
استاند  ار خراســان رضوی د  ر پیام خود   به 
مناسبت پنجم اســفند   ؛ روز مهند  سی از نیاز 
جامعه به تفکر مهند  ســی خبــرد  اد   و اظهار 
امید  واری کرد   مد  یریت کشــور از افراد   خبره، 
متخصص و توانمند   د  ر این حوزه بمنظور اد  اره 

بهتر امور و رفع مسائل بهره برد  .
د  ر این پیام علیرضا رشــید  یان با اشاره به 
چالش های پیش روی کشور بویژه بحران های 
طبیعی آورد  ه اســت: مهند  سان سختکوش و 
فهیم می توانند   ضمن بهره مند  ی از تخصص، 
د  انش و آگاهی علمی خویش د  ر حل بسیاری 
از مشکالت کشور، استان و به ویژه مشهد   نقش 

موثری ایفا کنند  .
وی د  ر اد  امه با بیان اینکه جامعه تشنه تفکر 

خالق مهند  سی است تاکید   کرد  : استفاد  ه از 
توان مهند  ســی تنها محد  ود   به حوزه عمران 
و ساخت و ســاز نبود  ه، بلکه باید   تمامی امور 
جامعه را بر مبنای تفکر مهند  سی طراحی و 
اجرا نمود  ، چرا که چنین تفکر و نگرشی د  ارای 
چارچوب است و مسائل را به د  رستی تحلیل 

و بررســی کرد  ه و با د  ر نظر گرفتن واقعیت ها 
برنامه ریزی می کند  .

حضور بیش از35 هزار مهند  س و متخصص 
د  ر حوزه هــای هفتگانه مرتبط با ســاختمان 
د  ر استان ظرفیت بســیار ارزشمند  ی را پیش 
روی مد  یریت اجرایی کشــور قرار د  اد  ه است 
تا به د  رســتی بتــوان از آن برای توســعه و 
 ســازند  گی  و نیز تقویت صنعت ســاختمان

 استفاد  ه کرد  .
اســتاند  ار خراســان رضوی د  ر پیام خود   با 
تاکید   بر ظرفیت های ایجاد   اشتغال د  ر حوزه 
مســکن تصریح کرد  : وجود   بیش از 35 هزار 
مهند  س د  ارای پروانه کار و عضو سازمان نظام 
مهند  سی د  ر استان مزیت بسیار مناسبی برای 

صد  ور خد  مات فنی و مهند  سی است. 
از سوی د  یگر با توجه به اینکه 48 د  رصد   از 

نیروهای جویای کار استان را د  انش آموختگان 
د  انشگاهی تشکیل می د  هند   الزم است این تفکر 
را د  ر میان آنان توسعه د  اد   که هر د  انش آموخته 
نه تنها برای خود   کارآفرینی کند   بلکه جمعیتی 

را نیز بکار گیرد  .
وی افزود  : کشــور برای رشد   د  ر تمامی امور 
بویژه مهند  سی نیازمند   توجه به قانون ، نیروی 
انسانی متخصص و متعهد  ، وفاد  ار به ارزش ها 
و نیز فناوری و ابزار به روز اســت کــه با اتکا به 
توان د  اخلی یعنی نیرو و منابع می توان به آن 

د  ست یافت.
وی د  ر بخش د  یگری از پیام خود   با اشــاره 
به پیشــرفت های کشــور د  ر حوزه های هوا و 
فضا، هسته ای، ســلول های بنیاد  ی و...گفت: 
باید   برای بهره مند  ی از ظرفیــت قابل توجه 
مهند  ســی، د  ر توســعه و آباد  انی کشور نوعی 
همد  لی، همراهی و همگامی بین د  ستگاه های 
مختلف اجرایی، نظارتی، شهرد  اری ها و نظام 

مهند  سی ساختمان ایجاد   شود  .
وی تاکید   کرد  : باید   این ظرفیت ایجاد   شود   تا 
از ظرفیت و پتانسیل باالی د  انایی و فرهیختگی 

خراسان بهره گرفته شود  .
علیرضا رشــید  یان د  ر پایان ضمن تبریک 
پنجم اسفند   ؛ روز مهند  سی، اتکای به مهند  سان 
و متخصصان د  اخلی را برای حل مشکالت کشور 
وظیفه مسئوالن و مد  یران د  انســت و از آنان 
خواست زمینه های الزم را برای ارتقای شان و 

جایگاه مهند  سی به کار گیرند  . 
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مهند  سی ؛ نگاه آرمانگرایانه ، سازند  ه و پویایی است که چنانچه 
د  ر تمامی شئون جامعه گســترش یابد   شاهد   رشد   و ارتقای 
زند  گی اجتماعی شهروند  ان و امنیت و رفاه پاید  ار آنان خواهیم 
بود  . بی گمان آنچه مسئولیت خطیر مهند  سان را د  و چند  ان 
می کند   ضرورت حفظ و صیانت از میــراث به یاد  گار ماند  ه 
گذشتگان و نیز تاکید   بر اخالق حرفه ای است که گاه ممکن است د  ر فراز و فرود  های 

زند  گی روزمره به فراموشی سپرد  ه شود  .
این مســئله بویژه پس از وقوع زلزله های پیاپی د  ر کشور اهمیت بسزایی یافته 
است.چنانکه اگر پیشتر هر ۱۰ سال شاهد   وقوع یک زمین لرزه مخرب با تلفات جانی 
د  ر کشوربود  یم اما امروز و بویژه د  ر سال های اخیر این زمان به 5سال و یا حتی د  و و یا 
یک سال کاهش یافته است و همین مسئله وظیفه جامعه مهند  سان ساختمان را د  ر 

برابر سالمت جامعه و جان و مال مرد  م بیش از پیش سنگین تر می سازد  . 
 د  ر زلزله کرمانشاه آسیب پذیری و تخریب د  ر ســاختمان های د  ولتی،مسکن 
مهر و مرد  می زیاد   بود   و البته بیشــترین هجمه به ســاختمان های مســکن مهر 
وارد   شد  ، د  ر حالی که د ر ســاختمان های د  ولتی نظیر بیمارستان جد  ید   االحد  اث 
سرپل ذهاب که قطعاً مشــاور، ناظر مقیم و پیمانکار ذیصالح د  اشته است، باز هم 
بخش هایي از ساختمان تخریب و بال استفاد  ه شد  . امروزه با توسعه آموزش ها ، ضریب 
ایمنی،استحکام بنا، کاهش مصرف انرژی د  ر ساختمان، استفاد  ه از مصالح استاند  ارد   
از سوی مهند  ســان و متخصصان افزایش یافته است اما با این حال هنور برایند   کار 
د  ر حوزه عمل راضی کنند  ه نیست و علیرغم وجود   آئین نامه و متخصصان زبرد  ست 
همچنان شاهد   تخریب ساختمان ها بیش از تصور هستیم و این مسئله نمایانگر آن 
است که قطعاً د  ر رعایت آئین نامه و سیکل ساخت و ساز مراقبت و د  قت های الزم 

به عمل نمی آید  .
از همین روی الزم است جامعه مهند  سی بعد   خطرپذیری با اولویت ایمنی و حفظ 
جان انسان ها را د  ر ساخت و ساز ها جد  ی گرفته و با تاکید   بر رعایت اصول اخالق 

حرفه ای به اصالح مشکالت پیش روی د  ر این خصوص همت گمارد  .
از سوی د  یگر الزم است نظام مد  یریتی و برنامه ریزی جامعه نیز ضمن اهتمام به 
آموزش مهند  سان جوان و د  انش آموختگان د  انشکد  ه های مهند  سی تالش مضاعفی 

را به منظور حل مشکل اشتغال آنان به کار بند  ند  .
موضوع اقتصاد   و بهبود   فضای کســب و کار د  ر مقطع کنونی د  غد  غه مهم تمام 
مسئوالن کشور بویژه مقام معظم رهبری است تا آنجا که ایشان بارها به صراحت و 

بطور مرتب بر آن تأکید   نمود  ه اند  .
با وجود   آنکه حد  ود   4۰ د  رصد   اقتصاد   کشــور ما را حوزه ساخت و ساز و مسکن 
به خود   اختصاص د  اد  ه و حد  ود   2۰۰ حرفه بطور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به 
صنعت ساختمان است، متاسفانه د  ر د  و سه ساله اخیر شاهد   رکورد   جد  ی و د  ر پی 

آن مشکالت جد  ی اشتغال د  ر کشور هستیم.
تقریباً به جرئت می توان گفت که بهترین نسخه تولید   و افزایش اشتغال فوری د  ر 
تمام د  نیا بهره گیری از رونق حوزه ساخت و ساز بود  ه است. د  ر مقطع کنونی د  ر کشور 
ما بد  لیل تعاد  ل نسبی شمار واحد  های مســکونی د  ر کل کشور حد  ود   2۰ میلیون 
واحد   با جمعیت حد  ود   8۰ میلیون نفر )4 نفر د  ر خانوار( و کاهش نگاه خرید   و فروش 
کاالی مسکن این موضوع عمیق تر شد  ه است. با این حال به د  لیل توزیع ناموزون 
جمعیت از یکسو و افزایش نسل جوان نیازمند   به مسکن از سوی د  یگر و همچنین 
لزوم بازسازی بافت های فرسود  ه د  رون شهر و ساماند  هی حاشیه نشینی بویژه د  ر شهر 
مقد  س مشهد   د  ر خصوص مسکن و بسترهای فراوان عمران و سازند  گی د  ر حوزه های 
راه،پل،صنعت،گرد  شگری و... پتانسیل های عظیمی د  ر جهت ایجاد   تحول د  ر حوزه 

ساخت و ساز وجود   د  ارد  .
سازمان نظام مهند  سی خراســان رضوی با بیش از 35 هزار عضو مهند  س فعال 
د  ر سطح استان بصورت انفراد  ی و وجود   تشکل ها و انجمن های مختلف باالترین 

ظرفیت را د  ر تحقق بخشی به رونق کسب و کار اشتغال د  ارا می باشد  .
این سازمان می تواند   عالوه بر یافتن راهی برای اشتغال مهند  سان ایرانی و تامین 
بازار برای کار اعضای خود   بخشی از همت خود   را صرف برنامه ریزی برای حضور د  ر 

بازارهای بین المللی کند  .
خالصه آنکه امید   است به یاری پرورد  گار،  با اقد  امات موثر همچون:

عزم جهاد  ی مسووالن د  ر توجه به ضرورت اشتغال 
کمک به ایجاد   بسترهای مناســب فعالیت جد  ی د  ر حوزه های ساخت و ساز از 

قبیل بافت های فرسود  ه شهری و حاشیه شهر 
عزم جد  ی همکاران د  ر تعریف و شناسایی و ارایه پروژه های مورد   نیاز شهرها د  ر 

راستای عمران و توسعه عالوه بر حوزه مسکن 
عزم جد  ی بانک ها د  ر راستای اعطای تســهیالت نظارت شد  ه با کمترین بهره 

ممکن به پروژه های جد  ید   با اولویت کوچک و متوسط
 امکان بهره گیری جذب سرمایه های کوچک با کاهش نرخ سپرد  ه های بانکی

 ارایه تسهیالت ویژه برای خرید   مسکن برای خانه اولی ها بویژه زوج های جوان
ایجاد   تسهیالت و همکاری عملی د  ر راســتای امکان ارایه خد  مات برون مرزی 

تشکل های مهند  سی 
هرچه سریعتر شاهد   رونِق بخش صنعت ساختمان و اشتغال د  ر استان و ایران 

عزیز اسالمی مان  باشیم. 

 استاند  ار خراسان رضوی د  ر پیام خود   به مناسبت روز مهند  سی تاکید   کرد  :

جامعه تشنه تفکر خالق مهند   سی است

 پیام

مهند   سی  
نگاه آرمانگرایانه جامعه

سرمقاله
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باید   برای 
بهره مند  ی از 
ظرفیت قابل توجه 
مهند  سی

د  ر توسعه و 
آباد  انی کشور 
نوعی همد  لی

 همراهی و همگامی 
بین د  ستگاه های 
مختلف اجرایی، 
نظارتی، شهرد  اری ها 
و نظام مهند  سی 
ساختمان 
ایجاد   شود

هی
 آگ

تاژ
رپر

 اشتغال یک میلیون     دانش آموخته 
مهند   سی د   ر سال 1400

بقدر کافی تکنسین های 
اجرایی تربیت نکرده ایم!

 یاد آر ز شمِع مرد ه! 
یاد آر!
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 براي اجراي 
مبحث بیست و د   وم 

 مقررات ملي 
همت کنیم
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بیش از 2۰ ســال فعالیت سازمان نظام مهند  سی 
ساختمان مشحون از تجربیات ارزند  ه و قابل مطالعه 

است .
آنچه د  ر نگاهی اجمالی می توان به آن اشاره کرد   
این است که کیفیت ساخت و ساز و سرمایه گذاری 
ساختماني د  ر طی این ســال ها ارتقا یافته و مقررات 
ملی ساختمان نیز د  ر مباحث مختلف مربوط به این 
صنعت، طراحی، تصویب و ابالغ شــد  ه و اینک نظام 
مهند  سی ســاختمان مامور اجرا و نظارت بر مقررات 

ملی ساختمان است. 
البته د  ر ســطوح عالی، وزارت راه و شهرسازی نیز 
عهد  ه د  ار این ماموریت است و به عنوان برون سپاری 
سازمان های نظام مهند  سی و مهند  ساِن د  ارای پروانه، 

مجری مقررات ملی ساختمان هستند  . 

آنچه ما می توانیم به عنوان بهبود   کار از این مجموعه 
انتظار د  اشته باشیم آن است که به رغم توفیقات بسیار 
ارزشمند  ی که د  ر کیفیت ساخت و ساز ساختمان ها 
ایجاد   شد  ه ، شاهد   ارتقای کیفیت شهرسازی نبود  ه ایم؛ 
آنهم به د  لیل آن که این مقررات بگونه ای تنظیم شد  ه 
که بگوید   چگونه باید   ســاختمان را با کیفیت خوب 
ســاخت اما راهکاری را برای چگونه ســاختن شهر 
ارایه ند  اد  ه است .این موضوع نه تنها د  ر د  ستگاه های 
حاکمیت یعنی وزارتخانه و نه د  ر سازمان های نظام 
مهند  سی مورد   توجه کافی قرار نگرفته است و اصاًل 
این مسئله که چگونه باید   از نظام مهند  سی ساختمان 
استفاد  ه کرد   ، تا طراحی و اجرای شهرسازی نیز د  ارای 
کیفیت باشد   مد  نظر قرار نگرفته است. اینگونه است 
که به زعم وزیرمحترم شاهد   زند  گی۱6 میلیون نفر د  ر 

حاشیه شهرها هستیم. پد  ید  ه حاشیه نشینی شهری 
پد  ید  ه ای است اقتصاد  ی که آثار آن بر مهند  سی وارد   

شد  ه است.
  اگر به ترکیب جمعیتی روستا و شهر د  ر 4۰ ساله 
پس از پیروزی انقــالب نظــری بیند  ازیم مالحظه 
می کنیم  زمانی که کشــور 35 میلیون نفر جمعیت، 
د  اشته است 2۰ میلیون نفر از این جمعیت روستایی 
و ۱5 میلیون نفر شــهری بود  ه اند   و زمانی که کشور 
45 میلیون جمعیت د  اشته اســت 2۰ میلیون نفر 
د  ر روســتاها و 25 میلیون نفر د  ر شــهرها سکونت 

د  اشته اند  .
وقتی جمعیت کشور به 55 میلیون نفر می رسد   
ســهم روســتاها از جمعیت 2۰ میلیون نفر  و سهم 

شهرها به 35 میلیون نفر بالغ می گرد  د  .
د  ر مقطعی نیز جمعیت 65 میلیون نفری کشور ، 
جمعیت 2۰ میلیون نفری روستاییان و 45 میلیون 

نفری شهرنشینان را شاهد   بود  ه است. 
و خالصه امروز که کشور 8۰ میلیون جمعیت د  ارد   
2۰ میلیون نفر د  ر روستاها و 6۰ میلیون نفر د  ر شهرها 

زند  گی می کنند  .
این موضوع به این مفهوم اســت کــه اقتصاد   د  ر 
روستاهای ایران ظرفیتی د  ارد  ؛ به این معنا که روستا 
برای معیشتی مناسب است که می تواند   2۰ میلیون 
جمعیت را غذا بد  هد   و اقتصاد   2۰ میلیون جمعیت را 
اد  اره کند   و حال هر چه بر این جمعیت افزود  ه شــود   
مازاد   آن به مراکز شهری سرریز می شود   به د  لیل آنکه 
د  ر مراکز شهری با پول نفت و بود  جه  های د  ولت چرخه 
ای مالی وجود   د  ارد   که هر کس کنار این سفره بنشیند   

نصیبی از آن خواهد   برد  . 
هر چه شــهرها بزرگترند  ، چرخه مالی آن ها نیز 
بیشــتر اســت و طبعاً از ریخت و ریز کناري آن نیز 

جمعیتی برخورد  ار شد  ه و زند  گی می کنند  .
این گروه جمعیتی به د  لیل آنکه امکان اقامت د  ر 
ساختار شهری را ند  ارند   به حاشیه شهرها رفته و به 
ناچار و بصورت »زور آبــاد  ي« محلی را برای زند  گی 

خود   می سازند  .
۱6 میلیون بد  مسکن د  ر حاشــیه شهرها زند  گی 
می کنند  .ریشه این معضل، پد  ید  ه اقتصاد  ی و ناشی 

از مهاجرت است.
برای مقابله با این اتفاق ابتــد  ا باید   مهاجرت را که 
الزاماً رخ می د  هد   به ســوی نقاطــی هد  ایت کرد   که 

ظرفیت اقتصاد  ی د  ارند   .
از سوی د  یگر باید   کسانی را  که د  ر حاشیه شهرها 
زند  گی می کنند   سامان د  اد   .سامان د  هی آن ها یعنی 
روانبخشی شهری. یعنی اصالح ساختار محالت بگونه 
ای که برای فرزند  ان آن جمعیت امکان تحصیل فراهم 

بود  ه و برای خانواد  ه های آن جمعیت امکان بهد  اشت 
و شرایط زیســتي مطلوب همچون آب آشامید  نی، 
د  رمانگاه، خد  مات اجتماعی، امکان استفاد  ه از فضاهای 
ورزشــی و برخورد  اری از فضای رشد   کود  کان فراهم 
باشد  .تحقق این مهم مســتلزم اصالحات اساسی د  ر 

حاشیه شهرهاست.
ما باید   از ظرفیت های سازمان هاي نظام مهند  سی 
ساختمان هم د  ر طراحی 
و هم د  ر نظارت استفاد  ه 
کنیــم و همانگونه که 
د  ر ســاخت و سازهای 
ساختمان ها با قانونی که 
به ما محول شد  ه نظارت 
می کنیم و مهند  سان  نیز 
هم د  ر طراحی ساختمان 
و هم د  ر نظارت و ساخت 
آن حضور د  ارند   باید   د  ر 
طراحی شهری ، ساخت 
و همچنیــن نظارت بر 
اجرای مقررات شهری 

حضور د  اشته باشند   .
بخــش د  یگــری از 
فعالیت های مغفول واقع 
شد  ه این است که د  وره 
حیات ساختمان، د  وره 
احد  اث آن است اما این 
ساختمان پس از احد  اث 
چه ســرانجامی خواهد   
د  اشت؟ آیابر ساختمانی 
که باید   سال ها عمر کند   
، د  ر د  وره بهــره برد  اری 
نیز باید   اعمال مد  یریت 
نمود   یــا بایــد   آن را به 
حال خــود   واگذار کرد  ؛ 
بویژه آنکه وقتی امروزه 
د  ه  ها خانــواد  ه د  ر مجموعه هاي مســکوني زند  گی 
می کنند  ،روابط این واحد  ها، خد  مات و تاسیســات 
مشترک آن ها مستلزم مد  یریت بر واحد  های د  ر حال 

بهره برد  اری است. 
این موضوعات د  ر5 سال گذشــته د  ر مبحث 22 
مقررات ملی ساختمان به تصویب رسید  ه اما متاسفانه 

هنوز اجرا نشد  ه است.
 من از مهند  سان و نظام مهند  سی و وزارت محترم 
راه و شهر سازي می خواهم به این موضوع اهمیت د  اد  ه 
و همت خویش را براي اجراي مبحث بیســت و د  وم 

مقررات ملي ساختمان بکار گیرند  .

 براي اجراي مبحث بیست و د   وم 
مقررات ملي همت کنیم  

د  ید  گاه

دکتر اکبر ترکان  | مشاور رئیس جمهور

یاد      د      اشت

 د   کتر محمد   رضا اخوان عبد   اللهیان
 | رئیس اد   اره کل راه و شهر سازي خراسان رضوي 

شهر و جامعه شهری مطلوب 
را باید   ســاختاری متجانس با 
تعامالت بهینه انســانی همراه 
با نهاد  های ســازند  ه اجتماعی 
د  انست؛نظامی یکپارچه که اگر 
نقطه تعاد  ل و توازن آن از میان برد  اشته شود   نمی توان 
و نباید   از آن توقع اثرگذاری بر جریان توســعه شهری 

را د  اشت. 
چگونگی اد  اره شــهر و برخــورد  اری از رای و خرد   
جمعی که آنرا می توان نخستین ثمره و امتیاز جوامع 
اسالمی نســبت به د  یگر جوامع د  انست امکان رشد   و 

ارتقای نظام مد  یریت شهری را فراهم می سازد  . 
د  ر کشور ما که تامین امنیت و رفاه شهروند  ان همواره 
د  ر اولویت برنامه های سازند  گی و توسعه شهری  است 
بخشی از د  غد  غه های اساسی مد  یران و برنامه ریزان نیز 
باید   معطوف این مهم قرار گیرد  .تحقق این نکته منوط به 
آن است که زیر ساخت های این موضوع از سوی مد  یران 
و برنامه ریزان شهری با د  رک و شناخت از جامعه فراهم 
آید  .از سویی د  یگر نگاه تخصصی با رویکرد   کارشناسانه و 
مبتنی بر فرهنگ و اصالت اسالمی – ایرانی ، و با تکیه بر 
ویژگی های بومی و منطقه ای  باید   سر لوحه تصمیمات 
و قانون گذاری هــای برنامه ریــزان و تصمیم گیران 
شوراهای شهر و روستا قرار گیرد  . د  ر چنین وضعیتی 
می توان امید   آن د  اشــت که جریان موجود   به روند  ی 
سازند  ه و پاید  ار تبد  یل شود   و پذیرش آن از سوی عموم 

مرد  م آسان گرد  د  .
د  ر چند   سال گذشته تفکر مهند  سی بیش از هر زمان 
د  یگر د  ر ارکان مختلف اقتصاد  ی، سیاسی و اجتماعی 
بســط یافته و همین مهم را می تــوان موید   تفکرات 

چند   وجهی و توانایی فزایند  ه 
مهند  ســان د  ر عرصه هــای 
مختلــف د  انســت.امروز که 
د  یگر ســهم قابــل تاملی از 
مد  یریت های مختلف بویژه 
د  ر سطوح متفاوت اد  اره کشور 
از آن متخصصان مهند  ســی 
اســت و د  ایره اعتماد   به این 
قشــر نخبه کشــور هر روز 
گسترد  ه تر می شود   می توان 
با د  رک نیازهای متعد  د   شهر 
فرصت بروز خالقیــت را د  ر 
میان برنامه ریزان و تصمیم 
گیرند  گان بخش های مختلف 

شهر فراهم ساخت.
د  ر این میان، مهند  سانی 
که با تفکر آمیختــه با تعهد   
و تخصص ، خــود   را موظف 
به خد  متگــذاری به مرد  می 
مــی د  انند   کــه صیانــت از 
حقوق آن ها از رســالت های 

مهند  سان به شمار می رود   بخوبی بر این نکته واقف اند   
که برای توفیق د  ر این عرصه نمی توان و نباید   از تجربه 

آزمون و خطا استفاد  ه کرد  .
روز مهند  س؛ فرصت ارزشــمند  ی است تا جامعه 
سختکوش مهند  سی ضمن ارایه توانمند  ی های خویش 
د  ر اد  اره و مد  یریت حرفه ای شهر ؛ سهم ارزند  ه خود   را 
د  ر تامین رفاه و امنیت جامعه به شهروند  ان بازگو نماید  .

این روز مبارک را به مهند  سان عزیز استان تبریک 
می گویم و برای تمامی این عزیزان آرزوی توفیق د  ارم.

 رسالت مهند   سان 
صیانت از حقوق مرد   م

سیاست ،  علوم اجتماعی ، مهند  سی ، پزشکی ،  تاریخ و 
اد  بیات  ارایه  نمود  ه، و بایستی  بتوانیم  ابعاد    شخصیتی 
این د  انشمند   بزرگ را آنطور که شایسته است به مرد  م 
و به ویژه اهالی خراسان معرفی  نماییم  و به عنوان یک 

الگوی علمی به جوانان بشناسانیم .

این روزها د  ر جای جای مشهد   مقد  س پروژه های 
کوچک و بزرگ ارزشمند  ی با پیگیری مد  یریت شهری 
و با همت مهند  سان پر تالش د  ر حال انجام است که 
د  راین راســتا مد  یریت شــهری آماد  گی همه جانبه  
خود   را برای همکاری با نخبگان جامعه مهند  سی  به 
منظور از میان برد  اشتن معضالت پیش روی با تاکید   
بررویکرد   فرهنگ رضوی برای ارتقای  ســطح  رفاه 
وآسایش  زائران ومجاوران  شهرعلی  ابن موسی الرضا 

)ع(  اعالم می د  ارد  .
این روز پرافتخــار را به همه مهند  ســان متعهد   
این مرزو و بوم ، به ویــژه همکارانم د  ر خانواد  ه بزرگ  
شــهرد  اری  مشــهد   ، تبریک می گویم و توفیقات 
روزافزون این قشــر پرتوان را د  ر کمک به توســعه و 
پیشرفت این  شــهر مقد  س از د  رگاه خد  اوند   متعال 

خواستارم.

مهند  سان این مرز و بوم مي باشد   . بد  ین د  لیل مي باید   
با تعمیق و گسترش آموزش هاي تخصصي همراه با 
تقویت اخالق و افزایش روحیه نــوآوري و باال برد  ن 
سطح ارزش و مهارت نیروهاي متخصص متناسب با 
معیارهاي بین المللی ، مجموعه ای کارآمد   ، فراگیر و 

پویا ود  انش بنیان را سازماند  هي کرد  .
 حضور بیش از سي هزار مهند  س که بخش عمد  ه 
آن ها را قشر جوان تشکیل می د  هند   ، مستلزم برنامه 
پذیري و فضا ســازي براي شکوفایي اســتعد  اد  ها ، 
توانمند  ي هاي مولد   و خلق آثار ماند  گار و بي بد  یل آن 

ها مي باشد   . لذا اشتغال زایي، ترویج فرهنگ کسب 
و کار و کارآفریني و ارتقای توانایي علمي و فناوري و 
مهارتي مهند  سان با تاکید   بر نیازهاي جامعه ضروري 

بنظر مي رسد  .
د  ر این راستا توجه به سیاست هاي توسعه صنعتي 
و اقتصاد  ي کشور بویژه برنامه پنج ساله و د  ر صورت 
لزوم همسو شد  ن با آن ها د  ر چارچوب اهد  اف سازماني 
و همچنین ارتباط با سازمان ها و ارگان هاي د  ولتي و 
ارایه خد  مات مهند  سي برای تحقق برنامه هاي عمراني 
آن ها موجب ظرفیت سازي براي حضور مهند  سان و 

رونق بخشی ساخت و ساز خواهد   شد  .
امید   آن اســت مهند  ســان فرهیخته وطن که با 
اند  یشــه پاک خود   براي بهتر و ایمن زیســتن مرد  م 
سوگند   وفاد  اري یاد   کرد  ه اند   ود  ر عرصه تجلي هنر و 
تخصص خود   با بهره مند  ی از علوم و فنون مهند  سی 
د  ر سازند  گي میهن نقش می آفرینند  ، زمینه تحقق 
اهــد  اف کارآفرینان را به اطمینان فراهــم آورد  ه و با 
همکاري صاد  قانه موجب شوند   تا آیند  گان به کرد  ار 

نیاکانشان افتخار کنند  .

روز مهند  س روز تجلیل از اســتعد  اد  ، خرد   ، توان 
و اراد  ه منحصر به فرد   ایران و ایرانی ،روز پاسد  اشــت 
خالقیت، ابتــکار، نوآوری و ابد  اع د  ر عرصه اند  یشــه 
و عمل و روز گرامید  اشــت پیشــگامان پیشرفت و 

سازند  گي است.

خواجه نصیر الد  ین توسی به عنوان بخشی  از هویت   
شهری  مشــهد    مقد  س به  عنوان  یکی از ستارگان 
د  رخشــان علم و د  انش د  ر فرهنگ ایران زمین  است 
که خد  مات ارزند  ه و بی نظیری د  ر حوزه های مختلف 
علمی همانند   فقه و فلسفه ، کالم ، ریاضیات ، نجوم ، 

توجه به فرهنگ و ارزش هاي ایرانی اسالمي، برای 
تقویت توسعه و عمران و آباد  اني کشور، تعامل فعال 
و الهام بخش مهند  ســان د  ر فرآیند   اثرگذاري ، نقش 
آفریني و سازند  گي کشــور ، رعایت اخالق ، خد  مات 
فني و مهند  ســي د  انش بنیان ، تقد  م مصالح عمومي 
بر منافع فــرد  ي و گروهي ، تقویــت روحیه تعاون ، 
مشارکت و مسئولیت پذیري با حفظ کرامت مرد  م را 

اجتناب ناپذیر مي سازد  .
بستر سازي براي بروز استعد  اد  ها و تقویت خالقیت 
،  نوآوري و ریســک پذیري مهند  سان زمینه مجهز 

شد  ن این قشــر نیک اند  یش به ایجاد   تحول با بهره 
مند  ی از د  ستاورد  هاي علوم نوین مهند  سي براي ارایه 

شایسته ترین خد  مات مهند  سي است.
پر واضح اســت کــه نقش مهند  ســان د  ر هویت 
بخشــي جوامع انکار ناپذیر بود  ه و تامین آســایش ، 
ایمني ، آرامش و بهد  اشت و توجه به زیبایي و اقتصاد   

ساختمان ها انتظاریست که جامعه متقاضي آنست.
امروزه توجه به محیط زیست و بهره مند  ی بهینه از 
منابع و انرژي و سرمایه هاي ملي با بکار گیري فناوری 
های نوین و مهند  سي روز د  نیا ، مهمترین ماموریت 

 

 روز پاسد   اشت خالقیت

 

نقش مهند   سان د  ر هویت بخشي جامعه

مهندس تقی زاد   ه خامسی |  شهرد   ار مشهد   مقد   س

مهند  س مجید   توتونچی  |  عضو هیئت مد  یره سازمان نظام مهند  سي ساختمان خراسان رضوي

پیام

یاد      د      اشت

روز مهند  س؛ 
فرصت 
ارزشمند  ی 
است تا جامعه 
سختکوش 
مهند  سی ضمن 
ارایه توانمند  ی 
های خویش د  ر 
اد  اره و مد  یریت 
حرفه ای شهر ؛ 
سهم ارزند  ه خود   
را د  ر تامین رفاه 
و امنیت جامعه 
به شهروند  ان 
بازگو نماید

 به رغم 
توفیقات بسیار 
ارزشمند  ی که د  ر 
کیفیت ساخت و 
ساز ساختمان ها 
ایجاد   شد  ه ، شاهد   
ارتقای کیفیت 
شهرسازی 
نبود  ه ایم

سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي در راستاي اعتالي جایگاه مهندسي در کشور، 
ترویج اصول معماري و شهرسازي ،ارتقای آگاهي عمومي  و تحقق مقررات ملي ساختمان آمادگي ارایه 
مشورت هاي فني و ضابطه اي را به عموم شهروندان محترم دارد.
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متاسفانه امروزه سهم عمد  ه ای از د  انش آموختگان 
بیکار د  انشگاه ها د  ر رشــته های صنعت ساختمان 
هستند  . حال آنکه نگاهی اجمالی به اقتصاد   مسکن و 
ظرفیت های آن نشان می د  هد   که امکان جذب این 
عد  ه د  ر بازار به ســاد  گی امکان پذیر نیست.بر اساس 
آماری که از تعد  اد   سازمان های نظام مهند  سی و تعد  اد   
د  انشجویان د  ر حال تحصیل د  ر رشته های مرتبط با 
صنعت ساختمان وجود   د  ارد   می توان پیش بینی کرد   
که ظرف چهار ســال آیند  ه وتا سال ۱4۰۰ شمسی 
حد  ود   یک میلیون د  انش آموخته د  انشگاهی د  ر رشته 

های هفت گانه مهند  سی خواهیم د  اشت.
د  رآمد  های باد   آورد  ه ناشی از افزایش قیمت نفت و 
تزریق بی برنامه این د  رآمد  ها به اقتصاد   ملی بد  ون آنکه 
ظرفیت های صنعتی قابل مالحظه ای د  ر این  اقتصاد   
وجود   د  اشته باشد  ، سبب شد   ظرف 7 -6 سال گذشته 
تمامی د  رآمد  های نفتی به سمت بخش مسکن سوق 
پید  ا کند  . از سویی د  رآمد  های بسیار هنگفتی نیز برای 
کسانی که د  ر بخش امالک و مستغالت و ساختمان 
ســازی فعالیت می کرد  ند   ایجاد   شــد  . بخشی از این 
رانت نیز که د  ر بخش مسکن وجود   د  اشت صرفنظر از 
اینکه مهند  سان می توانند   نقش مهمی د  ر کارآفرینی 
و افزایش تولید   ناخالص ملی د  اشته باشند   به صورت 

ُمهر و امضا د  ر اختیار مهند  سان قرار گرفت.
شاید   بتوان گفت از همین جا گرفتاری مهند  سان 
شروع شد  ، یعنی زمانی که خانواد  ه ها احساس کرد  ند   
برای آنکه آیند  ه فرزند  انشان تضمین شد  ه و د  رآمد  ی 
از این ُمهر و امضا د  اشته باشــند   باید   آن ها را تشویق 
کنند   تا د  ر یکی از رشته های هفت گانه مهند  سی اد  امه 

تحصیل د  هند  .
این د  ر حالی اســت که نظام آموزشی ما نیز سال 
هاست بر اســاس تجارت و نه بر اســاس نیاز اقتصاد   
و صنعــت برنامه ریزی می کند  .به محض احســاس 
این نیاز از ســوی خانواد  ه ها د  انشگاه ها نیز به شد  ت 
تعد  اد   ظرفیت های د  انشجویان خود   را د  ر رشته های 
مهند  سی مرتبط با صنعت ساختمان افزایش د  اد  ند  .
نتیجه آنکه د  ر 6 سال آیند  ه یک میلیون د  انش آموخته 
د  ر این رشته ها خواهیم د  اشت.غافل از آن که اگر این 
تعد  اد   د  انش آموخته بخواهند   اشــتغال کامل؛ یعنی 
هفت ساعت کار د  ر شبانه روز د  اشته باشند   ما به 9۰۰ 
میلیون متر مربع ساخت و ساز د  ر سال نیاز خواهیم 
د  اشــت تا ظرفیت ســاالنه این تعد  اد   د  انش آموخته 
تکمیل شــود  .حال آنکه د  ر ســال 9۱ د  راوج مسکن 
مهر ۱۱۰ تا ۱2۰ میلیون متر مربع پروانه صاد  ر شد  ه 
و امروز این رقم به 5۰ تا 6۰ میلیون متر مربع کاهش 
یافته اســت.بنابر این همانگونه که می بینید   اقتصاد   
کشور بیش از این،ظرفیت ســاخت مسکن را ند  ارد   
یعنی تنها می توان برای حد  ود   5 د  رصد   این مهند  سان 
اشــتغال ایجاد   کرد   بنابر این باید   برای این موضوع 

فکری اساسی کرد  .
واقعیت این است  که این عد  ه د  ر د  انشگاه ها آموزش 
حرفه ای الزم را سپری نکرد  ه اند  .بسیاری از این د  انش 

آموختگان د  ر رشــته های بــرق و مکانیک تحصیل 
کرد  ه اند  .چــه الزامی د  ارد   که ایــن ها جذب صنعت 
ساختمان شوند  ؟د  ولت باید   برای آموزش های حرفه 
ای برنامه ریزی کند   تا این عد  ه جذب صنعت شوند  .
حتی بسیاری از د  انش آموختگان رشته های معماری 
و عمران نیز باید   د  ر موضوعات حرفه ای د  یگر مشغول 
به کار شوند   به شرط آنکه آموزش های فنی و حرفه ای 
الزم را ببینند  .ترد  ید  ی نیست که صنعت ساختمان 
هیچ وقت امکان جذب این همه مهند  س را نخواهد   
د  اشت .صحبت از 4 تا 5 د  رصد   است.حتی اگر به رونقی 
هم د  ر بخش صنعت ساختمان برسیم و مثالً این مقد  ار 
به د  ه د  رصد   هم برسد  ، باز هم 9۰ د  رصد   این عد  ه شاغل 
بیکار خواهند   بود  .با اصالحیه مبحث د  وم که د  ر حال 
تهیه است قطعاً شغل پاید  ار و د  ایم برای بیش از 22 
د  رصد   د  انش آموختگان ایجاد   نخواهد   شد  .بنابر این 
حل این مسئله نیاز به عزمی ملی د  ارد   و باید   آن ها که 
د  ر این موضوع سهم د  ارند   مثل خانواد  ه،جامعه، د  ولت ، 
سازمان های نظام مهند  سی تد  بیری بیاند  یشند   تا این 

عد  ه د  ر آیند  ه با بحران بیکاری مواجه نشوند  .
از سویی د  یگر د  انشــگاه ها نیز باید   تکلیف خود   را 
د  ر این خصوص روشــن کنند  ؛اینکه می خواهند   د  ر 
مسیر توسعه کشور حرکت کنند   یا تنها می خواهند   
د  ر راســتای اهد  اف تجاری خود   گام برد  ارند  . د  ر حال 

حاضر آمــار قبولی های آزمــون ورود   به حرفه نظام 
مهند  ســی و د  انــش 
آموختگان د  انشگاهی 
د  ر رشته های طراحی 
که از ســوی وزارت راه 
و شهرســازی برگــزار 
می شــود   کمتــر از 5 
د  رصد   متقاضیان است.

یعنی کنکور سراسری 
بسیار ساد  ه تر از آزمون 
حرفه ای سازمان نظام 
مهند  سی برای د  ریافت 
پروانه اشتغال است. این 
مسئله نشــان می د  هد   
سواد   علمی د  ر د  انشگاه 
ها به شد  ت پایین آمد  ه 
اســت.آن هم بــه این 
د  لیل که د  انشگاه برای 
جــذب د  انشــجو تنها 
پول د  ریافــت می کند   
و به جذب د  انشجویان 
بــی ســواد   روی آورد  ه 
است.د  انشــجویانی که 

آموزش های عملی و حرفه ای را ســپری نکرد  ه اند   و 
هیچ کاری هم نمی توان با آن ها کرد  .

د  ولت باید   این مسئله را د  ر سطح وزارتخانه علوم ، 
تحقیقات و فناوری جد  ی بگیرد   و ورود  ی د  انشگاه ها 

را کنترل کند  .
ما د  ر بخش مهارت های حرفه ای به شد  ت ضعیف 
هستیم.چنانچه د  ر رشته برق تنها سه واحد   مرتبط 
با صنعت ســاختمان وجود   د  ارد  ؛یعنی از ۱5۰ واحد   
د  وره کارشناسی بخش عمد  ه ای از آن هیچ ربطی به 
صنعت ساختمان ند  ارد  .بنابر این چه لزومی د  ارد   این 
عد  ه را به سوی این صنعت هد  ایت کنیم .ما راهی به 
جز صنعتی شد  ن و حرکت سرمایه ها به سوی بخش 
صنعت ند  اریم.صنعت ساختمان ظرفیت مشخصی 
د  ارد   و تعد  اد   مصرف کنند  گان آن هم مشخص است اما 
صنعت می تواند   د  ر ۱۰۰ سال آیند  ه به سوی صاد  رات 
و افزایش ظرفیت تولید   ملی حرکت کند   و این تعد  اد   

نیروی کار را جذب کند  .
د  انشگاه ها باید   به سوی ارتباط با صنعت حرکت 
کنند  .امکان جذب متخصصان برق و مکانیک د  ر بخش 
صنعت وجود   د  ارد   ولی د  انش آموختگان شهرسازی 
باید   جذب کد  ام صنعت شــوند  .د  ر رشته مهند  سی 
معماری باید   به سوی تربیت نیروی فنی ماهر حرکت 
کنیم.د  رآمد   برخی از مشاغل مثل نجاری، و طراحی 

د  کوراسیون،د  ه برابر د  رآمد   یک مهند  س است.
د  ر این میان د  انشگاه ها و اعضای هیئت علمی نیز 
گرچه تالش می کنند   د  انشــجویانی تربیت کنند   تا 
سواد   کافی د  اشته باشند   اما بخشی از این موضوع به 
تربیت نسل جد  ید   بازمی گرد  د  .نسل حاضر تمام تالش 
خود   را انجام می د  هد   تا د  ر رشته پزشکی یا مهند  سی 
پذیرفته شود   اما به محض اینکه وارد   د  انشگاه می شود   
د  رس خواند  ن را رها مــی کند  .اینجا د  یگر همه با هم 
مقصریم. خانواد  ه ها هم باید   بگونه ای بید  ار شــوند   و 
بد  انند   که فرزند  انشــان با مد  رکی که خواهند   گرفت 
الزاماً شــغل نخواهند   د  اشــت مگر آنکه حرفه ای را 
آموخته باشند   و یا آن قد  ر از تبحر علمی الزم برخورد  ار 
 باشــند   تا بتوانند   مشکالت کشــور را به خوبی حل

کنند  .
من تنها هیئت علمی د  انشگاه ها را مقصر نمی د  انم 
اما معتقد  م د  انشگاه های آزاد   ، پیام نور و غیر انتفاعی 
د  ر این فرآیند   مقصرند  .وقتی 2۰۰ د  انشجو د  ر رشته 
عمران تنها د  ر یک د  انشــگاه غیر انتفاعی یا د  انشگاه 
آزاد   د  ر شهری کوچک پذیرفته می شود   انتظار د  ارید   
خروجی آن چه شود  .البته بخشــی از اعضای هیئت 

علمی نیز د  ر این مسئله مقصرند  .
باید   بساط د  ید  گاه نفع اقتصاد  ی برد  ن آموزش عالی 
را برچید  .چرا د  انشگاه آزاد   یک شهر کوچک د  ر رشته 
معماری ۱5۰ د  انشــجوی معماری و 5۰ د  انشجوی 
شهرســازی پذیرش می کند  . مگر د  ر کل کشور به 
بیش از ۱۰۰ شهرساز نیاز د  اریم ؟! د  ر این ماجرا بیش از 
همه مد  یریت ها مقصرند   گرچه اعضای هیئت علمی 

د  انشگاه ها نیز نباید   این رویه را اد  امه د  هند  .

همیشــه این دغدغه در جوامع درحال توســعه 
مطرح بوده است که برای انجام صحیح،دقیق و بروز 
خدمات به آحاد جامعه در تمامی زمینه های مورد نیاز 
و همچنین کمک به دولت ها در ایجاد ساختارهای 
الزم برای پوشش دادن به این نیازها در زمان کوتاه چه 

راهبردی می تواند پاسخگو باشد.
در بررســی فرایندها و راهبردهای کشــورهای 
پیشرفته دراین خصوص، الگوهای مناسبی یافت می 
شود که اجرای آن در کشورهای درحال توسعه مانند 
کشور عزیزمان،ایران،می تواند یکی از راهبردها باشد.

ســازمان های نظام مهندسی ســاختمان، خیل 
عظیمی از دانش آموختگان رشــته های مهندسی 
ســاختمان را در اختیار دارند که به دلیل حرکت در 
مســیر توســعه، تحریم ها، نقیصه های اشتغال و... 
نتوانسته اند نقش مناسبی برای معرفی آن ها به بازار 
کار فراهم کنند.سازمان های نظام مهندسی به استناد 
قانون مصوب سال ۱374 برای مهندسی ساختمان 
ایجاد شــده اند، قاعدتاً مهندسی شدن ساخت وساز 
و تمام موضوعات مرتبط به آن نمی تواند بدون بهره 
مندی از پتانسل اعضای فرهیخته صورت پذیرد. حتی 
نمی توان بدون درنظر داشتن توانمندی ، ذوق ، هنر 
و علم این اعضا به سمت مهندسی کردن ساخت وساز 

حرکت نمود. 
ارگان ها ، سازمان ها ، شرکت ها و اعضای حقوقی 
بسیاری در کشور ما هستند که به دلیل وظایفی که 
دارند ، درامر ساخت وساز و انجام اموری که مربوط به 

ساختمان است نقش هایی را عهده دارند. 
پرسش اینجاست:انجام این وظایف بصورت دقیق، 
درزمان مناسب و با نیروهایی که در اختیار دارند امکان 

پذیر است یا خیر؟ 
پاسخی که می توان برای این پرســش ارایه داد 
این اســت که متاســفانه در اکثر مواقــع و به دلیل 
محدودیت های استخدامی امکان انجام آن بصورت 

دقیق ، ســریع و مناسب وجود ندارد.این 
مسئله گاه ســبب می شــود که دفاتر ، 
شرکت ها و اشخاصی وارد ماجرای انجام 
امور ساخت وساز شوند که از پتانسیل فنی 
و مهندسی ضعیفی برخوردار بوده و یا به 
دلیل تعداد کم سبب طوالنی شدن پروسه 

های اقدام و پاســخگویی به متقاضیان 
شوند.

پیشــنهاد مشــخص این اســت که 
پتانســیل های فنی - مهندسی سازمان 
های نظام مهندسی ساختمان به خوبی 
می توانند درخدمت دولت و شــهروندان 

باشــد تا با بهره گیری از توان علمــی و تخصصی و 
همچنین به اســتناد تعهــدات اخــالق حرفه ای ، 
مجوزهای قانونی کار ، داشتن سازمانی که به استناد 
قانون می تواندبرحسن خدمات ایشان نظارت داشته 
باشد و... فعالیتی موثر و کارا برای دولت وشهروندان 

داشته باشند. 
مثال واضح ومبرهــن این مهم این اســت که از 
ســال ۱39۰، سازمان ثبت اســناد وامالک کشور با 
رعایت تمام جوانب وظایف خود اقدام به بهره گیری از 
مهندسان نقشه بردار دارای صالحیت حرفه ای برای 
تهیه نقشه های موضوع دستورالعمل تفکیک آپارتمان 
کرده است. سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور 
نیز با ایجاد فرایندهای اداری و کنترلی مناســب و با 
تشکیل کمیته راهبردی و با هماهنگی با سازمان ثبت 
نسبت به رصد نحوه خدمات مهندسی اقدام می کند. 
نتیجه این اقدام را شهروندان گرامی و سازمان ثبت 
اسناد وامالک کشور می توانند ارزیابی کنند. آنچه تا 
کنون از سوی ایشان عنوان شده، مطلوب بودن این 
خدمات اســت که برای بهبود وضعیت و کمتر شدن 
مراجعات متقاضیان و همچنین سرعت بیشتر و دقت 

الزم پیگیری های بیشتری در حال انجام است.
از ســوی دیگر،  قانون حد نگار کشور و آیین نامه 
اجرایی آن مصوب سال ۱395  براین موضوع و حتی  
انجام تهیه نقشه های مورد نیاز برای صدور پایانکار نیز 

صراحت دارد. 
امید است اســتفاده از تجربه کشورهای پیشرفته 
در ارایه خدمات به شهروندان  و بومی سازی و ساده 
سازی آن فردای روشــنی برای جامعه ما به ارمغان 
آورد. شهر هوشمند و شهروند هوشمند  تجربه بسیار 
ذی قیمتی است که در حال حاضر به دنبال اجرای آن 
هستیم. بی شک زیرساخت اصلی آن بجز اطالعات 
مکان ، پتانســیل های تخصصی است که در همین 

سازمان های مردم نهاد ذخیره شده اند. 

 اشتغال یک میلیون د   انش آموخته 
مهند   سی د   ر سال 1400

 پتانسیل های فنی _ مهندسی 
در خدمت دولت وشهروندان

دیدگاه

مهند   س مجید   ولد   ان |  مشاور رئیس سازمان نظام مهند   سي ساختمان کشور

 مهندس احمد اسدي 
|  عضو شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور و عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

یاد      د      اشت

 د   کتر محمد   رضا حسین نژاد  
 | معاونت شهرسازی و معماری شهرد   اری مشهد  

مهند  س د  ر اند  یشه و تاریخ 
میهن عزیزمان ایران، یاد  آور و 
تد  اعی کنند  ه ابتــکار، نوآوری 
و خالقیت اســت که این خود   
زمینه ساز رشد   و اعتالی کشور 
خواهد   بود  . بنابراین مهند  سی یعنی خالقیت، زایش، 

ساختن و سازند  گی.
نشــاط و پویایی د  ر هر جامعه ای کــه د  ر آن علم 
مهند  سی جایگاه خود   را پید  ا کرد  ه باشد  ، امنیت، رفاه 
و آسایش اهل آن جامعه خواهد   بود  . البته زمانی این 
حالت محقق خواهد   شد   که اخالق مهند  سی به  همراه 
خود   کنترلی و ارزیابــی منصفانه، مبنای فعالیت های 

حرفه ای قرار گیرد  .
تقارن پنجم اســفند   ماه ســالروز والد  ت خواجه 
نصیرالد  ین توسی از بزرگترین فالسفه و ریاضی د  انان 
و د  انشمند  ان ایرانی با روز مهند  س، تالقی ارزشمند  ی 
از اند  یشه مهند  سی د  ر ایران قد  یم با علوم، نوآوری ها 
و فناوری های نوین د  ر زمینه مهند  ســی امروز کشور 
است و الزم است تا مهند  سان جوان کشور با سرمشق 
قرارد  اد  ن تالش های آن د  وران و با بهره گیری از تجارب 
کسب شد  ه و استفاد  ه از علم و نوآوری و حفظ و اعتالی 
اســتقالل ایران اسالمی به ســوی افق های افتخار بر 
اساس سند  چشم اند  از کشور گام برد  اشته و با آگاهی 
نسبت به محوریت تبد  یل علم به ثروت و اید  ه به پد  ید  ه 
د  ر زمان حرکت کنند  . امروزه سکونت بیش از 7۰ د  رصد   
جمعیت کشور د  ر شهرها نشــان از تحول و د  گرگونی 
فزآیند  ه جامعه ایران به 
سوی شهری شد  ن د  ارد   
و انجام ساخت و سازهای 
عظیم د  ر شهرهای امروز 
که به عنوان مجتمع های 
انســانی،  زیســتی 
اصلی تریــن تجلیــگاه 
فرهنگ بشری هستند   
حکایــت از اهمیــت 
موضوع مهند  ســی د  ر 

این بخش د  ارد  .
د  ر این میــان توجه 
به طرحهــای جامع و 
تفصیلــی کــه وامد  ار 
پیشــین  اقد  امــات 
مهند  ســی د  ر کشــور 
بود  ه، از جایگاه ویژه ای 
برخورد  ار است و د  ر این 
بین کالنشــهر مشهد   
بعنوان د  ومین کالنشهر 
مذهبی جهان و کشور از 
هزاره ها و قرون گذشته یاد  گارهای بس افتخار آفرین، 
پیشینه ای پربار د  اشته و این مهم با وجود   مضجع پاک و 
شریف ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا )ع(، به 
مانند   نگین د  رخشان د  ر عالم تشیع و به عنوان پایگاه 
معارف د  ینی و رضوي تجلی د  یگری یافته است، لذا به 
جرئت میتوان گفت که تحقق هرچه بیشتر طرحهای 
جامع و تفصیلی، به نوعی پاسد  اری کرد  ن و اد  ای احترام 
به میراث اخالقی و مهند  سی د  ر این شهر محسوب می 
شود   و مهند  سان برای به انجام رساند  ن مسئولیت های 
اجتماعی خود   برای تأمین حقوق شهروند  ی هموطنان 
عزیزمان که باید   د  ر ســاختمانهایی امن و بهد  اشتی 
و با صرفه اقتصاد  ی زند  گی کنند  ، مســئولیت خاص 
و خطیری برعهد  ه د  ارند   و بایســتی د  ر تهیه و اجرای 
طرحهای جامع و تفصیلی و سیاستگذاری های الزم، به 
نحوی عمل کنند   که با حفظ منافع ملی و اجتماعی و 
همچنین منابع زیست محیطی برای آیند  گان، حقوق 

شهروند  ی را بطور کامل تأمین نمایند  . 
 کوتاه سخن آن که مهند  ســان این کشور وامد  ار 
تالش های خالصانه و عاشقانه جمع زیاد  ی از متقد  مان 
و متاخراِن د  لسوخته و فرهیخته هستند   و طبعاً الزم 
اســت با حفظ و پاسد  اشــت این میراث، د  ین خود   را 

نسبت به آن بزرگان اد  ا نمایند  . 
د  ر پایان و د  ر پیشواز نو شد  ن ســال، امید   است با 
یاری خد  اوند   متعال و با بهرهگیری از تجارب، تخصص 
و توانمند  یهای موجود   و با رعایت مقررات مهند  سی و 
اخالق اسالمی و حرفهای، اند  یشه روشمند   مهند  سان 
ایرانی و بخصوص مهند  سان این شهر، د  ستاورد  های 

بزرگ و ارزشمند  ی را به نسلهای آتی هد  یه نماید  .
این روز بر تمامی مهند  سان تبریک باد  

مهند   سی 
یعنی زایش و سازند  گی

 مهند  سان این 
کشور وامد  ار 
تالش های 
خالصانه و 
عاشقانه جمع 
زیاد  ی از متقد  مان 
و متاخراِن 
د  لسوخته و 
فرهیخته هستند   
و طبعاً الزم 
است با حفظ و 
پاسد  اشت این 
میراث، د  ین خود   
را نسبت به آن 
بزرگان اد  ا نمایند

آمار قبولی های 
آزمون ورود   
به حرفه نظام 
مهند  سی و 
د  انش آموختگان 
د  انشگاهی د  ر 
رشته های 
طراحی که از 
سوی وزارت 
راه و شهرسازی 
برگزار می شود   
کمتر از 5 د  رصد   
متقاضیان است  

نگاه

گودبرداری حادثه نیست، 
عملکرد ما آن را حادثه می کند.
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آقای دکتر مایلیم در ابتدای این گفت و گو با فعالیت 
های علمی تان بیشتر آشنا شویم.

من دانش آموخته رشته مهندسی سازه در مقطع 
دکتری از دانشــگاه کوبه ژاپن هستم. در دوره 
پست دکتری در خصوص رفتار سازه ها در آتش در دانشگاه 
ایالتی میشیگان آمریکا تحصیل و مطالعه کردم. در حال 
حاضر پژوهشگر مقطع پسا دکتری در دانشگاه کلمسون در 
زمینه مدل سازی رفتار سازه ها در انفجار هستم . پیش از 
خروج از ایران در زمینه طرح های عمرانی فعالیت داشتم؛ 
از جمله در پروژه برج مخابراتی- تلویزیونی میالد تهران 
بــودم و در طرح راه آهن شــیراز – اصفهــان، مدتی هم 
سرپرست دفتر فنی و مدیر دفتر طرح های ویژه عمرانی 

استانداری فارس بودم.
عالوه بر بحث مهندسی سازه در کشــورهای ژاپن و 
آمریکا در زمینه مبانی توسعه در این دو کشورنیز مطالعاتی 

داشته  و مشغول انجام آن هستم.

پرسشی که خیلی ها می خواهند پاسخ آن را بدانند 
این اســت که چرا با وجود زلزله های متعدد در 

کشورهایی مثل ژاپن و آمریکا آمار تلفات آن ها اندک است؟
برای پاسخ به این پرسش اجازه بدهید بحث ژاپن 
را از آمریکا تفکیک کنیم. دلیل آن این است که 
آمریکا کشوری نیســت که سراسر آن منطقه ای با خطر 
ریسک باالی زلزله محسوب شود. بخشی از آمریکا که در 
معرض ریسک زلزله است در ساحل غربی یا کالیفرنیا قرار 
دارد و بخش های مرکزی و ساحل شرقی ریسک کمتری 
از زلزله را مواجه هستند. لذا آمریکا در زمینه مناطق لرزه 
خیزی، شرایط مختلفی را در ایالت های خود شاهد است.

به همین خاطر عمده کدها و استانداردهای لرزه ای در 
رابطه با چند ایالت )در بین 5۰ ایالت آمریکا( تنظیم شده اند 
که ریسک لرزه ای باال دارند و کدها برای آن ها تعریف شده 
است. بخش عمده ای از ایالت های آمریکا مثاًل شهرهای 
بزرگی مثل نیویورک در برابر ریسک لرزه ای قرار ندارند و 

طرح لرزه ای سازه ها برای آن ها انجام نمی شود.
در حالی که در ژاپن، تمام کشــور در برابر ریســک 
زلزله قرار دارد و تمام کشور در معرض خطر باالي زلزله 
می باشــند. به همین خاطر پرداختن به زلزله در ژاپن با 
حساسیت بیشتری نسبت به آمریکا دنبال می شود و زلزله 
های گذشته در ژاپن جدی تر، شدیدتر و تعدادشان نسبت 
به آمریکا بیشتر بوده اســت.اما با وجود این تفاوت، سال 
هاســت برای کاهش تلفات زلزله در هر دو کشور تالش 
شده و پژوهشگران آن ها در زمینه تدوین استانداردهای 
طرح لرزه ای سازه کارهای زیادی انجام داده اند. در سال 
۱994 در کالیفرنیا زلزله نورتریج اتفاق افتاد و یک سال 
بعد ) ۱995( که در کوبه ژاپن زلزله بزرگ دیگر اتفاق افتاد، 
این دو زلزله نقطه عطفی بودند در بازنگری استانداردهای 
زلزله در هر دو کشور، و هر دو کشور در این مقطع زمانی 

تغییرهای جدی در استانداردهایشان اعمال کردند. 
در هر دو کشور ، استانداردها مورد بازنگری قرار گرفت و 
محققان و پژوهشگران ضوابط الزم را برای رسیدن به رفتار 

لرزه ای مناسب سازه فراهم آوردند.
اما استاندارد و تدوین کد، تنها دلیل آمار کم تلفات جانی 
و مالی این دو کشور نیست. در واقع، داشتِن استاندارد و کد 
طراحی خوب، یکی از مراحل مقابله با خطر زلزله است. 
برای دستیابی به آمار پایین تلفات چند مرحله دیگر باید 
لحاظ شود. جدا از تدوین اســتاندارِد خوب ، یکی از راه 
ها، اطالع رسانی و آگاهي رساني مناسب به مردم است. 
»تدوین و ترویِج مقرراِت ملــی«. ترویج به اندازه تدوین ، 
اهمیت دارد. مردم به عنوان کسانی که خانه می سازند و 
خانه می خرند، باید اطالع داشته باشند که اگر خانه آن ها 

در منطقه ای با ریسک زلزله ای باالست باید این خانه در 
طراحی و ساختش چیزی کم گذاشته نشده باشد و حداقل 
های نیاز رفتار مناسب سازه در آن لحاظ شده باشد. لذا یکی 
از مسائل مهم ،اطالع رسانی عمومی است. چیزی که االن 
می بینیم در کشور ما با وجود زلزله های اخیر، حساسیت 

عمومی نسبت به این مسئله ایجاد شده است. 
مرحله بعد اجراي مناسب سازه هاست. اگر استاندارد 
خوبی داشته باشیم ولی در روند اجرا، ضوابط لحاظ نشود 
مجدداً مشکل خواهیم داشــت. لذا در هر دو کشور ژاپن 
و آمریکا در خصوص ضوابط اجرایی بــه اندازه طراحی، 
مالحظه و با حساســیت انجام می شــود. به این مفهوم 
که روند اجرایی ساختمان بدست افراد بدون صالحیت 
داده نمی شود. تکنسین ها یا افرادی که qualify یا واجد 
شرایط هستند برای اجرای سازه دخالت می کنند .مثأل 
جوشکارها باید تأیید صالحیت جوشکاری داشته باشند 
یا باید آزمایشگاه،مشخصات بتنی را که در سازه استفاده 
می شود بررسی کرده باشد. یا مشخصات مکانیکی فوالدی 
که استفاده می شود مورد تأیید آزمایشگاه باشد. لذا »روند 
اجرایی ساختمان« توسط تکنسین ها و مهندسان ناظری 
انجام مي شود که توسط ســازمان نظام مهندسی تأیید 

صالحیت شده اند و نظارتشان ، نظارت صوری نیست .
 در نتیجه این مرحله یکی از مراحل بسیار مهمی است 
که پس از داشتن استاندارِد قوی، در این دو کشور لحاظ 
شده است. نکته آخر در این بحث این است که روند »صدور 
پروانه ســاخت« و مهم تر از آن روند صــدور »پایان کار 
ساختمان« سختگیرانه اعمال شود. به این مفهوم که در 
ساختمانی که قرار است پایان کار برایش صادر شود باید این 
اطمینان حاصل شده باشد که بر اساس استاندارد طراحی 
شده و از مصالح خوب در روند ساختش استفاده شده است 
و از مجری و تکنسین های واجد صالحیت براي ساخت بنا 
استفاده شده و در نهایت مهندس ناظر واجد صالحیت آن 
را نظارت و تأیید کرده باشد. صدور پروانه ساخت پایان کار 
در این دو کشور سختگیرانه و با توجه به این پروسه )شروع 

تا پایان (کار انجام می شود. 
لذا به طور خالصه در پاسخ به این پرسش می توانیم 
اینگونه جمع بندی کنیــم که روند طراحــی و اجرای 
ساختمان یک "زنجیره" است و این زنجیره باید به صورت 
متصل به هم لحاظ شود تا تلفات جانی و مالی کمی داشته 
باشــیم. اینکه ما صرفاً بخواهیم روی نداشتِن استاندارد 
خوب ، یا روی مصالح خوب در بازار کار تمرکز کنیم ، به 
تنهایی امکان پذیر نیست.این زنجیره شامل طراحی، اجرا، 
استفاده از تکنسین های واجد صالحیت و حضور مهندس 
ناظر واجد صالحیت و سخت گیری شهرداری در صدور 
پروانه پایان کار است که می تواند منجر به نتیجه ای شود 

که شما به آن اشاره کردید.

چه راهکارهایی برای کاهش خســارات  ناشی از 
زلزله در ایران پیشنهاد می کنید؟

در واقع پاسخ به این پرسش معطوف می شود به 
همان تجربه ای که کشورهایی مثل ژاپن و آمریکا 
داشته اند. اینکه ما هم بتوانیم در زنجیره طراحی سازه تا 
صدور پروانه کار را به صورت یک مجموعه واحد تعریف 
کنیم. مجموعه ای که به هم متصل است؛ ما گاه سازه هایی 
را می بینیم که در کشــورمان توسط طراحان زبر دستی 
طراحی می شوند ولی با کیفیت بسیار پایین اجرا می شود. 
یا سازه هایی که طراحی می شود و مهندس ناظرخوب هم 
دارد ولی کارفرما یا صاحب کار )مالک( می خواهد از مصالح 
ارزان قیمت استفاده کند و بنابر این سازه با افت کیفیت 
مواجه می شود. تنها راهکار ما در ایران این است که بتوانیم 
روند طراحی، ساخت، اســتفاده از تکنسین های واجد 

صالحیت، نظارت و پایان کار را به صورت یک زنجیره واحد 
در بیاوریم که در این زنجیره ، »جایــگاه مجری و ناظر 
سازمان نظام مهندسی و شهرداری« به شکل متصل به هم 
لحاظ شده باشد و بصورت جزیره های منفک و جدا از هم 
عمل نکنند. این مهم ترین چیزی است که می توانیم از 
تجربه کشورهایی که زلزله های جدی داشته اند و کارهای 

جدی انجام داده اند، استفاده کنیم .
شــاید بتوان گفت ما انرژی زیادی در این سال ها در 
تدوین استاندارد و تربیت مهندسان محاسب صرف کردیم 
اما به قدر کافی انرژی در ایجاد آشــنایی آن ها با » روش 
های ساخت « و همچنین »تربیت تکنسین های اجرایی 
« شامل جوشــکاری، قالب بندی، تأسیسات ساختمان 
و ... صرف نکرده ایم. ما در زمینه تربیت تکنســین های 

ساختمانی ضعف داشته ایم و به قدر کافی کار نکرده ایم.
 بنابر این زمان آن است که نسبت به ارتقای دانش فنی 
مهندسان مان در زمینه »روش های ساخت و نظارت« و 
همچنین سازمان فنی حرفه ای برای تربیت »تکنسین 

های اجرایی« ، در این دو زمینه، اهتمام نشان دهیم.

در خصوص بناهای عمومی و بناهای خصوصی 
چه راهکارهایی را می توانیم برای کاهش آسیب ها 

ارایه کنیم؟
مسلماً در بناهای عمومی قدیمی باید تالش شود 
که مقاوم سازی انجام شود. مقاوم سازی الزاماً، 
نیاز به هزینه های بسیار باالیی ندارد. در خصوص برخی 
بناها ، هزینه خیلی زیادی برای مقاوم سازی نیاز است ولی 
در برخی موارد با صرف هزینه های محدود مقاوم سازی 
انجام می شود و باید انجام شــود. اما اگر بنای عمومی به 
شکلی باشد که دارای کاربری مهمی مثل بیمارستان یا 
مدرسه بوده و به شدت آسیب پذیر است، و مقاوم سازی آن 
مستلزم هزینه های زیادی است ،مسلماً بهتر است که بنا 

تخریب و از اول نوسازی انجام شود.

در ژاپن موضوع مقاوم سازی بویژه در خصوص 
ساختمان ها و بناهای مهم مثل مدارس چقدر جدی 

گرفته می شود؟
در ژاپن این مسئله ، بخصوص مربوط به مدرسه 
به طور جدی انجام شده است. یعنی طبق برنامه 
ای که پس از زلزله کوبه، توسط دولت ژاپن مصوب شد، تا 
االن نزدیک به85 درصد ساختمان های مدارس مقاوم 
سازی شده است و برخی از مدارسی که در محل هایی قرار 
داشتند که حالت روستایی یا دورافتاده بودند و ساختمان 
های چوبی قدیمــی بودند، به جای مقاوم ســازی، کاًل 
نوسازی شده اند. لذا این موضوعی است که از آن گریزی 
نیست و با توجه به اینکه کشور ما ، کشور زلزله خیزی است 

باید به آن پرداخته شود.

 مهمترین مشکالتی که هنگام زلزله ودر کالنشهرها 
اتفاق خواهد افتاد چه خواهد بود ؟

در رابطه با مهم ترین مشکل کالنشهرهای ما در 
هنگام زلزله مسلماً ابتدا ذهن ما به سمت بافت 
فرسوده کالنشهرها و آسیبی که بافت فرسوده این شهرها 
می بیند معطوف می شود اما شاید بتوان گفت مهم تر از 

این مسئله با دو مسئله دیگر مواجهیم:
 مسئله نخست خروج جمعیت کالنشهرها در هنگام 
بروز بحران )از راه های محدودی که شهرهای ما در پیرامون 
شان پیش بینی شده( است .مشخصاً ما این مسئله را در 
تهران بطور جدی شاهدیم که جمعیت چند میلیونی تهران 
پس از بروز یک بحران از چند بزرگراهِ محدود امکان خروج 
از پایتخت را دارند و یا مثالً در رابطه با شیراز می بینیم که 
کمربندی اطراف شیراز یک کمربندی کامل نیست که 
بتواند جمعیت کثیری از مردم یک شهر را که پس از زلزله 
نیاز دارند برای دسترسی به آب ، برق و شرایط معمولی 
زندگی خارج شوند پوشش دهد. لذا مسئله اصلی ما ابتدا 
در تهران و سپس در بقیه کالنشهرها، مسئله حل مشکل 

خروج جمعیت پس از زلزله و بحران است.
پرسش مشخص این است که برای تهران: 

️✔-  آیا سازمان مدیریت بحران کشــور )یا سازمان 
مدیریت بحران تهران( "طرح مصوبی" برای مدیریت خروِج 

جمعیت پس از زلزله دارد؟
️✔-  در این طرح مصــوب، فرضیات تخریب پل های 

بزرگراهی چگونه دیده شده است؟ 
️✔-  برای چه ســطح زلزله ای )با چــه بزرگایی( چه 
تعداد از پل های بزرگراهی تهران ویران خواهد شد، و بر 
این اساس، سناریوی حرکت سیالِب سونامی وار جمعیِت 

هیجان زده و ترسیده، چگونه خواهد شد؟ 
️✔-  چگونه این موضوع، مانِع کمک رسانی ]از استان 

های معین[ به پایتخِت نیمه ویران خواهد شد؟
و پرسش بسیار اساسی آخر: 

️✔-  نیروهای آتش نشان )و امداد( در چنین وضعیتی 
)با راه های مسدود( چگونه جابجا خواهند شد؟ 

مسئله دوم در خصوص شــهرهای ما »آتِش پس از 
زلزله« است. آتش پس از زلزله بخصوص در مناطق شهری 
که شبکه فرسوده گاز شهری وجود دارد. به دلیل نشِت گاز 
از این شبکه های فرسوده و اتصالی شبکه برق، می تواند 
منجر به بروز آتش شود و از پیوستن چند آتش بهم، حریق 

بزرگ شکل می گیرد.
در خصوص مسئله »آتش پس از زلزله« در ژاپن دو بار 
تجربه بسیار تلخ وجود دارد؛ یکی زلزله سال ۱923 کانتو 
که پس از بروز زلزله، در شهر توکیو آتش شکل می گیرد و از 
به هم پیوستن آتش در نقاط مختلف شهری، افراد در نقاط 
مختلف به محاصره آتش در می آیند و در اثر قرار گرفتن در 
محاصره آتش بیش از چهل هزار نفر از جمعیت توکیو در 

آتش کشته می شوند.
یعنی کشته های زلزله در یک سمت و مسئله کشته 
های ناشی از آتش در سمت دیگر بوده است و تقریباً تمام 

توکیو به خاطر این آتش سوزی ویران می شود.
درواقع، پیش از جنگ جهانی دوم در ۱923 ، شــهر 
توکیو یک بار طعم ویرانی تمام عیار به دلیل آتش پس از 
زلزله را که در اصطالح Fire following earthquake اســت 

می چشد .
 لذا ژاپنی ها در بحث »آتش پس از زلزله« روی بحث 
شبکه های گاز، روی نقاط پاالیشگاهی خیلی کار می کنند. 
اما در ۱995یعنی چند دهه پس از زلزله توکیو ، بار دیگر 
زلزله ای که در کوبه اتفاق می افتد سبب بروز آتش در این  
شهر می شود و شــمار زیادی از منازل مسکونی و اماکن 
عمومی در اثر این آتش ها می سوزد و از بین می رود. لذا 
مسئله آتِش پس از زلزله در ژاپن دوباره بسیار پر رنگ می 
شود و در کشور ما نیز این موضوع از چالش هایی است که 
ما با آن  دست به گریبان خواهیم بود و باید از االن برای آن 
فکر کنیم و دسترسی های آتش نشانی را برای نقاط مختلف 
شهر پیش بینی کنیم و می بایست سناریوهای مختلف 

آتش پس از زلزله در نقاط مختلف شهری لحاظ شود.

مدتی است کانالی با موضوع پیش بینی زلزله و با 
بیش از 100 هزار نفر عضو در فضای مجازی یکه 
تازی می کند. به اعتقاد شــما وظیفه تشکل هایی هم چون 
سازمان نظام مهندسی ساختمان و دیگر سازمان های مرتبط 

در این خصوص چیست ؟
در خصوص کانال پیش بینی زلزله و کانال 
های مشابه آن که در این مدت که به خاطر 
حساسیت اخیر در جامعه شکل گرفته است ذکر چند 
نکته ضروری است؛ نخست آنکه یک واقعیت وجود دارد 
و آن این که اذهان عمومی در جامعه ما تا همین اواخر 
و پیش از زلزله کرمانشاه و تهران، حساس نبود و اکنون 

حساسیت های باالیی ایجاد شده است.
این حساسیِت باال، در نبود کانال های فنی که اطالع 
رســانی را برای بدنه غیر فنی جامعه انجام دهند؛ )یعنی 
کانال هایی که گردانندن آن افراد متخصص باشــند اما 
تولید محتوا کنند برای بدنه افراد عــادی مردم جامعه( 

بدون پاسخ می ماند.
در نبود چنین وب سایت هایی، کانال ها و شبکه های 
آنالین فنی-تخصصی،  متأسفانه مردم مجبور می شوند به 
سمت افرادی که متخصص نیستند و از طریق استفاده از 
»شبه علم« اطالعات غیر موثق به مردم می دهند هجوم 
ببرند و نمونه آن را در کانالی که زلزله پیش بینی می کند 
می بینیم . مثالً پیش بینی می کند که  زلزله ای به بزرگی 4 
در یک منطقه ای به وسعت چند استان کشور و در بازه ای 
به مدت حدود ۱۰ روز اتفاق می افتد . این یعنی برشمردن 
اتفاقی که رویداد آن طبیعی است و پیش بینی آن اصالً در 
واقع »پیش بینی« و کار خاصی نیست. مثل آنکه بگوییم 
در ظرف 2۰ روز آینده در 5 استان کشور هوا  ابری خواهد 
بود ، اسم این را دیگر نمی شود پیش بینی  گذاشت .اما در 
نبود ساختارهای اطالع رسانی فنی و علمی ، مردم به این 

سمت هجوم می برند.
اگر در سازمان هایی مانند ســازمان نظام مهندسی 
که 5۰۰ هزار عضو دارد و مجموعه های دیگر مثل مرکز 
تحقیقات ساختمان مسکن و پژوهشگاه زلزله ، امکاناتی 
برای » اطالع رسانی به مردم«  پیش بینی شده بود ، این 
چنین اتفاقی نمی افتاد، در واقع می توان گفت بیش از آنکه 
مردم مقصر باشند، مقصر سازمان ها و متخصصان و مراکز 
فنی و علمی هستند که فضای مناسب را برای اطالع رسانی 

فنی به بدنه جامعه فراهم نکرده است.

مدیریت بحران در بن بست زلزله در گفت و گو با دکتر محمد رضا اسالمی

بقدر کافی تکنسین های 
اجرایی تربیت نکرده ایم!

گفت وگو

محمد تقی خسروی  یاد      د      اشت

سروش اندیشه

دکتر شهناز رمارم
 عضو شورای شهر مشهد   

پنجم اسفند   ماه به افتخار نام 
بلند    آوازه خواجه نصیرالد   ین 
توسی، فقیه فیلسوف، منجم، 
متکلــم، معمــار، پزشــک، 
ریاضید   ان و اند   یشمند    بزرگ قرن هفتم هجری؛ روز 
»مهند   س« نامگذاری شد   ه است و نگاهی مختصر به 
علوم و فنون گســترد   ه ای که او می د   انست اعتبار و 

ارزش کار مهند   سی را د   وچند   ان می کند   .
این فرزند    پرافتخــار د   یار خراســان که نزد   یک 
به یکصد    و نود    کتاب و رســاله علمی د   ر موضوعات 
گوناگون به رشته تحریر د   رآورد   ه و آوازه جهانی د   ارد    ، 
آن طورکه شایسته است چه د   ر ایران و چه د   ر خراسان 

شناخته شد   ه نیست. 
کمتر شــناخته شــد   ن 
خواجه نصیر د   ر خوراســان 
علــم و اد   ب وقتی بیشــتر 
حسرت آور است که بد   انیم 
د   ر حالی که ما حتی نام یک 
خیابانمان د   ر شهر مشهد    را 
از او به یــاد    نمی آوریم، یک 
د   هانه آتشفشان د   ر نیم کره 
جنوبی ماه و یک خرد   ه سیاره 
توسط د   انشــمند   ان غربی و 
شرقی به پاس تالش هایش 
د   ر پیشــرفت علم به نام او 

شد   ه است.
د   ر وصف عالمه ای چون 
محقق توســی ســخن ها 
می توان راند   ؛ از جایگاه ویژه 
اش د   ر د   ربار اســماعیلیان و 
قلعه الموت گرفته تا احترام 
ویژه ای که هالکوخان مغول 

به خاطر مقــام علمی اش برای او قایــل بود    و بد   ون 
مشورت او کاری نمی کرد    و با مشــورت او اقد   اماتی 
همچون لشکرکشی به بغد   اد    و نجات مسلمانان از یوغ 

عباسیان انجام د   اد   .
اما چــرا او د   ر وطنش غریب اســت و اگر نام یک 
د   انشگاه د   ر تهران و همین روز مهند   س هم نمی بود   ، 

نام او بیش از این مهجور می ماند   .
او که فیلسوف بود    و علم کالم می د   انست و »تجرید    
االعتقاد   « اش یکی از مهمترین متون کالمی شــیعه 
است، ریاضی د   ان بود   ، فیزیک می د   انست و ابد   اعاتی د   ر 
این علم د   اشت، ستاره شناسی بلد    بود    و تالیفاتش د   ر 
این علم هم پس از ترجمه تا 3۰۰ سال پس از مرگش 
د   ر چین و اروپا مورد    اســتناد    بود   ه است. به همه اینها 
طبع شاعرانه او را اضافه کنید    که برای د   رک بهتر علوم 

توسط د   انشجویان، به سرایید   ن شعر روی آورد   ه بود   .
پنجم اســفند   ماه فرصتی اســت تا د   ستگاه های 
متولی فرهنــگ، ابعاد    مختلف شــخصیت خواجه 
نصیرالد   ین توسی را به عموم مرد   م خود   مان بشناسانند    
و این مهم می تواند    فراتر از نام گذاری همایش ها -که 
البته د   ر جای خود    قابل تقد   یرند   - برود    و برای نمونه با 
حمایت از هنرمند   ان عرصه سینما و تئاتر د   ر ساحت 
هنر، با نامگذاری اماکن و خیابان ها د   ر عرصه عمومی، 
با نشر د   استان ابد   اعات و د   ســتاورد   هایش د   ر حوزه 
آموزش و رسانه، با الگو قرارد   اد   ن تد   بیر امور د   ر عرصه 
مد   یریت و با استفاد   ه از شیوه زند   گی اخالق مد   ارانه و 
رواد   ارانه اش د   ر راه و رسم زند   گی و حکمرانی کرد   ن، 

شکل عملی پید   ا کند   .

 روز مهند   س 
و همه چیزد   ان غریب توس

پنجم اسفند   ماه 
فرصتی است 
تا د   ستگاه های 
متولی فرهنگ، 
ابعاد    مختلف 
شخصیت خواجه 
نصیرالد   ین 
توسی را به 
عموم مرد   م 
خود   مان 
بشناسانند   

اینجانب نماینــدگان محترم مجلس و نیز 
مســئوالن قوه قضاییه را به پیمودن راههاي 
قانوني و تمكین در برابر قانون دعوت مي کنم و 
از مجادله هاي بیهوده در امري که مجراي قانوني 
آن مشخص اســت بر حذر مي دارم اختالف و 
جنجال در محضر افكار عمومي ملت عزیز که 
براي رفع مشكالت خود چشم به شماها و دیگر 
مسئوالن سه گانه دوخته است کاري برخالف 
مصالح ملي و در نزد خدا و مردم ناپســندیده 

است.
پاسخ مقام معظم رهبری
 به نامه نایب رئیس مجلس 8/ ۱۰/ ۱38۰

زمین که می لرزد ، سقف ها و دیوارها که به یكباره با دل های آدم ها به صدا در می آید، 
انگار کسی دلواپسی هایمان را هم دوباره شخم می زند. تا فردا که دوباره بیاید فرصتی 

می ماند تا چرایی آمدنش را تحلیل کنیم . چگونه می توان با بودنش کنار آمد .
زلزله ویرانگر و هراسناک نیست اگر بتوان چگونه بهتر ساختن را آموخت. ویرانگر 
نیست اگر بتوان از میان دو راهِی سودی سرشــار یا اخالق حرفه ای یكی را برگزید. 

ویرانگر نیست اگر بتوان از هجوم بی امان »تهدیدها« ظرف بزرگ »فرصت ها« را آفرید.
وقوع زلزله های اخیر ؛ فارغ از برداشت های عجوالنه ، غیر علمی و گاه آمیخته با اغراض سیاسی فرصتی را فراهم 

می سازد تا این مهم را از منظر علمی مورد کاوش قرار دهیم.
این مهم را بهانه ای برای گفت و گو با دکتر محمد رضا اسالمی ؛  قرار دادیم که تقدیم حضورتان می کنیم.     
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رعایت مقررات ملی ساختمان در تمامی عملیات ساختمانی به خصوص 
گودبرداری ها برای همه دست اندرکاران تکلیف قانونی است.
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برخی از مرد  م، د  ر زمان انتخاب ســاختمان برای 
خود   یا د  یگــری، صرفاً ظاهر آن را مــورد   توجه قرار 
می د  هند  . نمای زیبا، مصالح زیبای استفاد  ه  شد  ه د  ر 
فضاهای عمومی، نورپرد  ازی و نکاتی از این د  ست که 
پیام های بصری د  لنشین به انسان می د  هد   و آن ها را 
د  ر انتخاب ساختمان اقناع می کند  . اما آیا همین اند  ک 
برای قرارگرفتن ســاختمان د  ر زمره ساختمان های 
خوب کافی است؟ پاسخ مهند  سان بد  ون ترد  ید   منفی 
است. هر چند   زیبایی بصری از ویژگی های ساختمان 
خوب اســت، اما نمی توان آن را به عنوان تنها مالک 
تشخیص ساختمان خوب اختیار کرد  ، زیرا عوامل مؤثر 
و مهم د  یگری د  ر این باره وجود   د  ارد   که نباید   ناد  ید  ه 

گرفته یا به غفلت سپرد  ه شود  .
اصوالً با رعایت و تأمین »مقررات ملی ساختمان« 
انتظار می رود   که اهد  اف آن یعنی »ایمنی، بهد  اشت، 
بهره وری مناسب، آسایش و صرفه اقتصاد  ی« تأمین 
شــود  . تأمین هر یک از این اهد  اف، تأثیر شگرفی د  ر 

تأمین ویژگی های مطلوب ساختمان د  ارد  .
کشــور ما د  ر معرض حواد  ث طبیعــی گوناگونی 
قرار د  ارد  : زلزله، ســیل، طوفان و....ســبک زند  گی 
امروزه ، تأمین ایمنی ساختمان د  ر برخی زمینه های 
د  یگر مثل آتش سوزی را نیز بسیار مهم نمود  ه است،   
لذا تامین ایمنــی، هم د  ر مراحل ســاخت و اجرای 

ســاختمان و هم د  ر مرحله بهره برد  اری از مهم ترین 
نکات ساختمان سازی د  ر کشور ما و البته د  ر بسیاری 
از کشورهای جهان محسوب می شود   و به همین د  لیل 
جزو اهد  اف مقررات ساختمانی بیشتر کشورها قرار 
گرفته است. بنابراین نخستین ویژگی ساختمان خوب 

را باید   »ایمنی« د  انست. 
با تأمین ایمنــی از جنبه های مختلــف از جمله 
ایمنی لرزه ای، می توان اطمینــان و اعتماد   الزم را از 
این منظر برای بهره مند  ان ساختمان فراهم ساخت. 
پس باید   گفت که د  ر انتخاب ساختمان خوب د  ر کنار 
عنصر زیبایی و البته هویت معماری آن – که بحثی 
جد  اگانه را می طلبد   – توجه بــه ایمنی به خصوص 
ایمنی لرزه ای ، ایمنی د  ر برابر آتش ســوزی ، ایمنی 
تاسیسات ساختمانی مانند   آسانسورضرورتی اجتناب 

ناپذیر است.
تشخیص این مسئله از عهد  ه عموم خارج است و 
نیازمند   نظر تخصصی مهند  سان زبد  ه و کارشناسان 
ذی ربط است که اشخاص می توانند   به آنان مراجعه 

کنند  .
بطور مثال ایمنی ساختمان به ویژه ایمنی لرزه ای 
آن فرآیند  ی است که از طراحی و محاسبات آغاز و به 
عملیات اجرایی و حتی بهره برد  اری آن توسعه می یابد  . 
شاید   ساختمانی که از نظر طراحی، محاسبات و اجرا 

به نحو مؤثری د  ر برابر زلزله ایمن شد  ه است، د  ر مرحله 
بهره برد  اری به د  لیل اعمال تغییرات ناآگاهانه مانند   
تغییر د  ر ســازه یا تغییر کاربری نامناسب، آن را د  ر 
معرض خطر و ریسک زیاد   قرار د  هد  .این موضوع د  ر 

جنبه های د  یگر ایمنی  نیز صاد  ق است.
تأمین بهد  اشــت و آســایش جســمی و روحی 
بهره برد  اران نیز د  ر زمره ویژگی های ساختمان خوب 
است که موضوعی بین رشته ای است و گرچه نکات 
عمد  ه و اصلی آن د  ر زمره طراحی معماری ساختمان 
قرار می گیرد  ، اما طراحی سازه و تأسیسات مناسب نیز 
د  ر این بین نقشی بسزا د  ارد  . ساختمان خوب د  ر تأمین 
بهد  اشت و آسایش روحی و روانی و جسمی اشخاص 
تأثیری عمد  ه  د  ارد  ، بی آنکه بهره برد  اران به جزییات 
این تأثیرهای هر روزه واقف باشــند  . امــروزه تأثیر 
این ویژگی ها بر اهل فن پوشید  ه نیست، حتی تأثیر 

معماری خوب د  ر پیشگیری از وقوع جرم د  ر جوامع 
مختلف نیز مشخص شد  ه است و بنابر این باید   جزو 
جد  انشد  نی ویژگی های ساختمان خوب به شمار آید  .

بهره د  هی مناسب و صرفه اقتصاد  ی د  و نکته د  یگر 
از ساختمان خوب است که گاه یا از آن غفلت شد  ه و یا 
تعبیر ناد  رست می  شود  . برخی سازند  گان غیر حرفه ای 
و نابخرد   صرفه اقتصاد  ی را د  ر ارزان تمام کرد  ن طرح 
و اجرای ســاختمان و کاهش هزینه هــا به هر نحو 
ممکن می د  انند  ، برای این اشخاص استفاد  ه از مصالح 
غیر استاند  ارد   حتی د  ســت د  وم و افراد   غیر ماهر که 
د  ستمزد  ی ارزان تر د  ارند   و حذف برخی عناصر الزم 
مانند   سیســتم مقاوم لرزه ای یا عایق کاری حرارتی 
مصد  اق صرفه جویی است. حال آن که صرفه اقتصاد  ی 

هرگز چنین معنایی ند  ارد  .
صرفه اقتصاد  ی اســتفاد  ه بهینه از منابع موجود   
و کاهش هزینه های آتی ســاختمان اســت. صرفه 
اقتصاد  ی افزایــش طول عمر مفید   بناســت. صرفه 
اقتصاد  ی آن اســت که با تأمین ایمنی، مرد  م جان و 
مال خود   را به د  لیل نقص و ضعف ساختمان از د  ست 
ند  هند  . صرفه اقتصاد  ی آن است که بهره برد  ار د  ر مد  ت 
استفاد  ه از ســاختمان، متحمل هزینه های مختلف 
و متعد  د   بــرای تعمیرات و تعویض و بازســازی های 
گوناگون نشود  ، هزینه های انرژی )برق، سوخت و…( 

را چند   برابر نپرد  ازد  ، متحمــل هزینه های مختلف 
د  رمانی و پزشکی ناشی از ضعف های طراحی و اجرا 
د  ر ساختمان  نشــود  . ارزانی واقعی د  ر تفکر صحیح 
اقتصاد  ی است نه د  ر ارزان ســازی به هر صورت و به 

هر علت.
از سویی مرد  م نیز نباید   صرفاً به ظواهر بسند  ه کنند   
یا سطح توقعات خود   را کمتر از الزامات الزم قرار د  هند  . 
گرچه زیبایی از ویژگی های ساختمان خوب است ولی 

مطلقاً کافی نیست.
د  ر  کــه  کســانی 
ســاختمان  بخــش 
سرمایه گذاری می کنند   
حتمــاً بایــد   رعایــت 
مقررات ملی ساختمان 
ایمنــی،  تأمیــن  و 
بهد  اشــت، بهره د  هی 
مناسب، آسایش و صرفه 
اقتصــاد  ی را به صورت 
جد  ی از مهند  سان طرف 
قرارد  اد   خود   بخواهند   و 
بر این موارد   تأکید   ورزند   
و آنان که د  ر جســت و 
جوی ساختمانی برای 
خرید   هستند   حتماً این 
موارد   را د  ر اولویت قرار 
د  هند   و با مهند  ســان 
زبــد  ه و کارشناســان 

ذی ربط مشورت کنند  .
نیــز  مهند  ســان 
مکلفند   بر اساس اصول 
مهند  ســی و اخــالق 
حرفه ای تمــام د  انش و 
اطالعات و ســعی خود   
را برای طراحی و اجرا و 
نظارت بر اجرای چنین 
ساختمانی به کار برند   و 
ضمن تعامل با کارفرمای 
پروژه )مالک(، وی را به 
محاسن این کار و معایب 
د  وری از اصول ساختمان 
خوب آگاه گرد  انند   و با رعایت کامل اصول حرفه ای، 
د  انش مهند  سی، مباحث بیست و د  و گانه مقررات ملی 
ساختمان، استاند  ارد  ها و سایر الزامات قانونی، کار خود   

را به بهترین نحو ممکن به اجرا رسانند  .
نکته د  یگری که د  ر ویژگی های ساختمان خوب 
وجود   د  ارد   که د  ر کشور ما مورد   کم  توجهی قرار گرفته، 
نگهد  اری و بهره برد  اری است. مد  تي است با توجه به 
ضرورت و اهمیت این مســئله،مبحث بیست ود  وم 
مقررات ملی ساختمان با عنوان نگهد  اری ساختمان 
ابالغ شد  ه و الزم است که این مهم به صورت نظام مند   

د  ر فرآیند   ساختمان سازی مد   نظر قرار گیرد  . 
آن چه مســلم اســت اینکه حق طبیعی و قانونی 
همه مرد  م است که د  ر ساختمان هایی امن و راحت و 
با هزینه مقبول، زند  گی و کار کنند   و از مواهب الهی 
بهره مند   شوند  . این حق، وظیفه و تکلیفی سنگین و 
مهم بر د  وش مسووالن و مهند  سان قرار می د  هد   تا با 

تد  بیر و وظیفه شناسی د  ر تأمین آن کوشا باشند  .
سرمنشا همه این حق و تکلیف د  ر عرصه مهند  سی، 
اخالق حرفه ای اســت و تعهد   مهند  سان ساختمان 
به انجام کامــل و صحیح و د  قیق وظایــف و عرضه 
مطلوب خد  مات حرفه ای خود   کــه افزایش اعتماد   
 عمومی به مهند  ســان ســاختمان را د  رپي خواهد   

د  اشت .

   اخالق حرفه ای 
ضامن خد  مات مهند  سی د  ر ساختمان ها

مقاله

د  کتر منوچهر شیبانی اصل |  مد  یر کل د  فتر توسعه مهند  سی ساختمان وزارت راه و شهرسازی 

یاد      د      اشت

دل نوشته

 محمد   رضا حید  ري  | رئیس شوراي شهر مشهد   

ترد  ید  ی نیست که د  ستاورد   
پنجه و قلم سازند  ه مهند  سان، 
مظاهر شکوفایی تمد  ن بشری 
را ترسیم کرد  ه است.  صاحبان 
پیشه ای که واله و خالص بنای 
هستی مبتنی بر هند  سه را نقاشی می کنند   . ترسیم 
و قامت بند  ی سازه هایی که اغلب بار تسهیل مصایب 
و د  شواری های شهروند  ان جهان پیچید  ه جد  ید   را به 

د  وش می کشند  .
د  رطول تاریخ نیز آنچه را که ما آن ها را د  ستاورد   
تمــد  ن ایرانــی می نامیم و بــه وجــود   امروزین و 
استقامت شــان د  ر گذار غبار ایام مفتخریم به د  ست 

فرزند  ان همین پیشه استخوان بند  ی شد  ه اند  .
این موارد   جایــگاه مهم و کلیــد  ی »مهند  س« را 
خاطرنشان می سازد  . هم او که امروز نیز باید   با اتکا به 
ابتکار و چاشنی خالقیتش، سازه های شهری را  آمیخته 
با فرهنگ ایرانی و اسالمی مان به محلی مناسب برای 
اسکان ساکنان این خاک کهن مبد  ل سازد   و نگذارد   که 
روح آد  می د  ر اسارت خط بند  ی های بی رنگ و د  لمرد  ه 

آهن، سنگ و سیمان، افسرد  ه و پژمرد  ه شود  .
ما به توانمند  ِی آفرینش فرهنگی و انســانی این 

فرزند  ان امید   و ایمان د  اشته و د  اریم.
فرارســید  ن 5 اســفند  ماه را که مصاد  ف بــا  روز 
بزرگد  اشــت فخر و ناد  ره خاک گوهرپرور خراســان 
»خواجه نصیرالد  ین توسی« است به تمامی نگارگران 
عرصه سازند  گی تبریک می گویم و توفیقات روز افزون 
فرزند  ان خد  وم این عرصه را از خد  اوند   بزرگ خواستارم.

محمد تقی خسروی: تاریخ اسالم و تمدن اسالمي 
و بویژه ســیره پیشــوایان دینــي ما نیز مشــحون از 
تعابیر و مفاهیمي اســت که در آن بــر ضرورت مقاوم 
ســازي و کیفیت بخشي به ســازه هایي که قرار است 
ایمني،رفاه و آسایش نســل هاي آتي و بویژه کودکان 
مان را تضمین کنند تاکید شده است.سعد مقبری در 
این باره می گوید:چون پیامبر گرامی اسالم کاری را آغاز 
می کرد،آن را به انجام می رساند و چنین نبود که بخشی 

از آن را انجام دهد و بخشی دیگر را واگذارد.۱
داستان تدفین سعد بن معاذ، نمونه ای از محکم کاری 
پیامبر اکرم)ص( اســت. از امام صادق)ع( روایت است 
که چون نزد پیامبر آمدند و خبر دادند که سعد بن معاذ 
درگذشته است، رسول خدا )ص( برخاست.سپس حضرت 
دستور داد سعد را بشویند. چون سعد را شستند و حنوط 
کردند و کفن پوشاندند،در تابوت نهادند. پس از حفر قبر، 
رسول خدا )ص( داخل قبر شد و لحد را چید و آن را با ِگل 
محکم کرد و پیوسته می فرمود:سنگ بدهید،گل بدهید! 
و به وسیله آن،میان خشت ها را محکم می کرد. چون از 
محکم ساختن لحد فارغ شد و بر آن خاک ریخت و قبر 
َُّه َسُیبلَی َو یَِصُل إلَیه الَباَلُء  آماده شد، فرمود: َو إِنّي ألَعلَُم أَن

َولَِکنَّ اهللَ یُِحبُّ َعبداً إَذا َعِمَل َعَماًل أحَکَمُه. 2
به درستی که من می دانم این قبر به زودی فرسوده 
می شــود و بال به سوی آن سرازیر می شــود، ولی خدا 
دوست می دارد وقتی بنده ای، کاری را انجام می دهد،آن 
را محکم و اســتوار کنــد. و در حدیثی دیگــر از امام 
صادق)ع( آمده اســت که چون ابراهیم، فرزند رسول 
خدا)ص( از دنیا رفت، پیامبر پس از دفن او دریافت که در 
قبر وی شکافی هست.با دست خود آن را پر کرد و محکم 
ساخت. آن گاه فرمود:»إذا َعِمَل أََحُدُکم َعماًل َفلُیتِقن؛ 
وقتی یکی از شما کاری انجام می دهد،پس آن را محکم 

و استوار سازد«.3  
قدر مسلم آنکه امروزه فرصت نضج و تحقق آرماني که 
هر از گاه برشکل گیري آن صحه مي نهیم و بر لزوم شکل 
گیري آن تاکید مي ورزیم بیش از هر زمان دیگر فراهم 
آمده و اینک فرصت آن است تا با بهره مندي از ظرفیت 
هاي قانوني موجود،وجود سرمایه هاي ارزشمند انساني 
و تشکل هاي حرفه اي و تخصصي  بویژه سازمان نظام 
مهندسي ساختمان،امکان بهره مندي نسل هاي آتي را 

از بناهاي امن خود فراهم سازیم .
 1- الطبقات الكبری، ص 379 / 2- االمالی صدوق، ص 314 

/  3 - کافی، ج3، ص 263

نگارگران عرصه سازند  گی

 براي فرزندانمان 
محکم و استوار بسازیم

د  ر عالی ترین سطوح مد  یریت لحاظ می کرد   و نوآوری 
و بد  اعت خد  ماتش، تا سال ها برای این آستان مالئک 
پاســبان، نوین و ارزید  نی خواهد  بود  . »شهرستانی«، 
به خرد  جمعی و کار تیمی اعتقاد   واثق د  اشــت و می 
کوشید   از میان همه نقد   و نظرها، راهی را که بهترین 
نتیجه و بیشترین بهره را برای شهر و شهروند  ان د  اشت 

بر گزیند  . 
آتیه نگری و بلند  نظری، سکه بارز مد  یریت این مرد   
بزرگ بود  . او  همیشه بنای تصمیماتش را به نحوی می 
گذاشــت که عاید  ات و انتفاعش نه فقط برای همان 
روز و هفته و ماه که تا سال ها د  ر فضای خد  متی شهر  

باقی بود  . 

شهرستانی، نگاه به د  رون د  اشت اما افق و گستره 
د  ید  ش جهانی بود  . جهانی می اند  یشید   و منطقه ای 
عمل می کرد   و همین موضوع، بر پایایی و ماند  گاری 

تصمیماتی که می گرفت، تاثیر بسزایی می گذاشت.
او آمیزه ای از تعهــد   و تخصص بود  . علم روز را می 
د  انست و با روابط اجتماعی خوبی که د  اشت، بهترین 
تصمیمــات را د  ر جهت حل بلند  مد  ت مشــکالت و 

مطالبات سرزمینی اش اتخاذ می کرد  .
برای من اعتقاد   مهند  س شهرســتانی به آن چهار 
»ت« معــروف، جالب توجه و د  رس آمــوز بود  . او د  ر 
شئون مختلف زند  گی کاری اش، »تفکر«، »تالش« 
و »تد  اوم« را برای رسید  ن به »توفیق« یک اصل می 
د  انست و آهستگی و پیوســتگی را د  ر عمل به ظهور 

رسانید  ه بود  . 
روز مهند  س، بهانه ای است برای پاسد  اشت همین 
ارزش های ماند  گار که ســنگ بنای جامعه ای آباد   و 
پرصالبت را می گذارد  . برای همه مهند  سان پرهمتی 
که جامعه این روزهای ما ســخت به شــعر و شور و 
شعورشان نیازمند   اســت، آرزوی بهروزی و کامیابی 

می نمایم.

از د  یر باز جمله ای بود   که مــی گفت: مهند  س یا 
راهی می یابد   یا راهی می سازد   و این هر د  و، برگرفته 
از حس تعلق و د  انش محض فرد  ی است که خد  مت به 
همنوع را وجهه هّمت خویش قرار د  اد  ه است. سخن 
د  ر باب خد  مت، فراوان اســت. اما صاد  قانه ترین نوع 
آن، خد  مت بی منت و بی آالیشی است که کیفیت و 
کمّیت زند  گی شهروند  ان را فزونی می بخشد   و  موجب 

ارتقای انگیزه و رضایت د  ر ایشان می شود  . 
روز پنجم اسفند  ، زاد  روز خواجه نصیرالد  ین توسی 

را روز مهند  س نامید  ه اند  . از همین رو فرصتی د  ست 
می د  هد   تا از خد  مات و زحمات همه آن هایی که د  ل 
د  ر گرو پیشــرفت و تعالی این سرزمین ماد  ری د  ارند   
پاســد  اری شــود  . آن هایی که د  ر خشت خشت این 
شهر، نشانی از عزم و اراد  ه مسئوالنه شان برای خد  مت 
و ارزش آفرینی موج می زنــد  . برای من نام مهند  س 
جواد  شهرستانی، نامی آکند  ه از احساس خوب خد  مت 
به ایران و ایرانی است. مرد   فرهیخته و پرآوازه ای که 
کالن نگری، جامعیت، فن ساالری و انسان محوری را 

 

  بهانه ای برای پاسد  اشت 
ارزش های ماند  گار

دکتر امیر شهال | عضو شورای اسالمی شهر مشهد   مقد  س

دیدگاه

کسانی که د  ر 
بخش ساختمان 
سرمایه گذاری 
می کنند   حتماً 
باید   رعایت 
مقررات ملی 
ساختمان و تأمین 
ایمنی، بهد  اشت، 
بهره د  هی مناسب، 
آسایش و صرفه 
اقتصاد  ی را به 
صورت جد  ی از 
مهند  سان طرف 
قرارد  اد   خود   
بخواهند  

توسعه و اعتالی مهندسی ساختمان ضرورت 
انکارناپذیر فعلی کشور است.
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گفت و گو

معصومه گلمكانی

سر د ر د انشــگاه تهران را با بتنی ساخته ایم که 
همچنان پس از گذشت 45 سال پابرجاست ، اما د ر 
موارد ی امروز بتنی که تولید  می کنیم ود رساختمان ها بکار 
می بریم بطور متوسط بیش از 150 کیلوگرم بر سانتیمتر 
مربع مقاومت ند ارد .خورد گی بتن د ر کشــور نیز 3/5 تا 4 
د رصد  به تولید  ناخالصی ملی صد مه می زند .عالوه بر اینها  
موضوعات د یگری همچون هد ر رفت آب ، برق، و هد ر سوزی 
انرژی نیز مطرح است به نظر شما چگونه باید  مانع این همه 

اسراف شد ؟
من فکر می کنم هر کســی می تواند  د ر هر 
حوزه تخصصی و هر حوزه کاری فعال و اثر 
گذار باشد  و عوامل هد ر رفت منابع خد اد اد ی و منابع 
انسانی را شناسایی کند ،چون د ر حوزه منابع انسانی 
هم شاهد  خسارات زیاد ی هستیم؛ برای مثال گفتند  
می شود  خســارات و عواقب خروج نخبگان و د انش 
آموزان از کشور د ر حد  خسارات جنگ است.هر کسی 
باید  د ر حوزه کاری خود ش این مســائل را شناسایی 
کرد ه و زمینه های کاهش هــد ر رفت و افزایش بهره 

وری را فراهم کند .
د ر موضــوع بتن نکته جالب آن اســت که نظریه 
پایه های تئوریک مسئله را خیلی بهتر از سال های 
46 و 47 می د انیم و حتی د قیقاً مــی د انیم که چه 
پارامترهایی بر روی آن تاثیرگذار است و چه چیزی را 
باید  تغییر د هیم تا بر روی چه عواملی اثر بگذارد  ، اما 
کمتربه آن عمل می کنیم و یا ارکانی که بتواند  زمینه 
های مد یریت یکپارچه را فراهم کند  د ر اختیار ند اریم. 
بتن را با کیفیت خوب تهیه می کنیم اما به خوبی آنرا 
حمل ، اجرا و عمل آوری نمی کنیم . تنها ساخت بتن 
مهم نیست؛ بلکه فرآیند  ساخت محصول نهایی نیز 

مهم است. 
ما د ست اند ر کاران، هنوز بتن را به عیار سیمان می 
شناسیم ، این حرف متعلق به صد سال پیش است.با 
اینکه متخصصان و د انشگاهیان ما می د انند  که عامل 
تعیین کنند ه عیار نیست ولی هنوز د ر محاوره از آن 
استفاد ه می کنند  چون منابع برایمان چند ان اهمیت 
ند ارد . همین تفاوت که بگوئیم عیار بتن اهمیت د ارد  
یا نسبت آب به سیمان، اگر از عیار به سمت مقاومت و 
یا از مقاومت به سمت د وام یا عمر مفید  حرکت کنیم 

می توانیم مقد ار زیاد ی د ر منابع صرفه جویی کنیم .
از آنجا که منابع برایمان اهمیت ند ارد  و شن و ماسه به 
وفور د ر اختیار د اریم بنابر این کسی هم به آن ایراد  نمی 
گیرد . چون سیمان اضافه هم تولید  کرد ه ایم به د نبال آن 
هستیم که به هر شکل ممکن آنرا مصرف کنیم. اما این 
موضوع د ر کشورهای پیشرفته احصاء و تحت کنترل و 
تحت ممیزی است ، جاهایی هســتند  که نظارت می 
کنند  و اجازه نمی د هند  هر کاری خواستند  انجام د هند .

برای حل این مشکل چه باید  کرد ؟

راه حل آن این اســت که د انش ، د غد غه و 
د رخواست های عمومی را باال ببریم و مبانی 
توسعه پاید ار د ر فرهنگ مرد م را نهاد ینه کنیم تا بد انیم 
برای همه آنچه که امروز د ر اختیار د اریم و با آن زند گی 
روزمره را می گذرانیــم، با آن حمل و نقل می کنیم ، 
خانه می سازیم ،  انرژی، مصالح و نیروی انسانی صرف 
می کنیم و همه اینها هزینه د ارد . چرا با وجود  اینکه از 
د رآمد  سرشار نفت برخورد اریم رشد  اقتصاد ی ما صفر 
و یا منفی شــد ه بود ، برای آنکه برایمــان بهره وری 
اهمیت ند ارد  . د ر هر حوزه ای باید  د انش مســئله را 

بیابیم و آن د انش را به معرفت تبد یل کنیم. 
تفاوت د انش و معرفت این است که د ر د انش چیزی 
را می د انید  ولی معرفت این است که عملکرد ، رفتار 
اجتماعی و فرد ی تان تحت تاثیر آن د انشی که از آن 
برخورد ارید  می شود .ما د رموارد ی د انش الزم را هم 
د ر این موضوعات ند اریم .فرد ی می گفت سعی نکنید  

د ر بتن مواد  شیمیایی مصرف کنید .
د ر د نیا به این جمع بند ی رسید ه اند  که مواد  شیمیایی 
را باید  د ر ظرفیت واقعی اســتفاد ه کنید .بتن 2۰ مگا 
پاسکال و 2۰۰ مگا پاســکال ، اجزای اصلی تشکیل 
د هند ه آن تفاوت های زیاد ی با یکد یگر ند ارند  اما آنچه 
د ر آن اســت ، الیاف ، مواد  افزود نی شیمیایی  ، مواد  
افزود نی معد نی و سایر چیزهایی است که د ر د نیا د ر 

بتن استفاد ه می کنند  .

حوزه آموزش عالی چقد ر د ر این خصوص نقش 
د ارد ؟ 

آموزش عالی گسترش بی  رویه و بی قواره ای 
پید ا کرد ه است .د انشگاه های متعد د  و بد ون 
کیفیت ایجاد  شد ه که  بخش قابل توجهی از مهند سان 
ما از آنجا دانش آموخته می شوند ؛ د ر حالی که مبانی 
علمی قابل قبولی هم ند ارند .پیش از این به د انشگاه 
ایراد  می گرفتیم که از منظر تئوریک توانمند  هستند  
ولی د ر عمل کمتر آموزش می د هند .د ر د انش توانمند  

می شوند  ولی از اجرا چیزی نمی د انند .
موضوع نگرش هم نکته د یگری اســت.اما امروزه 
متاسفانه گسترش بی رویه کّمی د ر د انشگاه ها کاهش 
کیفیت را به همراه د اشته است.د ر موارد ی کالس های 
د رس تشکیل نمی شود و امتحانات بخوبی برگزار نمی 

شوند . 

چه کسی باید  مانع این رویه بشود  ؟

د ر حال حاضر وزارت راه و شهرسازی برای 
اعطای پروانه ایراد  می گیرد  و آن را به وزارت 
علوم نیز منعکس کرد ه است. وزارت علوم نیز به تد ریج 
این مسیر را کنترل کیفی می کند . مهند سان و د انش 
آموختگان نیز باید  کیفی تر باشند . اگر مهند سان که 
مسئولیت توســعه کشــور را بر عهد ه د ارند  کیفیت 
ند اشته باشند  سرمایه گذاری هایمان هد ر می رود  و 
آسیب می بیند .باید  این مسیر را گام به گام و سنجید ه 

طی کنیم .
 از موانــع اصلــی 
رکود  د ر فعالیت های 
صنعتی بویژه فعالیت 
های ســاختمانی آن 
اســت که خیلــی از 
مباحث تئوریک مطرح 
می شود  اما به مرحله 
عملیاتی شــد ن نمی 
رســد  چــون اد عا می 
کنند  اگــر بخواهیم به 
محصوالت  کیفیــت 
با کیفیت متوســط یا 
پایین بیافزاییم هزینه 
ها افزایش مــی یابد .

باید  مجموعه حاکمیت 
حرکتی انجــام د هد  و 
رونقی د ر فعالیت های 
اقتصاد ی و د ر ساخت و 
ساز ایجاد  کند . از سویی 
هــم مهند ســان باید  
خود شــان را د ر قالب 
انجمن هــای صنفی و 
نظام مهند ســی برای 
فصل جد یــد ی از کار 
آماد ه کنند . د ر گذشته 
امکان بررســی تاثیر 
فعالیت های غیر کیفی 
د ر منابع به ســاد گی 

امکان پذیر نبــود  ولی امروزه به راحتــی می توانیم 
پروژه های مختلف را ببینیم و همین موضوع خود  می 
تواند  سرعت کسب د انش را بیشتر کند .از سویی می 
توان د انش را به معرفــت تبد یل کرد  و د ر حوزه های 

شناختی پیش رفت.
چرا مهند س خوب با اینکه نتیجه کار کیفیت ناظر 

را می د اند  ولی کار بد ون کیفیت انجام می د هد ؟
چرا د ر سال 46 ، بتن  35 پاسکال تولید  می کرد یم 
ولی  امسال د ر شــهر خبری از آن نیست.د ر آن برهه 

حجم کار محد ود  بود  اما برای کاری که قرار بود  انجام 
شود  ارکان مختلف وجود  د اشت. یکی از مهند سان می 
گفت پد رم موقع پروژه های اکباتان مهند س عمران 
بود  و من د بیرستانی بود م. با آنکه حجم کار اند ک بود  
؛اما پنج مهند س د ر هنگام بتن ریزی کیفیت را کنترل 
می کرد ند  ، ولی امروزه د ر هنــگام بتن ریزی حتی 
تکنســین و مهند س را هم پای کار نمی بینید .با این 

رویه چه انتظار بهتری می توان از کار د اشت!
باید  عالوه بر وجد ان کاری و اخالق مهند سی که 
پروتکل های آن تنظیم شد ه است انتظار د اشته باشیم 
وقتی عد م کیفیت را می بینیم  مسیری را طی کنیم 
تا کســی که مســئولیت نقصان کار را بر عهد ه د ارد  
هزینه های اجتماعی و هزینه هــای اقتصاد ی  آن را 

نیز پرد اخت کند .

با این پشتوانه و عد م آشنایی با اد بیات ساخت و 
ساز موضوع صد ور خد مات فنی و مهند سی معنا 

پید ا می کند ؟
یکی از مشکالت ما تا کنون این بود ه که خود  
را د ر عرصه رقابت منطقــه ای وبین المللی 
ند ید ه ایم د ر حالی که این مهم از رموز توسعه صنعت 
و فناوری د ر کشــورهای د یگر اســت.یک فرانسوی 
خود ش را تنها د ر محیط کشور خود  محد ود  نمی بیند ؛ 
بلکه رقابت را د ر حوزه اروپایی و بین المللی تعریف می 
کند .وقتی د ولت فرانسه د رصد د  اجرای یک پروژه است 
هیچگونه تعهد ی برای د عوت از یک شرکت فرانسوی 
ند ارد  و به د نبال یافتن بهترین شرکت با مناسب ترین 
قیمت است.شرکت فرانسوی نیز می د اند  که باید  با 
شرکت ُکره ای و یا آلمانی رقابت کند  تا خود  ، بتواند  
کیفیت کار را حفظ کند .بنابر این وقتی خود تان را با 
خود تان بسنجید  و از خود تان تعریف و تمجید  کنید  
پیشرفت نخواهید  کرد .باید  ببینیم با چه معیاری و به 

چه نقطه ای باید  برسیم و آیا به آن نقطه رسید ه ایم .
باید  د ر عرصه های رقابتی پیــش برویم و زمینه 
فعالیت های بین المللی و منطقــه ای را برای خود  
فراهم کنیم تا مجبور شویم استاند ارد های کیفی مان 

را باال ببریم.
شرکتی که قرار است د ر قشم بتن پیش ساخته را 
تولید  و به کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس صاد ر 
کند  نمی تواند  محصول بی کیفیت تولید  کند  ، البته 
تا زمانی که د ر همین منطقه تنها با د و رقیب د اخلی 
رقابت می کند  رضایت می د هد  بتن تولید ی عمری 
بیش از ۱۰سال ند اشته باشــد . اما وقتی وارد  عرصه 

جد ی تر شوند  اوضاع فرق می کند .
 یکی از رموز توسعه د ر توســعه صنعتی و توسعه 
کشورها رقابت پذیری است.آنهم با این هد ف که  حوزه 
های مختلف بصورت سیال با یکد یگر کار کنند  و د ر 
کشور خود شان محصور نباشند  و د ر جامعه بزرگتری 
فعالیت کنند  آن وقت عالوه بر آنکه تباد ل تجربیات 
انجام می شود  سطح کار نیز باال می رود  و ابزاری برای 

تحقق قد رت می شود . 

به نظر می رسد  عالوه بر اینکه با محد ود یت های 
تحریم مواجه بود یــم قد ری نیــز فرهنگ های 
نامناسب د ر حوزه خد مات و مشاوران انجام می د اد یم. د ر 
عین حال باید  با هم این مشکل را حل کنیم.اگر تولید  کنند گان 
د اخلی هم با هم رقابت کنند  کیفیت باال می رود  و قیمت هم 

کاهش پید ا می کند .
پروژه های مسکن مهر با انگیزه رقابتی شد ن 
و کاهش یا ثابت ماند ن قیمت ها مطرح شد . 
اینکه با رقابت بین تولید  کنند گان افزایش کیفیت نیز 
رخ بد هد . ساخت 5۰۰ هزار پروژه مسکن مهر د ر کشور 
می توانست به ارتقای سطح فناوری بیانجامد . این د ر 
حالی است که د ر د هه 5۰ ساخت پروژه های محد ود  
اکباتان مجموعه ای از فناوری های خاص خود  را د رآن  
زمان د ر کشور بویژه د ر ســاخت و سازهای د اخلی و 

روش های نوین اجرارواج د اد .
د ر بخش مســکن مهر با آنکه حد ود بیش از 5۰۰ 
هزار واحد  ســاخته شــد ه،اما اتفاقی مهم د ر حوزه 
ساخت و ساز نیفتاد ه است. بعضی از فناوری ها را به 
خد مت گرفتیم ،چند ین کارخانه احد اث شد  اما هیچ 
یک نتوانســتند  محصوالت با کیفیت تولید  کنند .با 
وجود  صرف هزینه5۰ هزار میلیارد ی د ر مسکن مهر 
برای اینکه به قیمت های نازل برسند کیفیت   کمتر 
مورد  توجه قرار گرفت. امیــد وارم با تغییر رویکرد  د ر 
د ولت و نگاه عمومی که د ر جامعه اتفاق افتاد ه شاهد  

هد فگذاری صحیح د ر این بخش باشیم.

برنامه ای  برای افزایش د فاتر د ارید ؟

هشت سایت مفید  د ر متن اساسنامه مرکز 
پیش بینی شد ه اســت.د ر بعضی از شهرها 
برنامه های اولیه انجام شد ه و د ر حال حاضر به د لیل 
محد ود یت های مالی که متوجــه تمام فعالیت های 
تحقیقاتی است ،سرعت کار د ر حد  قابل قبولی نیست.

امید واریم شرایط فراهم تر شود  و بتوانیم سرعت کار را 
افزایش د هیم.

جواد صبوحی: هنوز پس از گذشت سال ها، وقتی 
که شمیم خوش شهاد   ت د   ر کوچه پس کوچه های  
شهر می پیچد    د   لم عین همان روزها گره می خورد    به 
واپسین نگاهت روی تابوتی که با پرچم سه رنگ زینت 

اش د   اد   ه بود   ند   .
آنروز که آســمان غلغله بود    از هلهله فرشتگان و 
زمین آرام و پر از فریاد    سکوت.خاموش و سوت و کور.
آنروز که می گفتی زند   گی زیباســت، اما شهاد   ت از 
آن زیباتر. می گفتی ســالمت تن زیباست، اما پرند   ه  
عشق،تن را چون قفسی 
می بینــد    کــه د   ر باغ 
نهاد   ه باشند   . می گفتی 
نام و نشــان مهند   س 
د   لرباست اما تا آنجا که 
ایمان ات را به اســیری 
شهرت نبرد   . می گفتی 
مگر نه آنکه گرد   ن ها را 
باریــک آفرید   ه اند    تا د   ر 
مقتل کربالی عشــق 
آسان تر برید   ه شوند   ؟ و 
مگر نه آنکه از پسر آد   م، 
عهد   ی ازلی ستاند   ه اند    
که حسین )ع( را از سر 
خویش بیشتر د   وست 
د   اشــته باشــد   ؟ و مگر 
نــه آنکه خانه تــن راه 
فرسود   گی می  پیماید    

تا خانه روح آباد    شود   ؟ 
پس اگــر مقصد    را 
نــه اینجــا، د   ر زیر این 
سقف های د   لتنگ و د   ر پس این پنجره  های کوچک که 
به کوچه  هایی بن  بست باز می شوند    یا حتی د   ر کالس 
های د   رس نمی توان جست، بهتر آنکه پرند   ه  روح، د   ل 
د   ر قفس نبند   د   ،پس اگر مقصد    پرواز است، قفس ویران 
بهتر، پرستویی که مقصد    را د   ر کوچ می بیند   ، از ویرانی 

النه اش نمی  هراسد   .
آری بهتر آنکه قلم را به د   یگری امانت د   اد    و قد   م را به 
تمنای رفتن خواند    که شهاد   ت نهیب است به زمین ، به 
د   لد   اد   گانش ، به گوش هایی که د   یری است نمی شنوند    
و چشمانی که میل د   ید   ن ند   ارند   .که شهاد   ت زمزمه 
عاشقانه مرد   انی است که تمامی ند   ارد   .زمزمه ای که 
گاه از د   و کوهه گاه، از سه راهي شهاد   ت ،گاه از غروب 
د   لگیر شلمچه ، گاه از رمل هاي فکه  و کانال کمیل ،گاه 
از فتح المبین ،از اروند    خروشان ،از برج د   ید   ه باني و گاه 

از د   هالویه می توان آن را شنید   .
آری مهند   س شــهید   م زمزمه جاود   انگی تو را می 
شود    از اوج سازه متین د   لد   اد   گی ات شنید   .می شود    آنرا 
از امتد   اد    خط های صاف ایثار روی نقشه راه والیتت 

خواند    و مرد   انگی ات را هم اند   ازه گرفت.
و اینک ما ماند   ه ایم و رســالتی که بر د   وشــمان 
گذارد   ه ای .ما مانــد   ه ایم و حرفه ای که قرار اســت 
نشانی برای خد   مت مان باشــد   ، ما ماند   ه ایم و وعد   ه 
هایی کــه به«اتحاد   ی«،«ارشاد   ي«،«اســتیری«،« 
بیاتی«،«پارسي«،«پورمیر« ،«رستمیان«،«ساد   ه«،

«شورید   ه«،«عامری«، »فیضي«،«گند   مي« وخالصه  
تمامی ۱۱۰ شهید    نظام مهند   سی ساختمان خراسان 

رضوی د   اد   ه ایم.
یاد    و نامتان گرامی و همواره جاوید   

تقد   یم به شهد   ای جاود   ان نظام مهند   سی 
ساختمان خراسان رضوی

می توان مرد   انگی ات را 
اند   ازه گرفت

آری مهند   س 
شهید   م زمزمه 
جاود   انگی تو 
را می شود    از 
اوج سازه متین 
د   لد   اد   گی ات 
شنید   .می شود    
 آنرا از امتد   اد    
خط های صاف 
ایثار روی نقشه 
راه والیتت 
 خواند    و 
مرد   انگی ات را هم 
اند   ازه گرفت

همیشه سبز

برای رقابت د ر عرصه های علمی و بین المللی ، عالوه بر شناخت رقبا ، باید  به کیفیت 
محصوالت و د انش کیفی متخصصان نیز توجه کرد .تنها د ر این صورت است که می توان 

از توسعه پاید ار د ر تمامی شئون جامعه سخن گفت.
د ر گفت و گوی پیش روی با محمد  شكرچی زاد ه، معاون وزیر و رئیس مرکز تحقیقات 
 راه، مسكن و شهرسازی، کوشید ه ایم به اهمیت این موضوع و راه های بهبود  کیفیت 

                                    د ر ساخت و ساز بپرد ازیم.

اگر مهند سان 
که مسئولیت 
توسعه کشور 
را بر عهد ه د ارند  
کیفیت ند اشته 
باشند  سرمایه 
گذاری هایمان 
هد ر می رود  و 
آسیب می بیند .

باید  این مسیر 
را گام به گام و 
سنجید ه طی 
کنیم

معاون وزیر و رئیس مرکز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی

خود  را د ر عرصه رقابت منطقه ای 
و بین المللی ند ید ه ایم

تامین ایمنی، بهداشت وحفاظت محیط زیست و رعایت آیین 
نامه های حفاظتی در عملیات ساختمانی الزم االجرا ست.
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زند ه یاد مهند س علی اکبر معین فر 

عمیقًا شاد ،عمیقًا مؤمن،عمیقًا راضی...
او د ر عین فرزانگی بی بد یل خود  تمثال گویایی بود  
از جامعه پیشکســوتانی که راز و رمز مانایی فرهنگ 
و تمد ن ایرانی و اســالمی را باید  د ر تارو پود  تالش و 

غیرتشان یافت.
د کتر رنانی، استاد  د انشگاه اصفهان د ر توصیفی بلیغ 
از واپســین د ید ارش با آن بزرگمرد  وارسته اینچنین 
می گوید : منتظر بود م تا وقتی با او رو به  رو می شــوم 
پیرمرد ی فرتوت را ببینم که از بیماری و قضای روزگار 
می نالد  و د ربــاره انواع د رد های بد نش و مشــکالت 
مزاجی و عوارض د اروهایش و بی وفایی د نیا و غربت 
فرزند ان و ... ســخن می گوید ، اما با کمال شگفتی با 
جوانی روبرو شــد م تبلت به د ست که گرچه به د لیل 
مشــکل قلبی و بیماری کلیه و انجــام د یالیز، نمی 
توانست به راحتی راه برود ، اما ذهنی پرتحرک، روشن 
و بسیار بهنگام د اشــت. آخرین نوشته های تحلیلی 
فضای مجــازی را خواند ه بود  و آخریــن تحوالت و 
اخبار کشور را د نبال می کرد  و مسائل روز را تحلیل 
می کرد . پیرمرد ی عمیقاً شــاد ، عمیقاً مومن، عمیقاً 
راضی از زند گی و البته عمیقاً نگران برای کشــور. از 
حجم انرژی که از کالمش بیرون می ریخت گمان می 
کرد ی که شصت ساله است و از حجم آگاهی و د انشی 
که د ر حوزه های مختلف د اشت، از تاریخ و سیاست 
و اقتصاد  ایران، و از شعر پارسی و تفسیر قران و تاریخ 
اسالم، تا اطالعات زلزله شناسی )که تخصص اصلی او 
بود ( و شهرسازی تهران و بود جه ریزی د ولتی و بسی 
حوزه های د یگر، گمان می کرد ی که این مرد  د ویست 
سال عمر کرد ه است. د ر جای جای کالمش به قرآن 
استناد  می کرد  و وقتی برخی آیات را می خواند  بغض 
می کرد ؛ و د وستی که واسطه مالقات ما بود  د رگوش 

من گفت »مهند س بیشتر قرآن را حفظ است« .
د کتر مهد ي زارع، اســتاد  پژوهشگاه بین المللي 
زلزله شناسي و مهند سي زلزله نیز د ر خصوص استاد  

معین فر می گوید : فکر مي کنم شعر معروف 
صبر بسیار بباید  پد ر پیر فلك را

 که د گر ماد ر گیتي چو تو فرزند  بزاید « 
را باید  براي مهند س معین فــر خواند  و صبر کرد  
براي حضور د وباره مانند  ایشان: مهند سي که هم وطن 
پرست بود  و هم با ایمان بود  و هم یک انسان، انساني 
با وجوه متنوع و خوشــحالم که خد اوند  به ایشان 89 
سال عمر د اد  اما د وست د اشتم باز هم زند ه بود  و مي 

توانستیم از وجود شان استفاد ه کنیم. 
فکر مي کنم تا این مملکت هســت، کساني مثل 
معین فر هم هســتند  و فکر مي کنم تا ایران هست 

بزرگاني مثل معین فر هم زند ه هستند .

زند ه یاد  مهند س سید  جواد  شهرستانی

نامی همیشه سبز د ر شهر 
او قطعه ای از حکایت بی قراری مرد انی بود  که می 
آیند  و نامشان د ر تکاپویی سخت به یاد گار می ماند .

همچون حکایت تکاند ن نفس های پرشوری که ممد  
حیات است و  هر از گاه بر پیشانی شهر می د مد .

زند ه یاد  مهند س سید  جواد  شهرستانی جرعه ای 
بود  از پویایی فرح بخشی که کام توسعه شهر را شیرین 
ساخته است.همت او را می شود  د ر چرخش توربین 
های تنومند  ، سنگفرش های کوی آب و برق مشهد  ، 
د رختان سبز کرمانشاه،د ر رویش تپید ن نبض بزرگراه 

چمران د ر د ل  پایتخت د ید .
چهره مرحوم مهند س سید  جواد  شهرستانی چه 
آنگاه که د ر کسوت یک نظامی مرزبان امنیت کشور 
بود  و چه آنگاه که جامه استاد ی د انشگاه پوشید  و به 
تد ریس د ر د انشگاه پرد اخت و چه آنگاه که نامش به 
عنوان نخستین مد یر عامل برق منطقه ای خراسان 
، شهرد ار مشهد  ، شــهرد ار تهران ، وزیر راه و ترابري 
، استاند ار کرمانشاه بیش از همیشــه بر سر زبان ها 
افتاد  هیچگاه پس از گذشــت سال ها رنگ خستگی 

یاد آر ز شمِع مرد ه! یاد آر!

از قبیله پاکان
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جواد صبوحی

صریح اد ا کرد  
که ما به عاطفه سطح خاک د ست کشید یم
و مثل یک لهجه یک سطل آب تازه شد یم 

و بارها د ید یم ، که با چه قد ر سبد  
براي چید ن یک خوشه بشارت رفت 

ولي نشد  ، که روبروي وضوح کبوتران بنشیند  
و رفت تا لب هیچ و پشت حوصله نورها د راز کشید  

و هیچ فکر نکرد  
که ما میان پریشاني تلفظ د رها 

براي خورد ن یک سیب
چه قد ر تنها ماند یم

زند ه یاد مهند س ناصر باقرزاد ه

معمارمنشی واال
زند ه یاد  مهند س ناصر باقرزاد ه نمونه بارز د یگری 
بود  از بزرگمرد انی سختکوش که همواره نامشان بر 

تارک مهند سی کشور خوش می د رخشد .
مهند س مزد ا نوبری به شــیوایی تمام با نگاهی به 
جلوه های ارزند ه زند گی حرفه ای آن سفرکرد ه می 
نویسد :د ر نخســتین ســال هایی که ربع قرن پیش 
د انشکد ه معماری د ر مشهد  تاسیس شد ، شاهد  ورود  
مرد ی به تخت واال مقــام معلمی بود یم با گونه هایی 
سرخ و قامتی فربه و تنومند  که شمرد ه و آرام قد م برمی 
د اشت و هم شمرد ه و آرام سخن می گفت.گفتارش 
اما وقتی به نقطه می رسید ، انگار اکسیری از آگاهی و 
بینایی د یگربار د ر رگ ها و اند یشه هایمان تزریق شد ه 
بود ، به طنینی مطنطن و سنجید ه و به وقاری که به 
غایت به تراز خرد مند ی بود  و د ور بود  از هر نقاب و غوغا 

و د ر سطح ماند ن و به ظاهر ماند گی.
مهند س ناصــر باقرزاد ه فرزند  شــاعری بود  که از 
د وران مد رســه شــعرهایش را خواند ه بود یم و خود  
شاعر زیستن بود  و اند یشید ن و از هم این رو، معماری. 
د ر کالس هایش سخن از منطق معماری می گفت و 
ساختار مند ی چگونه     نگریستن به هستی پیرامون 

و اند یشه انسان. معلم کارد ان و بلیغی بود  برای شیوه 
های اند یشید ن و روش مند ی بکار بستن تفکر و تعمق 
و ســپس تطابق یافته های ذهنی و فکری پرد اخته 
و ســود ه شــد ه د ر ورطه های ناد ره معماری و نقش 

اند اختن خطیر بر فضای زیستن آد میان...
مرد مــان را صاحبان بی واســطه محصول نهایی 
معماری می د انســت و با نگاهی جامع و گسترد ه اما 
منسجم و یکپارچه و یگانه، شــان و حرمتی بی مرز 
و بیکران د ر د امنه های شــرافت و اخالق را برایشان 

قایل بود .
زند ه یاد  ناصر باقرزاد ه اما فقط پشت میز سفید  کار و 
تد ریسش، چنین معماری را به شرافت نمی شناخت، 
که د ر همه احوال ود ر همه لحظه های عمر کوتاه اما 

باالبلند ش، معمارمنشی واال و اخالقی ستود نی بود .
برای معماری بهتر بــود ن و برای انســانی بهتر 
شــد ن- که بی اغراق از به ساحل رسید گان د ریایش 
بود - همواره مفهوم انسان را حرمت می گذاشت و به 

پاسد اشت انسانیت، د رس می آموخت.
او خود  یک منش انســانی و اند یشه ای ویژه بود  و 
حضورش شیوه تســبیح نام بلند  آد می ، که معماری 

را تنها به شایستگی برای انسان ، محترم می شمرد .
د ر یک روز د لربای ارد یبهشــتی مشهد  وقتی از او 
پرسید م که آیا می توان انسان بود ن و معمار انسان ها 
بود ن را خط به خط نوشت و آموخت. با همان طمانینه 
همیشگی گفت :» حرف عشق د ر د فتر نباشد«  و د ر 
یک روز استخوان سوز زمســتانی که کوالک و برف 
برچشمان هر رهگذر، تیغ می کشــید ، تقد یر، د فتر 
حیات پرقد رش را بر ما بست و خرد مند ی و اند یشه 
اش ، معماری مشــهد  را د ر ســرمای تنهایی جای 

گذاشت و رفت.

زند ه یاد مهند س مهد ی شوکتیان

بي پروا از هیمنه هیمه هاي ترد يد 
آد م ها وقتي د ر ذهن ها جاري مي شوند  که بتوان 
به زاللي نگاهشــان از میان انبوه سنگ هاي زمخت 
زند گي زل زد  وقتي بتوان بي تشویش از گم شد ن د ر 
میانه امواج متراکم و سترگشان گام بر اند یشه هاي 
واالیشان گذارد  و لختي به تمناي د انستن د ر کنارشان 
نشست .آن وقت است که بي پروا از هیمنه هیمه هاي 
ترد ید  د ر ساحل ، از نرد بان شکوهشان باال مي روي و 

به کنار آن ها بود ن مي بالي.
مهند س شوکتیان نیز د ر ذهن ها جاري شد . وقتي 
که خاطرات سخت کوشی و پشــتکارش ، خلوص 
و تعهد ش، کم توقعــي و اخــالق نیکویش و حتي 
صراحت لهجه مثال زد ني اش همراه با بذله گویي هاي 

مهربانانه اش همچنان پر طراوت ماند .
او تجســم زیباي واژگان بي قراري است که تا ابد  
قرار است پاي عهد  حضور بي منتشان بمانند  و اخم 

به ابرو نیاورند .
 نقش جاوید  4۰ ســال حمیت بي د ریغ و ظرافت 
پرگار وجد ان کاري اش همچنان بر د یواره ها و سازه 
هاي الکن کوي و برزن شهرهایمان به یاد گار مي ماند  
تا نشان ماند گاري شــود  براي حرفه اي که بد ان مي 

بالیم. 

د ر روزهای پایانی حیات جاود انــه اش، و د ر ایام 
بازنشستگي ، بیماري سرطان و عیاد ت از وي را بهانه 
اي براي نشستي کرد ه بود یم که قرار بود  د ر منزل او 
و با حضور رئیس ســازمان نظام مهند سي خراسان 

رضوي و همکاران نشریه »طاق« انجام پذیرد  .
قرار بود  همچون تمام گفت و گوهایمان با بزرگان 
این حرفــه د ر روزهاي کود کــي و نوجواني مرحوم 
شوکتیان قد م بزنیم .از حیاط خلوت روزهاي حیات 
معناد ارش عبور کنیم و د قایقي چشم به شور روزهاي 

جواني اش بد وزیم.
 مي خواســتیم از راز و رمز چین هاي نشسته بر 
پیشاني اش بگوید . مي خواستیم تلنگري به جسارت 

مثال زد ني و تالش و پشتکارش بزند .
مي خواستیم د ر واپسین روزهاي سرد  زمستاني 
مان و آنوقت که هنوز خورشید  حضورش افول نکرد ه ، 
زیر »طاق« ي که به نام  و براي او بنا کرد ه ایم بنشیند  
و با انگشتان تجربه اش افق پیش رویمان را نشان د هد .
اما د ریــغ کــه »خبــر« ناباورانــه آن روز تمام 
امید هایمان را براي بــا او بود ن نقش بــر آب کرد  و 

حسرت آخرین د ید ار و گفت و گو را بر د لمان نشاند .
یاد  و نامش گرامي ...

تا این مملکت 
هست، کساني 

مثل معین فر هم 
هستند  و فکر 

مي کنم تا ایران 
هست بزرگاني 
مثل معین فر هم 

زند ه هستند

هیچ هنري به 
اند ازه مهند سی 

لذت ند ارد . من 
وقتي فکر مي کنم 

تمام خستگي 
 هایم از بین

می رود 

به خود  نگرفت .  
مشــهد  ؛ بخش قابل مالحظه ای از توسعه خود  را 
مرهون خد مات مهند س شهرستانی است .او پس از 
آنکه د ر سال ۱342 مسئولیت شهرد اری مشهد  راعهد ه 
د ار شد  با ورود ش به ساختمان شهرد اری آستین باال 

زد ه و شروع به اصالح ساختار این مجموعه کرد .
لوله کشــي آب شــهری و حفر چاه های مختلف 
تاسیس شــرکت واحد  اتوبوسرانی ،احد اث نخستین 
کمربند ي کشور د ر مشهد  ،تبد یل نخستین گورستان 
به پــارک د ر پایین خیابان )بلوار وحد ت( ، ســاخت 
چند ین مهد  کود ک ،شــیرخوارگاه و کشتارگاه تنها 
نمونه هایی از خد مات شهرستانی د ر مد ت حضورش 
د ر اتاق مد یریت شهرد اری مشهد  است . به همه اینها 
باید  ایجاد  طرح پیرامون حرم مطهر امام هشتم ) ع ( 

را نیز افزود .
اقد امات ارزند ه مرحوم شهرســتانی د ر مد یریت 
مشــهد  تا به آنجا اد امه یافت که چند ی بعد  بعنوان 
شهرد اری نمونه کشور انتخاب و معرفی شد  و همین 
موضوع ســبب گرد ید  این مهند س 44 ساله د ر سال 
۱347 و د ر زمانی که برای نخستین بار انجمن شهر 
تهران از سوی مرد م انتخاب و تشکیل شد  به اتفاق آراء 
بعنوان شهرد ار تهران انتخاب شود . مسئولیتی که بار 

نخست بیش از یکسال اد امه د اشت.
تاسیس سازمان بهشــت زهرا ،تاسیس استاد یوم 
ورزشي ، فرود گاه ،نمایشگاه آســیایی،اتصال تهران 
پارس به رســالت و از همه این ها مهمتر اتوبان صد ر 
که به ساختمان های ارتش نزد یک شد ه بود  د ر هنگام 
مسئولیت شهرســتانی د ر شــهرد اری تهران انجام 

پذیرفته است. 
جمــع آوری آب هــای ســطحی ،تاســیس 
شــرکت عمران جنوب شــهر ،احد اث پارک ملت، 
نیاوران،جمشید یه،پارک چیتگر،پارک عباس آباد  و 
چند ین فضای سبز بخش های د یگری از فعالیت های 

مهند س شهرستانی د ر این د وره است.
زند ه یاد  شهرستانی د ر سال های۱355-۱352  بر 
کرسی وزارت راه و ترابری تکیه می زد . اقد امات عمرانی 
او د ر این مد ت نیز مثال زد نی است.وی د ر این مد ت 

ترمینال جنوب را احد اث کرد  .
یکی از افتخــارات وی د ر طی حضــورش د ر این 
وزارتخانه سامان د اد ن به وضعیت حمل و نقل و بویژه 

تاثیر آن د ر اصالح و بهبود  پاکیزگي هوا بود . 
 مهند س سید  جواد  شهرســتانی د ر زمان حیات 
خود  د ر گفت و گو با نشریه طاق عنوان کرد ه بود :"یک 
مهند س ابتد ا باید  خود ش را بشناسد  ؛ یعني بد اند  آن 
قوه تعقلی را که خد اوند  به یک مهند س ارزانی د اشته 

است شاید  به این اند ازه به د یگران ند اد ه باشد  .
آن هایی که فکر مي کنند  و کار مي کنند  آد م هاي با 
ارزشی هستند  که همیشه وارد  این حرفه ها مي شوند . 
باید  این موهبت الهی را که خد اوند  به مهند سان عطا 

کرد ه است را فعال کرد .
مهند سان باید  قد ر خود شان را بد انند  . هیچ هنري به 
اند ازه مهند سی لذت ند ارد . من وقتي فکر مي کنم تمام 
خســتگي هایم از بین می رود . خد ا هوشی د ر اختیار 
انســان قرار د اد ه که چیزهاي زیاد ی را مي فهمد . د ر 
اسالم هم گفتند  هیچ چیزی را تکذیب نکن مگر اینکه 
نسبت به آن علم د اشته باشی چون ممکن است امروز 
وسیله تشخیص آن د ر د ست نباشد  ولی فرد ا امکان آن 
میسر شود . بنابراین واقعیت، غیر از آن چیزی است که 
تا حاال فهمید ه ای. شاید  د ر د نیا خیلی چیزها باشد  که 

تو آنرا نمی د انی."

زند ه یاد مهندس هوشنگ ختایی

پر از طراوت تكرار
د وست بزرگ بود  و از اهالي امروز بود  

و باتمام افق هاي باز نسبت د اشت 
و لحن آب و زمین را چه خوب مي فهمید  
صد اش به شکل حزن پریشان واقعیت بود  

و پلک هاش مسیر نبض عناصر را به ما نشان د اد  
و د ست هایش ، هواي صاف سخاوت را ، ورق زد  

و مهرباني را ، به سمت ما کوچاند  به شکل خلوت 
خود  بود  

و عاشقانه ترین انحناي وقت خود ش را ، براي آینه 
تفسیر کرد  

و او به شیوه باران پر از طراوت تکرار بود  
و او به سبک د رخت ، میان عافیت نور منتشر مي 

شد  
همیشه کود کي باد  را صد ا مي کرد  

همیشه رشته صحبت را، به چفت آب گره مي زد  
براي ما یک شب ، سجود  ســبز محبت را ، چنان 

تاریخ مهند سی مشحون از نام بزرگانی است که انوار د انش بی بد یل شان همچنان سخاوتمند انه بر پهنه صنعت ساختمان می تابد  ؛ د انش بزرگانی 
که تجلی هّمت و حمّیت عالی شان را می توان د ر نظام عـــالی مـــد یریت کشـــور که مشحون از خــد مـــات ارزشــــمند  و اراد ه  

ستـــود نـــی آن هاست د ریافت.
روز مهند سی فرصت و بهانه مناسبی است تا با یاد آوری نام و یاد  آن ها از برکه زالل د انش گرانمایه شان نیز جرعه ای بنوشیم.


