
سازی خدمات و کمک به رفع چالش های پیش روی آن است 
تا از این منظر اعتماد میان شهروندان به جامعه متخصصان 
تخصصی  تولیدات  واردات  به  کشور  نیاز  و  یافته  افزایش 
حوزه مهندسی کاهش یابد.مهندسان با درک موقعیت های 
فرآیند  می توانند  همسو  نهادهای  با  همکاری  ضمن  حاضر 

نیل به سوی توسعه همه جانبه اقتصادی را تسهیل کنند.
ارزنده  نقش  دیگر  بار  تا  مغتنمی است  فرصت  مهندس  روز 
از همه مهمتر  و  پویا  مهندسان در ساخت جامعه ای سالم، 
معلوم  همگان  بر  اقتصادی  توانمندی  و  ثبات  از  برخوردار 

شود.
جبهه  تمامی جهادگران  به  روز  این  تبریک  ضمن  دیگر  بار 
اقتصادی به ویژه مهندسان، آمادگی مدیریت و متخصصان 
شهرداری شهر مقدس مشهد را برای همکاری با مهندسان 
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  خانواده  و  سختکوش 
بمنظور از میان برداشتن معضالت پیش روی شهر همچون 
ترافیک،  بافت فرسوده، حاشیه نشینی و نیز احیای معماری 

ایرانی – اسالمی اعالم می دارم.

سید صولت مرتضوی ؛ شهردار مشهد

پیامیادداشت

با  گو  و  گفت  در  مشهد  شهر  ش��ورای  رئیس 
خبرنگار ما بر لزوم تعامل شورای شهر و جامعه 

مهندسی تاكید كرد.
محمد كمال سروی ها خاطر نشان كرد: ما پس 
شورای  کالن  سیاست های  ماه  چند  آنكه  از 
نتیجه  این  به  کردیم  بررسی  را  چهارم  شهر 
رسیدیم باید مهندسان برای تحقق مولفه های 

شهر اسالمی نقشی اساسی  ایفا کنند. 
می کنیم  زندگی  ما  که  شهری  در  اف��زود:  وی 
دانستن اینكه سازه ها، شریان ها، مبلمان های 
به  باشد  داش��ت��ه  باید  وضعیتی  چ��ه  ش��ه��ری، 
و  ک��ار  و  کسب  که  می کند  کمک  شهروندان 
اما  كنند  تجربه  را  نشاطی  با  و  آرام  زندگی 
متاسفانه هنوز پس از گذشت سی و چند سال 
این  در  آشفتگی  شاهد  همچنان  انقالب  از 
بخش ها و علی الخصوص سیما و منظر شهری 

هستیم.
نشان  خ��اط��ر  مشهد  ش��ه��ر  ش����ورای  رئ��ی��س 

با  مهندسانی  به  معضل  این  رفع  ك��رد:ب��رای 
روحیه جهادی نیاز داریم كه اندوخته های خود 
ان  و  دهند  قرار  اجرایی  مدیران  اختیار  در  را 
شاءاهلل این آموخته های نخبگان و مهندسان به 
منشوری  بتواند  اجرایی  مدیران  تالش  همراه 
و  زیبا  اسالمی،  شهر  یک  به  که  کند  ایجاد  را 
پاسخگوی  بتوانیم  و  کنیم  پیدا  دست  بانشاط 
باشیم.  شهروندانمان  منطقی  خواسته های 
ایشان در ادامه افزود: ما نیز در مرکز پژوهش ها 
را  توجهی  شایان  سهم  اسالمی ،  ش��ورای  ی 
وان  ایم  گرفته  نظر  در  مهندسی  نظام  ب��رای 
نخستین  با  همزمان  آینده  س��ال  در  ش��اءاهلل 
سال شورای چهارم همایشی سراسری برگزار 
کارشناسی  نظر  از  همایش  این  در  و  می شود 
مهندسان مطرح کشور بهره مند خواهیم شد.

حذف  در  نیافتن  توفیق  دالیل  تشریح  در  وی 
آشفتگی سیما و منظر شهری گفت: من دلیل 
این مساله را در قانون گریزی برخی از مدیران 

قرار  قالبی  هیچ  در  مدیران  از  می بینم.برخی 
نمی گیرند آن ها حتی همان قالب های نیم بند 
قانون نظام و یا در دیگر قوانین ما را هم رعایت 
نمی کردند و بنابر این ابتدا باید قانون را محور 
کارشناسی  نظرات  با  و  دهیم  ق��رار  خود  كار 

موضوعات را پیش ببریم.
اواًل  بیاید  بوجود  تعامل  ای��ن  اف��زود:اگ��ر  وی 
و  می شود  شمرده  محترم  جا  همه  در  قانون 
دیگر اینكه ضوابط و مقررات در هر حوزه ای به 
ویژه حوزه شهرسازی مورد توجه همگان قرار 

خواهد گرفت.
با  که  عزیزی  گفت:مهندسان  خاتمه  در  وی 
جنگ  سال  چندین  بسیجی  و  جهادی  روحیه 
بسیار  خدمات  و  کرده  اداره  را  مقدس  دفاع  و 
كردند،  عرضه  نبرد  جبهه های  در  ارزشمندی 
بلكه  ؛  تمام شده است  این جهاد  گمان نكنند 
و  ایم  مواجه  بزرگتر  جهادی  و  نبرد  با  امروز  ما 
باید  شویم  موفق  نیز  عرصه  این  در  آنكه  برای 

اختیار  در  را  خود  ایده های  جوان  مهندسان 
ما قرار دهند تا بتوانیم شهر با نشاط و آرامی را 

برای شهروندانمان فراهم كنیم.

رئیس شورای شهر مشهد:

مهندسان باید برای تحقق شهراسالمی نقشی اساسی ایفا کنند

ضرورتی به نام معماری 
اسالمی

 محمدرضا حسین نژاد
معاون معماری و شهرسازی شهرداری مشهد

با تبریك روز مهندس امید است با همكاری تمامی رشته های 
مهندسی كه در شهرسازی و معماری نقش دارند با استفاده 
از تجربیات شهرسازان موفق و در نظر گرفتن شرایط كشور 
اسالمی مشهد  معماری  در  رهبری  معظم  مقام  تاكیدات  و 
شیعیان  توجه  م��ورد  معنوی  پایتخت  عنوان  به  كه  مقدس 
تسریع  ش��ود.  برداشته  بزرگی  گامهای  می باشد،  جهان 
و  پاسخگویی  روان س���ازی  و  شهروندان  به  پاسخگویی  در 
حساسیت به ساخت و ساز مقاوم و بر پایه موازین معماری و 
شهرسازی اسالمی به عنوان رسالت مهم و همچنین تشویق 
كردن  نهادینه  و  تفصیلی  طرح های  به  توجه  در  شهروندان 
تكریم  و  شهرسازی  خدمات  دفاتر  تقویت  و  قانون  به  توجه 
مراجعان از هدفگذاری حوزه معاونت معماری و شهرسازی 

شهرداری مشهد می باشد.
بروز نمودن طرح های ارایه شده و تلفیق آن با خواسته های 
خوب سنتی و در نظر گرفتن نقش مردم در طرح ها و آشتی 
مورد  موارد  از  قدیم  بخش  آرامش  معماری  و  مدرن  مصالح 
امید  می باشد.  شهرسازی  و  معماری  معاونت  حوزه  توجه 
در  جدید  امكانات  و  مراجعان  به  پاسخ  در  تسهیل  با  است 

داشتن شهری زیبا موفق باشیم.

پرسش هایی ازگذشته، افقی به آینده

پنجم اسفند، روز رویش جوانه های تالش و نشاندن بذرامید به فردا و روزشکوفایی  
خدمت صادقانه دربهارهمیشه سبزمهندسی برمهندسان کشاورزی مبارک باد.

پنجم اسفند 
روزمهندس؛ روزتقدیرازکاوشگران سختکوش عرصه سازندگی، روزگرامیداشت گنجینه های نستوه ایران 

اسالمی، روزتعالی اندیشه های گرانسنگ مهندسی برمتخصصان و مهندسان معدن مبارک وفرخنده باد.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی  و منابع طبیعی خراسان رضوی

نظام مهندسی معدن خراسان رضوی
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رویكردی اجتماعی به پروژه های 
توسعه شهری ازمنظرتوسعه پایدار

mehdi_derhami@yahoo.com سید مهدی درهمی- استاد دانشگاه

سابقه شهر نشینی بشر به اعتقاد بیشتر 
پیش  س��ال  ه��زار   8 ح��دود  به  محققان 
و  بین النهرین  منطقه  در  برمی گردد. 
نقطه  درچند  و  نیل  رودخانه  درسواحل 
محدودی  عده  زمین  كره  سطح  از  دیگر 
صورت  به  بار  نخستین  برای  انسانها  از 
گرد  فشرده  نسبتًا  جمعیتی  هسته های 

هم آمدند و زندگی در شهرهای اولیه را تجربه كردند. در این شهرها 
سطح محدودی از خدمات، انتظامات و امنیت توسط حاكمیت اعمال 
كه  كشاورزی  بخش  كنار  در  صنعت  بخش  و  خدمات  بخش  و  می شد 
عمده فعالیت اقتصادی بشر را به خود اختصاص می داد به تدریج شكل 
هزاران  طول  در  اولیه  شهرهای  شكل گیری  وجود  با  اما  می گرفت. 
نداشته اند  شهرها  در  زندگی  به  زیادی  تمایل  انسانی  جوامع  سال، 
قرن  آغاز  در  كه  ای  گونه  به  می داده اند  ترجیح  را  روستایی  زندگی  و 
از  درصد   3 تنها  پیش  سال  سیصد  همین  تا  یعنی  میالدی  هجدهم 
مردم  روی كره زمین در شهرها زندگی می كرده و 97 درصد جمعیت 
انقالب  با شكل گیری  اما  به حساب می آمده اند.  جهان روستا نشین 
صنعتی درغرب و با افزایش محصول مازاد اجتماعی در جوامع بشری 
و از سوی دیگر ایجاد فرصتهای شغلی متنوع در شهرها، گرایش مردم 
به زندگی در شهرها افزایش یافته و شهرها با سرعت توسعه یافتند به 
شهرنشینی  تراز    1950 سال  یعنی  بیستم  قرن  نیمه  در  كه  گونه ای 
جهان به 29 درصد  رسید و در سال 2000 از مرز 50 درصد گذشت 
مردم  درص��د  حداقل61   2025 سال  در  كه  می شود  بینی  پیش  و 
جهان درشهرها زندگی كنند. از این پدیده با دو عنوان »شهری شدن 
جهان« و » جهانی شدن شهرها « در ادبیات روز دنیا نام برده می شود. 
امروزه شهرها موتور توسعه جوامع هستند و كشورهای دنیا برمبنای 
می شوند.  شناخته  درجهان  شان  شهرهای  یافتگی  توسعه  میزان 
بشر  محتوم  ظاهرًا  سرنوشت  مشكالتشان  و  مسایل  تمام  با  شهرها 
امكان  نظیر:  وامتیازاتی  محاسن  آم��د.  كنار  آن ه��ا  با  باید  و  هستند 
امنیت مطلوب،  صرفه  ایجاد  فراوان،  امكان  ایجاد فرصت های شغلی 
جویی ناشی از تجمع،  امكان ایجاد خدمات و رفاه گسترده و اقتصاد 
پویا دركنار مشكالت و مسایلی نظیر: آلودگی هوا،  آلودگی و نابودی 
این  از  و  تبعیض  و  فساد  و  فقر  وقت،  اتالف  و  ترافیك  زیست،   محیط 
قبیل، مجموعه  پیچیده ای از ویژگی های شهر و زندگی شهری است 
برای  آن  به  پرداختن  حال  در  مختلف  جوامع  در  متفكران  امروزه  كه 

یافتن راه حل های بهینه فرا روی توسعه شهرها هستند.
خود  حق  را  پیشرفت  و  توسعه  بشری  جامعه  هر  است  مسّلم  آنچه   
دانسته و برای رسیدن به آن تالش می كند،  تعریف پروژه های بزرگ 
شهری از بیش از یكصدوپنجاه سال پیش در كشورهای پیشرفته و در 
سالهای پس از آن دركشورهای درحال توسعه، نشان از این تالش بشر 
بزرگ  پروژه های  اجرای  قالب  در  كه  ای  توسعه  می توان  آیا  اما  دارد. 
و  متوازن  توسعه  یك  را  است  داده  رخ  ما  كشور  در  و  جهان  در  شهری 

پایدار دانست.
ما  كه  ای  توسعه  كه  می شود  گفته  اینگونه  پایدار  توسعه  خصوص  در   
در پیش گرفته ایم نباید از توان نسلهای آینده در برآوردن نیازهایشان 
بكاهد تا آیندگان نیز بتوانند به میزان نسل حاضر و حتی بیشتر از آن 
از مواهب الهی و منابع طبیعی و محیطی بهره مند شوند و در خصوص 
توسعه پایدار شهری این تعریف جامع و مانع را می پذیریم: دستیابی به 
رشد و  رونق اقتصادی مطلوب در شهر به شرط تأمین عدالت اجتماعی 
و توزیع عادالنه منافع ناشی از توسعه بین آحاد جامعه و به شرط حفظ 
و توسعه محیط زیست طبیعی انسانها، جلوگیری از هدر رفت منابع و 

به ویژه انرژی و به رسمیت شناختن حقوق نسلهای آینده. 
با تعاریفی كه ذكر شد و با نگاهی به وضعیت شهرهای كشور و پیرامون 
آن درمی یابیم كه الگوی فعلی توسعه شهرها دركشورها نه تنها پایداری 
را در شهرها تأمین نكرده بلكه مناطق اطراف شهر را نیز ناپایدار كرده 
و  محیطی، اقتصادی  زیست  ترافیكی،   مسایل  نظیر  مشكالتی  است. 
اجتماعی در داخل شهرها و پی آمدهایی نظیر تخریب محیط طبیعی و 
ایجاد سكونت گاههای غیر رسمی و حاشیه نشینی در پیرامون شهرها 

متأسفانه رو به افزایش است. 
بر عدالت  تأكید  با  انسان محور است  پایدار شهری یك توسعه  توسعه 
اجتماعی، مشاركت اجتماعی،  شفافیت و پاسخگویی حكمران شهری 
در حالیكه آنچه در شهرهای ما اتفاق می افتد هیچ شباهتی به تعریف 

باال ندارد.
توسعه ای كه ما دنبال می كنیم توسعه ای اقتصاد محور است كه تمام 
می شود.  سنجیده  مادی  زیان  و  سود  پایه  بر  آن  در  گیری ها  تصمیم 
این نوع توسعه كه در پروژه های شهری ما به چشم می خورد نه فقط 
فاصله  راستای  در  برعكس  بلكه  نیست  اجتماعی  عدالت  بر  تأكید  با 
گرفتن از عدالت اجتماعی و افزایش بیشتر فاصله طبقاتی هم به لحاظ 
مادی و هم به لحاظ روانی است. این روند توسعه مشاركت اجتماعی 
این  عظمت  مقابل  در  جامعه  پایین  دهكهای  زیرا  می كند  تضعیف  را 
پروژه ها تحقیر شده و با وجود اینكه از رونق نسبی ایجاد شده دراثر این 
توسعه برخوردار می شوند ولی از تشدید فاصله فقیر و غنی و نبود درك 
عوامل مؤثر بر این توسعه در رنج بوده و مشاركت پذیری در الیه های 
جامعه كاهش می یابد. ضمنًا نبود شفافیت و پاسخگو نبودن حكمران 
شهری نیز بیش از پیش بر شدت مشكالت ذكر شده افزوده و ما را از 

تعریف توسعه پایدار بیش از پیش دور می نماید.
طرفداران توسعه بی قید و شرط مدعی هستند كه رونق اقتصادی و 
فرصتهای شغلی ایجاد شده در اثر توسعه شهر موجب بهبود وضعیت 
جامعه  در  مطلق  فقر  كاهش  و  جامعه  پایین  دهكهای  معیشتی 
می شودكه این اّدعا به نظر نگارنده نیز درست است اماتوجه به الگوی 
كه  بپذیریم  را  توسعه  از  اشكالی  ما  كه  می كند  ایجاب  پایدار  توسعه 
عالوه بر رونق اقتصادی، به نیازهای طبیعی انسان نظیر نیاز به هوای 
پاك، نور آفتاب، فضای سبز و از این قبیل احترام گذاشته و در ضمن از 
حیث توزیع و تقسیم  منافع حاصل از توسعه نیز بین شهروندان عدالت 

رعایت شود. 
بیشتری  بار  زیان  آثار  نسبی  فقر  كه  معتقدند  شناسان  جامعه  امروزه 
برای جوامع بشری به بار می آورد تا فقرمطلق زیرا فقر مطلق صرفاً  یك 
اجتماعی  ظلم  جنس  از  نسبی  فقر  درحالیكه  است  برخورداری  عدم 

است و تبعات اجتماعی دارد. 
تك ساختمان های چندین طبقه و بی قواره ای كه امروزه در گوشه و 
كنار شهر ما سربرآورده اند و هیچ سنخیتی با بافت پیرامون خود ندارند 
جزو  شاید  گریه  به  هم  و  می اندازند  خنده  به  هم  همزمان  را  بیننده  و 
مصادیق همین توسعه ناپایداری باشندكه به آن اشاره شد و این خطا 
زمانی اتفاق می افتد كه ماپروژه های توسعه شهری را   فقط باخط كش 
كه  مهمی را  معیارهای  سایر  و  كنیم  گیری  اقتصادی اندازه  توجیه 
امروزه جزو دانش بشری محسوب شده و درستی آن به اثبات رسیده 
است نادیده بگیریم.  به یاد داشته باشیم كه مسیر غلطی را كه ما امروز 
در  یافته  توسعه  كشورهای  در  می كنیم  طی  مان  شهرهای  كالن  در 
حدود 4 یا 5 دهه قبل طی شده و آثار زیان بار و گاه غیر قابل جبران 
با هزینه های گزاف  نیز برعملكرد جامعه به چشم دیده اند و حاال  آنرا 

مادی و معنوی در حال جبران مافات هستند. 
امیدوارم با اعتقاد قلبی والتزام عملی مدیران و برنامه ریزان جامعه به 
مبین  دین  نورانی  تعالیم  از  گیری  بهره  وبا  پایدار  توسعه  متقن  اصول 
و  متوازن  رشد  شاهد  گذشته  خطاهای  از  پرهیز  با  پس  این  از  اسالم 

همه جانبه شهرها در میهن عزیز اسالمی مان باشیم. 

جواد صبوحی

چیزی مثل اشاره: ▪ 

کاماًل  حسابی  ای��رج  مهندس  با  گو  و  گفت 
و  دیگر  فردی  با  خورد.قرارمان  رقم  اتفاقی 
متاسفانه  که  بود  دیگری  موضوع  پیرامون 
درست دقیقه 90 قرار گفت و گو کنسل شد. 
نام پروفسور حسابی و گفت و گو با مهندس 
ذهن  در  اتفاقی  ک��ام��اًل  ه��م  حسابی  ای��رج 
ماجای گرفت.جالبتر اینکه ما هم مثل خیلی 
از تقارن 5 اسفند و همزمانی  از شما چیزی 
نمی دانستیم.  حسابی  دکتر  تولد  ب��ا  آن 
از  ح��رارت  و  شور  با  هنوز  حسابی  مهندس 

پدر و خاطرات با او بودن می گوید.
برای  پدر  تالش  و  خود  کودکی  روزه��ای  به  او 
اش��اره  اش  ای  حرفه  زن��دگ��ی  در  نقش  ای��ف��ای 
م��ی ک��ن��د:آق��ای دک��ت��ر اص���رار داش��ت��ن��د ب��ای��د از 
با  بتوانند  که  داد  یاد  بچه ها  به  کودکی  همان 
اسباب  اولین  این  کنند.بنابر  کار  دست هایشان 
کردند  تهیه  ب��رای��م��ان  ای��ش��ان  ک��ه  ب��ازی ه��ای��ی 
انبردست، آچار، چکش، کمچه، ماله ای کوچک 
اینها  می گفتند  ب��ود.م��ادرم  کشی  بند  ماله  و 
آقای دکتر  ایرج نیست ولی  مناسب سن و سال 
چطور  می گیرد  ی��اد  ن��دارد  اشکالی  می گفتند 
قدیمی در  کارگاهی  کند.ایشان  کار  دستش  با 
منزل دارند که همه وسایل سیم کشی،نجاری، 
ل��ول��ه ک��ش��ی،ب��ن��ای��ی،ح��دی��ده ل��ول��ه،ه��رگ��ون��ه 
وآمپر  متر  ول��ت  مثل  ب��رق  گیری  وسیله اندازه 
انواع  و  تراش  ماشین  کاری،  لحیم  متر،دستگاه 
می کند  تعجب  دارد.آدم  وج��ود  آن  در  ترازوها 
باشد  دانشگاه  در  را  وقتش  تمام  باید  که  کسی 
خودش  را  اش  زندگی  که  باشد  مقید  اینقدر 
سیاه  به  دست  که  خیلی ها  عکس  بر  کند؛  اداره 
اضافه  حسابی  مهندس  نمی زنند.  سفید  و 
هزار  حدود  دکتر  آقای  کارگاه  کف  می کند:من 
میخ کوبیدم مادر می گفتند چندر غاز حقوق تان 
به  می کوبید.پدر  میخ  زمین  به  و  می دارید  بر  را 
من می گفتند باید یاد بگیرید چطور میخ را صاف 
به یک سطح بکوبید.بزرگتر که شدم آقای دکتر 
که  را  میخ هایی  تمام  تا  گرفتند  برایم  سندانی 
کنم.آنوقت ها  صاف  بودم  کرده  کج  کودکی  در 
بار  نبود.اولین  دی��واری  روزنامه  از  خبری  هنوز 
برو  گفتند  دکتر  آق��ای  می رفتم  دبستان  وقتی 
روزنامه  یک  که  کن  صحبت  مدیرتان  و  معلم  با 
بازی  آن  با  که  وسایلی  و  کنی  درس��ت  دی��واری 
به بچه ها معرفی کن و نشان بده که  را  می کنی 
روزنامه  اولین  در  می شوند.من  ساخته  چگونه 
دیواری ام که در دبستان تهیه کردم االکلنگی را 
بنابر  آنرا نشان می داد  ترسیم کردم که عملکرد 
بچه ها  ب��رای  را  اه��رم  کارکرد  توانستم  من  این 
توضیح بدهم در دوره دبیرستان هم یک روزنامه 
دیواری راجع به بخاری عالءالدین و اینکه از کجا 
اکسیژن را به داخل می کشد، فتیله اش چگونه 
روشن می شود و... تهیه کردم.  بزرگتر که شدم 
منزل  در  بدهم.پدر  انجام  کاری  خودم  شد  قرار 
آزمایشگاه  یک   و  فیزیک  آزمایشگاه  یک  برایم 
دور  دوستانم  و  من  که  یکبار  شیمی ساختند. 
شیمی را  آزمایشگاه  بودیم  شده  جمع  همدیگر 
که  نگفتند  دکتر  آقای  وقت  کردیم.هیچ  منفجر 
بچه دیوانه مگر مریضی که این کار را می کنی.با 
هر چیزی راه می آمدند به طور مثال آقای دکتر 
دیدند که باال و پایین آمدن برای مادر من از این 
7-8 پله خیلی کار سختی است.گفتند آنطرف 
حیاط که شیب دارد سه تا پله جلو پنجره درست 
بیاید.  حیاط  توی  بتواند  راحت  مادرت  که  کن  
شش  بچه  آخر  که  می کردند  زاری  و  گریه  مادر 
اما  نمی کند  سیمان  و  گچ  در  را  دستش  ساله 
آقای دکتر خیلی جدی روی حرفشان ایستادند 
تا من و خواهرم در شش سالگی با مالت و شمشه 
و شاقول و ریسمان آشنا شدیم و آن سه پله برای 
مادر ساخته شد و هنوز هم محکم و خوب باقی 

مانده است.
من  م��ی ده��د:  ادام���ه  حسابی  پروفسور  ف��رزن��د 
نجار  یک  نزد  حسابی  راه  چهار  سر  تابستان  سه 
نجاری و دو تابستان هم سر خیابان مقصودبیک 
همین  و  گرفتم  ی��اد  امامی آهنگری  آق��ای  ن��زد 
پله  برای  زیبایی  خیلی  دستگیره های  شد  باعث 
درست کنم که هم جوش است و هم برش و هم 
آقای  که  بود  سال  دارد.دو  خم  هم  و  بر  فارسی 
من  وقتی  می دادند  ساختمان  درس  ما  به  دکتر 
و خواهرم وارد دانشگاه شدیم ایشان به ما گفتند 
خانه ای برای خودتان درست کنید.انبار بزرگ 
هیزمی انتهای حیاط داشتیم.آقای دکتر جایش 
را تعیین کردند و صبح من رفتم دو معمار و شش 
کنند. آماده  را  آنجا  که  آوردم  ساختمانی  کارگر 

کردند  حساب  آمدند  دانشگاه  از  پدر  که  ظهر 
کمی از  ام  آورده  که  ای  عمله  دستمزد  دیدیم  و 
دستمزد آقای دکتر بیشتر است.گفتند این یک 
عمله است وای به 6 عمله و 2 بنا و یک معمار.من 
گفته بودم خودتان بسازید. به ناچار کارگرها را 
مرخص کردیم و خودمان مشغول شدیم.9سال 
و نیم طول کشید که این خانه تمام شد ولی تمام 
به  من  ساالن  و  سن  هم  که  سالهایی  شد.تمام 
می کردم  فکر  این  به  من  می رفتند  شاپ  کافی 
که زودتر به خانه بیایم و آن تیرآهن را چطور قرار 
بدهم که ساختمان ضد زلزله شود حال آنکه 50 
سال پیش اصاًل کسی نمی دانست که ضد زلزله 

کردن یعنی چه.
دکتر  بود.آقای  رفته  بین  از  م��ادرم  مرکزی  دید 
می گفتند ممکن است ایشان روی این پله ها زمین 
بخورند برای همین سر پله ها خط کشیدند تا مادر 
جالب  آن  از  و  نخورند  زمین  و  بشمرند  را  پله ها 

چراغ های  پله ها  لب  هم  شب ها  ب��رای  اینکه  تر 
کوچکی مثل همین چراغهایی که االن مد شده 

گذاشتند که مادر آن ها را ببینند و زمین نخورند.
مهندس حسابی به روزهایی اشاره می کند که به 
هر بهانه ای برای آموختن بیشتر پدر را همراهی 
آقای  راننده  سال   28-27 حدود  من  می کند: 
این  هم  شدنم  راننده  دلیل  شاید  ب��ودم  دکتر 
بود که چیز بیشتری یاد بگیرم. آقای دکتر را به 
هست  یادم  می گرداندم.  بر  و  می بردم  دانشگاه 
بچه های  ب��ود  آم��ده  شدید  خیلی  ب��رف  روز  یک 

راه  جلوی  بودند  شر   هم  شان  همه  که  معماری 
چه  می آمد  که  کسی  هر  جلوی  و  بودند  بسته  را 
استاد و چه دانشجو رامی گرفتند و می گفتند بگو 
زنده باد معماری.اگر کسی نمی گفت توی همان 
برفها حسابش را می رسیدند.وقتی با آقای دکتر 
وارد شدیم جلو ماشین را گرفتند و گفتند آقای 
دکتر  معماری.آقای  باد  زنده  بفرمایید  پروفسور 
اگر  بفرمایید  را  تان  دلیل  دلیل؟  چه  به  گفتند 
به  گفت  آن ها  از  یکی  می گویم.  بود  کننده  قانع 
دلیل این که اگر معمار نبود سقف روی سر هیچ 
باد  زن��ده  گفتند  دکتر  آق��ای  نبود.آنوقت  کس 
معماری و بعد اجازه دادند داخل برویم. خالصه 
اینکه همه چیز ایشان حتی برای یک شوخی با 

بچه ها حساب شده بود.
مهندس حسابی مجموعه جالبی از سفرنامه های 
پروفسور حسابی را به نقاط مختلف دنیا و بیشتر 
تحقیقات  به  دارد.او  اختیار  در  ایران  شهرهای 
و  ک���رده  اش���اره  ای��ش��ان  یافته های  ثبت  و  پ��در 
شبانکاره؛حاکم  ال��دی��ن  نظام  می گوید:امیر 
چه  ایران  در  ببینید  که  می کند  اعالم  اصفهان 
بسازد.بعد  زلزله  ضد  ساختمان  می تواند  کسی 
؛معمار  تفرشی  علی  حاج  جو  و  جست  قدری  از 
برجسته و مهندس ساختمان را پیدا می کنند و 
باید  ابتدا  می گوید  امیر  به  می آورند.او  امیر  نزد 
تحقیق کنم که آیا می توانم این کار را انجام دهم 
مدت  به  نامحدودی  بودجه  اینکه  جالب  نه.  یا 
می دهند.می گوید  اختصاص  آن  برای  سال   5
یکی  می سازم  شما  برای  بنا  نمونه  دو  من  گفت 
شهر  داخ��ل  بنای  شهر.  از  خ��ارج  یکی  و  داخ��ل 
هم  شهر  جنبان.خارج  می شود؛منار  ساخته 
بنا  ساخت  از  می سازد.پس  استرگان  در  بنایی 
امیر می گوید کاری کن تا مردم بدانند اینجا ضد 
زلزله است.او یک شناژ برای دو ساختمان پیاده 
می کند و دو ستون برای آن می گذارد.االن وقتی 
از  بلرزانید  را  آن  ریشتری   7-6 تکانهای  با  شما 
الی درز آجرها حتی یک ذره گچ هم نمی ریزد.
زلزله  ضد  ساختمان  اولین  که  اس��ت  اینگونه 
می کنند.  گذاری  نام  ایشان  یاد  به  را  توکیو  در 
تهران  دانشگاه  فنی  دانشکده  دکتر  آقای  وقتی 
مهندسی  و  دانشگاهی  مرکز  اولین  عنوان  به  را 
ای  بودجه  اختصاص  از  پس  و  می کنند  تاسیس 
تا  می دهند  دانشجویان  به  مأموریتی  مناسب، 
تحقیق  موضوع  این  به  راجع  آن ها  خود  و  بروند 
است  جالب   بسیار  تحقیق  ای��ن  کنند.نتیجه 
سال های  ما  می گفتند  دکتر  آق��ای  که  بطوری 
دانشگاه های  ب��رای  را  بچه ها  تحقیق  متوالی 
اولین  در  ک��ه  نوینی  ک��ار  ع��ن��وان  ب��ه  مختلف 
فرستادیم  شده  انجام  ایران  مهندسی  دانشکده 

و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت.
تحقیق  اهمیت  به  آنکه  برای  حسابی  مهندس 
یافته های  از  ای  نمونه  کند  اش��اره  پدر  منظر  از 
از  یکی  در  دکتر  می کند:آقای  ذک��ر  را  ایشان 
و  می رسند  کاروانسرایی  به  خود  مسافرت های 
مشاهده می کنند این کاروانسرا برخالف تصور، 
تنها جایی در بیابان  نیست که دور آن را محصور 

جالبی  ک��اره��ای  آن  درون  بلکه  باشند  ک��رده 
صورت گرفته است؛ مثاًل برای اینکه یقین کنند 
بیماری  ناقل  می آید  کاروانسرا  به  که  مسافری 
نیست اتاق قرنطینه ای برای آن پیش بینی کرده 
و  به محض ورود معاینه شود  تا هر مسافر  بودند 
بیمارستان  بود  او  شدن  بستری  به  نیازی  اگر 
و داروخ���ان���ه ای وج���ود داش���ت ک��ه داروه���ای 
م��ی داد.در  قرار  بیماران  اختیار  در  را  مختلفی 
بینی  پیش  نیز  آهنگری  کارگاه  کاروانسرا  این 
یا  و  می شد  خراب  قاطری  نعل  اگر  تا  بود  شده 

آن  می آمد  پیش  مشکلی  مسافری  گاری  برای 
یک  همچنین  کاروانسرا  این  کنند.در  تعمیر  را 
فارسی  زب��ان  که  مسافرانی  ب��رای  دارالترجمه 
وجود  پول  تبدیل  برای  واحدی  و  نمی دانستند 
داشته است.در تحقیق آقای دکتر آمده است که 
آن ها آب را از فاصله ای حدود 146 کیلومتر ؛ از 
روستایی نزدیک کوه به آنجا آورده بودند تا پس از 
عبور دادن از روی سطحی آهکی بتوان باکتری و 
میکروب را از بین برد و سپس آنرا از روی منافذ 
مشبک سنگ عبور داد.در حالی که وقتی ما به 
نمی دانستند  آنجا  بودیم  رفته  لندن  حمامی در 
دوش یعنی چه و مادرم ناگزیر با آفتابه روی سر 

من و خواهرم آب می ریختند.
ساختمان کاروانسرا بگونه ای ساخته شده بود تا در 
صورت بارش برف به داخل نفوذ نکند.نکته جالب 
توجه در این کاروانسرا استفاده از رنگ هایی است 
که در روی کاشی ها مورد استفاده قرار می گرفته 
یا  و  صورتی  رن��گ  به  چین  م��ردم  اگ��ر  است.مثال 
را  رنگ  آن  دارند  عالقه  ای  فیروزه  به  ایران  مردم 
دکتر  می کردند.آقای  استفاده  آن ها  اتاق های  در 
می گفتند وقتی در کشور خودمان چنین بناهایی 
را داریم باید به فرزندانمان بیاموزیم که به آن ها نگاه 

کرده و در آن ها تحقیق کنند.
معماران  ک��ار  ظرافت  به  حسابی  دکتر  فرزند 
در  می گوید:شما  و  می کند  اش��اره  نیز  ایرانی 
برج هایی که متری 45 میلیون تومان در تهران 
خصوص  در  امنیتی  هیچگونه  می رسد  بفروش 
حریم خصوصی تان ندارید.منزل دکتر حسابی 
ایرانی  بزرگ  معمار  تفرشی  غالمحسین  حاج  را 
ساخته است.ایشان هم شاعر است و هم معمار.

جالب اینکه معمار ایرانی ادبیات هم می دانسته 
است تا کارگران زیر دست او بتوانند همراه او با 
ادبیات آشنا شوند.در این منزل جرز اتاق ها 70 
تا 90 سانت است تا وقتی شما چله زمستان 15 
حدود  که  پایین  نشیمن  اتاق  به  صفر  زیر  درجه 
یک  با  می توانید  می روید  متراست،  سانتی   70
بزرگ  اتاق  کوچک  برقی  واتی  کیلو  یک  بخاری 

نشیمن را گرم کنید. 
وی ادامه می دهد:ما سنگفرش تمام خیابان های 
در  ای��م  ک��رده  موزاییک  یا  آسفالت  را  خودمان 
دست  سنگفرش هایشان  به  اروپایی ها  که  حالی 
است.ما  گرماگیر  تبخیر  اینکه  ن��زده ان��د.ب��رای 
ساعت 6 صبح اینجا را آبیاری می کنیم 6 عصر 
معماران  اینکه  دارد.ب��رای  رطوبت  آجرها  هنوز 
فکر می کردند چه مصالحی را استفاده کنند که 
در تابستان محیط را خنک نگاه دارد. آقای دکتر 
در آب انبار ما قفسه ای را ساخته بودند که شما 
همه چیز را در یخچال نگذارید.نکته دیگری که 
است  داشته  اهمیت  قدیم  ایرانی  خانه های  در 
ادبیات  و  شعر  با  را  شما  ای  بگونه  که  بوده  این 
آقای  منزل  به  ورود  محض  به  کنند.شما  آشنا 
به  می شوید:  مواجه  سعدی  از  شعری  با  دکتر 
جان زنده دالن سعدیا که ملک وجود  نیارزد آنکه 
دلی را ز خود بیازاری ؛ یعنی به تمام مردم دنیا 
کاری  ندارد.هر  ارزشی  دنیا  که  می خورم  قسم 

نکن.سردر  آزاری  م��ردم  ام��ا  بکن  می خواهی 
ب��اران  آب  که  اس��ت  آن  قدیمی برای  خانه های 
کسی  سر  روی  آفتاب  یا  نریزد  م��ردم  سر  روی 
که  دارد  وجود  هشتی  یک  خانه  در  نتابد.جلوی 
ای  ک��وزه  گاهی  بنشیند.حتی  ای  خسته  عابر 
از  خسته  عابری  تا  می دادند  ق��رار  آنجا  در  آب 
بگویند  او  به  طریق  ای��ن  به  و  کند  استفاده  آن 
بدانی. خ��ودت  پناهگاه  را  من  خانه  می توانی 

سقف  است.  داشته  معنا  معماری  در  اینها  همه 
تا گرما  آقای دکتر دو الیه است  منزل 98 ساله 
را  الیه  هر  آنکه  ندهد.ضمن  عبور  شیروانی  از  را 
منزل  جرزهای  کرده اند.تمام  کاهگل  جداگانه 

دکتر اول آجر و بعد خشت است.
صحبت  س��ان��ت��رال  تلفن  و  آی��ف��ون  از  ام���روز  م��ا 
آن  و  دکتر  آقای  منزل  در  که  حالی  در  می کنیم 
دکتر  آق��ای  اس��ت  نبوده  زنگی  هنوز  که  وقتی 
پذیرایی  میهمان  که  اتاق هایی  از  را  سوراخی 
می شوند به آشپزخانه تعبیه کرده بودند و کافی 
این سوراخ بگذارید و  را لب  است شما دهانتان 

اعالم کنید که چه چیزی الزم دارید.
کودکی  روزه��ای  به  دیگر  بار  حسابی  مهندس 
قدم  دارم  خاطر  می گوید:به  و  می گردد  باز  اش 
رفتن  راه  جای  به  گاهی  از  هر  و  بود  شده  بلند 
کنم. بازی  بسکتبال  می خواست  می پریدم.دلم 
رفتم  یکراست  و  دوی��دم  پایین  راه��رو  از  روزی 
و  خورد  سرم  وسط  به  در  نوک  و  پنجم  پله  روی 
آقای  شد  خوب  حالم  اینکه  از  شکست.بعد  سرم 
تعطیل  دانشگاه  که  تابستان  تمام  ماه  سه  دکتر 
بود سر در را خراب کردند و قوس آن را روی در 
شود  باز  هم  آن  می شود  باز  در  وقتی  تا  آوردن��د 
باال  آن  به  س��رم  می پرم  ه��وا  به  چقدر  هر  من  و 
نخورد.هر کس دیگری جای آقای دکتر بود من 
جفتک  که  انسان  می گفت:عزیزم  و  می نشاند  را 
اما  و...  می رود  راه  آدم  مثل  نمی اندازد،انسان 
آقای دکتر اینطور نبودند به جای نصیحت مشکل 
عمل  یک  می گفتند  می کردند.ایشان  راح��ل 

درست بهتر از هزار بار نصیحت کردن است.
را  آن  که  دارد  وج��ود  ایشان  منزل  در  حوضی 
می گفتند  دکتر  ساخته اند.آقای  دکتر  آقای  پدر 
بچه  دنبال  نباید  می آید  اینجا  به  میهمان  وقتی 
نشود. خفه  حوض  در  مبادا  که  بیفتد  راه  اش 
تا  دور  ای��ن  باشد.بنابر  ایمن  خانه  حیاط  باید 
آن  درون  که  گذاشتند  ای  میله  را  استخر  دور 
بچه  هیچ  تا  می شود  بسته  که  دارد  ق��رار  فنری 
بیفتد. آب  داخل  و  شود  وارد  آنجا  به  نتواند  ای 
آبیاری قطره ای آشنا  با  آن زمان که هیچ کسی 
که  بودند  ساخته  گ��ردی  لوله  دکتر  آق��ای  نبود 
دورادور آن منافذ کوچکی تعبیه شده بود.فواره 
گوی  دو  تا  کردند  طراحی  مختلف  اشکال  به  را 
همدیگر را قطع کند و گوی خنکی ایجاد شود و 
هوای خنک را جابجا کند.عالوه بر این لوله های 
یک  متر  میلی  یک  فاصله  با  را  آالچیق  اط��راف 
را  حوض  آب  وقتی  که  کرده اند  سوراخ  میلیمتر 
داخل آن به جریان می اندازید بتواند از سقف به 

پایین بریزد و مثل کولر فضا را خنک کند.
آقای دکتر حدود150 گلدان را لب ایوان بردند و 
همه آن ها را با آبیاری قطره ای آبیاری می کردند 

تا در تمام فصول سال اینجا گل داشته باشیم.
محیط  حفظ  در  پدر  ژرف  نگاه  به  حسابی  ایرج 
هم  ساز  و  ساخت  فعالیت های  حین  در  زیست 
ساختمانهایی  تمام  وس��ط  م��ی ک��ن��د:از  اش���اره 
کنند  اضافه  اینجا  شدند  مجبور  دکتر  آقای  که 
است.می گفتند  رفته  قدیمی باال  درخ��ت ه��ای 
زحمت  سال   300 یا   200 اج��دادش  و  باغبان 
داده ان���د  پ���رورش  را  درخ��ت  ای��ن  و  کشیده اند 
بروم  بشوم  میلیاردر  می خواهم  چون  من  آنوقت 
این درخت را قطع کنم و جایش گل بکارم! من 
این  چرا  می گفتند  ندارم.ایشان  را  کار  این  حق 
معمارها و مهندسان ما حوصله ندارند دو تا خط 
باید  ساختمانها  همه  می کنند  بکشند.فکر  کج 
می سازی  چهارگوش  باشد.وقتی  چهارگوش 
بساز  ببری.طوری  بین  از  را  درختها  تمام  باید 
بگذرد.معمارها  آن ه��ا  بین  از  درختها  ای��ن  که 
پله  م��ردم  ساختمان  در  می روند  گرفته اند  یاد 
البرز  کوه  نزدیک  و  شمیران  می گذارند.اینجا 
پس  م��ی رود؛  برود  کوه  بخواهد  که  کسی  است 
چرا وسط اتاق پله گذاشته ای؟ قدیمی ها درست 
فکر می کردند. مهندس باید طوری رفتار کند که 

سالمت افراد را هم در نظر بگیرد. 
قطع  مجوز  ت��ه��ران  ش��ه��رداران  از  یکی  وقتی 
برج  آن  در  تا  ک��رد  ص��ادر  را  شمیران  درخ��ت��ان 
ایشان  ب��ه  ای  ن��ام��ه  دک��ت��ر  آق���ای  ش��ود  ساخته 
تنفسی  ریه  اینها  نکنید  را  کار  این  که  نوشتند 
شهر است.این کار شما الگویی می شود تا مردم 
برای پولدار شدن باغ هایشان را نابود کنند و به 
مجبور  روزی  بسازند؛آنوقت  ساختمان  آن  جای 
دیگر  چون  کنید  تعطیل  را  مدارستان  می شوید 
کنار  ایشان  بکشند.اما  نفس  نمی توانند  بچه ها 
؛  قدیمی است  افکار  نوشته اند:  دکتر  آقای  نامه 

بایگانی شود!
فخرالدوله  خ��ان��م  ب��اغ  در  را  مینیاتوری  ب��رج 
مصادره  سبز  فضای  عنوان  به  را  ساختند.باغ 
بود  آن  در  دنیا  باغ های  نمونه  که  کردند.باغی 
ملی  پ��ارک  عنوان  به  را  باغ  این  اینکه  جای  به 
از دوستانشان دادند  نفر  به دو  شهر حفظ کنند 
آقای دکتر  اتفاق  به  تا در آن برج بسازند. روزی 
جاللی  مهندس  از  دکتر  رفتیم.آقای  آنجا  به 
سوال کردند این چه ماسه ای است که استفاده 
می کنید؟ گفتند ماسه شسته درجه یک از فالن 
را  دستشان  دکتر  قیمت.آقای  این  به  شرکت 
نگاه  آنرا  ای  دقیقه  سه  دو  و  کردند  ماسه  داخل 
در  وقتی  شما  شد.  گلی  دستشان  داشتند؛تمام 

بلوک های  روه��ا  پیاده  کنار  می زنید  قدم  اروپ��ا 
سیمانی را می بینید که مثاًل روی آن نوشته اند: 
آن  ف��الن.از  مهندس  توسط  شده  تهیه   1836
سال تا امروز حتی یک بخش از این بلوک کنده 
قرار  شهرداری  با  می آیید  شما  است.حاال  نشده 
که  می گذارید  کار  را  می بندید،بلوک هایی  داد 
با یک باران تمام آن شسته و تا دو سال تمامش 
برج  این  می گفتند  دکتر  می شود.آقای  سوراخ 
ِگل  از  پر  داخلش  که  ای  ماسه  این  با  طبقه   20
اینها  باید  نمی شود.  یکی  سیمان  با  دیگر  است 
کار  در  ببرید.  کار  به  را  آن ه��ا  بعد  و  بشویید  را 
ساختمان سازی هم به ساده ترین چیزی که باید 
نگاه کنند نگاه نمی کنند. سنگ گرانیت را کف 
حیاط کار می کنند که آدم با اندک برف و بارانی 
می افتد زمین و آنوقت ارتوپدها پولدار می شوند.

نمی دانند این سنگ تشعشع اتمی دارد آن را از 
اورانیوم می آورند و بصورت عمودی  کنار معدن 
تا تشعشع آن به  کار می کنند.افقی نمی گذارند 
بدن بخورد آنوقت عده ای آن را در اتاق استفاده 

می کنند.
دکتر  م��ی ده��د:آق��ای  ادام���ه  حسابی  مهندس 
کنار  از  را  مختلف  سنگ های  از  کلکسیونی 
رودخانه ها جمع کردند و نوشته اند سنگ رودخانه 
لذت  رود.آدم  زاینده  رودخانه  سنگ  جیرفت، 
از  مینیاتوری  دلدادگی.ایشان  اینهمه  از  می برد 
نمونه سنگ های معدن های ایران جمع کرده اند 
سنگ  این  مثاًل  نوشته اند؛  را  یک  هر  خ��واص  و 
مقاومی در برابر فشار است، این سنگ در برابر آب 
یا حرارت است تا اگر فردا مهندسان و یا معماران 
آن ها  می کنند  سوال  دکتر  آقای  از  دانشکده  در 
مجلس  ساخت  برای  شاه  دهند.وقتی  نشان  را 
سنا قراردادی با ایتالیا بست و تمام سنگ هایش 
او  به  را  ای  نامه  دکتر  کرد.آقای  وارد  آنجا  از  را 
نوشتند که این توهین به منابع ملی ایران است.
می شدیم  رد  خیابان  از  دکتر  آق��ای  با  وقتی  ما 
ایشان پیکان را نشان می دادند و می گفتند آدم 
باید خجالت بکشد.به جای اینکه در ایران عادت 
صنعتی را بیاوریم محصول صنعتی را می آوریم و 
آوردن محصول صنعتی یعنی به کسانی که درس 
خوانده اند می گوییم به درک که درس خوانده اید 
به  می گوییم  خوانده اند  درس  که  معلمانی  به  و 
عالقه  خاک  و  آب  این  به  مردم  بگذارید  جهنم. 
که  کنید  ک��اری  حسابی  دکتر  بقول  شوند  مند 
صف سفارت آمریکا و کانادا خلوت شود.موقعی 
این موضوع تحقق پیدا می کند که قدر نفر قبلی 
را  اتمی پاکستان  مرکز  نمی دانیم  بدانیم.چرا  را 
دکتر نظامی شاگرد دکتر حسابی ساخته است.
چرا نمی دانیم مرکز اتمی بغداد را دکتر پرنیان و 
فرزانه دو شاگرد دکتر حسابی ساخته اند یا چرا 
پیش  سال   57 را  اتمی تهران  راکتور  نمی دانیم 
نمی دانیم  ساخته اند.چرا  حسابی  دکتر  آق��ای 
 45 اتمی اروپا  انرژی  سازمان  ورودی  در  وقتی 
سال است مجسمه ای قرار دارد که 4 نفر پشت به 
هم نشسته اند: ابوریحان بیرونی، زکریای رازی، 
می خواستند  خدا  از  خیام.آن ها  و  نصیر  خواجه 
تندیس ارشمیدوس را به جای آن ها بگذارند اما 
آن ها  از  باالتری  علمی خدمات  معدل  نتوانستند 

را پیدا کنند. 
مجبور  عصا  با  م��ادرم  اینکه  ب��رای  دکتر  آق��ای 
پاک  ب��رف  موتور  یک  با  کنند  ب��از  را  در  نشوند 
با  تا  بودند  کرده  اتوماتیک  را  دستشویی  در  کن 
شده  مد  ش��ود.االن  باز  در  ای  دکمه  دادن  فشار 
باز  را  در  ریموت  با  و  می نشینند  ماشین  داخل 
حسابی  دکتر  منزل  در  پیش  سال   50 می کنند 
با موتور برف پاک کن و گیربکس فرمان ماشین 
حیاط  جای  چند  دکتر  می شد.آقای  بسته  و  باز 
با دست های خودشان سطل زباله درست کرده 

بودند تا کسی آشغال اش را داخل جوی نریزد.
گوشه هایی  بیان  از  پس  حسابی  پروفسور  فرزند 
از توجه پدر به همسر و خانواده اش نقبی هم به 
توجه ایشان به همسایگان خود می اندازد:هنگام 
پناهگاهی  م��ادرم  ب��رای  دکتر  آق��ای  بمباران ها 
و  بیایید  باید  بودند  کرده  درست  آرمه  بتون  از 
من  به  ببینید.ایشان  را  دکتر  آق��ای  محاسبات 
موقع  آن  که  فیروزآبادی-  آقای  نزد  برو  گفتند 
پناهگاه  نقشه  و  بودند-  شده  جنگ  اتاق  رئیس 
بیاور.ایشان نقشه را دیدند و گفتند برو به آقای 
کند  تصحیح  را  اشکاالتش  این  بگو  فیروزآبادی 
بگذرد. آن  روی  از  وان��ت  یک  نکند  خ��دا  چ��ون 
طبقه  سه  در  دکتر  آقای  نقشه  همان  اساس  بر 
محل  اه��ل  همه  ب���رای  پناهگاهی  متر   480
ساختند. وقتی برق می رفت آقای دکتر خانه را 
گرو گذاشتند و 48 میلیون وام گرفتند.آن موقع 
دایم  برق  و  بود  افتاده  راه  تحقیقاتی  کارهای 
آوردیم.ایشان  کوچکی  ژنراتور  می رفت.رفتیم 
خجالت  آدم  گفتند  و   ایستادند  پنجره  جلوی 
همسایه ها  خانه  و  است  روش��ن  اینجا  می کشد 
روشن نیست. بروید این را پس بدهید.آن موقع 
ژنراتوری  ایشان  بودند  نیرو  آقای خاموشی وزیر 
با قیمت دولتی به ما دادند که توانستیم 12 متر 
زیر زمین با 25 متر چاه خال درست کردیم. 91 
نفر از همسایه ها، مغازه ها و مدرسه های خیابان 

حسابی از برق دکتر استفاده می کنند.
وی در پایان می گوید:کاش می بودید و نقشه های 
به جای مانده از آقای دکتر را می دیدید که مثاًل 
پلی  یا  ساختند  چگونه  را  پاریس  خانه  تصفیه 
ساختند. بیروت  در  که  راه��ی  و  دمشق  در  که 
پل  را  شقا  و  دمشق  بین  پل  بزرگترین  نام  آن ها 
مهندس حسابی گذاشته اند آن ها هم قدر ایشان 
را می دانند. دانشگاه متروپلیتن لندن حدود 7 
نام  به  سال است بورسی در دوره فوق لیسانس 

بورس پروفسور حسابی دارد.

مهندس ایرج حسابی از پدر می گوید:

مردی برای همه فصول
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به یکدیگر اعتماد کنیم ▪ 

کنندگان  مشارکت  جمله  از  غ-ف؛  آق��ای 
موفقی که از مشارکت خود خاطره خوبی در 
ذهن داردمی گوید: از طریق یكی از دوستان با 
شریک خودم آشنا شدم و پس از گذشت دو تا 
سه ماه، قراردادی بین ما تنظیم شد تا کار را پس 
از یكسال تحویل بگیرم،اما ایشان ظرف 9ماه، 
ساختمان را با بهترین كیفیت تحویل داد.  وی 
تحقیق  را  خود  مشاركت  در  موفقیت  دلیل 
پیش از عقد قرارداد، شناخت نسبت به طرف 
بین طرفین می داند.  اعتماد  ایجاد  و  مقابل 
آقای ح-م یکی دیگر از مالکان هم می گوید:من 
پس از تحقیق،یکی از مهندسان صاحب نام را 
برای مشاركت در ساخت انتخاب کردم.ایشان 
از زمانی كه كار را شروع كرد تا اتمام آن كمتر 

از یكسال طول كشید. 
وی به کسانی که قصد مشارکت در ساخت 
به  اق���دام  از  قبل  می کند  توصیه  دارن���د 
مشارکت از شریک خود شناخت كامل پیدا 
كنند، كارهای قبلی سازنده را ببینند و آنگاه 
این مهم را بررسی کنند كه آیا او به تعهدات 

پیشین خود عمل كرده است یا خیر. 
دهه  یک  در  وی��ژه  به  ملک  قیمت  افزایش  با 
تبعیت  ب��رای  سازندگان  توانمندی  گذشته 
آن  ساخت  سپس  و  زمین  خرید  الگوی  از 
به بعد سازندگان  از آن زمان  و  یافت  کاهش 
به سمت مشارکت با مالکانی روی آوردند که 
 اندک زمانی بعد با گستردن سفره سودجویی 
از  ای  مایه  که اندک  سازندگانی  از  گروهی 
دانش مهندسی نداشتند به سوژه ای جدی 
در دعاوی حقوقی و قضایی تبدیل شد و سکه 

اعتماد به متخصصان را نیز از رونق انداخت. 

سازنده موفق؛ تجربه ای شیرین ▪ 

موفقی  مهندسان  جمله  از  م-ر  مهندس 
ذیل  در  وی  م��ش��ارک��ت  ام��ض��ای  ک��ه  اس��ت 
ق�����رارداد ب��ا م��ال��ک��ان��ی ک��ه ب��ه او اع��ت��م��اد 
می گوید:معمواًل  درخشیده  کرده اند،خوش 
سود  مشاركت  در  می خواهند  كه  كسانی 
در  مطالعه  ب��دون  شود  نصیبشان  بیشتری 
معامالتی  بنگاه  ط��ری��ق  خ��ص��وص،از  ای��ن 
امالک اقدام به تنظیم قرارداد می کنند. وی 
محاسبات  انجام  از  پس  می کند:من  اضافه 
سپس  و  می کنم  تنظیم  را  الزم،ب��رآورده��ا 
نسبت به مشاركت تصمیم می گیرم ؛اینگونه 
نیست كه با هر شرایطی و قیمتی در ساخت 
مشاركت کرده و در نهایت به تعهداتم عمل 
ق��رارداد  در  كه  تعهداتی  در  نكنم.بنابراین 
تا  می کنم  اضافه  را  م��واردی  می کنم  قید 
در  باشد.  راضی  مشارکت  این  از  نیز  مالك 
می کنم  ت��الش  نیز  پ��روژه  كنترل  خصوص 
در  م��اه   12 ط��ی  ك��ه  را  ك��اره��ای��ی  تمامی 
مدت  در  هستم  آن  انجام  به  متعهد  قرارداد 

11 ماه انجام و به موقع تحویل دهم. 
وی ادامه می دهد:من معتقدم سرعت در انجام 
شد  خواهد  هزینه  کاهش  باعث  خود،  پ��روژه 
بنابر این به اندازه توانم كار برمی دارم و همان 
همان  را  مصالح  و  می کنم  ریزی  برنامه  ابتدا 
اول مشخص کرده و امور را مهندسی می کنم. 
مهندس م-ر می افزاید:یك متقاضی مشاركت 
قبل از عقد ابتدا باید هزینه های ساخت واقف 
مالك  به  سازنده  شریک  كه  باشد.تعهدی 
می دهد باید براساس گزارش توجیهی باشد 
بندی  زم��ان  برنامه  باید  حتما  این  بر  ع��الوه 
باشند. داشته  گذاری  سرمایه  بینی  پیش  و 

دیگر آنکه در هنگام تنظیم قرارداد قیمت كف 
موضوع  کنند.مهمترین  مشخص  را  فروش 
در این خصوص، برنامه زمان بندی است که 

بایستی کامال مشخص باشد.
وی سازمان نظام مهندسی را مهمترین عامل 
برای مقابله با این معضالت می داند و تصریح 
می کند: متاسفانه نیمی از مشاركت كننده ها 
ن��دارن��د.  را  خصوص  ای��ن  در  الزم  تخصص 
مهندس  ب��ه  را  ک��ار  خ��ودش��ان  باید  مالکان 
عمران یا معمار بسپارند و مسووالن بنگاه حق 

ندارند در این موارد دخالت کنند. 
از  نسخه  ی��ك  ب��ای��د  م��ی ک��ن��د:  اض��اف��ه  وی 
مهندسی  نظام  به  مشاركت  ق��رارداده��ای 
ضمن  شود  ارایه  راهنمایی  و  مشورت  برای 
در  و  باشد  مهندس  باید  حتمًا  سازنده  آنکه 
هنگام عقد قرارداد به جای كارت شناسایی 

گواهی اشتغال ارایه دهد. 
در  رسانی  اط��الع  اهمیت  بر  تاکید  با  م-ر 
این خصوص اضافه می کند: بنگاه ها باید از 
تنظیم قراردادهایی كه بین مالك و سازنده 

ساختمان منعقد می شود اجتناب کنند. 
پ��ی��ش��گ��ی��ری از  ام�����ور اج��ت��م��اع��ی و  م���ع���اون 
ج���رم دادگ��س��ت��ری خ��راس��ان رض���وی معتقد 
است:متأسفانه افراد سودجو، فرصت طلب و شّیاد 
ترفندهای  با  سرمایه اندك  داشتن  اختیار  در  با 
را  استفاده  سوء  نهایت  ب��ازار  آشفته  از  مختلف 
می کنند و در حقیقت همین مساله اعتماد بین 
مالكان امالك و خریداران و فروشندگان واقعی 
از بین می برد. ضمن اینكه ساخت و سازها روند 

و پایه اصولی را طی نمی کنند. 
باید  می کند:  اضافه  مرتضوی  امیر  سید 

ساختمان،  ف��روش  پیش  ق��ان��ون  همچون 
ق��ان��ون��ی ج��ام��ع درب����اره ع��ق��د م��ش��ارك��ت و 
دربرگیرنده  كه  آن  با  مرتبط  ق��رارداده��ای 

تمامی نكات فنی و حقوقی باشد وضع شود. 
مانع  و  جامع  قرارداد  یك  می گوید:نبود  وی 
را فراهم  خود زمینه بروز و ظهور اختالفات 
دلیل  ب��ه  مشاركت  ق���رارداد  م��ی س��ازد.در 
است  طوالنی  ساز  و  ساخت  عملیات  آنكه 
پیش  را  مصالح  قیمت  نوسانات  افراد  اغلب 
از  می شود  توصیه  رو  این  از  نمی کنند  بینی 
كنوانسیون بین المللی كاال در این خصوص 
الگو برداری شود. ضمن آنکه مالك باید قبل 
كامل  را  مجری  مشاركت،  قرارداد  انعقاد  از 
بشناسد و اطالع از عملكرد سابق او داشته 
منعقد  را  ق��رارداد  كافی  شناخت  با  و  باشد 
سهم  مشاركت،  ق���رارداد  در  ع��الوه  نماید. 
هریك از مالك و پیمانكار و... مشخص شود. 
مرتضوی می افزاید: در قراردادهای مشاركت 
حتمًا ناظر و مشاور فنی حضور داشته باشد.

احتمالی  خسارت  ب��روز  از  جلوگیری  ب��رای 
ناشی از تأخیر در تحویل هم توصیه می شود 
ضمن قرارداد وجه التزام نیز پیش بینی شود. 

حتی توصیه می شود بحث تشویق به عنوان 
در  آن  تسهیل  و  تسریع  و  كار  انجام  حسن 

قرارداد دیده شود. 
پیشكسوت  مهندس  شیبانی  منوچهر  دکتر 
عمران و عضو شورای مركزی سازمان نظام 
می گوید:موضوع  نیز  ساختمان  مهندسی 
پیش خریدها و بحث مشاركت در ساخت؛دو 
مهندسی  بحث  در  جامعه  كه  است  معضلی 
ساختمان با آن مواجه است. در خصوص پیش 
فروش ساختمان قانون مدون و خوبی در سال 
89 به تصویب رسیده ولی متاسفانه اجرایی 
نشده است و من تصور می کنم عده ای منافع 
می بینند  قانون  این  نشدن  اجرا  در  را  خود 
آیین  زودت��ر  هرچه  است  الزم  که  صورتی  در 
كامل  طور  به  و  شده  تدوین  نیز  آن  نامه های 
به مرحله اجرا در آید. چرا که با اجرای آن از 
و مسایل  فروش های كاذب، كالهبرداری ها 

این چنینی جلوگیری خواهد شد. 

باشخصی عادی مواجهیم ▪ 

این کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و 
ساختمان و نقشه برداری می افزاید: مشاركت 
در ساخت شیوه مدونی ندارد و فعالیتی فنی، 
حقوقی و سرمایه گذاری است و نمی توان از 
مدیر  یك  مقام  در  داشت  انتظار  تمامی مردم 
پروژه دارای دانش و تجربه عمل كنند. اولین 
مشکل این است كه ساختار تعریف شده ای 

برای این موضوع وجود ندارد.
ای��ن  از  ع��م��ده��ای  م��ی اف��زای��د:ب��خ��ش  وی 
و  تخصصی  غیر  دخالت  از  ناشی  موضوع 
امالك  اطالعات  بنگاه های  مسووالنه  غیر 
عده  ای��ن  اینكه  ب��رای  است.غیرتخصصی؛ 
مهندسی  تخصص  نه  و  حقوقی  تخصص  نه 
بعدا  اینكه  م��س��ووالن��ه؛ب��رای  غیر  و  دارن���د 
كه  هم  داور  مقام  در  حتی  را  مسوولیتی 

نوشته می شود نمی پذیرند. 
ق���رارداد  می کند:شیوه  نشان  خاطر  وی 
صورت  به  ساخت  در  مشاركت  نویسی های 
عمده  است،بخش  ضعیف  اسفناكی  بسیار 
ضعف  از  ساخت  در  مشاركت  قراردادهای 
است  برخوردار  شدیدی  شكلی  و  محتوایی 
و بندرت در قرارداد مشاركت در ساخت یك 
سری نهادهای عمومی و تشكیالتی حقوقی، 
یا فردی آشنا با حقوق و مهندسی را می توان 

یافت كه قرارداد خوبی نوشته باشند.
اقتصادی  مباحث  م��وض��وع،  ای��ن  كنار  در 
وضعیت  قیمت ها،  شدید  نوسانات  جامعه، 
به  كه  آنچه  و  اقتصاد  بر  تورمی حاصل  ركود 
می گردد  بر  اقتصادی-اجتماعی  تحوالت 
تاثیر  ق��رارداده��ا  ای��ن  اج��رای  چگونگی  در 
مستقیم می گذارد.گاهی این تاثیر به حدی 
مطرح  جدید  ادعاهای  یا  طرف  دو  كه  است 
می کنند و یا اینكه از انجام تعهدات خود، سر 
رسیدگی  بحث  در  دیگر  می زنند.نكته  باز 
به این دعاوی است كه طبعًا به دادگاه های 

نظر  جلب  با  صرفا  و  می شود  ارج��اع  عادی 
به  طوالنی  مدتی  از  پس  غالبا  و  كارشناس 
را  خسارت هایی  هم  آن  كه  می رسد  نتیجه 

وارد  مشاركت  ای��ن  از  دی��ده  زی��ان  ط��رف  به 
زیاد  تعداد  به  توجه  با  حال  هر  به  می كند. 
این  در  که  مشكالتی  و  مشاركتی  دع��اوی 
می توان  دارد   وج��ود  جامعه  در  خصوص 
و  كرد  تدوین  را  ساخت  در  مشاركت  قانون 
ترتیبات  ساختمان  فروش  پیش  قانون  مثل 
تا  داد  ق��رار  قانون  آن  در  را  كلی  عمومی و 
نیز  قانون  از  قرارداد،تخلف  از  عدول  تخلف 
موثر  نهادهای  كه  این  شود.دیگر  محسوب 
موضوع  تا  ك��رد  ایجاد  مهندسی  حقوقی- 
نهادها  ای��ن  طریق  از  ساخت  در  مشاركت 
و  اجرا  حسن  بر  نهادها  این  و  پذیرد  تحقق 
حسن انعقاد قرارداد و حسن اجرای قرارداد 
مشاركت در ساخت نظارت و كنترل داشته 
این  باید  ابتدا  همان  از  بنابراین  باشند. 
از  سازنده  فرد  آیا  كه  شود  بررسی  موضوع 
منابع وامكانات كافی برخوردار است یا نه و 
آنگاه قرارداد درستی را تنظیم کنند و سپس 

نحوه اجرای آنرا كنترل كنند. 

از  معمواًل  ام��الك  معامالت  بنگاه های  در 
خدمات  از  تفصیلی،  و  جامع  طرح  ترتیبات 
کسی  چه  ذیصالح  و  سازنده  كه  مهندسی 
باشداینکه مجری باید دارای صالحیت باشد 
و یا مقررات ملی ساختمان و استانداردها در 
آن رعایت شود خبری نیست، تنها، یكسری 
ترتیبات عادی مالی ثبت شده و یكسری هم 
تعهداتی كه ضمانت اجرا و چگونگی انجام آن 
به درستی مشخص نیست و بنابر این اینگونه 
به  می كند.  ادعا  ایجاد  ناقص  قراردادهای 
نظر من وجود یک قانون مشاركت در ساخت 
اوال  قانون  ای��ن  طریق  از  تا  اس��ت  ض��روری 
چارچوب كلی مشاركت در ساخت مشخص 
قراردادها  آزادی  اصل  طبق  طرفین  تا  شود 
الزم  كلیات  باید  و  كنند  توافق  یکدیگر  با 
االجرای مباحث مشاركت در این قانون ذکر 
تعریف  قانون  این  در  نیز  نهادهایی  و  شود 
داشته  وجود  مشاركتی  شوند.بایددفاتری 
امالك  اطالعات  بنگاه  ج��ای  به  كه  باشند 
صالحیت  و  مهندسی  صالحیت  فاقد  كه 
كنترل  و  انجام  را  كار  این  هستند  حقوقی 
سازمان  ظرفیت های  از  سویی  از  و  کنند 
نظام مهندسی ساختمان استان هم در این 

خصوص استفاده كنند. 
مهندسی  نظام  س��ازم��ان  نقش  درب���اره  وی 

می گوید:نقش  خصوص  این  در  ساختمان 
مهندسی  خدمات  کنترل  حیث  از  سازمان 
تعریف می شود. ولی بخشی از این مشکل به 

خدمات مهندسی بر می گردد،در این ارتباط 
مشکالت  و  اجتماعی  حقوقی–  مشکالت 
نشدن  انجام  سویی،  از  دارد  وجود  نیز  مالی 
تعهدات و بی توجهی به حقوق طرف مقابل 
است.در  مشکالت  این  از  دیگری  بخش  هم 
دلیل  به  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان 
چارچوب قانونی موجود اجازه ورود به خیلی 
از بخش ها را نداریم اما در صورتی که اگر در 
این ارتباط نهادی به طور مثال با عنوان دفاتر 
راهنمایی مشارکت در ساخت تاسیس شود 

سازمان می تواند بر آن دفاتر نظارت کند. 

مشارکت، کار با ارزشی است اما ▪ 

ب��ای��د در  ی���ادآور م��ی ش��ود: م��ش��ارک��ت،  وی 
تفصیلی  طرح  ضوابط  و  مقررات  چارچوب 
تأسف  ش��دت  ب��ه  م��ن  ش��ود.  ان��ج��ام  جامع  و 
می خورم وقتی می بینم در جلسه مذاکرات 
بینی  پیش  ساخت  در  مشارکت  ق���رارداد 
می کنیم  تخلف  طبقه  دو  مثاًل  که  می کنند 

قانون  این  برای  و  می خریم  هم  پارکینگ  و 
گاهی  حتی  می کنند.  ریزی  برنامه  شکنی 
ق��رارداد  در  قانون،  خالف  توافقات  نیزاین 
مشارکت در ساخت نوشته هم می شود برای 
مثال چنانچه طرف شریک ساخت اضافه بر 
تغییر  یا  و  ساخت  واحد  یک  تفصیلی  طرح 
شود.  خواهد  عمل  نحو  چه  به  داد  کاربری 
طرح ها  این  است  ق��رار  اگر  که  پرسید  باید 
چرا  گیرد  قرار  سودجو  ای  عده  تاراج  مورد 
هزینه  آن  ب��رای  چ��را  و  م��ی ش��ود؟  تصویب 
می شود! تاریخ و آیندگان ماچگونه در مورد 
ما قضاوت خواهند کرد.  نه تنها درمشارکت 
به  نیز  دی��گ��ر  بخش های  در  بلکه  س��اخ��ت 
خالف  اج��ازه  نباید  شهرداری  عنوان  هیچ 
ساختمانی بدهد.این که شهر را بفروشیم و 
با فروشش آن را اداره کنیم بیشتر به طنزی 

شبیه است که در کشور ما دیده می شود. 

چند توصیه:  ▪ 

وی می گوید: به کسانی که ملک یا ساختمان 
فرسوده ای در اختیار دارند و می خواهند آن را 
بازسازی کنند اما سرمایه الزم را ندارند توصیه 
می کنم در انتخاب شریک ساخت بسیار دقت 
کافی  شناخت  و  جو  و  پرس  با  سپس  و  کنند 

برای انعقاد چنین قراردادی اقدام کنند.

باید با یک بررسی بسیار دقیق و جامع شریک 
ساخت را انتخاب کرد؛ شریکی که توان مالی 
و توان اداره سرمایه را داشته باشد و قرارداد 
کند.اگر  مدیریت  نیز  را  ساخت  در  مشارکت 
بن  به  موضوع  اگر  و  دارد  وج��ود  مشکالتی 
بست می رسد در همان ابتدا تکلیف قرارداد 
را روشن کنند و قراردادی درست و دقیق با 
مباحث  در  کافی  تسلط  که  افرادی  مشورت 
حقوقی و نیز مهندسی مربوط به این موضوع 
دارند تنظیم کنند. پیش بینی ها و برنامه های 
به  بلکه  نکنند  تنظیم  گرایانه  آرم��ان  را  خود 
گونه ای به موضوع بنگرند که با شرایط موجود 
وجه  هیچ  به  باشد.  دسترسی  و  وصول  قابل 
حاضر نشوند که با نقض ضوابط شهرسازی و 
مقررات ملی ساختمان به منابع مالی و سود 
گرچه  موضوع  این  که  کنند  پیدا  دسترسی 
ظاهرًا سود است اما در حقیقت، ضرری است 

به خود آن ها، کشورشان و هموطنانشان. 
این مسایل برای کسانی که به عنوان شریک 
ساخت وارد میدان می شوند نیز وجود دارد 
البته آن ها در انتخاب شریک خود به عوامل 
ملک  موقعیت  مثاًل  می کنند  توجه  دیگری 
صادر  آن ها  برای  که  نقشه هایی  کجاست، 
اینکه  ی��ا  و  دارد  مشخصاتی  چ��ه  م��ی ش��ود 
افتد  اتفاق  سرعت  به  واحدها  فروش  میزان 
آن ها  دهد.  برگشت  سرعت  به  را  سرمایه  تا 
باید میزان پایبندی طرف مقابل را به اصول 
و تعهدات قراردادی بررسی کنند.  اخالقی 
دراز  گلیمشان  ب��ه ان��دازه  را  پایشان  ضمنًا 
به  که  مالی  منابع  تأمین  درحد  یعنی  کنند 
تسهیالت  طریق  از  می توانند  نقدی  صورت 
بانکی و یا پیش فروش به دست آورند. نباید 
هم  راه  میانه  در  که  رابردارند  بزرگی  سنگ 
مشکل  با  مقابلشان  طرف  هم  و  خودشان 

مواجه شوند. 
میان  از  را  س��اخ��ت  ش��رک��ای  کنند  سعی 
اج���رای  ب��ا  ت��ا  کنند  ان��ت��خ��اب  م��ه��ن��دس��ان 
ت��م��ام��ی م��راح��ل م��ه��ن��دس��ی، ط���راح���ی و 
مجری  یا  و  سازنده  توسط  درس��ت،  اج��رای 
مقررات  همه  رع��ای��ت  و  صالحیت  دارای 
ضوابط  و  ایمنی  ضوابط  و  ساختمان  ملی 
ب���رای س��اخ��ت و ساز  ش��ه��رس��ازی ال��گ��وی��ی 
کشور به وجود بیاورند.نمی توان از مهندس 
ساخت  شریک  یک  به اندازه  داشت  انتظار 
منعی  هیچ  من  کند.  کار  فنی  دان��ش  فاقد 
سود  دنبال  به  ساخت،  شریک  که  نمی بینم 
نباشد؛ حتمًا باید در پی سود باشد.این کار، 
یک فعالیت اقتصادی است ولی نه کسب و 
هم  خون  شدن  مسموم  قیمت  به  که  کاری 
به  آنکه  قیمت  به  نه  ش��ود.  تمام  وطنانمان 
هر شکل و با هر تدبیری آثار زیانباری را در 
بگذاریم  جای  بر  کشور  و  شهر  آینده  و  حال 
این  از  سود  تومان  میلیون  چند  بخواهیم  تا 
مشارکت به دست بیاوریم. ابتدا باید چنین 
چیزی  هر  و  کنند  دور  خود  از  را  ای  انگیزه 
هر  و  نسازند  صورت  هر  به  و  شکل  هر  به  را 
بی  ساختمان  ندهند،  تحویل  را  چیزی 
مؤمن  ساخت  شریک  یک  نسازند.  کیفیت 
اص��ول  ب��ه  معتقد  و  ای  حرفه  و  ای��م��ان  ب��ا  و 
بدی  ساختمان  هرگز  اجتماعی  و  اخالقی 
ساخته  هم  بدی  ساختمان  اگر  و  نمی سازد 
فرآورده  و  نمی دهد،مصالح  تحویل  آنرا  شد 
باید  ما  نمی گیرد.سازنده  تحویل  هم  بد 
بگویند  روزی  ت��ا  ش��ود  م��ع��روف  کیفیت  ب��ا 
ساختمان هایی که آقای الف ساخته بهترین 
ساختمان های این شهر است.البته در حال 
اما  دارن��د  وج��ود  کسانی  چنین  نیز  حاضر 

متاسفانه تعدادشان محدود است. 
رعایت  ب��ا  را  س��ازه��ا  و  ساخت  ک��ه  کسانی 
به  اخالقی  ضوابط  ال��زام��ی و  ضوابط  تمام 
عمری  با  ساختمان هایی  می رسانند  انجام 
ضوابط  چارچوب  در  چون  و  می سازند  باال 
و  ساختمان  ملی  م��ق��ررات  و  ش��ه��رداری 
و  ضرر  است  شده  ساخته  اصولی  مهندسی 

آسیبی برای جامعه ندارد. 
نظام  ان��ت��ظ��ام��ی س��ازم��ان  ش����ورای  رئ��ی��س 
در  رض��وی  خ��راس��ان  ساختمان  مهندسی 
خصوص چرایی اختالفاتی که در مشارکت 
این  دلیل  می گوید:  می دهد  رخ  ساخت  در 
اختالف ها نه به مهندس ناظر و نه به محاسب 
دو  دع��وای  به  موضوع  بلکه  اس��ت؛  مربوط 
شریک با یکدیگر برمی گردد؛دو شریکی که 
چون نمی توانند با یکدیگر نزاع کنند توپ را 

به زمین مهندس ناظر می اندازند. 
موضوع  ای��ن  توضیح  در  عطایی  مهندس 
بگیرید  نظر  در  را  زمینی  می افزاید:صاحب 
از  خاصی  گ��روه  خ��ود،  ک��ار  انجام  ب��رای  که 
مهندسان ناظر را انتخاب کرده است اما پس 
دیگری  گروه  سازنده،  شریک  مشارکت،  از 
فرآیند  وارد  را  توجه  کم  ناظر  مهندسان  از 
ساخت می کند و اینجاست که وقتی صاحب 
غیر  ص��ورت  ب��ه  ک��ار  ساخت  متوجه  زمین 
استاندارد می شود به جای شکایت از شریک 
می کند. شکایت  ناظر  مهندس  از  خ��ود، 

اجازه  حتی  عده  این  شده  دیده  آنکه  جالب 
ورود کارشناس ماده 27 به داخل ساختمان 

را برای بررسی موضوع نمی دهند. 
منعقد  طرف  دو  میان  ق��راردادی  نیز  گاهی 
واح��ده��ای  مثاًل  آن  مبنای  ب��ر  ت��ا  م��ی ش��ود 
آن ها  بین  مساوی  نسبت  به  ش��ده  ساخته 
تقسیم شود، اما پس از مدتی صاحب زمین 
متضرر  می کند  اح��س��اس  ت���ورم  دل��ی��ل  ب��ه 
احساس  یعنی  موضوع  همین  و  است  شده 
ریشه  اختالفات  ب��روز  منشا  ش��دن  مغبون 
دار می شود؛ چون یک طرف قرارداد گمان 
می کند هزینه های ساخت با افزایش قیمت 

زمین تناسب ندارد. 
بین  كه  قراردادهایی  می دهد:  ادام��ه  وی 
از  می شوند  منعقد  سازنده  و  زمین  مالك 
پایه و  لحاظ حقوقی غیر فنی است، و چون 
ساز  مشکل  بنابراین  ندارد  درستی  اساس 
می شود به همین دلیل به مسووالن سازمان 
پیشنهاد داده ایم که قراردادهایی به صورت 
اصولی توسط سازمان یا نماینده دادگستری 
آن ه��ا  ش��ود.ام��ا  انتظامی تهیه  ش���ورای  در 
خصوصی  ق��رارداده��ا  ای��ن  چ��ون  می گویند 
به  یعنی  باشد  گذار  اثر  می تواند  کمتر  است 
دلیل آنکه ممکن است نوع قرارداد نظر آن ها 
را تامین نکند، نمی توان طرفین را مجبور به 
پذیرش این قراردادها نمود. یکی از راههای 
موجود در این خصوص نیز "آموزش" است؛ 
برای كارفرمایان  برپایی کالسهایی  با  یعنی 
توضیحات  این  مهندسی،  نظام  سازمان  در 
را ارایه داد که اگر قصد مشارکت دارید باید 
به چه نکاتی توجه کنید یا اگر قصد دارید به 
شوید  شریک  کسی  با  زمین  صاحب  عنوان 
یااز  و  کنید  توجه  بیشتر  قراردادها  متن  به 
این  با  تا  فرم های پیش فرض استفاده کنید 
مشکالت در آینده مواجه نشوید، یا اینکه به 
عنوان صاحب زمین این موضوع را مشخص 
ناظر  مهندسان  ندارد  حق  سازنده  که  کنید 
دستورات  به  باید  آنکه  دیگر  و  دهد  تغییر  را 

مهندسان ناظر عمل شود. 
که  کسانی  اوقات  برخی  می کند:  اضافه  وی 
حرفه ای  می کنند،  گ��ذاری  سرمایه  به  اق��دام 
شده اند، ومنافع خودشان را در نظر می گیرند 
زمین  صاحب  چون  و  را  شریکشان  منافع  نه 
خودش اطالعات کافی ندارد متضرر می شود. 
اف��رادی زمین خود  در صورتی که اگر چنین 
را به فروش برسانند و ساختمانی که مطمئن 
ساخته شده را خریداری کنند منافع بیشتری 
را به دست می آورند ضمن آنکه دیگر نه دعوایی 

در بین است و نه استرسی. 
رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی 
می کند:  تاکید  رض��وی  خراسان  ساختمان 
انتظامی تنها  شورای  عنوان  به  نمی توانیم  ما 
مهندسان را جریمه کنیم این اقدام جز اینکه 
ممکن است به تنبیه چند نفر و یا متعهد شدن 
آن ها برای آنکه خالفی انجام ندهند منجر شود 
تاثیر دیگری ندارد؛چون عمومیت پیدا نمی کند 
و غیر از خود او و چند نفر از اطرافیان وی فرد 
دیگری از عواقب این کار مطلع نمی شود. ما 
کسی  با  انتظامی دقایقی  شورای  در  همواره 
به  و  می کنیم  صحبت  شده  شکایت  او  از  که 
می گوییم  مهندس  به  می دهیم.  آگاهی  وی 
حرمت تو باالتر از این است که کسی که یک 
تو شکایت  از  بار می خواهد ساختمان بسازد 
کند بنابر این بگونه ای عمل کنید تا دیگران 
به  کنند.  نگاه  شما  به  احترام  دید  به  همیشه 
جامعه  شدنتان  محکوم  با  شما  می گوییم  او 
مهندسی را زیر سوال می برید. سعی می کنیم 
بیش از آنکه محکوم کنیم آموزش دهیم.حتی 
در بعضی موارد وقتی مهندسمان را نصیحت 
کرده ایم شاکی می گوید هدف من همین بود 
که این آقایان متنبه شوند و دیگر مسایل فیصله 

پیدا می کند. 
به  بایستی  می کند:  اضافه  عطایی  مهندس 
زمین  صاحبان  ویژه  به  می سازند  که  آن ها 
بگوییم که چنانچه می خواهد در این مرحله 
به  کامل  آگ��اه��ی  ب��ا  ش��ود  شریک  ف��ردی  ب��ا 
جوانب آن اقدام کند و زمانی که می خواهد 
عمل  شریکش  با  باید  چگونه  بگیرد  پروانه 
درستی  به  را  خود  ق��رارداد  باید  کند.ابتدا 
بگیرد.  ساخت  پروانه  سپس  و  كند،  آم��اده 
جنبه  ق��رارداد  باشید  نگرفته  پروانه  وقتی 
قانونی پیدا نمی کند. ما آمادگی داریم متن 
قرارداد را تنظیم کنیم و به آن ها ارایه دهیم و 
بگوییم بهترین قراردادی که می توانید از آن 

استفاده کنید اینگونه است. 
به  ای  حرفه  ساخت  شرکای  اینکه  تر  جالب 
محض مشارکت وقتی می خواهند مهندسان 
شروع  از  قبل  کنند)البته  تعویض  را  ناظر 
از مهندسان جوانی که  کار( سعی می کنند 
تازه شروع به کار نموده اند و هنوز مسلط بر 
مقررات نیستند استفاده می کنند و مشخص 
دلشان  کار  هر  مواقع  اینگونه  در  که  است 
مهندسان  تایید  و  می دهند  انجام  میخواهد 
تهدید  با  مواقع  بعضی  در  حتی  هم  را  ناظر 
متوجه  مستقیمًا  آن  ض��رر  و  می کنند  اخ��ذ 
شکایت  نهایت  در  و  می شود  زمین  صاحب 
متضرر به مراجع ذیربط و روز به روز افزایش 

پرونده های شکایت را شاهدیم.

مشارکت درساخت یا »معامله« برد وباخت
نگاهی به فرجام حضورغیر متخصصان در بازار ساخت و ساز

دکترمنوچهر شیبانیمهندس عطاییسیدامیر مرتضوی

رئیس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان کشورتاكید كرد:

 هدف اصلی، نظام 
مهندسی ساختمان 

است، نه نظام خانه سازی

به  خود  معارفه  مراسم  در  تركان  مهندس 
بر  کشور  مهندسی  سازمان  رئیس  عنوان 
در  مهندسی  نظام  سازمان  سازنده  نقش 

خصوص كاهش مصرف انرژی تاكید كرد.
مهندس تركان در ابتدای سخنان خود ضمن 
تقدیر از اعتماد رئیس جمهور، سازمان های 
مرکزی  ش��ورای  اعضای  و  مهندسی  نظام 
عنوان  به  وی  انتخاب  دلیل  به  سازمان  این 
كرد  امیدواری  اظهار  مرکزی  شورای  عضو 
گامهای  خود  گذشته  همکاران  راه  درادامه 

تازه تری را بردارد.
ما  کارهای  از  بعضی  گفت:  تركان  مهندس 
هر  می کنیم  فکر  که  می شود  ناشی  اینجا  از 
این  معنای  به  بسازد  را  عمارتی  تا  آمد  که 
است که باید عمارت نیمه کاره قبل را خراب 
مسابقه  همچون  بتوانیم  ام��ی��دوارم  کند. 
یكدیگر  ازدست  را  کار  قطعات  ام��دادی  دو  
بگیریم و به تکمیل قطعات فعالیت هایی که 

دیگران انجام دادند کمک کنیم.
نظام  س���ازم���ان  م��رك��زی  ش����ورای  رئ��ی��س 
آقای  مسوولیت  دوره  در  اف��زود:  مهندسی 
مهندس هاشمی و اعضای این شورا اقدامات 
ارزشمندی به ویژه در سر فصل های مختلف  
چشم انداز،  طراحی  مهندسی،  نظام  قانون 
ب��رن��ام��ه  ری����زی، ب��ودج��ه ری����زی م��ت��ك��ی به 
مثل  رفاهی  حوزه های  ایجاد  برنامه ریزی، 
باشگاه مهندسین، ارتقای جایگاه مهندسان 
و تفاهم با دولت، انتقال تصدی گری از دولت 
به حوزه  نظام مهندسی صورت گرفته است.

و  راه  وزی���ر  تاكید  از  م��س��رت  اظ��ه��ار  ب��ا  وی 
واگ��ذاری  روند  ادام��ه   درخصوص  شهرسازی 
تصدی گری های دولت به مهندسان آمادگی خود 

را برای كمك در این خصوص اعالم كرد.
گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر  به  خطاب  وی 
فناوری  و  صنعتی  نظام  س���ازی،  صنعتی 
در  تغییر  ساخت،  روش های  در  تغییر  یعنی 
تغییر  ساختمان،  در  استفاده  مورد  مصالح 
این  حتما  ک��ه  ه��ا  نامه   آیین  و  م��ق��ررات  در 
موضوعات جزو کارهای باقی مانده شماست 
اصلی،   هدف  برسید.  آن  به  می  خواهید  که 
نظام مهندسی ساختمان است نه نظام خانه 
سازی که باید به این مقوله ورود پیدا کنیم. 
ما باید ازحوزه نظام مهندسی خانه  سازی به 
كنیم  حركت  ساخت  مهندسی  نظام  سوی 
صنعتی  سازی  وقتی  است،  تغییر  یک  این  و 
بخشی   که  می  کنیم  شروع  را  انبوه  تولید  و 
نشان  شده،  تجربه  اخیر  سال های  در  آن  از 
ایده  وضع  با  فاصله هایمان  هنوز  كه  می دهد 
به  ما  ساختمان های  هنوز  اس��ت،  زی��اد  آل 
قرار  اس��ت.  و...متکی  سنگ  و  گل  و  خاک 
مصالح  از  و  بیاییم  بیرون  حوزه  این  از  است 
جدید، استفاده كنیم تا به موازات آن به نظام 

مصرف انرژی هم کمک شود. 
میلیون   700 ساالنه  كرد:  نشان  خاطر  وی 
مکعب  متر  میلیارد   180 نیز  و  نفت  بشکه 
گاز طبیعی در داخل کشور مصرف می کنیم 
و  نفت  دالر  میلیارد   70 بر  رقمی بالغ  یعنی 
54 میلیارد دالر گاز طبیعی و خالصه یعنی 
مصرف ساالنه 124 میلیارد دالر انرژی. در 
و  ارزش  باید  انرژی  مصرف  مقدار  این  قبال 

ثروت خلق کنیم.
 وی گفت: بودجه امسال كشور 31 میلیارد 
دولت  یعنی  است  نفت  فروش  محل  از  دالر 
حل  را  کشور  مسایل  همه   رق��م  ای��ن  با  باید 
هدر  دالر  میلیارد   124 با  سویی  از  كند 
سوزی انرژی مواجهیم بنابر این اگر بتوانیم 
اتفاقاتی را در این حوزه شكل دهیم پیشرفت 

شایان توجهی را داشته ایم، 
روی  ب��ر  می توانیم  ساختمان  ح��وزه  در  م��ا 
كاهش 40 درصد از مصرف بی رویه انرژی 
کار کنیم. )40 درصدصرفه جوئی درمصرف 

انرژی درگرو دستان مهندسین(
برای  معقول  نظام  ساخت:  نشان  خاطر  وی 
مصرف انرژی در کشور ما یك سوم مقداری 
سه  م��ا  می  کنیم.  مصرف  ام���روز  ك��ه  اس��ت 
و  اقتصادی  همکاری  سازمان  ژاپ��ن،  برابر 
توسعه )OECD( و کشورهای هم قد و قواره 

خودمان بیشتر انرژی مصرف می  کنیم.
ترکیه یك دوم كشور ما انرژی مصرف می كند، 
پس باید برای رفع این معضل نه تنها از حوزه 

انرژی بلکه از حوزه کسب و کار کمک کنید.
کار  و  کسب  انرژی  ذخیره  كمك  به  می شود 
تأسیسات  و  ساختمان  ح��وزه   در  را  بزرگی 
تا  كه  راهی  ادامه  در  امیدواریم  و  کرد  خلق 
برای  جدیدی  فصل  است  باقی  چشم انداز 

كمك به دولت در این خصوص باز شود.

رویداد

اشاره: "می گفت تمام کار ظرف یک سال تمام است.بهترین مصالح را از بهترین محل تهیه می کنم.باد و برف و باران هم که بیاید کار ما تعطیل نمی شود.حرف و قول مرد یکی است. این را بنگاهی محل هم می داند اما حاال کتمان می کند،زیرش می زند. 
می گوید قیمت مصالح عین قیمت ماست و پنیر بقالی محله تان چند برابر شده است کف دستم را که بو نکرده بودم. "  دست های استخوانی پیرزن می لرزد، مدام اشک می ریزد، نفرین می کند و اینها را یک به یک و هر از گاه چند بار پشت سر هم تکرار 
می کند. از وعده سر خرمنی می گوید که آقا خلیل؛بساز و بفروشی که بنگاه محل معرفی اش کرده، به او داده بود...  شاید بتوان گفت این مثال حکایت گروهی از سازندگان واحدهای ساختمانی است که پس از جلب اعتماد مالکانی که قصد ساخت 
خانه کلنگی خود را دارند، با مشاهده آشفته بازار مسکن تمامی آنچه توافق کرده بودند را منکر می شوند و سرانجام به همین سادگی بساط سرمایه ای که تمامی دارایی مالکی بی تجربه است در هیمنه خلف وعده سازنده ای طماع از میان می رود. 

اما بدون تردید فرجام تجربه مشارکت همواره این گونه پایان نمی پذیرد؛چه بسا می توان سازندگان و متخصصان بسیاری را سراغ گرفت که حاضر نیستند ظرف تعهد خود را حتی در میانه همان بازار آشفته مسکن نیز بشکنند. 

محمد تقی خسروی
گزارش
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رویداد

از افسری میدان مشق تا شهرداری پایتخت ▪

مثل  شهردارها  وظیفه  ترین  مهم  که  روزه��ا  آن  از   
شهرداران قریه پاچنار و بیست هزار نفری تهران،  کاری 
مهم تر از حفاظت از قصرهای سلطنتی نبود تا امروز 
که نام شهردارها با دهها عنوان دیگر بر سینه شهرها 
سنجاق شده است تنها نام اندکی از آن ها را می شمرد 
در هر هزارتوی کوچه های تاریخ بلدیه ها به بلندی صدا 
زد.  مهندس سید جواد شهرستانی یکی از همانهاست 
که مام تاریخ عهد کرده است نامش را به نسل های بعد 
خود هدیه دهد ؛ او که زمانی افسر ارتش بود متعلق 
به نسل نخست مهندسان دانش آموخته وطنی است 
فیزیک  علوم،  و  پزشکی  دانشکده های  زیرسقف  که 
روزی  و  ک��رده،  تدریس  الکترونیک  طبی  فیزیک  و 
نیز پس از آنکه سمتهایی چون رئیس هیأت مدیره و 
مشهد،  شهردار  خراسان،  ای  منطقه  برق  مدیرعامل 
تجربه  را  کرمانشاهان  استانداری  و  تهران  شهردار 
ترابری تکیه زده است.  و  ه  را  بر کرسی وزارت  کرده 
تا آنجا که حافظه تاریخ یاری می کند احداث خیابان 
آفریقا،همکاری با وزارت راه و ترابری در انجام بزرگراه 
چمران و ادامه آن از خیابان ولیعصر تا خیابان آفریقا 
آذری،  راه  سه  به  آزادی  میدان  ارتباطی  راه  اتصال   ،
این  سیالب  مشکل  رفع  آزادی،  میدان  آغازاحداث 
احداث  با  شهرری  و  قصاب  جوانمرد  کوی  میدان، 
کن،  رودخانه  تا  نصر  کوی  از  غربی،  و  شرقی  کانال 
وضعیت  بهبود  و  شهر  جنوب  ع��م��ران  ط��رح  ادام���ه 
کاهش  طرح های  اج��رای   ، خزانه  و  شوش  ساکنان 
سطح آبهای زیرزمینی از محور خیابان خیام به جنوب 
و  جنوب  ترمینال  طرح  متر،   13 ح��دود  به  متر   5 از 
پارک فرح آباد، تهیه طرح کمربند سبز شهرتهران با 
همکاری وزارت راه و ترابری، احداث بزرگراه بعثت از 
سه راه خاوران تا خیابان دولت آباد، اتمام بخشهایی از 
بزرگراه آیت اهلل کاشانی و رسالت از میدان آرژانتین تا 
خیابان دماوند، تهیه طرح اجرایی 45 متری خیابان 
تعریض  و  شهرری  تا  بعثت  خیابان  از  اسالم  فدائیان 
ت��ا بهشت زه���را، ش��روع  از ش��ه��رری  ق��م  ج��اده قدیم 
عملیات ادامه بزرگراه ایوبی از قبل از خیابان ولیعصر 
تا خیابان شریعتی،آغازعملیات تقاطع غیرهم سطح 
بر روی بزرگراه مدرس با خیابان ایوبی )بزرگراه شهید 
همت( و... همه و همه فعالیت هایی است که مهندس 
در  خ��ود  درخشان  کارنامه  در  را  آن ه��ا  شهرستانی 

پایتخت ثبت کرده است.
طرح های  از  بسیاری  هموند  را  او  نام  نیز  مشهدی ها 
همچون  طرح هایی  ؛  می دانند  شهرشان  عمرانی 
افزایش تولید نیرو و توسعه شبکه برق خراسان؛احداث 
کوی آب و برق و بنای منازل مسکونی کارکنان این 
منطقه، احداث شبکه لوله کشی آب  و افتتاح چاه های 
تأمین آب آشامیدنی شهر،  آباد بمنظور  عمیق قاسم 
پوشش  مشهد،  اتوبوسرانی  واح��د  شرکت  تأسیس 
ایجاد  ؛  شهر  اصلی  مسیل  دو  ساختمان  و  نهرنادری 
منطقه  و  برق  باشگاه  آب��اد،  وکیل  بلوار  ملت،  پ��ارک 
مسکونی کوی مهندسین ؛ ایجاد فضای سبز اطراف 
بلوار فرودگاه، تهیه پروژه اولیه و پیشنهاد طرح توسعه 
اج��رای  ام���روز  وح��اال  رض���وی   مطهر  ح��رم  پیرامون 
نخستین طرح منطقه نمونه گردشگری در کشور بنام 

منطقه بین المللی شاندیز.
و   40 دهه  سال های  واپسین  شهرستانی  شهردار 
مهندسی   " طاق   " زیر  بر  افروخته  چراغی  عین   50
میهمانمان شد تا با تلنگر واژگان پر خاطره اش به قوس 

افکارمان نظمی دوباره دهد.
ساله  پانصد  تاریخ  کتاب  اطاقش،  خلوت  میز  روی  بر 
از مفاخر  با شرح زندگانی برخی  خاندان شهرستانی 

و بزرگان ایران که منسوبین مهندس شهرستانی اند، 
موسوی  مهدی  محمد  میرزا  از  می کند.  خودنمایی 
شهرستانی  اسماعیل  صدرالدین  سید  و  شهرستانی 
تا  گرفته  صفوی  اسماعیل  ش��اه  الممالک  مستوفی 
میرزا شکراله شهرستانی اولین نخست وزیر از خاندان 
شهرستانی که در عصر اسماعیل میرزا به وزارت اعظم و 
مقام اعتمادالدوله و نایب السلطنه نایل گردید و حضرت 

آیت ا... سید مهدی شهرستانی وخیلی های دیگر...

با تاکسی می روم ! ▪ 

اولین انجمن شهر تهران که در سال 1347 تشکیل 
شد اعالم کرد که مهندس شهرستانی به شهرداری 
 10 از  بیش   " هویدا   " اما  است  شده  انتخاب  تهران 
ماه شهرستانی را در شهرداری تهران تحمل نکرد و 
در مهرماه سال 48 " نیک پی " را به جای وی نشاند. 
مهندس شهرستانی، خود در خصوص آن روزها اینگونه 
می گوید:"  قبل از مدیریت من در شهرداری " خرم" به 
عنوان پیمانکار، آسفالت و روکشی خیابان های ایثار را 
انجام  کارهای  وضعیت  صورت  بود.چون  داده  انجام 
شده طبق واقعیت نبود، مهندسین ناظر 30 میلیون 
به  گیری  تصمیم  کار  و  می کنند  کسر  را  آن  از  تومان 
حکمیت احاله می شود. در این حکمیت " صوفی " ؛ 
رئیس بانک و نماینده خرم رای را به نفع وی صادر کرد 
و پس از تأیید وزارت کشور به قائم مقامی انجمن شهر 
به شهردار تهران ابالغ گردید تا نسبت به پرداخت آن 

اقدام نماید."
بر  وظیفه  "این  می کند:  اضافه  شهرستانی  مهندس 
عهده شهردار تهران بود و طبق وعده " هویدا "  آقای 
پیروز  ؛ سرپرست شهرداری قرار بود  شهردار شود و این 
مبلغ را پرداخت کند، که نشد، وقتی مشاور حقوقی 
شهرداری پرونده "خرم " را نزد من آورد مشخص شد 
یکی از کارشناسان مسوول رسیدگی به این پرونده، 
مهندس ابراهیمی ؛ کارشناس ارشد شهرداری  است. 
از وی که بسیار شریف و صادق بود درخواست کردم به 
عنوان معاون فنی شهرداری انجام وظیفه کند. ایشان 

می گفت که در صورت وضعیت ارسالی آمده بود که به 
دلیل لجن بودن زمین زیر آسفالت در مقابل مجلس 
آنجا را بتن آرمه کرده وقتی سونداژ کردیم حتی یک 
میخ هم در داخل بتن ندیدیم. دستور دادم پرونده را 
سریعا به دادگستری بفرستند در آن زمان عبدالرضا 
انصاری وزیر کشور به دلیل آنکه اجازه پرداخت را به 
قائم مقام انجمن به شهردار داده بود،عزل و خسروانی 

وزیر کشور شد."
مهندس شهرستانی ادامه می دهد: " روزی هویدا در 
و  نوین  ای��ران  حزب  رئیس  ؛  خسروانی  که  ای  جلسه 
پرتو وزیر دادگستری نیز در آن حضور داشتند، دستور 
پرداخت تمامی مبلغ صورت وضعیت "خرم" را صادرکرد 
که آنرا نپذیرفتم.هویدا در جواب گفت: ماشین شماره  
1 سوار شدن این مسایل را دارد. من هم گفتم سوار 
برگشتم." منزل  به  تاکسی  با  روز  آن  و  نمی شوم 

ساختمان  شهرستانی  مهندس  آنکه  از  پس  چندی 
شهرداری پایتخت را ترک می کند به عنوان استاندار 
کرمانشاهان راهی این منطقه می شود تا یادگار حضور 
موفق او سال ها بر جای جای این خطه نیز نقش بندد.

تهران  کلید  1356م��ج��ددا  سال  در  سال   8 از  پس 
تحویل مهندس شهرستانی می شود تا واپسین روزهای 
حضورش در پایتخت با پیروزی انقالب اسالمی مقارن 
گردد. شهردار شهرستانی تهران سرانجام شخصا در 
14 بهمن ماه سال 1357 با  تقدیم استعفای خود به 
بنیانگذار انقالب اسالمی به حضور خاطره انگیزش در 

میان هموطنان تهرانی اش خاتمه داد.

تلنگری به دفتر خاطره ها و خدمت ها ▪ 

مهندس شهرستانی درست عین جراحی چیره دست 
او  اراده  دستان  در  پایتخت  تحوالت  نبض  روزی  که 
بود حاال هم می تواند کالبد خاطرات و خدمات خود 
کارهای  انجام  به  خ��ودش  بقول  او  کند.  تشریح  را 
تعریض  طرح  از  اس��ت.  پرداخته  اساسی  و  زیربنایی 
خیابان ولیعصر از شرق می گوید که به قول خودش 
اجرای آن می توانست خیابان ولیعصر را به یک منطقه 

تصویب  به  را  طرح  این   " کند:  تبدیل  شهری  زیبای 
آن موافقت  با  انجمن شهر رساندم. نخست وزیر هم 
چیزی  ولیعصر  خیابان  شرق  هنوز  موقع  آن  در  کرد 
ساخته نشده بود و قرار بود با احداث خیابانی در آن 
فضاهای  برخی  و  رستورانها  که  شود  احداث  بلواری 
خدماتی در داخل فضای میانی بلوار قرار بگیرند، اما 
با انتقاد و سرو صدای کسانی که منافع خود را در اجرا 
نشدن طرح می دیدند، مواجه شده و دستور لغو اجرای 
این طرح صادر شد و طرح کنار گذاشته شد ".  طرح 
مهندس شهرستانی را تعریض حدود عرض 80 متر 
از طرف شرق خیابان ولیعصر که در آن زمان زمینهای 
بایر و یا باغ ها قدیمی بودند تشکیل می داد. در نتیجه 
به عرض  تا میدان تجریش  از میدان ونک  این طرح، 
فعلی خیابان افزوده می شد و در بعضی بخش هایی 
در  سبز  فضای  حاشیه  بصورت  نیز  خیابان  غرب  از 
تهران  بزرگراه  طراحی  آغ��از  می گرفت.   ق��رار  مسیر 
شمال یکی از طرح های کالن ملی، افتخاری است که 
امروزه خیلی های دیگر به آن می بالند. او در خصوص 
چگونگی شکل گیری این طرح می گوید: "در آن زمان 
با کمک سازمان برنامه، با مهندسین مشاور قرارداد 
طرحی منعقد شد تا مسیر آن از طریق ولنجک شروع 
)یک گزینه( و عبور از " شهرستانک " و از زیر کوه تونل 
کندوان بدون گذر از " هزار چشم" از زیر کوههای البرز 
به چالوس منتهی شود. برای اجرای این پروژه ضمن 
مذاکره با شرکتی خارجی مجری تونل بین فرانسه و 
ایتالیا که از زیر کوه های آلپ می گذشت توافق گردید 
تا پس از اتمام پروژه به مدت 15 سال در اختیار سازنده 

و بعد از آن تحویل وزارت راه شود".
 دفترماندگار خدمات مهندس شهرستانی پر است از 
کارهایی که دیگر شرح تفصیل آن از حوصله او خارج 
است و یا تمایلی به ذکرهمه آن ندارد شاید برای همین 
است که  سر آخر می کوشد با اشاره ای مختصر آن ها را 
یاد آور شود: "... پروژه دیگری که اجرای آن در زمان 
شهرداری من شروع شد طرح بزرگراه کمربندی صد 
اتمام  از  پس  آن  م��وازات  به  که  بود  تهران  دور  متری 

پروژه بهشت زهرا که به فاصله یک سال کل پروژه آن 
اجرا شد اتوبان بهشت زهرا نیز به اتمام رسید ". وی 
شهرک  بصورت  آباد  عباس  اراضی  ساماندهی  طرح 
و  سفارتخانه ها  سفرای  اسکان  ب��رای  دیپلماتیک 
تعدادی از وزارت خانه ها و یک مرکز بزرگ تجاری و 
پروژه عبور خیابان امام خمینی )سپه سابق( از داخل 
بخشی  عنوان  به  نیز  را  تهران  نظامی باغشاه  پادگان 
تهران  شهرداری  در  اش  ساله  ی��ازده  فعالیت های  از 
می داند و تأکید می کند: " تا قبل از اجرای این طرح 
این خیابان به درب اصلی باغشاه منتهی و مردم ناگزیر 
بودند با انحراف از خیابان های فرعی و با مسیر فوق 

العاده طوالنی به مقصد برسند".
طرح ایجاد فرودگاه بزرگ تهران )محل فعلی فرودگاه 
و  صدر  اله  آیت  بزرگراه  ساخت  آغاز  خمینی(،  امام 
تأسیس سازمان توسعه و نوسازی جنوب شهر تهران، 
حفظ بافت قدیمی و با هویت مرکزی شهر تهران )شامل 
منطقه بازار و میدان توپخانه، کاخ گلستان  پستخانه و 
خیابان ناصر خسرو  و.... ( از جمله فعالیت هایی است 
که مهندس شهرستانی می گوید در زمان مدیریتش در 
شهر تهران به انجام رسانده است. به این همه، مطالعه 
و طراحی بزرگراه تهران، اصفهان و تهران و خرمشهر را 

نیز در زمان وزارتش انجام داده است می توان افزود. 

مدیریت  باید در خون آدم باشد ▪ 

جایزه  نوبل  جایزه  برنده   " سیمون  "هربرت  نظر  از 
است  کسی  خوب  مدیر  امریکا  شناسی  روان  انجمن 
که تصمیمات صحیح را به  موقع اتخاذ می کند و مدیر 
عمل  متزلزل  تصمیم  گیری  در  که  اس��ت  کسی  بد 
می  کند.مهندس شهرستانی نیز در تبیین این جایگاه 
می گوید:" ما در کشورمان مدیران خوب زیادی داریم، 
اما آنچه مهم است این است که هر کس باید در جای 
که  است  ذاتی  ویژگی  مدیریت   بگیرد.  قرار  خودش 
باید در خون آدم باشد. علم و سواد خوب است ولی 
پس  نیز  ام��روز  او  این هاست".   همه  ورای  مدیریت 
ارتقای  اجتماعی،  منزلت  دغدغه  تالش  همه  آن  از 
جایگاه مهندسان و صیانت از منافع مردمش را دارد 
و می گوید: " برای رسیدن به جایگاه برتر و دستیابی 
لیاقت  باید  فرد  هر  اجتماعی،  موقعیت  و  احترام  به 
خودش را نشان بدهد.  بین نیاز جامعه به هر فرد و 
احترام به او، رابطه ای مستقیم حاکم است. هر چند 
یا  فرد  آن  باشد،  بیشتر  گروهی  یا  فرد  به  جامعه  نیاز 
گروه، احترام و منزلت بیشتری خواهد داشت. برای 
رسیدن به موفقیت باید اصرار کرد و راههای خالقانه 
را مورد توجه قرار داد. بنا بر این به مهندسان جامعه 
توصیه می کنم، شایستگی های خود را در زمینه های 

سازندگی و عمران کشور تقویت کنند. 
وی با اظهار شگفتی از فروش خالفی، توسط شهرداریها 
می گوید:  قوانینی که با پول خریده می شوند فاقد هر 
از منافع مردم، صیانت و  گونه ارزش اند و نمی توانند 
حفاظت کنند. فروش تراکم برای شهر تهران در حالی 
است که در طرح محدوده 25 ساله شهر، بعد از 50 
سال با تمام تجاوزاتی که از طرح در برخی نقاط صورت 
پذیرفته  ، تکمیل نشده و بیش از 10درصد محدوده 
است.  باقی  هنوز  موقع،  آن  ش��ده  بینی  پیش  شهر 
شهردار شهرستانی، سی و پنج سال است که خاطرات 
ریز و درشتش از کارهای بزرگ جهت رفع ترافیک و 
آلودگی هوا با ایجاد فضای باز و سبز شهری و احداث 
به شهرداران  را  این شهر  از  بزرگ راههای دسترسی 
خود  گسترش  از  مبهوت  امروز  تهران  تا  سپرده  دیگر 
و حاشیه نشینی هایش به توسعه راهی بیندیشند که 

روزی او و دیگران به آن امید بسته بودند …

مهندسان برای رسیدن به جایگاه برترباید لیاقتشان رانشان بدهند
پای خاطرات مهندس سید جواد شهرستانی

 کوچه های خاکی، سنگفرش های سرخ و آجری، خیابان هایی با درختان لخت و بی برگ، باروهای نیمه ویران، پیرهای متحیر و مانده در کوچه پس کوچه ها، کوچه های نحیف با گاری های بشکه دار، رقص نورها در حوض میان میدان، قبرستانی پراز فریاد 
خاموش آدم ها، میدانی پر از مشق کاله خود و پوتین ها اینها حاال امروز همه، شهر و نشانه های شهری بزرگتر شده اند، با مردانی که قد همتشان آنقدر بلند است که نمی توان تک تک یادگاری هایشان را بر حافظه زمخت شهر امروز مرور کرد.

محمد تقی خسروی

وزیر راه و شهرسازی تاكید كرد:

باید تالش کنیم استقالل 
نظام مهندسی گسترش یابد

تودیع  مراسم  در  حضور  ضمن  شهرسازی  و  راه  وزی��ر  
سید مهدی هاشمی و معارفه مهندس اکبر ترکان رئیس 
سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، یکی از اقدامات 
را  مهندسی  نظام  مركزی  ش��ورای  ششم  دوره  در  مهم 

یکپارچگی فعالیت های مهندسی ایران عنوان كرد.
آمادگی  اب��راز  ضمن  نشست  ای��ن  در  آخوندی  دکتر 
به  مهندسی  نظام  سازمان  با  همكاری  برای  خویش 
منظور توسعه مهندسی كشور بر لزوم همكاری وزارت 
سازمان  اسالمی و  ش��ورای  مجلس  شهرسازی،  و  راه 
و  توسعه  عالی  اه��داف  تحقق  ب��رای  مهندسی  نظام 

آبادانی كشور اشاره كرد. 
وی گفت:امروز با وجود آقای مهندس هاشمی که ریاست 
شورای مرکزی را عهده دار بودند و در حال حاضر عضو 
هم  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس  و  مرکزی  شورای 
هستند و آقای مهندس ترکان به عنوان رئیس شورای 
مرکزی که از بزرگان مهندسی کشور به شمار می آیند 
و سالها تجربه وزارت و نیز فعالیت در حوزه های مختلف 
را  دفاع  وزارت  و  کشاورزی،استانداری،  جهاد  ویژه  به 
بتوانیم  شاید  تا  آمده  بوجود  استثنایی  موقعیتی  دارند 
و  ک��رده  استفاده  فرصت  این  از  یكدیگر  هماهنگی  با 
كنیم. محقق  را  ای��ران  مهندسی  یکپارچگی  موضوع 
بتوانیم  کار  آخر  است  این  ما  از  مهندسان  همه  انتظار 
در نظام چندکاره در خصوص مهندسی به یک وحدت 
ایم  بوده  همراه  یكدیگر  با  دهه  سه  که  ما  اگر  برسیم. 
نتوانیم این موضوع را تحقق بخشیم شاید ایجاد وحدت 

و یکپارچگی برای دوره بعدی دشوارتر باشد. 
وی آمادگی کامل خود و نیز مهندس هاشمی و مهندس 
این  در  پشتیبانی  و  پیگیری  تحقیق،  برای  را  ترکان 
خصوص و خارج كردن کشور از سیستم چند کاره در 

حوزه مهندسی اعالم كرد.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه خاطر نشان كرد: متاسفانه 
بسیاری از فعالیت های عمده مهندسی ایران دراین جا 
درج نمی شود و موجب گله تمامی مهندسان است من 
هم که به استانها سفر می كنم وقتی می خواهم با یک 
گروه مهندسی گفت و گو کنم نمی دانم باید به سراغ 
هیأت مدیره نظام مهندسی بروم یا به سراغ پیمانکارها 
از آن بتوانیم بگوییم توانسته ایم  تا پس  یا مشاورها،  و 
كنیم.این  برقرار  ارتباط  استان  آن  مهندسی  جامعه  با 
موضوع به کار دراز مدت تری نیاز دارد اما بهتر است 

ارایه طرح آن از هم اكنون مطرح شود.
وی افزود:تقریبًا تمام مهندسان دنیا یك موضوع واحد 
ما  ریاضی  یا  و  مكانیك  در  كه  را  موضوعاتی  همان  و 
باعث  چیزی  چه  ول��ی  می خوانند  می كنیم  مطالعه 
می شود عملكرد مهندس ایرانی با مهندس انگلیسی، 

مهندس هندی و یا مهندس ترک متفاوت باشد. 
وجه ممیز مهندسان کشورهای مختلف،دانش ریاضی 
باید  یا فیزیکشان نیست،بلكه نكته دیگری است كه  و 
آن را کشف كرد.اینكه در پایان کار چه چیزی می تواند 
مایه مزیت رقابت مهندسان ایرانی در سطح جهان شود 

تا اینان بتوانند در سطح جهان کار کنند و بدرخشند.
ما  كرد:امروز  تصریح  همچنین  شهرسازی  و  راه  وزیر 
همه اطالعات را برای سال 1404 و سند چشم انداز 
کنیم.باید  اقدام  آن  مبنای  بر  باید  و  داریم  اختیار  در 
بدانیم مهندس 1404 چه ویژگی هایی داشته باشد؛ 
باید نوع آموزش و آموزش های مکمل او، سیستم های 
چند  وی،مهارت های  مهارت  سیستم های  و  تقویت 
وجهی اش، بحث های اجتماعی و اقتصادی، بحث های 
سطح  در  ایرانی  مهندس  به  بتواند  که  آنچه  و  حقوقی 

جهان امتیاز دهد را مورد مطالعه قرار دهیم.
جهان  سطح  در  حاضر  حال  در  كرد:  نشان  خاطر  وی 
آن  ب��ا  م��ا  ك��ه  دارد  وج��ود  بندی  طبقه  سیستم های 
مسأله  دارد،  وجود  آنچه  میان  این  در  ولی  مخالفیم 
رقابت است.کشورهای حوزه خلیج فارس مهندسان را 
طبقه بندی می کنند مثاًل برای مهندسان اروپایی یک 
قیمت، برای مهندسان رنگین پوست یک قیمت و برای 
مهندسان سیاه پوست قیمت دیگری تعیین می كنند.
ولی  مخالفیم  نژادی  نظام  این  با  كامل  بطور  گرچه  ما 
خیلی  برایمان  دارند  مختلف  کارایی  مهندسان  اینکه 
مهم است و باید به این موضوع بپردازیم که چرا نباید 
کارهای ما نسبت به دیگران بقدری نباشد که در سطح 
مدیر  عنوان  به  مترین  بگیریمیلی  ق��رار  جهان  ب��االی 
وزارت خانه ای که مسوولیت این کار بر عهده من است 

آمادگی دارم در این خصوص نیز به شما كمك كنم. 
وی بار دیگر با تقدیر از تالش های شایسته مهندس در 
موقعیت هایی  مسوولیت ها،  افزود:این  گذشته  دوره 
انتخاب  با  مهندسی  نظام  حوزه  در  ویژه  به  که  است 
تمایل  دوره  این  در  می گیرد.من  ص��ورت  مهندسان 
نظام  رادر  دول��ت  دخالت  بتوانم  که  دارم  و  داشته 
مهندسی كمتر كنم، از این روی كوشیدم دخالت وزیر 
رئیس  انتخاب  و  مرکزی  شورای  اعضای  انتخابات  در 
شورای مرکزی كاهش یابد و بر این نكته تاكید كردم 
نزد  را  اقبال  بیشترین  و  رأی  بیشترین  کسی  هر  كه 

مهندسان به هر دلیلی دارد انتخاب شود.
دكتر آخوندی در خاتمه اذعان كرد:باید تالش کنیم تا 
آنجا که ممکن است استقالل نظام مهندسی را گسترش 
این  به  ؛  نبود همکاری نیست  به معنی  دهیم،استقالل 
مفهوم است كه هویت مستقل نظام مهندسی را بپذیریم. 

دبیر سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی 
وعضو گروه تخصصی نقش��ه برداری شورای مركزی 
س��ازمان نظام مهندسی ساختمان ش��ورای مركزی

درگذشته ها كه فعالیت های پیرامونی ومحیطی در 
جامعه ما مانند امروز درهم تنیده ، مرتبط بهم ، پرحجم 
وچند منظوره نبود ویا حداقل سبك  و روش امروزی را 
نداشت ، دسترسی به منابع زیرساختی همچون زمین 
؛ آب ، غذا ، خدمات و... راحت تر ، وسیعتر وبهنگام 
تر بود. اما ام��روزه  به دلیل عدم شناخت واطالعات 
الزم از محیط  پیرامون وعدم مدیریت بر آن و حضور 
ساكنان مناطق روستایی در مناطق شهری این منابع 

به سهولت در دسترس نمی باشد.
برای برون رفت از معضالت وگره های كور پیدا شده 
، رویكرد مدیریتهای شهری به علوم وتكنولو ژی های 
جدید ظهور یافت ودر بهترین این رویكردها ، مدل 
توسعه پذیری منبعث از شناخت كامل ، دقیق و بروز 
آن  دنبال  وبه  وزندگی  كار  محیط  مكانی  اطالعات 
، كارآ وكارگشا  یكسان سازی وایجاد مدیریت روان 

برآن مطرح و پیگیری شد.
در كشور ما ،ماده 58 قانون مدیریت خدمات كشوری 
،  راهبری آمار و اطالعات را بعنوان امور حاكمیتی كه 
تحقق آن موجب اقتدار و حاكمیت كشور و منافع آن 
میگردد  جامعه  اقشار  همه  شامل  محدودیت  بدون 
را معرفی می كند. در جزء چهار بند الف ماده 72 
قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مكلف است پایگاه 
اطالعات مكانی و اسناد تصویری مرتبط رابه منظور 
تحقق این ماده ایجادكند كه سیاستگذاری و نظارت 
بر اجرای SDI ملی ایران )زیرساخت ملی داده های 

مكان محور( از اهداف آن است.
در بند ب ماده 74 الیحه برنامه پنجم توسعه ، دولت 

سند  كردن  به هنگام  منظور  به  تا  است  شده  مكلف 
جهانی,  تحوالت  با  متناسب  سرزمین،  آمایش  ملی 
منطقه ای، علمی و فنی و با بهره گیری از اطالعات 
پایه ای و مكانی و تعامل سطوح خرد و كالن منطقه ای 

و بخشی ،  اقدام الزم صورت دهد.
این  به  توسعه  پنجم  برنامه  الیحه   48 م��اده  ه�  بند 
موضوع اشاره دارد كه دولت مكلف است نسبت به 
سطوح  در  مكانی  داده ه��ای  ملی  زیرساخت  ایجاد 
 ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و انتشار 
آنها اقدام  كندبه نحوی كه  تمام دستگاه ها مكلف اند 
براساس  و  تولید  را  خود  مكانی  پایه ای  اطالعات 
و  تدوین  مربوطه  معاونت  توسط  كه  دستورالعملی 
ابالغ خواهد شد، بر روی زیرساخت ملی داده های 

مكانی قرار دهند.
اینها و دستور العملهای اجرایی بعد آن، همه وهمه 
نشان از عزم جدی برای ایجاد نظام ملی شاخص های 

توسعه است .
مقاطع  التحصیالن  ف��ارغ  و  ب��ردار  نقشه  مهندسان 
تحصیلی عالی  مرتبط با این رشته همچون  ژئودزی 
های  ت��رم  تمام  GIS  ، RSو...ك���ه    ، فتوگرامتری   ،
تحصیلی ایشان به نحوه جمع آوری اطالعات مكانی 
 Data(و محیطی ، نحوه ایجاد دیتا بانكهای مربوطه
با  ها  داده  تحلیل  و  خطاها  بررسی  نحوه   ،  )Base
سوی  واز   ، میپردازند  ها   تكنولوژی  ترین  پیشرفته 
وامالك  اسناد  ثبت  سازمان  مانند  ارگانهایی  دیگر 
كشور ، سازمان جغرافیایی نیروهای مصلح و از همه 
مهمتر سازمان نقشه برداری كشور كه وظیفه اصلی 
آن جمع آوری و یكسان سازی این اطالعات و تولید 
استانداردهای بومی – محلی – منطقه ای و كشوری 
تولید كننده وكنترل كننده  اطالعات  ، همه  است 
ذی قیمت مكانی مربو ط به زمین و منافع آن هستند 

ایجاد  و  اطالعات  این  سازی  یكسان  صورت  در  كه 
زیرساختهای اطالعات مكانی مناسب )SDI ها( و به 
اشتراك گذاری آن ، بهره های بسیار زیاد اقتصادی ، 
سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، جغرافیایی ، طبیعی 
داده  بانكهای  این  كاربران  شد.  خواهد  ایجاد   ... و 
نیز  ،مردمی هستند كه در حال حاضر سرگردان و 
پرسان از این سو به آن سو برای پیگیری كاری و یافتن 
موضوعی در حركتند و راه ساده نشستن در محل كار 
و زندگی و بهره مندی از بسترهای تكنولوژی وب و 
بانكهای اطالعاتی هنوز در سایه تفكرات نه چندان 

مدیریتی اما خوابیده است.
به و چه چه در محافل خودمانی  به  از سر  اگر گاها 
و  اداری  جلسات  و  محافل  در  آن  از  فراتر  حنی  و 
تخصصی به خدمات مناسب شهری در سایر كشورها  
همچون ، حمل ونقل آسان و روان در شلوغترین و 
پرجمعیت ترین شهرهای جهان ، استفاده از تجهیزات 
و وسایل تحت كنترل از راه دور و هوشمند آپارتمانی 
، ساری و جاری بودن آیین نامه ها و بخشنامه های  
بهره وری از زمین )ساخت وساز ، كشاورزی ، معدن 
، دریانوردی و...( ، كاهش شدید پرونده های قضایی 
مربوط به امالك وزمین و در برخی از مناطق بیگانه 
ب��ودن ذه��ن م��ردم با ای��ن ن��وع چالشها ، ع��دم رفت 
برای  شهری  ض��رور  )مسافرتهای(غیر  آمدهای  و 
ساكنان آن ، عدم افزایش و تفاوت قیمتها حتی در 
، شناخت پوسته زمین و  فاصله یك كوچه وخیابان 
اینكه صفحات تكتونیكی شهرها ومناطق به كدام سو 
در حركت خزنده و الك پشتی هستند و كدام خطر 
زمین لرزه در كمین شهرهای ما است،  ارائه خدمات 
مناسب و درخور توجه در بحرانهایی همچون سیل 
، شناخت كامل  و زلزله و سایر حوادث غیر مترقبه 
های  س��ازه  بارهایی  آن  روی  در  باید  كه  زمینهایی 

متفاوت ایجاد نمود كه منجر به ریزش و نشست و... 
نگردد، بازدیدهای مستمر و دوره ای به موقع و تعمیر 
و اصالح امور زیربنایی مانند تاسیسات و تجهیزات 
ساختمانها و سازه های غول پیكر ، شناسنامه های 
گویا وشفاف از مستحدثات و اعیان ها در روی زمین 
از ساختمانها و راهها و محدوده های خدماتی  اعم 
خدمات   ، و...  جدولها  و  جوی  و  اشجار  و  باغات  و 
بیمارستانی و پاراكلینیكی و به موقع در تمام نقاط 
داشتن   ، زم��ان  از  بهینه  و  درس��ت  استفاده   ، شهر 
بایگانی اطالعات و نقشه های  تمام  ساخت وسازها 
برای مواقع خطر در یك سازه و ساختمان ، آدرسها 
و اطالعات دقیق سكونتی بر اساس افراد و مشاغل 
و خدمات بعالوه بیماریها و سن و .. ، انطباق دقیق 
ارتباط های مخابراتی و اینترنتی با اطالعات مكانی و 
هویتی برای امنیت خدمات در شهرها ، امنیت حمل 
ونقل بارهای باارزش و كنترل آن در تمام مسیر ها ، 
بروز رسانی نقشه های تاسیساتی و زیر سطحی شهر 
و كشور  حتی مثال برای یك انشعاب آب در دورترین 
معامالت  در  اطمینان  و  سهولت   ، شهری  مناطق 
ملكی و . . .  می پردازیم و در آخر نیز آهی می كشیم 
و حسرتی می خوریم كه  دوست داریم  به شهری با 
این  باشیم، شك نكنید كه  این خدمات مجهز  تمام 
همه بایك راهكار قابل انجام است: داشتن اطالعات 
بروز پیرامون خود،  مدیریت برآن و به اشتراك گذاری 

برای تمام كاربران تعریف شده.
و  ها  سیاست  ایجاد  هدف  این  به  رسیدن  در  قطعًا 
برنامه های راهبردی و ایجاد امكانات سخت افزاری و 
نرم افزاری و تأمین منابع مالی و مكانیزیهای نظارتی 
برای پیگیری موضوعات و از همه مهمتر بهره مندی 
از متخصصین نقشه برداری و IT موضوع بسیار حائز 

اهمیت است.

نتایج این اقدام عالوه  بر برون رفع از اّما و اگرهایی 
كه بطور خالصه در سطور باال به آن اشاره شد می 
تواند دست آوردهایی همچون: جلوگیری از دوباره 
، پوشش  تولید اطالعات  م��وازی ك��اری در  و  ك��اری 
اطالعات  بودن  ،بهنگام  كشور  از  اطالعاتی  كامل 
،آگاهی تولید كنندگان و كاربران از اطالعات موجود 
خدمات  ارائ��ه  برای  مناسب  استانداردهای  ،تولید 
،آموزش ومدل سازی بحرانهای احتمالی ،مدیریت 
بحران در حین بحران، افزایش بهره وری اقتصادی 
درتنظیم هزینه ها و استفاده از منابع انسانی ،تقویت 
شبكه های ارتباطی و بسترهای مخابراتی، و ... نیز 

داشته باشد.
مهندسی  روز  به  كه  ایام  و  هفته  این  در  است  امید 
موسوم است ، مهندسان ، سیاستگذاران و دولتمردان 
به مهندسی ارائه خدمات توجهی بیش از پیش داشته 
باشند تا انشاءا... همان طور كه دولتمردان و مجلس 
پی  قانونی  مصوبات  به  بجا  و  درست  بسیار  محترم 
برده و اعمال نموده اند موضوع اجرائی این قوانین و 

مصوبات مطابق استاندارد ها رعایت گردد.

داشتن اطالعات مكانی دقیق، بروز ، یكسان وجامع + ایجاد زیرساخت شبكه های اطالعاتی= مدیریت بهتر+ زندگی راحت تر

گفت وگو
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جایگاه مهندسی از منظر اعضای کمیته مشورتی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی:

حق نداریم منزلت مهندسی را برای رفاه خود هزینه کنیم
ارتقای جایگاه ارزشمند مهندسی منوط به وجود پیش شرطهایی همچون اطالع از نیازهای اساسی جامعه و ایجاد اعتماد متقابل میان مهندسان و استفاده کنندگان از خدمات مهندسی است.کمیته مشورتی سازمان 
نظام مهندسی خراسان رضوی که بر اساس مفاد آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال 1390 شکل گرفته است به عنوان بازوی مشورتی هیئت مدیره این سازمان سعی دارد با استفاده از 
نظرات مدیران پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان و صاحب نظران حوزه ساخت و ساز و انتقال تجارب اینان ضمن برگزاری نشست ها و جلسات متعدد پیشنهادهای ارایه شده را بمنظور ارتقای جایگاه مهندسی 
و دست یافتن به اهداف ارزشمندی چون اخالق حرفه ای، به روز نمودن اطالعات مهندسان و آموزش مدام آن ها اجرایی کند. اطالع از نظرات تعدادی از اعضای این کمیته می تواند به تبیین بهتر این موضوع کمک کند.

مهندس ؛ خالقیت دارد ▪ 

نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی در 
تعریفی از مهندس می گوید:مهندس کسی است که از 
علوم مختلف به خوبی استفاده کرده و با خالقیت خود آن 

را به یک کاال و محصول تبدیل کند.
سید هاشم بنی هاشمی اضافه می کند:در جامعه امروزی 
پیشرفت  ب��رای  می توان  که  است  اب��زاری  دان��ش  و  علم 
دانش  خصوص  در  امروز  کرد.اگر  استفاده  آن  از  کشور 
به  ایم  گرفته  قرار  دشمن  هجوم  مورد  ای  هسته  انرژی 
خاطر آنست که دشمن نمی خواهد ما به این دانش دست 

یابیم.
که  کشوری  نمی خواهد  دشمن  م��ی ده��د:  ادام��ه  وی 
انقالبی در برابر نگرش آن ها داشته است به علم و دانش 
پایه  و  مهندسی  علوم  و  مهندسی  از  یابد.وقتی  دست 
سخن می گوییم در واقع در یک نبرد واقعی با استکبار 

صحبت می کنیم.
عضو جامعه مهندسین کشور خاطر نشان می کند: اگر 
امروز در دنیا به عنوان یک قدرت مطرح توانسته ایم در 
برابر ابر قدرت های دنیا حرف هایی از دل قرآن و اسالم 
که  است  دلیل  این  به  کنیم  مطرح  بشریت  اداره  برای 
پیوست  وقوع  به  دورانی  اسالمی در  شکوهمند  انقالب 
که ابرقدرت های شرق و غرب سلطه طاغوتی خود را پهن 
کرده بودند. عضو کمیته مشورتی سازمان نظام مهندسی 
خراسان رضوی می گوید: رهبر انقالب با توجه به ابعاد 
مردم  و  مسووالن  همه  به  را  بند   24 مقاومتی  اقتصاد 
ابالغ کردند و این سیاستگذاری می تواند مسیر مبارزه 

اقتصادی ما را روشن کند.
و  شرایط  تامین  سیاستگذاری  این  بندهای  از  یکی  در 

فعال سازی تمامی امکانات مورد تاکید است.
دیگر  از  بنیان  دانش  اقتصاد  پیشتازی  اینکه  بیان  با  وی 
شرکت های  می افزاید:  اس��ت  مقاومتی  اقتصاد  م��وارد 
دانش بنیان می توانند براساس اختراعات و فن آوری های 
نوین محصوالت خود را ارایه و کارآفرینی داشته باشند. 
بنی هاشمی خاطر نشان می کند: سهم بری عادالنه عوامل 
زنجیره تولید تا مصرف یکی از بندهای سیاست اقتصاد 
اساسی  کاالهای  تولید  افزایش  ب��رای  اس��ت.  مقاومتی 
برای مصرف داخلی نباید مواد اولیه از خارج وارد شود. 
وی ادامه می دهد:یکی از نکات مهمی که در بحث اقتصاد 

مقاومتی مطرح می شود بحث مردمی کردن آن است.
سازماندهی  مردمی و  جریان  تحمیلی  جنگ  جریان  در 
مردمی بود که توانست قدرت نظامی ما را افزایش داده و 
ما را به پیروزی رساند،امروز که گرفتار جنگ اقتصادی 

شده ایم باید حضور و مشارکت مردم را پررنگ نماییم.
دولتمردان در رسیدن به هدف اقتصاد مقاومتی توسط 
نگذارند،  مردم  چرخ  الی  مردمی چوب  جهادی  حرکت 
اکنون زمان اندکی در اختیار داریم و اگر افرادی فعالیت 
مقاومتی  اقتصاد  این  به  که  دارند  اختراعی  یا  و  تولیدی 
کمک می کند دولتمردان نباید در کار آن ها گره بیندازند.

اسالمی خاطر  شورای  مجلس  در  مشهد  مردم  نماینده 
نشان می کند: کشور اسالمی ایران از معادن، آب و خاک، 
انرژی و امکانات زیرزمینی نفت و گاز فراوان و همچنین 
عرصه های  در  محققان  و  دانشمندان  فعال  حضور 
مختلفی برخوردار است که با استفاده از علوم و دانش 
با  و  آورد  کشور  به  را  پیشرفت  و  تولید  می توان  آن ه��ا 

تحریم های دشمنان مقابله کرد.
ای��ران قرار  وی ادام��ه م��ی ده��د:16 درص��د گاز دنیا در 
دارد؛ در عسلویه تاسیسات مختلفی احداث شده است 
که در آینده ای نزدیک میزان تولید گاز کشور را چندین 
برابر می کند و برخی از این گازها به سایر کشورها صادر 
می شود که در این زمینه به علوم مهندسان برای صادر 

کردن فرآورده های گازی نیاز داریم.
خوشبختانه 96 درصد شهرهای کشور گازرسانی شده 
باید  گ��از  ای��ن  صنعتی  شهرک های  و  شهرها  اس��ت،در 
تبدیل به بنزین و گازوییل شده و به صورت خام به دیگر 
می کند:در  بنی هاشمی تصریح  نشود.  صادر  کشورها 
زمینه کشاورزی نیز به دانشی نیاز داریم که از آب به گونه 
ای استفاده شود که هدر نشده و یا از ماشین آالت به گونه 
ای استفاده شود که از یک هکتار زمین محصولی چندین 

برابر اکنون به دست آید.
در زمینه معدن نیز نباید محصولی که استخراج می شود 
را به صورت خام به کشورهای دیگر صادر کرد بلکه باید 

آن را به فرآورده هایی تبدیل کرد.
نانو  دستاوردهای  از  می افزاید:استفاده  همچنین  وی 
تغییر  را  جهان  چهره  دنیا  در  که  علومی است  از  یکی 
می دهد و ما در حال حاضر رتبه هفتم جهانی را در دانش 
نانو به خود اختصاص داده ایم.استفاده از محصوالت نانو 

هزینه ها را کاهش و راندمان را افزایش می دهد.
نظر  از  باالیی  ظرفیت  می شود:ما  بنی هاشمی متذکر   
تجربیات فنی داریم که می توانیم از آن در راستای رقابت 
مهندسی  و  فنی  خدمات  کنیم.صدور  استفاده  دنیا  با 
یکی از باورهای ماست که از این لحاظ ظرفیت حضور در 

بازارهای جهانی را داریم.
این  و  بگیرد  شکل  جهادی  مدیریت  تشکل های  باید 
مهم با استفاده از تجربیات گذشته در راستای تشکیل 
مدیریت های جهادی و تشکل های مردمی همچون بسیج 

مهندسین دنبال شود.

آبرویی که گران بدست آورده  ▪ 

کمیته  اع��ض��ای  از  دیگر  یکی  محسنین  مهندس  ام��ا 
ترجیح  ساختمان  مهندسی  نظام  س��ازم��ان  مشورتی 
با  را  آن  روی  پیش  ظرفیت های  و  مهندسی  می دهد 
بیانی شیواتر برایمان ترسیم و تعریف کند.او می گوید: 
فعلیت  و  عینیت  به  را  ذهنیت  از  عبارتست  مهندسی 
توسعه  فیزیکی،  کالبد  از  عبارتست  رساندن،مهندسی 
آگاهی های  و  تمامی علوم  از  تفکر،عبارتست  و  تمدن  و 
ریاضیات پایه و استعداد های هنری و ذاتی که می توان از 

آن ها در زندگی روزمره استفاده کرد.
مهندسی همان تحوالت ذهنی و فکری است که در طی 
زمان به واقعیت تبدیل شده و فضای عملی زندگی بشر 

را بنا نهاده است.
مسجد  اصفهان،  ام��ام  مسجد  از  عبارتست  مهندسی، 
شیخ لطف اهلل، عالی قاپو،گنبد سلطانیه زنجان، مسجد 
عالی سپهساالر)مطهری( و تکیه دولت، تونل کندوان، 
راه  گذاری  ریل  نشیب،  و  پرفراز  جاده های  ورسک،  پل 
سدهای  و  ای��ران  علف  و  آب  بی  نقاط  دورترین  در  آهن 
عظیمی است که در البالی صخره های کوه های مرتفع 

انسان را در مقابل خود به تعظیم و احترام وا می دارد.
وی ادامه می دهد:مهندسی همچنین نصب شبکه های 
مرتفع  قلل  در  تلویزیون  و  رادار  آنتن های  و  مخابراتی 
کوهها و سکوهای دریایی و اسکله های طویلی است که 
با پایه های محکم در زیر اقیانوس ها عمری مستحکم و با 

استقرار بر پاشده اند.
با  ک��ه  اس���ت  ش��ه��ری  عظمت  ب��ا  پ��ل ه��ای  مهندسی 
مشکالت  خود  محکم  سازه های  و  دقیق  طراحی های 

ترافیکی مردم را به زیبایی حل کرده اند.
.ASPمهندسی عبارتست از برج میالد و برج 55 طبقه

اهلل  آی��ت  ب��زرگ��راه  ک���ردن  طبقه  دو  یعنی  مهندسی 
صدر،تونل های شهری نیایش و توحید و پل های فجر و 
استقالل و پارک ملت،عبارتست از تفکر و طراحی و استقرار 
زیرگذر حرم مطهر امام رضا) ع ( و باالخره صدها طرح و 
پروژه توسعه پایدار کشور و توسعه مدنیت زندگی و شهر.

مهندس محسنین ادامه می دهد: اینهمه فکر خالق، فکر 
متعهد و مومن، اینهمه شجاعت و همت تصمیم گیری 
شب  و  سختی ها  اینهمه  و  پ��روژه ه��ا،  اولین  ساخت  در 
زنده داری در طراحی ها و تهیه نقشه ها و اینهمه تعهد و 
و تحمل  این همه زحمت  و  قبول مسوولیت های بزرگ 
کار در اقصا نقاط دور افتاده مملکت و دوری از خانواده 
و وابستگان جایگاه مهندسی را در طول تاریخ و به ویژه 
تاریخ معاصر ترسیم کرده است به گونه ای که در جامعه 
با  و  برتر  و  استعداد  با  دانشجویان  انتخاب  اولین  فعلی 

هوش دانشگاهها رشته های مهندسی می باشد.
ارزانی  و  براحتی  جایگاه  می کند:این  نشان  خاطر  وی 
بدست نیامده است که ما آن را بی ارزش کنیمیلی متریا 
وارثان نسل های مهندسان متخصص و عالم و متخصص 
سپرده  ما  به  که  آنچه  تا  داریم  تعهد  ما  هستیم.  گذشته 
شده به جایگاه رفیع تری ارتقا دهیم ما حق نداریم مقام و 

منزلت مهندسی را برای رفاه خود هزینه کنیم.
تخصصی  علمی و  آگاهی های  چنانچه  باشیم  مطمئن 
قطعًا  باشیم  شاخص  خود  رشته  در  و  ببریم  باال  را  خود 
نیاز جامعه نیز به توانایی های ما بیشتر شده و طبعًا رفاه 

بیشتری در اختیار ما خواهد گذاشت.
که  اس��ت  ای��ن  من  دیگر  می افزاید:دغدغه  محسنین 
احساس می کنم این روز ها ذهن مهندسان و برنامه ریزان 
معطوف به محدود کردن مهندسان در سهمیه ها و شرایط 
خاص و عام و بخشنامه ها و بازرسی ها و باالخره محدود 

کردن آن هاست.
از  تر  صالح  و  تر  فهمیده  را  خود  می کنم  پیشنهاد  لذا 
باشیم  داشته  ب��اور  را  مهندسی  جامعه  و  ندانیم  آن ه��ا 
و  خالقیت  و  استعداد  ب��رای  حصری  و  حد  که  بدانیم  و 
الهی  و  الیتناهی  قدرت های  از  ای  بارقه  که  آن ها  توان 
فضای  در  را  مهندسان  کنیم  سعی  و  نیست  می باشد 
ذهنی و کاری از آزادی ه��ای بیشتری برخوردار کنیم و 
در قالب های محدود ضوابط و مقررات، خالقیت آن ها را 
از بین نبریم، بلکه با کمی سعه صدر و با تشویق و ترغیب 
و جایزه به  تمامی مهندسان و به ویژه جوانان در راستای 
مطالعه بیشتر و باال بردن میزان علم و تخصص آن ها را 
یاری کنیم. قطعًا در چنین شرایطی شاهد ارتقای قابل 

مالحظه مهندسی خواهیم بود.

فضای معیشتی برای مهندسان جوان تنگ است ▪ 

در  خ��ود  دغ��دغ��ه  مهمترین  رئیسی  مهدی  مهندس 
برای  معیشتی  فضای  را  مهندسی  جایگاه  خصوص 
و می گوید: فضای معیشتی  مهندسان جوان می داند 
برای مهندسان جوان تنگ است و میدان کار و خدمت و 
به تبع آن درآمد برای آنها وجود ندارد ضمن آنکه در این 
میان بیراهه هم زیاد است و چنانچه به این کاستی توجه 

نشود آینده جایگاه مهندسی کم تعهد خواهد بود.
خراسان  مهندسی  نظام  سازمان  مشورتی  کمیته  عضو 
رضوی اضافه می کند: غالب امتیازات میدان کار بر اساس 
سابقه اعطا می شود اما کار عمال بصورت  غیر رسمی با 
همکاری عمده مهندسان جوان انجام می شود بنابر این 
به نظر می رسد ارجح است هر امتیازی که به سابقه یک 
مشخص  وک��اری  ساز  اس��اس  بر  شود  می  اعطا  مهندس 
از مهندسان  به بکار گیری عده متناسبی  و مدون، ملزم 
جوان باشد که نام آنها هم بصورت رسمی در قرارداد کاری  
منعکس شود.این کار هم فضای استاد شاگردی را مهیا 

می کند و هم راه درست را نشان می دهد.
خود  که  متعال  خداوند  همچنانکه  دهد:  می  ادامه  وی 
تا  فرستاد  را  پیامبرانی  دهد  می  وروزی  است  آفریننده 
راه درست را نشان دهند وفرشته ثبت اعمال قرار داد و 
درنهایت بهشت و جهنمی برای پاداش مقرر فرمود. هر 

کاری برای تعالی باید نگاه الهی داشته باشد.
ارشاد  مستمر  بطور  باید  مهندسان  اینکه  بیان  با  وی 
از  سره  تا  شود  ارزیابی  عملکردشان  و  ببینند  وآم��وزش 
آمار عملکرد جامعه  باید  افزاید:  ناسره متمایز شود می 
و  سمت  و  شود  تحلیل  و  اع��الم  مستمر  بطور  مهندسی 

سوی حرکت درست دایما کشف واصالح گردد.
حضور  و  مهندسان  بیشتر  تاثیرگذاری  خصوص  در  وی 
شایسته تردر نظام فنی اجرایی می گوید: اولین حرکت 
کنترلی می تواند با الزام به نوشتن مشخصات ساختمان 
و نام ناظران و مجریان  در معرض دید عموم تحقق یابد 
وتلفن های تماس بتواند هر منتقدی را به گفتن نارسایی 
وادار سازد و حتی در مرکزی در نظام مهندسی به این 
مهندسی  نظام  نشریه  آنکه  شود.ضمن  توجه  تذکرات 
باید هر ماهه آمار اقدامات  سازمان و ناظرین ومجریان را 
بدهد، انتقادات کارفرماها را بنویسد و موجب هشدار به 

اعضا باشد. 
مهندس رئیسی خاطر نشان می کند: باید توجه کنیم 
خوب،  کارفرمای  جمع  پایدار  بنای  یک  ساخت  ب��رای 
مجریان خوب، قوانین منطبق با فرهنگ ودانش محلی 
شده  اقتباس  حوصله  بی  های  نامه  آیین  شده)نه  وبروز 

وغیرمنطبق ( و نظارت جدی الزم است.

اعتماد متقابل، عالقه متقابل و حمایت متقابل ▪ 

در  ساختمان  مهندسی  نظام  س��ازم��ان  اسبق  رئیس 
خصوص جایگاه این سازمان می گوید:به نظر من جایگاه 

مهندسی در كشور نه قابل انكار است و نه تقدیر. 
با  كه  است  این  من  دغدغه  می افزاید:  کامران  مهندس 
توجه به روند دانش آموختگان مرتبط با رشته مهندسی 
مهندسی  نظام  از  آن ها  انتظارات  طبع  به  و  ساختمان 
وظایف  حجم  روز  ب��ه  روز  مرتبط  ام��ور  تنسیق  ب��رای 
نظام های مهندسی بیشتر و بیشتر خواهد شد.از طرفی 
سایر  مسوولیت های  از  بخشی  مهندسی  نظام  سازمان 
عنوان  به  شده  متقبل  را  دولتی  ودستگاههای  نهادها 
که  ش��ه��رداری  مسوولیتهای  از  بخشی  نمونه،کنترل 
عدم  دیگر  سوی  از  می شود،  واگ��ذار  مهندسی  دفاتر  به 
برون سپاری وظایف سازمان باعث شده كه بیشتر امور 
به صورت متمركز در سازمان انجام شود و روز به  روز بر 

حجم امور ستادی و متمركز و به ویژه به كارگیری پرسنل 
و تشكیالت اداری افزوده شود و این مساله برای سازمان 

مشكل آفرین باشد.
عضو شورای مشورتی سازمان نظام مهندسی خراسان 
كند  پیدا  ادام��ه  رون��د  ای��ن  می کند:اگر  اضافه  رض��وی 
حمایت  همان  كه  اش  اصلی  وظایف  حوزه  از  سازمان 
به سازمان  و  تا حدودی فاصله می گیرد  و نظارت است 
تشكیالتی وسیع خدماتی با ارباب رجوع متنوع تبدیل 
می شود كه در نهایت مشكالتی را متوجه خود و ارتباط 
با بدنه اجتماع بوجود می آورد. از سوی دیگر در همین 
زیادی  حدود  تا  موضوعات  این  به  شدن  سرگرم  راستا 
سازمان را از بعضی اهداف قانون همچون رشد  و اعتالی 
مهندسی در كشور، ترویج اصول معماری و شهرسازی 
از این  وتوسعه فرهنگ اسالمی و معماری و موضوعاتی 
قبیل دور نگه می دارد و تنها به مسایل داخلی و حل امور 
جاری پرداخته می شود. این نکته ای است كه من آنرا به 

عنوان یك  مشكل برای سازمان می بینم. 
مهندسی  نظام  سازمان  می کند:  توصیه  همچنین  وی 
باید هر چه می تواند وظایفش را خالصه تر و در چارچوب 
قانون، با تمركز بر برون سپاری و نقش هیأت مدیره در 
جایگاه حمایت و هدایت نظارت از جامعه مهندسی و امور 

مهندسی در استان و سطح كشور تعریف کند. 
وی می گوید:برای تأثیر گذاری بیشتر اعضا در فرایند امور 
ابتدا باید مجال شنیدن نظرات تمامی مهندسان توسط 
و  نظرها  بندی  جمع  به  توجه  با  و  شود  فراهم  سازمان 
پیشنهادها، راهكارها و مشكالت و معضالتی كه از طرف 
اقدامات  آن ها  پیگیری  و  رفع  برای  می شود  بیان  اعضا 

اساسی انجام دهد.
 وی اضافه می کند: سازمان نظام مهندسی تا حدودی 
از بدنه اعضا فاصله دارد، برای رفع این معضل باید هر 
دو یا سه ماه یكبار، مهندسان با شرکت در جلسات و یا 
گردهمایی هایی نقطه نظرات خود را ارایه کنند و هیأت 
نظرات  ای��ن  بشنود.حاصل  را  نظرات  ای��ن  هم  مدیره 
به  مهندسی  نظام  به  مهندسان  همگرایی  در  می تواند 
عنوان تكیه گاهی مطمئن موثر باشد و به نظر من می تواند 
قوت و اعتبار سازمان را باالتر ببرد و حتی اعضای هیأت 
کنند. كار  تری  راحت  شرایط  در  می توانند   هم  مدیره 
خالصه اینکه این موضوع به اعتماد متقابل، عالقه متقابل 

و قطعًا حمایت متقابل منجر خواهد شد.

مهندس باید از خود سماجت به خرج دهد ▪ 

مهندس نقیبی به مهمترین دغدغه های خود در خصوص 
نظام  م��ی گ��وی��د:  و  می كند  اش���اره  مهندسی  جایگاه 
مهندسی باید با ایجاد تفکر سیستمی از برنامه ریزی ها و 
تصمیم گیری های موردی پرهیز كند.باید با استاندارد 
سازی پروژه های عمرانی و ساخت و ساز و تولید انبوه و 
صنعتی قطعات ساختمان در اندازه های محدود و معدود 
و  ستون  تیر،  سقف،  دیوار،  در،  پنجره،  مانند  استاندارد 
و  رقابتی  ب��ازار  ایجاد  و  فونداسیون ها  از  قسمتی  حتی 
پیش ساخته و صنعتی ارزان و استاندارد و.. و از مصرف 
زمان  و  م��وردی  عجوالنه  تصمیمات  بصورت  سرمایه ها 

ساخت طوالنی و گران پرهیز كرد.
طرح های  و  برنامه ها  بین  معنادار  پیوند  همچنین  وی 
موضوعی و همچنین موضعی مانند طرح های محلی با 
طرح های منطقه ای و با طرح های ملی و انعکاس متقابل 
طرح ها و عناصر باالدست و پایین دست را مورد تاكید قرار 
می دهد بگونه ای كه  هر اقدام خود جزیی و یا عنصری از 
یک طرح و برنامه جامع باالدست باشد مثاًل یک قطعه راه 
روستایی خود عنصری از شبکه جامع راه های استانی و 

مکمل راه های ملی باشد.
وی در پاسخ به این پرسش كه برای تاثیرگذاری بیشتر 

نظام  در  آن ه��ا  تر  شایسته  حضور  و  مهندسی  جامعه 
فنی اجرایی استان چه باید كرد می افزاید: باید حضور 
عمرانی  طرح های  دقیق"   " اجرای  و  تهیه  در  همکاران 
استمرار یابد و از خود سماجت خستگی ناپذیری در باال 
نگه داشتن کیفیت کارها نشان دهند اگر چه ممكن است 

در کوتاه مدت از عواید کمتر مادی برخوردار شوند.
در  اعتماد  می گوید:ایجاد  ادام��ه  در  نقیبی  مهندس 
ساز  و  ساخت  گ��ذاری  سرمایه  صاحبان  و  متقاضیان 
یكی  آن هاست"  نفع  به  نهایت  در  مهندسی  که"خدمت 
دیگر از راههای تاثیرگذاری بیشتر جامعه مهندسی در 
آینده  نظام فنی اجرایی استان است به گونه ای که در 
نیازمند واقعی  را  نزدیک متقاضیان ساخت و ساز خود 
نه  و مهندسی احساس كنند،  از خدمات فنی  استفاده 
پروانه  گرفتن  و  فرمایشی  موانع  رفع  برای  مالکان  آنکه 

ناچار به قبول امضای مهندسان باشند.
مقیاس  در  موثر  و  مفید  راهکارهای  ارایه  همچنین  وی 
راهبردی به مسووالن شهری و کشوری را یكی دیگر از 
زمینه های تاثیرگذاری مهندسان در نظام فنی اجرایی 
استان می داند بگونه ای که در جامعه مسوولیت عامه به 
ویژه در خانواده متخصصان رایج شود و از قبل كمك به 

مسووالن جامعه منتفع گردد.

رسالت ما تنها فکر کردن به برج سازی نیست  ▪ 

فعالیت  سال  ح��دود40  كه  نیز  مهر  حسینی  مهندس 
مهندسی انجام می دهد معتقد است مهمترین دغدغه 
موجود حوزه مهندسی ارتقای اخالق در این حوزه می باشد.
عضو کمیته مشورتی سازمان نظام مهندسی ساختمان 
وظیفه  دو  بایستی  می گوید:مهندس  رضوی  خراسان 
آنکه  نخست  دهد  انجام  را  شده  گذاشته  دوشش  بر  كه 
بر  جامعه  در  که  ای  شده  پذیرفته  مسوولیت  براساس 
عهده آن ها گذاشته شده نگاه خاص و جامعی به وظایف 
خود داشته باشند؛مثال مهندس شهرساز بایستی آنچه 
در حوزه خود اوست را بخوبی انجام دهد،مهندس معمار 
یا عمران نیز باید نسبت به مسایلی كه در این دو حوزه 
بر عهده آن ها قرار داده شده مسوولیت خود را به خوبی 

انجام دهند. 
در رشته عمران محاسبات به خوبی انجام می شود و ما از 
این حیث مشكلی نداریم ضمن آنکه از لحاظ تكنولوژیك 
خوبی  جایگاه  از  كشور  از  خ��ارج  در  نیز  محاسبات  و 
نظارت  بحث  در  ما  می گوید:مشکل  وی  برخورداریم. 
با كیفیت  باید ناظران وظیفه خود را سریع تر  است که 

بیشتری انجام دهند. 
بنابر این اگر مهندسی در انجام وظیفه خود كوتاهی كند 

خطای نابخشودنی مرتکب  شده است.
وی همچنین در خصوص تاثیرگذاری بیشتر همكاران در 
نظام فنی و اجرایی می گوید: وقتی مهندس به وظایف 
خودش عمل می كند نگاه تخصصی، جامع و كالن تری 
نسبت به محیط اطراف خود به ویژه شهر و کشور خود 

دارد.
خویش  ف��ردی  وظ��ای��ف  ب��ه  نسبت  مهندس  ی��ك  وقتی 
به  باید  نسبت  همان  به  می كند  مسوولیت  احساس 
مسایل مهندسی ساختمانها و ترافیك و...هم احساس 
مسوولیت کند و چنین مهندسی با كسی كه مسوولیتی 

ندارد متفاوت است.
مختلف  مسایل  به  باشد،  نگر  جامع  مهندس  یك  وقتی 
شهر حساس می شود یعنی خودش را نسبت به جامعه و 
مواردی را كه باید اصالح شود مسوول می بیند بنابراین 
او پیشنهاد می كند، نقد می كند و در ساخت وساز كلی 

هم سهیم می شود.
كه  هستیم  متخصصانی  تنها  م��ا   می دهد:  ادام��ه  وی 
و در خانه  ارتباط مستقیمی با مردم دارد  محصوالتمان 

این  در  و  است  برقرار  مردم  با  مهندسان  ارتباط  شهر  و 
خصوص موضوع اخالق مهندسی خیلی اساسی است 

كه همه باید به آن توجه كنیم.
و  ما  مسووالن  و  مهندسان  توجه  م��ورد  مساله  این  اگر 
كسانی كه در سازمان نظام مهندسی و راه و شهرسازی و 
شهرداری خدمت می كنند قرار گیرد،آنوقت در خصوص 
با نظام فنی و اجرایی كشور و ساخت وسازها موثر خواهیم 
بود،اگر فقط به مسایل فردی خودمان فكر كنیم نسبت به 

جامعه خودمان انجام وظیفه نكرده ایم.
در همین شهری كه زندگی می كنیم بیش از یك میلیون 
نفر حاشیه نشین وجود دارد پس باید یكی از دغدغه های 
ما حل این موضوع باشد چون حاشیه نشینی مشكالت 
بسیاری در شهر ایجاد می كند.رسالت ما تنها این نیست 
كه به برج سازی فكر كنیم، اگر كاری از دست مهندسان 
به  مربوط  كه  مشكالت  ای��ن  حل  ب��رای  باید  برمی آید 

شهرمان می شود اقدام كنند.

مهندسان درحرفه خودشان طمع ورزی نمی كنند  ▪ 

مهندسی  نظام  س��ازم��ان  مشورتی  کمیته  دیگر  عضو 
را عامل اصلی پیشرفت  نیز مهندسان  خراسان رضوی 
و توسعه جوامع بشری می داند و می گوید:نقش اصلی 
آن ها در فعالیت هایی كه انجام می دهند كیفیت بخشی 
در  مهندسی  هر  بنابراین  است.  جامعه  آحاد  زندگی  به 
كیفیت  برروی  كه  است  اثری  خلق  حال  در  خود  حرفه 

زندگی آحاد جامعه آثار مثبتی داشته باشد. 
مهندس سید مهدی درهمی می گوید: در تعیین كیفیت 
زندگی عواملی مثل ایمنی، آسایش، رفاه، امنیت و محیط 
می شناسیم.  گذار  تاثیر  عوامل  عنوان  به  را  پاك  زیست 
ایفای  با انجام كار حرفه ای خودشان ضمن  مهندسان 
خویش  معیشت  و  درآمد  كسب  درصدد  مهم  نقش  این 
مهندسان  اصلی  ماموریت  نگاه  درای��ن  هستند.  نیز 
كامال  بطور  باید  جامعه  كه  است  آشكار  و  ب��ارز  خدمت 
و  كند  دریافت  را  خدمت  این  آث��ار  محسوس  و  ملموس 
تشخیص دهد.از نظر من ایفای این نقش مهم در جامعه 
مستلزم نگاه دوسویه است و باید بصورت باورهای حرفه 
ای در جامعه مهندسی بروز كند و بخشی از این باید در 
سطح جامعه و در نگاهی كه اجتماع به مهندسان دارد 
درست  ایفای  ب��رای  كه  بدانند  شود.مهندسان  متبلور 
آخرین  از  و  داشته  تسلط  روز  دانش  به  باید  خود  نقش 
دستاوردها و فناوریهای مهندسی آگاه باشند تا خدمات 
خودشان  حرفه  به  نسبت  كنند.مهندسان  ارایه  بهتری 
با متقاضی خدمات  با صداقت  و  طمع ورزی نمی كنند 

مهندسی)كارفرما( ارتباط برقرار می كنند.
وی می افزاید: مهندسان برای ایفای بهتر نقش خودشان 
و  كنند  فعالیت  حرفه ای  مجرب  تیم های  قالب  در  باید 
شكل  بهترین  به  را  مهندسی  خدمات  متقاضی  بتوانند 
انجام  در  مهندس  یك  بنابراین  كنند  پشتیبانی  ممكن 
خردورزانه  و  صادقانه  منصفانه،  كامال  خودش  وظایف 

خدمات ارائه می دهند.
ارتباط  در  صحیح  باور  به  باید  هم  جامعه  دیگر  ازس��وی 
باشد  داشته  اعتقاد  و  باشد  رسیده  مهندسی  باخدمات 
می كنند  كه  توصیه هایی  یا  و  تذكرات  در  مهندسان  كه 
برای رفاه حال خودشان است و باید باور داشته باشند كه 
عمل كردن به توصیه های مهندسان موجب غنای بیشتر 
می شود. آن ها  سرمایه های  از  حراست  و  حفظ  و  پروژه 
چون مشاهده می شود توصیه های مهندسی از نظر مردم 
سختگیری تلقی می شود و فكر می كنند نباید انجام شود. 
مهندس درهمی اظهار امیدواری می کند: شاهد روزی 
باشیم كه هم مهندسان به وظایف و شأن خودشان آگاه 
باشند و بر آن اساس خدماتشان را ارایه دهند وهم جامعه 
به این باور رسیده باشد كه بهره برداری صحیح از خدمات 
همچنین  و  ملی  سرمایه های  حفظ  به  منجر  مهندسان 

حفظ آسایش و رفاه و امنیت مردم خواهد بود.

دغدغه ای به نام اخالق مهندسی  ▪ 

مهندسی  نظام  س��ازم��ان  مشورتی  کمیته  دیگر  عضو 
ساختمان خراسان رضوی معتقد است:جایگاه مهندسی 
امروز به دلیل پیشرفت علم،دانش و امکانات ارتقا پیدا 
ضمن  است  شده  مهندسی  دانش  تعالی  باعث  و  کرده 
آنکه مهندسان هم از این منظر مجهزتر شده اند و امکانات 
کنار  در  است.اما  گرفته  ق��رار  اختیارشان  در  بیشتری 
این پیشرفت علمی و فنی جایگاه مهندسی،دغدغه من 

موضوع اخالق مهندسی است.
رشد  شاهد  ام��روز  می افزاید:ما  محمدی  شیر  مهندس 
و  فنی  بخش  در  که  رشدی  به  نسبت  مهندسی  اخالق 

دانش مهندسی وجود دارد هستیم. 
رعایت  دلیل  به  مهندسی  جایگاه  نیافتن  ارتقا  بنابراین 

نکردن اخالق مهندسی است.
می گوید:احترام  م��وض��وع  ای��ن  دالی��ل  تشریح  در  وی 
به  و دیدگاههای مهندسی،احترام  به همکاران  متقابل 
در  کارشناسی  نظریات  به  دادن  پیشکسوتان،اولویت 
مقایسه با نظریات مصلحت طلبانه و خوشایند کارفرمایان 
و مسایلی چون جلب اعتماد به خاطر ارایه کار صحیح و 
دستمزد معقول و متقابل تا خدایی نکرده گروکشی هایی 
برای یک امضا یا برای یک تایید در اطراف مهندسان رخ 

دهد. 
وی می گوید:برای آنکه شاهد حضور پررنگ تر واثرگذارتر 
مهندسان و نظام مهندسی  در نظام فنی اجرایی استان 
داشته باشیم باید از ظرفیت های قانونی موجود بیشتر 
استفاده کنیم و در کمیسیون های مختلف نمایندگانی 
باشیم؛  داشته  مهندسی  نظام  با  هماهنگ  و  پرتوان 
احساس  که  آنجا  و  باشند  نظر  صاحب  که  نمایندگانی 
می کنند عالوه بر شخصیت حقیقی نیاز به پشتوانه ای 
دارند آن را به سازمان نظام مهندسی منعکس کرده و از 
ظرفیتهای کمیته ها و گروههای تخصصی برای پر کردن 

خألهای موجود استفاده کنند.

معصومه گلمکانی | سعیده سمیعی دلویی
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لزوم همکاری مهندسان ساختمان و معماران
در مشارکت و همکاری تنگاتنگ میان معماران و مهندسان 
از  که  است  طرح هایی  ارایه  ساختمان  مهندسان  وظیفه 
پایداری و زیبایی شناسی واجد شرایطی باشند که  جنبه 
صرفًا  و  بوده  معماری  شناسی  زیبایی  حس  مکمل  سازه 
مقاوم، کاربردی و ارزان نباشد. این تحقیق نشان می دهد 
ای  س��ازه  فرم های  ایجاد  س��ازه  طراحی  هدف  گرچه  که 
بر  وارد  بارهای  کاربردی،  نیازهای  تامین  ضمن  که  است 
بازده  باالترین  و  روش ه��ا  ترین  اقتصادی  با  را  ساختمان 
سازه ای تحمل نمایند، اما هدف طراحی سازه باید عالوه 

بر دستیابی به نتایج فوق ایجاد فرم های ساختمانی باشد.
دكتر محمود گالبچی

اهمیت نقش و جایگاه مهندسی بر كسی پوشیده نیست اما مهمتر از آن صیانت از جایگاه فاخری  است كه با تكیه بر تالش و همت صادقانه مهندسان و رهنمودهای متخصصان و نخبگان آن شكل گرفته است.اینكه چگونه راهی كه باید مهندسان بروند
باید شان و جایگاه این مرتبه را پاسداشت و بر اعتالی روز افزون آن تاكید نمود.مروری بر آراء و رهنمودهای نخبگان و صاحبنظران مهندسی می تواند افق و چراغ راهی باشد برای نیل به آرمان های جامعه مهندسی.

مهندس شدن خوب است ولی...
مهندس ش��دن خوب اس��ت ولی اینكه مدرك بی محتوا 
ب��ه كس��ی بدهی��م كار منف��ی و پ��ر گناهی اس��ت.یعنی 
موسس��ه ای دایر كنیم و مدركی به كسی بدهیم كه تنها 

مدرك دارد و عماًل تخصص آن را ندارد.
این فرد نه تنها در جامعه مفید نخواهد بود بلكه به دلیل 
داشتن این مدرك در جایگاهی قرار می گیرد كه ممكن 
اس��ت صدمات جبران ناپذیری را به جامعه وارد كند.اما 
این كه یك مش��غولیت برای جوان��ان پیدا كنیم و آن ها را 
به دانش��گاه مدرك س��از و یا به درد نخور بفرستیم نتیجه 

بدی خواهد داشت.
دكتر فریدون ایرانی

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

نظام مهندسی زمینه استفاده از متخصصان را فراهم کند
مهندسان راه ساز، فرودگاه ساز و یا بندر ساز زیر ساخت های 
حمل و نقل را می سازند ولی در بخش مدیریت و برنامه ریزی 
ریزی  برنامه  دارن��د.  وجود  متخصصان اندکی  نقل  و  حمل 
حمل و نقل به ما می گوید چگونه می توان از امکانات موجود 
برای نیل به حمل و نقل صحیح و بهینه استفاده نمود. باعث 
تربیت  از حیث  خرسندی است که استان خراسان رضوی 
این متخصصان جزو موفق ترین استان های کشور است. این 
عده باید زیر نظر سازمان های ذیربط به ویژه نظام مهندسی به 
فعالیت بپردازند. سازمان نظام مهندسی باید زمینه استفاده 

از این متخصصان را فراهم کند.
دکتر اسماعیل آیتی

 

معمار با کارمند متفاوت است
خودش  نظریات  هم  که  می داد  اجازه  آدم  به  معماری 
را بسازد و حفظ کند و هم آن را به سنجش و سایش با 
خویشتن  ویژگی های  سپس،  و  ببرد  دیگران  کارهای 
خویش را، به میل شخصی خود، انتخاب و تعریف کند. 
را  آزادگ��ی  و  بودن  آزاد  که  انسانی  به  نمی توانید  شما 
نمی کند  تجربه  خ��ودش  حرکت های  در  و  در اندیشه 
عنوان»معمار« را اطالق کنید، بلکه او تنها یک کارمند 
متخصص است که می تواند کارها را انجام دهد، معمار 
یک  عنوان  به  مدام  را  آزادگی  که  است  آزادمند  فردی 

خصلت در خود پرورش می دهد.
دکتر منصور فالمکی

فهیمه باغستانی | سعیده سمیعی دلویی

وقتی نگاه کودکی نیازمند در نگاه ات گره می خورد، 
یکباره  به  سقفی  ریختن  ف��رو  بیم  از  پیرزنی  دل 
می لرزد، وقتی پدری از فرط مدام نیاز نای ایستادن 
ندارد یا آنوقت که تبسم اهل خانه ای با مرگ تنها 
نان آورش به تلخی می گراید تو می مانی که چگونه 
می توان همه این آالم را قدری تسکین داد.چگونه 
و  رف��اه  تامین  ب��رای  که  سوگندی  م��رور  با  می توان 
امنیت هموطنان ات یاد کرده ای گرمایی دوباره را به 

کانون سرد شده شان ارمغان آوری....   

انجمن  ک��ه  ب���ود  گ��ذش��ت��ه  س���ال  م���اه  خ����رداد  هشتم 
با  همزمان  رض��وی  خراسان  استان  خیر  مهندسین 
مهندسی  نظام  درسازمان  مركزی  دبیرخانه  افتتاح 
در  کرد.  آغاز  را  خود  فعالیت  رسما  رضوی  خراسان 
این انجمن که با همکاری سه سازمان نظام مهندسی 
ساختمان، كشاورزی و معدن و همكاری سازمان بسیج 
مهندسین خراسان رضوی تشكیل شد تاكنون بالغ بر 
هزار عضو از رشته های مختلف مهندسی عمران، برق، 

شهرسازی  و  معدن  ك��ش��اورزی،  مكانیك،  معماری، 
جذب و متقاضی همكاری داشته است.

رئیس انجمن مهندسین خیر در گفت و گو با ما می گوید: 
این انجمن که مبنای فعالیت خود را عمران و آبادانی از 
و  نیازمندان  برای  و مهندسی  ارایه خدمات فنی  طریق 
اماکن مذهبی و عام المنفعه با جلب مشاركت مهندسان و 
خیران استان خراسان رضوی؛ قرار داده است با صرفنظر 
می کند  تالش  انتفاعی  و  سیاسی  اه��داف  گونه  هر  از 

پاسخی به نیازهای افراد آسیب پذیر و نیازمند باشد.
م���ه���ن���دس ح���س���ن پ�����ور ح��س��ی��ن��ی خ���اط���ر ن��ش��ان 
آبادانی و  می کند:دستیابی به خودكفایی، پیشرفت و 
حوزه  سطوح  تمام  در  نظام  كارآمدی  ارتقای  به  كمك 
از  پذیر  آسیب  اقشار  به  كمك  نیز   و  انجمن  فعالیت 
ارزان  یا  رایگان  مهندسی  و  فنی  خدمات  ارایه  طریق 
قیمت در حوزه های فعالیت انجمن و همچنین تالش 
مورد  زیربنایی  امور  برای  الزم  بستر  ایجاد  راستای  در 
خدمات  ارایه  و  نیازمند  روستاییان  و  كشاورزان  نیاز 
انجمن  فعالیتی  تمامی حوزه های  در  مهندسی  و  فنی 
اه��داف  از  بخشی  كشور  در  ث��روت  تولید  منظور  به 

آنکه  اس��ت،ض��م��ن  مجموعه  ای��ن  ش��ده  بینی  پیش 
پیشنهاد  ارای��ه  با  می کوشد  خیر  مهندسین  انجمن 
در  ب��رداری  بهره  منظور  به  اجرایی  دستگاه های  به 
منطبق  كالن  ریزی های  برنامه  و  گزاری ها  سیاست 
بر اهداف انجمن در حوزه فعالیت ها و نیز  هماهنگی 
برای  واقفان  و  و خیرین  بین دستگاه های ذیربط  الزم 
تحقق اهداف انجمن و حمایت از نیازمندان استان به 

اهداف خود نایل آید.
ساختمان  مهندسی  ن��ظ��ام  س��ازم��ان  رئ��ی��س  ن��ای��ب 
از  استفاده  بمنظور  می افزاید:تالش  رضوی  خراسان 
مهندسی  و  فنی  خدمات  ارایه  در  نوین  آوری های  فن 
به محرومان و نیازمندان، تجهیز و تامین منابع بخش 
خصوصی، تعاونی و دولتی در راستای كمك به اقشار 
آسیب پذیر در حوزه های فعالیت و باالخره ایجاد ساز و 
كار الزم به منظور ارایه خدمات مشاوره ای و آموزشی 
فعالیت  حوزه های  در  شرایط  واجد  متقاضیان  برای 
سوی  از  ش��ده  بینی  پیش  اه��داف  از  دیگری  بخش 

انجمن مهندسین خیر است.
تاسیس  بدو  از  مجموعه  می کند:این  خاطرنشان  وی 

تاکنون فعالیت های گسترده ای را بمنظور تحقق آنچه 
پیشتر به آن اشاره شد انجام و یا در دستور کار خود قرار 
داده است که از آن جمله می توان به 42 مسجد ومركز 
برای  ونظارت  فرهنگی-اسالمی،  طراحی،محاسبات 
ساخت 53 واحد مسكونی برای محرومان و نیازمندان، 
بی  ایتام  نگهداری  مركز   12 قرآنی،  آم��وزش  مركز   8

سرپرست و 4 مركز بهداشتی و  درمانی اشاره کرد.
با  می دهد:خوشبختانه  ادام��ه  حسینی  پور  مهندس 
اعم  تمامی دستگاهها  در  مسووالن  هدایت  و  حمایت 
از استانداری، شهرداری، راه و شهرسازی، نظام های 
ارایه  خیریه   ام��ور  و  اوق��اف  ام��داد،  مهندسی،کمیته 
ساختمانهای  بخش  دو  در  مهندسی  و  فنی  خدمات 
عمومی عام المنفعه شامل مسجد، حسینیه، دارالشفاء، 
پوشش  تحت  محرومان  سایر  و  دارالیتام  دارالقرآن، 
بهزیستی و کمیته امداد و موسسات خیریه و همچنین 
و  جانبازان  و  شهدا  معزز  خانواده های  و  ایثارگران 
آزادگان پس از تهیه و تدوین و بررسی های کارشناسی 
در کمیته کارشناسی و نهایتًا در جلسه 4 نفره استان 
رئیس  شهردار،  استاندار،  عمرانی  معاون  از  متشکل 

نظام مهندسی و مدیر کل راه و شهرسازی به تصویب 
الزم  که  شد  ابالغ  آن  شدن  اجرایی  بمنظور  و  رسید 
است از همه عزیزانی که در این زمینه یاری رسانده اند 

تشکر و قدردانی شود.
در  فعال  حضوری  می کند:انجمن  نشان  خاطر  وی 
اول  ف��از  در  که  داشته،  س��از  مسجد  خیرین  جلسات 
مشارکت  ب��ا  مسجد   110 ح��دود  اح���داث  ه��دف  ب��ا 
شهرسازی،  و  راه  اوقاف،  مهندسی،  نظام  شهرداری، 
جمله  از  دس��ت ان��درک��اران  سایر  و  مهندسین  بسیج 
ب��رگ��زاری  و  ق��رائ��ت��ی  المسلمین  و  االس���الم  حجت 
جلسه ای به منظور جمع آوری کمک های مهندسان در 
مسجد قباتشکیل می شود در زمینه طراحی، محاسبه 

و نظارت بر آن ها شرکت فعال داشته است.
ضمنًا انجمن بطور مستمر در جلسات ستاد بازسازی 
از  یکی  عنوان  به  آن  فنی  کمیته  نیز  و  عالیات  عتبات 
بازوهای موثر در زمینه اعزام نیروهای فنی و مهندسی 
کار  و  همفکری  و  مربوط  پروژه های  بر  نظارت  ب��رای 
کارشناسی در ارایه و باز بینی طرح های مرتبط نقش 

فعال داشته است.

گنجینه های گرانسنگ مهندسی
نگاهی گذرا به سازمان نظام مهندسی معدن استان 

خراسان رضوی 

مهندس عباس نیا

مهندسی  نظام  س��ازم��ان 
م��ع��دن اس��ت��ان خ��راس��ان 
سال  دوم  نیمه  در  رضوی 
1382 تشكیل شد. حفظ 
و افزایش بهره وری منابع 
سرمایه های  ک��ه  معدنی 
ملی تجدید ناپذیر هستند، 
به  م��رب��وط  ام���ور  تنسیق 
مشاغل  و حرفه های فنی  
و مهندسی در فعالیت های  
زمینه های  تامین  معدنی، 
خدمات  کیفیت  بردن  باال  و  کشور  در  معدن  مهندسی  اعتالی  و  رشد 
مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات از جمله اهداف و وظایف این 

سازمان است.
با  رضوی  خراسان  استان  معدن  مهندسی  نظام  سازمان  این  بر  عالوه 
به  مقررات  معدن،وضع  بخش  در  حرفه ها  صاحبان  فنی  دانش  ارتقای 
مناسب،  دهی  بهره  بهداشت،  ایمنی،  اصول  رعایت  از  اطمینان  منظور 
فراهم  و  آن  اج��رای  بر  نظارت  و  اقتصادی  صرفه  زیست،  محیط  حفظ 
تشکل های  و  معادن  و  صنایع  وزارت  میان  همکاری  زمینه  ساختن 
مهندسی، حرفه ای و صنعتی در بخش معدن می کوشد به ارتقای سطح 

کمی و کیفی این حوزه نایل آید.
تهیه  در  مهندسی معدن  صاحبان حرفه های  زمینه های مشارکت  ایجاد 
روابط  تحکیم  و  ایجاد  نیز  و  کشور  عمرانی  و  توسعه  طرح های  اجرای  و 
حرفه ای در سطح ملی و بین المللی و معرفی نمایندگان برای شرکت 
در مجامع علمی و فنی از دیگر اهداف و وظایف سازمان نظام مهندسی 

معدن ذکر شده است.
جزو  متالورژی  و  ب��رداری  نقشه  شناسی،  زمین  معدن،  رشته  چهار 
عنوان  اینکه  ضمن  می گردد  محسوب  سازمان  این  اصلی  رشته های 
کمیسیونی  توسط  معدن،  مهندسی  با  مرتبط  تحصیلی  رشته های 
متشکل از نمایندگان وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر علوم، تحقیقات 

و فن آوری و رئیس سازمان تعیین می شود.
پایه  با   – برق  مهندسی  رشته های  در  تمامی متخصصان  این  بر  عالوه 
پایه كارشناسی، مهندسی كامپیوتر  با  كارشناسی، مهندسی مكانیك- 
با پایه كارشناسی، مهندسی صنایع – گرایش ایمنی صنعتی، مهندسی 
شیمی – گرایش های صنایع شیمی معدنی، مهندسی مواد- گرایش های 
مواد-  انتخاب  و  شناسائی  گری-  ریخته  فلزات-  استخراج  سرامیك- 
كه  ارشد  كارشناسی  ژئوفیزیك-  و  زیست  محیط  صنعتی،  متالورژی 
دارن��د  معدنی  واح��ده��ای  در  مستمر  فعالیت  سابقه  س��ال  یك  ح��دود 

می توانند نسبت به عضویت در این سازمان اقدام کنند.

اندیشه هایی برای رویش بیشتر
نگاهی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

حضور  با   1379 س��ال  از  مهندسین  بسیج  سازمان 
دفاع  در  فعال  رزمنده  و  ایثارگر  مهندسان  از  تعدادی 
تا  خراسان  استان  در  سازمان  این  شد  تشكیل  مقدس 
تبدیل   1392 سال  در  و  دارد  عضو  نفر  هزار   9 كنون 
عمران  مهندسین  بسیج  تخصصی:1-  سازمان  سه  به 
بسیج   -3 كشاورزی  مهندسین  بسیج   -2 معماری  و 
راستای  در  اس��ت.  ش��ده  تفكیك  صنعتی  مهندسین 
این  اق��ت��ص��ادی  حماسه  تحقق  و  مقاومتی  اقتصاد 
سازمان ها به صورت تخصصی برنامه های مفصلی را در 

سال جاری شروع کرده اند.

بسیج مهندسین عمران و معماری
در بسیج مهندسین عمران و معماری با همكاری بسیج 
سازندگی مشاركت در پرو  ژه محرومیت زدایی و خدمت 
رسانی به اقشار آسیب پذیر در مناطق محروم، ساخت 
بناهایی با فناوری ایرانی و بدون نیاز به خارج كشور و 
اقتصاد  اساس  بر  عمرانی  تمامی فعالیت های  اجرای 

مقاومتی و بدون نیاز خارج كشور و مقابله با تحریم ها.
کشور  اسالمی و  شهر  ساخت  اسالمی و  معماری  احیاء 
نقش  اسالمی و  انقالب  دل��دادگ��ان  حضور  اسالمی با 
آفرینی فرزندان انقالبی ایران در معرفی معماری ایران 
اسالمی با نگاه پدافند غیر عامل در ساخت و سازهای روز.

ب��رن��ام��ه ه��ای  در  آن ه����ا  م��رم��ت  و  م��س��اج��د  س��اخ��ت 
عمومی همكاران با مهندسان خیر.

بسیج مهندسین كشاورزی
طرح همگام با كشاورز و حضور مهندسان كشاورزی در 

كنار كشاورزان در راستای ارتقای بهره وری محصوالت 
بومی و  مرغ  عسل،  زنبور  شیالت،  دام��داری،  كشاورزی 
بسیج  محورهای  مهمترین  از  اراض��ی  و  مراتع  احیای 

مهندسین كشاورزی است. 
محصوالت  تولید  راس��ت��ای  در  اش��ت��غ��ال  وام  اع��ط��ای 
استرات ژی، پرورش ماهی، مرغ، گوشت، تخم مرغ، قارچ، 
مهمترین  دامی از  نهاده های  و  روغنی  دانه های  زعفران، 
عرصه های فعالیت این سازمان تازه تاسیس خواهد بود.
تشكیل تعاونی های تولیدی معین دانش بنیان و مشاوره 
كشاورزی به منظور احیای مراتع، سم پاشی، تولید نهال 
و هرس آن ها و مبارزه با خشكسالی با همكاری سازمان 
دیگر  از  ك��ش��اورزی  مهندسی  نظام  و  ك��ش��اورزی  جهاد 

برنامه های محوری آن می باشد.

بسیج مهندسین صنعتی
فنی،  مشكالت  به  كمك  صنعتی  مهندسین  بسیج  در 
تخصصی  دان��ش  از  اس��ت��ف��اده  ك��الن،  و  خ��رد  صنایع 
با  مبارزه  در  دانشگاهی  نخبگان  و  دانشگاه  استادان 
مركز  راه ان��دازی  اقتصادی،  حماسه  خلق  و  تحریم ها 
حمایت و هدایت طرح های تحقیقاتی انرژی و پیگیری 
مركز  راه ان����دازی  صنعت،  مهندسی  نظام  تاسیس 
پیگیری   ،IT تحقیقاتی  طرح های  هدایت  و  حمایت 
تشكیل نظام مهندسی IT، تشكیل كلینیك های صنعت 
با  كارخانجات  و  صنایع  فعاالن  و  استادان  حضور  با 
اقتصاد  احیای  و  خصوصی  و  دولتی  سازمانهای  كمك 

مقاومتی مطمح نظر قرار گرفته است.

برنامه ریزی هیئت فرهنگی مذهبی مهندسین 
بسیجی  مهندسان  حضور  به  می توان  راستا  همین  در 
ملی  مناسبت های  در  انقالب  مختلف  عرصه های  در 
 22 راهپیمایی  انتخابات،  برپایی  همچون  مذهبی  و 
معظم  مقام  با  بیعت  اعالم  و  دی   9 قدس،  روز  بهمن، 
حماسه  خلق  و  مقاومتی  اقتصاد  احیای  در  رهبری 
اقتصادی با توكل و همت همه مهندسان غیور و انقالبی 

اشاره کرد. 
مهندسی  اخالق  و  ای  حرفه  اخالق  احیای  آنکه  ضمن 
مهندسی  كارهای  اجرای  سالمت  راستای  در  تالش  و 
انحرافات  و  تخلفات  با  برخورد  و  مردم  مشكالت  حل  و 
در اجرای مهندسی كردن كارها تربیت نیروهای طراز 
و  مهندسی  مدیریت های  گرفتن  بدست  در  انقالب 
مشاوره به مدیران عرصه های مهندسی در اجرای كامل 

امور مردم از مهمترین اهداف این سازمان ها می باشد.

سوگندی که برای آن ها خورده ایم
نگاهی گذرا به فعالیت های انجمن مهندسین خیر

مهندسی از منظر پیشکسوتان و بزرگان مهندسی

مهندس علی اصغر علی زاده

منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  تاسیس  قانون 
ش��ورای  مجلس  تصویب  ب��ه  ت��ی��رم��اه1380  در  طبیعی 
اسالمی و تایید شورای نگهبان رسید و این سازمان یکسال 
از آن در مرداد  ماه 1381 فعالیت رسمی خود را در  پس 

سراسر کشور آغاز کرد.  
است  سازمانی  طبیعی  منابع  و  مهندسی  نظام  سازمان 
غیردولتی با استقالل مالی و شخصیت حقوقی مستقل که 
به منظور  رسیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در قانون 

تشکیل شده است. 
شده  بینی  پیش  سازمان  این  ب��رای  که  اهدافی  جمله  از 
و   ک��ش��اورزی  مهندسان  ده��ی  سازمان  به  می توان  اس��ت 
ای  حرفه  و  فنی  فعالیت های  بر  نظارت  طبیعی،  منابع 
گسترش  و  دانش  سطح  ارتقای  به  سازمان،کمک  اعضای 
محصوالت  کیفی  ک��م��ی و  ن��وی��ن،اف��زای��ش  ف��ن��اوری ه��ای 
محصوالت  کیفی  کمی و  اشتغال   ساماندهی  کشاورزی، 
همچون  دیگری  موارد  آنکه  ضمن  کرد.  اشاره  کشاورزی 
ب��ر ح��س��ن اج����رای ق��وان��ی��ن و م���ق���ررات بخش  ن��ظ��ارت 
و  ای  حرفه  مهندسی  تشکل های  از  کشاوزی،حمایت 
صنفی و تولیدی این بخش،اعطای شماره نظام مهندسی 
اجرای  و  تدوین  باالخره  و  سازمان  اعضای  بندی   رتبه  و 
جزو  نیز  اعضا  مستمر  نوآموزی  و  ب��ازآم��وزی  برنامه های 

اهداف تعریف شده برای این مجموعه است.
از جمله فعالیت های این سازمان می توان به اجرای طرح 
و  ک��ش��اورزی  جهاد  همکاری  با  باغات  و  مزرعه  ناظرین 
مهندسی  فنی  شرکت های  شبکه  ترین  وسیع  همچنین 

کشاورزی در  دهستان ها  با  استقرار 240 شرکت  با حدود 
1500 عضو ، تشکیل انجمن صنفی شرکت های مربوطه  

در سال 1386 اشاره کرد.
بخش  اجرایی   ب��ازوی  بزرگترین  عنوان  به  سازمان  این 
بهره  افزایش  قانون   2 ماده  تحقق  راستای  در  کشاورزی 
وری اقدام به صدور مجوز برای کلینیک های گیاه پزشکی 
شناسی  خ��اک  آزمایشگاه های   مصنوعی  تلقیح  مراکز 
کشاورزی  مهندسی  فنی  و  ای  م��ش��اوره  شرکت های   و 

می نماید.
ازجمله وظایف این سازمان  رتبه بندی و تعیین صالحیت 
که  می باشد  حقوقی   و  حقیقی  اعضای  تخصصی  فنی 
حقوقی  شرکت   700 به  نزدیک  تاکنون  آمار  آخرین  طبق 
سازمان   بندی  رتبه  ازکمیته های  حقیقی  فرد   3000 و 

تعیین صالحیت فنی تخصصی شده اند.
از  مختلف  پروانه های  صدور  حاضر  حال  در  این  بر  عالوه 
دام  طیور  ب��رداری  بهره  و  تاسیس  اصولی،  موافقت  قبیل 
قارچ  پ��رورش  و  گلخانه  همچنین  و  سبک  دام  و  سنگین 
آنکه  می پذیرد.ضمن  انجام  س��ازم��ان  ای��ن  در  شیالت  و 
مجوزهای کلینیک های گیاه پزشکی، فروشگاه های سموم 
این  نیزدر  کشاورزی  کوچک  صنایع  بخش  مجوزهای  و 

سازمان صادر می شود.
در موضوع واگذاری امور در دهستان ها  شرکت های فنی 
مهندسی کشاورزی هم اکنون 63 شرکت در مراکز جهاد 

کشاورزی امور مربوطه را  انجام می دهند.
دستور  و  قوانین  تدوین   در  سازمان  ای��ن  ای��ن،  بر  ع��الوه 
العمل ها در استان همیشه پیشرو بوده است.یکی دیگر از 
وظایف این سازمان تالش در راستای ساماندهی اشتغال 
شغل  ایجاد  با  ای��ن  البته  که  می باشد  آموختگان  دان��ش 

تفاوت دارد. 
با این حال و با وجود همه مشکالت این سازمان با همکاری 
و  جانبه  دو  نامه های  تفاهم  انعقاد  با  دستگاه ها  سایر 
ناظرکارورزی،  مهندس  نظیر  طرح هایی  اجرای  همچنین 
مراکز  ناظر  باغات،مهندس  ناظر  بیمه،مهندس  کارگزاری 
ای  گلخانه  سایت های  ناظر  مهندس  طیور،  و  دام  پرورش 
آموختگان  دانش  اشتغال  برای  سازی  بستر  به  و...اق��دام 

بخش کشاورزی نموده است.
و  حقیقی  اعضای  توجه  قابل  تعداد  به  باتوجه  سازمان  این 
حقوقی خود می تواند به عنوان یك بستر مناسب اجرایی و 
فنی نقش بسیارارزنده و مفیدی را برای بخش كشاورزی و 

سیاست های اقتصاد مقاومتی ایجاد نماید.

نگاهی به سازمان بسیج مهندسین

گفت وگو
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دل نوشته

نکته

برای شهدای جاودان نظام مهندسی 
ساختمان خراسان رضوی

ما مانده ایم و وعده هایی 
که داده ایم

محمد تقی خسروی

هر بار که رایحه شهادت در کوچه پس کوچه های  شهر 
می پیچد دلم عین همان روزها گره می خورد به آخرین 
نگاهت روی تابوتی که با پرچم سه رنگ زینت اش داده 
فرشتگان  هلهله  از  بود  غلغله  آسمان  که  بودند.آنروز 
و  س��وت  و  سکوت.خاموش  فریاد  از  پر  و  آرام  زمین  و 
شهادت  اما  زیباست،  زندگی  می گفتی  که  کور.آنروز 
پرنده   اما  زیباست،  تن  سالمت  می گفتی  زیباتر.  آن  از 
عشق،تن را چون قفسی می بیند که در باغ نهاده باشند. 
که  آنجا  تا  اما  دلرباست  مهندس  نشان  و  نام  می گفتی 
نه  مگر  می گفتی  نبرد.  شهرت  اسیری  به  را  ات  ایمان 
کربالی  مقتل  در  تا  آفریده اند  باریک  را  گردن ها  آنکه 
آدم،  پسر  از  آنکه  نه  مگر  و  شوند؟  بریده  آسان تر  عشق 
عهدی ازلی ستانده اند که حسین )ع( را از سر خویش 
راه  تن  خانه  آنکه  نه  مگر  و  باشد؟  داشته  دوست  بیشتر 

فرسودگی می پیماید تا خانه روح آباد شود؟ 
پس اگر مقصد را نه اینجا، در زیر این سقف های دلتنگ 
بن   کوچه هایی  به  که  کوچک  پنجره های  این  پس  در  و 
بست باز می شوند یا حتی در کالس های درس نمی توان 
جست، بهتر آنکه پرنده  روح، دل در قفس نبندد،پس اگر 
مقصد پرواز است، قفس ویران بهتر، پرستویی که مقصد 

را در کوچ می بیند، از ویرانی النه اش نمی  هراسد.
به  را  قدم  و  داد  امانت  دیگری  به  را  قلم  آنکه  بهتر  آری 
تمنای رفتن خواند که شهادت نهیب است به زمین، به 
دلدادگانش، به گوش هایی که دیری است نمی شنوند 
زمزمه  شهادت  ندارند.که  دی��دن  میل  که  چشمانی  و 
که  ای  تمامی ندارد.زمزمه  که  است  مردانی  عاشقانه 
گاه از دو كوهه گاه، از سه راهی شهادت،گاه از غروب 
دلگیر شلمچه، گاه از رمل های فكه  و كانال كمیل،گاه 
از فتح المبین،از اروند خروشان،از برج دیده بانی و گاه 

از دهالویه می توان آن را شنید.
می شود  را  تو  جاودانگی  زمزمه  شهیدم  مهندس  آری 
از  آنرا  شنید.می شود  ات  دلدادگی  متین  سازه  اوج  از 
امتداد خطهای صاف ایثار روی نقشه راه والیتت خواند 

و مردانگی ات را هم اندازه گرفت.
گذارده  دوشمان  بر  که  رسالتی  و  ایم  مانده  ما  اینک  و 
برای  نشانی  است  قرار  که  ای  حرفه  و  ایم  مانده  ای.ما 
به" که  وعده هایی  و  ایم  مانده  ما  باشد،  مان  خدمت 
اتحادی"،"ارشادی"،"استیری"،"بیاتی"،"پارسی"،

"پورمیر"،"رستمیان"،"ساده"،"شوریده"،"عامری"، 
نظام  شهید  تمامی 110  وخالصه   "فیضی"،"گندمی" 

مهندسی ساختمان خراسان رضوی داده ام.
یاد و نامتان گرامی و همواره جاوید

ایمان  ستیغ  تا  نردبانی  مناره ها  تارک  از  می شود 
برافراشت.می شود از فرش خدمت تا عرش معرفت 
حضور  عطر  ساخت.می شود  خدا  به  دهلیزهایی 
نشست.می شود  ن��ظ��اره  ب��ه  رواق ه���ا  شکوه  در  را 
سجاده های خضوع را رو به ایوان خدمت پهن کرد.
دید. را  مالیک  تسبیح  گلدسته ها  بام  از  می شود 

طال،  گنبد  بر  خ��ورده  گره  خشت های  از  می شود 
کاظمین  و  نمود  استشمام  را  امامت  آفتاب  شمیم 
ای  جلوه  اس��ت،  شدن  الهی  تجلی  ب��رای  ای  بهانه 

برای تفسیر خواستن و غور در بحر ارادت.....
نه  گذشته  قرن  یک  طی  در  ع��راق  عالیات  عتبات 
دلیل  به  بلکه  نیافتند  توسعه  زم��ان  مطابق  تنها 
سقوط  بودند.با  تخریب  حال  در  سوء  سیاست های 
و امکان حضور عاشقان و  بر عراق  رژیم بعث حاکم 
مشتاقان زیارت اهل بیت ) ع (، به همت جمعی از 
دوستداران این خاندان و نیز متخصصان، معتمدان 
معظم  مقام  رهنمودهای  از  استفاده  با  خیران،  و 
پشتیبانی  و  عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد  رهبری، 
عراق در سال 1382 تشکیل شد.در این مجموعه 
حضور  اس��ت  ستودنی  و  برانگیز  تحسین  آن��چ��ه 

وصف  تالش  و  رض��وی  خراسان  متعهد  مهندسان 
ناپذیر آن ها در ارایه جلوه های بدیع مهندسی ایرانی 

و اسالمی در بازسازی حرمین کاظمین است.
خراسان  عالیات  عتبات  ب��ازس��ازی  ستاد  رئیس 
رضوی با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در این 
با  بر اساس قرارداد امضاء شده  خصوص می گوید: 
تولیت حرمین شریفین کاظمین گنبد حرم ملکوتی 
امام کاظم )ع( در مدت یک سال با 11000 خشت 

طال ساخته شد.
جعفر دهنوی می افزاید: در این قرارداد تامین بیش 
امام  حرم  گنبد  نیاز  مورد  طالی  کیلوگرم   110 از 
 750 و  میلیارد  دو  و  حرم  این  تولیت  به  )ع(  کاظم 
بازسازی  ستاد  به  آن  ساخت  هزینه  تومان  میلیون 

عتبات عالیات خراسان رضوی واگذار شد.
عضو ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی 
هزینه هر خشت طالی گنبد حرم امام کاظم )ع( را 
عالوه  می افزاید:  و  کرده  عنوان  تومان  هزار   250
حرم های  محدوده  در  سقاخانه   20 تهیه  ای��ن  بر 
حضرت  ح��رم  پوستر های  تهیه  نجف،  و  کاظمین 
ب��ازس��ازی  ستاد  اق��دام��ات  جمله  از  نیز  )ع(  علی 
کمک های  محل  از  رضوی  خراسان  عالیات  عتبات 

مردمی است.
وی همچنین می افزاید ساخت 8 در مطالی حرمین 
استان  ستاد  عهده  بر  نیز  )ع(  کاظمین  شریفین 

خراسان رضوی است. 
جعفر دهنوی به پروژه مطال نمودن حرمین شریفین 
پ��روژه  ای��ن  م��ی اف��زای��د:  و  می کند  اش��اره  کاظمین 
القبله  باب  المراد،  باب  ایوان های  طالکاری  شامل 
و باب القریش و همچنین چهار گلدسته حرم مطهر 
هموطنان  مالی  حمایت  با   ) ع   ( جوادین  امامین 
شده  انجام  کاظمین  در  رض��وی  خراسان  استان 

است.
 1392 سال  ماه  مرداد  از  پروژه  این  می گوید:  وی 

آغاز شده که طبق ارزیابی ها جمعا 16 هزار خشت 
موردنیاز  گلدسته ها  و  ایوان ها  این  طالکاری  برای 
است، از این تعداد هشت هزار خشت در ایوان باب 
باب  ایوان  دو  از  یک  هر  در  و  می شود  نصب  القبله 
بکار  خشت  ه��زار  چهار  نیز  المراد  باب  و  القریش 

می رود.
حاضر  ح��ال  در  م��ی ش��ود:  ی���ادآور  ده��ن��وی  جعفر 
 2658 و  ش��ده  آغ��از  المراد  ب��اب  ای��وان  طالکاری 
حدود  یعنی  ع��دد  ت��ول��ی��د و1743  آن  خشت  ع��دد 
تولید  کار  همچنین  است.  شده  آبکاری  درصد   43
خشت های ساقه گلدسته ها به اتمام رسیده و بخش 
مقرنس و آب چکان آن در دست ساخت می باشد و 
مدت زمان پیش بینی شده برای این پروژه 36 ماه 
است.وی اضافه می کند: کتیبه گریو گنبد سامرا که 
شامل سوره فتح و اسماء مطهر ائمه معصوم علیهم 

ادامه  درص��دی   70 پیشرفت  با  می باشد،  السالم 
دارد.

به  طال  خشت  هزار   16 تأمین  می دهد:  ادامه  وی 
باب  القبله،  ب��اب  ای��وان ه��ای  نمودن  مطال  منظور 
توسط  کاظمین  مطهر  حرم  القریش  باب  و  المراد 
استان خراسان رضوی به ارزش تقریبی 4میلیارد و 
600 میلیون تومان تعهد شده و طی تفاهمنامه ای 
سهمیه شهرستان های خراسان رضوی نیز مشخص 

و اعالم شده است. 
کمک  تومان  میلیون   100 و  میلیارد  از یک  بیش 
ماهه   6 در  مسکوکات  و  طال  گرم   1500 و  نقدی 
نخست سال 92 ازسوی ارادتمندان به ائمه اطهار 
برای بازسازی عتبات عالیات اهدا شده است ضمن 
آنکه اعزام 85 نیروی متخصص در قالب سنگ کار، 
دستگاه  یک  ارس��ال  و  خرید  و  تاسیسات  و  گچکار 

نانوایی سیار از سوی ستاد بازسازی عتبات عالیات 
در  ستاد  این  رضوی ازدیگرفعالیت های  خراسان 

سال جاری است.
مشارکت  راستای  در  اجرایی  دستگاه های  حمایت 
حداکثری مردم و مسووالن در پروژه ساخت صحن 
مهم  از  طال  هزارخشت   16 وتامین  )ع(  رضا  امام 

ترین مصوبات مورد تاکید این شورا بوده است. 
مردم  عاشقانه  و  خالصانه  ارادت  نکنیم  فراموش 
الحجج  ثامن  عنایات  تحت  خراسان  م��دار  والی��ت 
برای  ضمانت  ترین  مهم  )ع(  الرضا  موسی  بن  علی 
با  و  است  کاظمین  در  )ع(  رضا  امام  صحن  احداث 
ماندگار  و  بدیع  نقشی  )ع(  رضا  امام  صحن  احداث 
از عشق و ارادت خراسانی ها به ساحت مقدس اهل 
بیت )ع( در صحیفه عشق و مودت ائمه اطهار ثبت 

خواهد شد. 

خشت های زرین معرفت
تقدیم به پیشگاه امامت

نگاهی گذرا به فعالیت های ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی

سید جواد حسینی مهر

فرهنگ برای عده ای مثل تعارف ته مانده شام فریز 
شده دیشب نزد میهمان سرزده ای است که بی هوا 
خراب می شود روی سر آدم و باالجبار باید یکجوری 
قوت  دیگر،  ای  عده  برای  آورد.  هم  را  اش  ته  و  سر 
الیموت است ؛ خوب و بدش چندان توفیری ندارد. 
و  بساب  و  بشوی  شبیه  چیزی  دیگر،  جماعتی  برای 
کمر  مقطعی،  اتفاقی  ؛  است  عید  شب  شویی  فنگ 

شکن، الزام آور و البته هزینه بر.
اما درد بزرگ فرهنگ با همه یال وکوپال و سیمای 
پالوده و پاکش بی دردی جماعت دیگری است كه 
و  و ه��زار س��ودا  و دو ه��وا، یك سر دارن��د  بام اند  یك 
آخرش هم هیچ.باری به هر جهت اند، گاهی موافق 
معلوم  هم  خ��ودش��ان  با  مخالف.تكلیفشان  گ��اه  و 

نیست چه رسد به خلق خدا.
و اما بعد....

رئیس  ؛  بنیانیان  حسن  دکتر  آق��ای  پیش  چندی  
کمیسیون فرهنگی – اجتماعی شورای عالی انقالب 
محلی  نشریات  از  یکی  ب��ا   گو  و  گفت  در  فرهنگی 

اعماق  در  ریشه  که  بودند  کرده  اشاره  موضوعی  به 
فرهنگی ما دارد ولی تا كنون اجرایی نشده است. 

پرسش اساسی در این بود که چرا ما در جایی، مکانی 
جایی  در  اما  برخورداریم  باالیی  فرهنگ  از  زمانی  و 

دیگر،مکانی دیگر و زمانی دیگر از فرهنگی دیگر؟
چرا پیوست فرهنگی در جای جای زندگی ما جاری 

و ساری نیست؟
چرا در مسجد متقی، پرهیزگار، خداترس می شویم و 

در بازار کم فروش و محتکر و گرانفروش 
خود  وسینه  برسر  سوگواری  و  تعزیه  مراسم  در  چرا 

می کوبیم و در محل کار خود بر سر دیگران
چرا در اداره دارایی با دروغ و تزویر سعی در پرداخت 
مالیات کمتری داریم و در فروشگاه سعی در دریافت 

مبالغ بیشتری از مشتری 
در  و  داریم  دیگران  به  تعارف  همه  این  پیاده  در  چرا 
سواره حقوق آن ها را زیر پا می گزاریم و گوی سبقت 

از یكدیگر می رباییم.
ولی  می داریم  نگه   تمیز  اینقدر  را  خانه هایمان  چرا 

برای پاكیزگی شهرمان تالش نمی كنیم.
..... و هزاران چرای دیگر...

اثرات این نبود پیوستگی فرهنگی چیست؟
زم��ان��ی ک��ه ب���رای شنیدن ح��رف ح��ق و ان��درزه��ای 
ورودی  جلو  را  اتومبیلمان  ثواب،  کسب  و  روحانیون 
منزل پارک می کنیم و مالک ساختمان برای انتقال 
ما  و  می شود  مشکل  دچار  بیمارستان  به  خود  بیمار 
راه را براو بسته ایم  او با خود چه فکری می کند چه 
آیا  دارد؟   ما  دین  از  و  ما   عملکرد  مورد  در  قضاوتی 
اهالی  که  زمانی  تر؟  دین  بی  یا  می شود  تر  دیندار 
محل را ب��ه م��راس��م روض��ه خ��وان��ی دع��وت ك��رده و 
سوی  از  ولی  می کنیم  نصیحت  و  می دهیم  اطعام  
دیگر کارگران خود را در کارخانه فراموش می کنیم  
ک��ارگ��ران  آی��ا  نمی کنیم  پ��رداخ��ت  را  وحقوقشان 

دیندارتر می شوند یا بی دین تر؟

وظیفه  باشیم  دارایی  کل  مدیر  اگر  می کنیم  گمان 
مودی  از  را  بیشتری  پ��ول  که  اس��ت  ای��ن  تنها  م��ان 
یا  تبلیغات  س��ازم��ان  تحویل  بعد  و  کنیم  دری��اف��ت 
کنند  ارشاد  را  مردم  آن ها  تا  دهیم  ارشاد  کل  اداره 

ودیندار.
شهرسازی  و  مسکن  ک��ل  مدیر  سمت  در  اگ��ر  ی��ا 
باید  می کنیم  تصور  هستیم  وظیفه  انجام  مشغول 
شهر و مسکنی بسازیم که مردم در آن سکنی گزینند 
و بس. اگر شهرکی می سازیم کافی است مسجدی 
نماز  آنجا  در  مردم  تا  باشد  داشته  وجود  آن  در  هم 
بخوانند و موعظه گوش دهند یا اگر پزشک هستیم 
گمان می کنیم تنها بیماری که به ما مراجعه می کند 
دارویش را بدهیم و او را مداوا کنیم و هزاران مساله 

دیگر 
آیا اینگونه است؟ پس پیوست فرهنگی چیست؟

پیوست فرهنگی یعنی تمامی ما در همه جا مسوول 
خود  وک��ردار  رفتار  تاثیرات  مراقب  و  بوده  دیندار  و 
تاثیر  چه  مان  کردار  و  رفتار  ببینیم  باشیم  جامعه  در 
فرهنگ  آیا  می گذارد؟  جای  بر  جامعه  در  فرهنگی 

سازی می کنیم یا تخریب؟
کلکم  و  راع  "کلکم  مسوولیم:  جامعه  مقابل  در  ما 

مسئول عن رعیته "
ایجاد  م��وج  برکه  در  کوچک  سنگی  که  همانگونه 
می کند و اثر آن به دوردست می رسد اعمال و کردار 

ما نیزدر دیگران و جامعه تاثیر می گذارد. 
باید باور کنیم اگر پرنده ای کوچک در شمال آفریقا 
بال می زند در سونامی اندونزی تاثیر می گذارد اگر 
رفتاری پسندیده در جامعه، محل کار و زندگیمان، 
در شهر و در کشورمان داریم آن رفتار در جهان تاثیر 
بروز  ما  از  ناپسندی  عمل  اگر  برعکس  و  می گذارد 
شک  بدون  را  خودش  منفی  اثر  جامعه  در  می کند 
خواهد داشت ) تاثیرات منفی سه هزار میلیاردی ( 

چه باید کرد؟

آقای دکتر بنیانیان می گوید: حلقه ایی وجود دارد 
نخستین  ؛  دارند  کاستی هایی  آن  اعضای  همه  که 
نشده اند  گر  مطالبه  ما  مدیران  که  است  آن  حلقه 
پیوستی  کارهایشان  برای  نکرده اند  اراده  یعنی  ؛ 
همچون  نهادهایی  یعنی  آورن��د  بوجود  فرهنگی 
و  پژوهشی  مراکز   – علمیه  ح��وزه   – عالی  آم��وزش 
علمی و... که باید پاسخگوی این نیاز باشد احساس 
مسوولیت نکرده اند ؛ نهاد های مطالبه گر نیز مانند 
دستگاههای  مدیران  اس��الم��ی از  ش��ورای  مجلس 
اجرایی نپرسیده اند که پیوست فرهنگی در کجای 
شهر  ک��ش��اورزی،در  اقتصاد،  در  شما  ط��رح ه��ای 

سازی، بهداشت و درمان و... دیده شده است.

اساسا" پیوست فرهنگی قبل از اینکه متکی به قانون 
نه  اسالمی است  و  دینی  ارزش ه��ای  بر  متکی  باشد 
تنها مدیران اجرایی باید انگیزه های اجرایی خود را 
بر مدار انگیزه های اعتقادی واسالمی و ملی وایجاد 
ما مسوولیم  بلکه همه  اخالق ومسوولیت قراردهند 

که این چنین باشیم.
استادان   – روحانیون  ب��ردوش  مسوولیت  ای��ن  ب��ار 
دانشگاه – متدینین با تجربه – شورای عالی انقالب 
فرهنگی و مدیران اجرایی این کشور بیشتر سنگینی 

می کند.
در این باره باید بیشتر با هم صحبت کنیم.

*  روزنامه خراسان مورخ 92/10/24                                      

چرا پیوست فرهنگی نداریم؟!

گمنام  شهدای  مزار  روبی  غبار  با  خراسانی،  مهندسان 
مهندسی  روز  استقبال  ب��ه  مقدس  دف��اع  س��ال  هشت 

رفتند.
بزرگداشت روز مهندسی  به گزارش روابط عمومی ستاد 
با  ه��م��زم��ان  رض����وی،  خ���راس���ان  مهندسین  بسیج  و 
فعال  از  مهندسان  جمعی  مهندسی،  هفته  بزرگداشت 
در عرصه های مختلف و مسوولین استانی و روسا و هیأت 
مشهد  النور  جبل  در  حضور  با  مهندسی   نظامات  مدیره 

مزار شهدای گمنام را غبارروبی کردند.
ذکر  و  وحی  کالم  تالوت  از  پس  آیین  این  در  مهندسان 
گل  شاخه های  اه��دای  و  فاتحه  قرائت  ضمن  توسل، 
را  مقدس  دف��اع  دوران  شهید  مهندسان  خاطره  و  ی��اد 
شهیدان  و  راح��ل)ره(  امام  آرمان های  با  و  گرامی داشته 

تجدید میثاق کردند.

مسوول سازمان بسیج مهندسین خراسان رضوی در این 
مراسم گفت: پاسداشت جایگاه واالی شهدا در اصل نوعی 
حرمت گذاشتن به اصول پایه ای اخالق اسالمی است زیرا 
این بزرگواران برای حفظ حریت، ناموس و شرف یکایک 

مردم ایران اسالمی جان خود را فدا کردند.
و  واال  جایگاه  این  حفظ  ب��رای  اف��زود:  روحانی  مهندس 
تا  است  الزم  جامعه  در  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج 
نهادهای غیردولتی نیز  این موضوع را در دستور کار خود 
شده  اجرایی  راستا  همین  در  نیز  برنامه  این  و  قراردهند 

است.
بسیج  سازمان  همت  به  مراسم  ای��ن  اس��ت  ذک��ر  به  الزم 
ساختمان،  مهندسی  نظام  سازمان های  و  مهندسین 
خراسان  استان  تمامی شهرهای  در  کشاورزی  و  معدن 

رضوی برگزار شد.

مهندسان  غبارازمزارعاشقان گمنام شستند

ماهنامه طاق
صاحب امتیاز : سازمان نظام مهندسی ساختمان 

خراسان رضوی
مدیرمسوول: مهندس محمدرضا رئیسی

مدیر اجرایی: محمد تقی خسروی
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